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1.LiepU studiju programmas “Vides un atjaunojamo energoresursu 

pārvaldība un inţenierija” mērķis un uzdevumi, pēc programmas 

apguves iegūstamie studiju rezultāti zināšanu, prasmju un attieksmju 

formā 

 

Otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Vides un 

atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inţenierija" (kods 42850) ir izstrādāta uz otrā 

līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Vides pārvalde" 

bāzes, kas Liepājas Universitātē (LiepU)  tiek īstenota kopš 1999.gada.  

Studiju programmas pastāvēšanas laikā bijuši vairāki attīstības posmi: 

 profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Vides pārvalde” 

akreditēta 2003. gadā (Akreditācijas komisijas 2003. gada 26.03. lēmums Nr. 

622, akreditācijas lapas Nr. 018-573); 

 ľemot vērā starptautiskās akreditācijas komisijas ekspertu, darba devēju , 

studentu ieteikumus un Kurzemes reģiona attīstības vajadzības studiju 

programma pārveidota par profesionālā bakalaura studiju programmu; tā 

licencēta 2004. gada 27.04. (licences Nr. 0404316), akreditēta 2005. gada 

21.12. uz 6 gadiem (Akreditācijas komisijas 2005. gada 21.12. lēmums Nr. 

965, akreditācijas lapas Nr. 018-931); 

 atskaites periodā programmā veiktas būtiskas izmaiľas, iekļaujot jaunu 

specializācijas virzienu „Vides inţenierija” un dodot studentiem iespēju daļu 

studiju kursu apgūt kopā un iegūt profesionālā bakalaura grādu vides zinībās, 

kā arī 2. studiju gadā izvēlēties vienu no specializācijas virzieniem- „Vides 

pārvaldība” vai „Vides inţenierija” un iegūt vides pārvaldības speciālista vai 

vides inţeniera kvalifikāciju.  

          Studiju programma „Vides pārvalde” ir pilnveidota par starpnozaru programmu "Vides 

un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inţenierija", ľemot vērā Eiropas kvalifikācijas 

ietvarstruktūru prasības, tendences starptautiskajā izglītības telpā un Latvijas augstākās 

izglītības  politikā („Izglītības attīstības pamatnostādnes 2007.-2013. gadam”, MK 2006. gada  

27.09. rīkojums Nr. 742; „Pasākumu plāns nepieciešamajām reformām augstākajā izglītībā un 

zinātnē 2010.-2012. gadam”, MK 2010. gada 05.08. rīkojums Nr. 458),  LiepU stratēģiskajos 

dokumentos noteiktās prioritātēs („LiepU attīstības stratēģisko virzienu vadlīnijas 2011.- 

2012.”, Senāta lēmums Nr. 172  2009. gada 26. oktobrī;  „LiepU rīcības plāns studiju 

programmu pilnveides un attīstības īstenošanai 2011./ 2012. un 2012./ 2013. studiju gadā”, 
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Senāta lēmums Nr. 2011/10   2011. gada 21. februārī), kā arī darba tirgus un sabiedrības 

attīstības prasības, kas nosaka vajadzību pēc speciālistiem, kas orientētos vairākās nozarēs. 

Vides jomas speciālistu nepieciešamību nosaka ES vides aizsardzības pamatnostādnes un 

politika, kas ir pamats Latvijas vides aizsardzības politikai, stratēģijai un likumdošanai. Vides 

studijas nodrošina speciālistu sagatavošanu, kas nepieciešami valsts ilgtspējīgas attīstības 

nodrošināšanai, t. sk. resursu lietderīgai izmantošanai Kurzemes reģionā.   

Mērķtiecīgas  prioritāro nozaru speciālistu, par tādiem nosakot speciālistus vides zinātnē 

klimata mainības samazināšanai un energoefektivitāte nodrošināšanai,  sagatavošanas 

nepieciešamība akcentēta koncepcijā „Valsts attīstībai atbilstošs augstākās izglītības studiju 

programmu un studiju vietu sadalījuma modelis” (MK 2009. gada 16.01. rīkojums nr. 30). 

Studiju programmas  "Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inţenierija" mērķis 

ir nodrošināt kvalitatīvas un konkurētspējīgas starpnozaru profesionālās augstākās izglītības 

vides jomā ieguvi, radot apstākļus teorētisko zināšanu vides zinātnē un tās apakšnozarēs 

apguvei, pētnieciskā darba iemaľu un prasmju attīstībai, kā arī profesionālo kompetenču 

izvēlētās specializācijas virzienos ieguves nodrošināšanai.  

Studiju programmas uzdevumi: 

1. Nodrošināt pētniecībā un starpnozaru pieejā balstītu teorētisko zināšanu apguvi dabas 

zinātnēs, vides zinātnē, tās apakšnozarēs un saskarzinātnēs, ekonomikā un 

informācijas tehnoloģijās atbilstoši profesionālās augstākās izglītības standarta 

prasībām. 

2. Attīstīt studentu profesionālās kompetences analizēt un novērtēt vides kvalitāti, plānot 

vides pārvaldības un inţeniertehniskos pasākumus vides aizsardzības jomā, kontrolēt 

to īstenošanu un  novērtēt efektivitāti  atbilstoši profesiju standartu prasībām. 

3.  Veicināt nepieciešamo kompetenču veidošanu struktūrvienību darba vadīšanai, 

izvēloties mūsdienīgas vadības metodes un veicinot ilgtspējīgu attīstību. 

4. Attīstīt studentu pētniecības darba kompetences,  radošu pieeju un inovatīvu 

domāšanu rekomendāciju sniegšanā vides aizsardzībā, tehnoloģiju un dabas resursu 

izmantošanas jomā, kā turpmākām studijām maģistrantūrā un pašizglītībā. 

5. Nodrošināt studentiem iespēju apgūt praktiskās iemaľas darbā ar mūsdienīgu, 

atbilstošu zinātnisko aprīkojumu un mēraparatūru un informācijas tehnoloģijas 

produktiem.      

Profesionālā bakalaura studiju programmas apguves gaitā studējošie papildina un padziļina 

esošās un iegūst jaunas zināšanas prasmes un attieksmes vides jomā (1. tabula).  
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1. tabula 

Profesionālā bakalaura studiju programmas  „Vides un atjaunojamo energoresursu 

pārvaldība un inţenierija" būtiskākie iegūstamie studiju rezultāti zināšanu, prasmju un 

attieksmju formā 

Zināšanas Prasmes Attieksmes 

 Dzīvās un nedzīvās dabas 

zinātnes 

 Matemātika  

 Ekonomikas teorija 

 Vides filozofija un ētika 

 Vides monitorings 

 Dabas resursu 

apsaimniekošana 

 Vides politika un 

pārvaldība 

 Vides tehnoloģijas 

 Vides ekonomika 

Specifiskās zināšanas vides 

pārvaldības speciālistiem: 

 Vadības teorija 

 Attīstības plānošana 

 Vides komunikācija 

 Ekosistēmu aizsardzības un 

pārvalde 

 Atkritumu 

apsaimniekošana 

 Ūdens resursu 

apsaimniekošana 

Specifikās zināšanas vides 

inženieriem: 

 Inţenierzinātnes 

 Vides inţenierzinātnes 

atbilstoši specializācijai- 

atjaunojamo energoresursu 

izmantošana 

 

 Izpratne par mijiedarbību starp 

ekonomisko, sociālo un vides 

attīstību  un ilgtspējīgas attīstības 

koncepciju kā pamatu vides 

pārvaldībai 

 Praktisko iemaľu un teorētisko 

zināšanu pielietošana lēmumu 

pieľemšanā 

 Pētnieciskā darba plānošana un 

īstenošana 

 Ilgtspējīgu attīstību veicinošu rīcību 

ieviešana vides aizsardzības praksē 

Specifiskās prasmes vides pārvaldības 

speciālistiem: 

 Struktūrvienības darba plānošana un 

organizēšana 

 Informācijas sagatavošana un 

izmantošana vides aizsardzības jomā 

 LR un ES normatīvo aktu 

piemērošana 

Specifiskās prasmes vides inženieriem: 

 Klimata pārmaiľu samazinošu 

inţeniertehnisko pasākumu vides 

aizsardzības jomā plānošana 

 Vides inţeniertehniskās aizsardzības 

un  vidi saudzējošu tehnoloģiju  

projektu izstrāde un realizācija 

  Vides aizsardzības tehnoloģiju 

ekspluatācija 

 Starpnozaru 

skatījums uz vides 

problēmām un to 

iespējamiem 

risinājumiem 

 Vides ētikas kā 

sabiedrības un 

dabas vides 

mijiedarbības 

pamata 

respektēšana 

 Saskarsmes 

principu un ētikas 

normu ievērošana 

 Atbildības par 

personīgā veikuma 

precizitāti, 

zinātniskuma 

principu 

ievērošana 

pētniecībā  

 Vēlme 

pašizglītoties, 

apgūt jaunas 

zināšanas un 

prasmes atbilstoši 

profesionālās 

darbības jomai 
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2. Programmas organizācija, programmas plāna atbilstība augstskolas 

mērķiem un uzdevumiem, programmas iekšējās kvalitātes mehānisma 

darbība 

 

          Studiju process ir organizēts atbilstoši LiepU Satversmei, Augstskolu likumam, Valsts 

profesionālās augstākās izglītības standartam u.c. normatīvajiem dokumentiem, kuri ir spēkā 

Latvijas Republikā, kā arī saskaľā ar LiepU Senātā pieľemtiem studijas reglamentējošiem 

dokumentiem; imatrikulācija notiek saskaľā ar Uzľemšanas noteikumiem pamatstudijās un 

maģistrantūrā, kurus ik gadu apstiprina LiepU Senāts.  

          LiepU otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

“Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inţenierija” atbilst plānošanas 

dokumentam „LiepU attīstības stratēģija 2008. – 2018. gadam” (apstiprināta Senāta sēdē 

2008. gada 26. maijā), kas  paredz kvalitatīvi nostiprināt un attīstīt akadēmiskās studijas, 

vienlaikus radot plašākas profesionālo studiju programmu apguves iespējas, kā arī rūpēties 

par jauno speciālistu sagatavošanu atbilstoši darba tirgus prasībām, nodrošinot kvalitatīvu un 

pieejamu studiju vidi. 

          Studiju programmas kopējo vadību nodrošina LiepU Studiju padome, konkrēto 

jautājumu risināšana ir  Dabas un sociālo zinātľu fakultātes (DSZF) domes, dekanāta un 

Studiju programmu padomju pārziľā. Studiju programmas nodrošināšanā ir iesaistīti sociālo 

zinātľu, ekonomikas, komunikāciju un vadībzinātľu, psiholoģijas zinātľu, matemātikas, 

fizikas un informātikas zinātľu, vides zinātľu un tūrisma jomas, latviešu valodas un literatūras 

un svešvalodu jomu mācībspēki (atskaites periodā LiepU notikusi struktūras optimizācija- ir 

likvidētas katedras, pašreiz mācībspēku darbība un sadarbība notiek mācībspēku grupu 

ietvaros atbilstoši zinātľu nozarēm un jomām), Matemātikas zinātľu un informācijas 

tehnoloģiju institūta pētnieki, kā pieaicinātie  mācībspēki, pārsvarā augsti kvalificēti jomas 

profesionāļi. 

          Programmas iekšējās kvalitātes mehānismu, pirmkārt, nodrošina regulāras 

atgriezeniskās saites ieguve no programmā studējošajiem. Pārsvarā tas notiek šādos veidos: 

 studiju programmas direktores tikšanās ar studējošiem semestra laikā; 

 studiju programmas satura kvalitātes izvērtējums prakses noslēguma konferencēs; 

 atsevišķu studiju kursu un mācībspēku darba kvalitātes novērtējums semestra 

beigās (anketēšana); 

 studiju programmas stipro un vājo pušu, iespēju un draudu novērtējums (SVID 

analīze). 
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Otrkārt, studiju programmas iekšējās kvalitātes mehānismu nodrošina mācībspēku sadarbība 

vienas zinātľu nozares studiju kursos – apspriedes, studiju kursu satura salīdzinājums un 

korekcijas, lai novērstu iespējamo tematisko pārklāšanos, izmantojamās literatūras sarakstu 

analīze un salīdzinājums, lai optimizētu studentu patstāvīgā darba apjomu un kvalitāti. 

Treškārt, studiju kvalitātes uzlabošanu nodrošina prakses dokumentācijas (prakses vietu 

sniegto raksturojumu un studentu pašvērtējumu) analīze, kā arī bakalaura darbu kvalitātes un 

studentu sagatavotības darba tirgum analīze. 

          Atskaites periodā LiepU  ieviestā un vienreiz pārsertificētā kvalitātes vadība sistēma 

(sertificētā atbilstoši ISO 9001: 2008) nodrošina mērķtiecīgāku darbību pārraudzību, t.sk. 

studentu apmierinātības mērīšanu, dokumentu pieejamību LiepU kopumā. Ar regulāri veikto 

studentu aptauju rezultātiem tiek iepazīstināti studiju programmu direktori un docētāji, 

rezultāti tiek analizēti un iekļauti ikgadējos pašnovērtējuma ziľojumos. 

 Ārējā novērtēšana tiek nodrošināta LiepU sadarbojoties ar LR IZM un Augstākās izglītības 

kvalitātes novērtēšanas centru  (AIKNC), kā arī iesaistot ārējos ekspertus bakalaura darbu 

izvērtēšanā. Studiju programmas satura, akadēmiskā un zinātniskā  darba salīdzināšana ar 

citās Latvijas augstskolās realizētajām vides zinātnes studiju programmām notiek, 

programmas direktore M. Zeltiľai kā padomes loceklei  piedaloties Latvijas Vides zinātnes un 

izglītības padomes apspriedēs (VZIP, www.vzip.lv). 

 

3. Programmas lekciju kursu, praktisko nodarbību, semināru un citu 

studiju pasākumu apraksta anotācija 

 

Profesionālā bakalaura grāda un kvalifikācijas iegūšanai ir šādas prasības: 

 teorētisko pamatkursu dabas un vides zinātnēs apguve;  

 profesionālās specializācijas kursu apguve, kas nodrošina zināšanas un prasmes 

galvenajās stratēģiskās vides pārvaldības un vides aizsardzības inţeniertehnisko 

pasākumu jomās, kā arī specializācijas kursu apguve atbilstoši izvēlētajam 

virzienam;  

 laboratorijas darbu un lauka pētījumu metoţu un praktisko iemaľu apgūšana; 

  vadītājam nepieciešamo zināšanu un  prasmju apgūšana uzľēmējdarbībā, 

psiholoģijā, personālvadībā;  

 vismaz 2 svešvalodu un mūsdienu komunikācijas līdzekļu lietošanas prasmju 

apguve; 

http://www.vzip.lv/
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 patstāvīgu pētījumu veikšana un rezultātu apkopošana studiju darbos un bakalaura 

darbā; 

 prakšu veikšana 1., 2., 3. un 4 studiju gadā, vides pārvaldības virzienā apgūstot 

vides aizsardzības normatīvo aktu pielietošanu, iepazīstoties ar integrēto pieeju 

piesārľojuma samazināšanai, vides pārvaldības sistēmām, vides inţenierijas virzienā 

iepazīstoties ar  tehnoloģijām un apgūstot atjaunojamo energoresursu izmantošanas 

inţeniertehniskajiem risinājumiem.  

 Otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Vides 

un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inţenierija” apjoms ir 160 KRP gan pilna, gan 

nepilna laika studiju formā. 

 Obligātās izvēles (A) daļa (56 KRP) – vispārizglītojošie studiju kursi (20 KRP) un 

nozares teorētiskie pamatkursi (36 KRP). A daļā ietilpst dabas zinātľu un matemātikas 

teorētiskie un praktiskie pamatkursi, ekonomikas un vadības, informācijas tehnoloģiju un 

filozofijas un ētikas kursi.   

 Ierobeţotās izvēles (B) daļa – nozares profesionālās specializācijas studiju kursi (60 

KRP), kas sastāv no kopējās B daļas ( 35  KRP), ko apgūst abu virzienu studenti  

un B I daļas un B II daļas (katra 25 KRP), kas paredzētas konkrētā virziena studentiem – BI 

Vides pārvaldības un BII vides inţenierija studentiem. Studentiem ir tiesības apmeklēt arī cita 

virziena studiju kursus. Kopējā B daļā iekļauti ekoloģijas, dabas resursu apsaimniekošanas, 

ietekmes uz vidi novērtējuma, vides ekonomikas un politikas, vides analītikas, monitoringa un 

pētījumu metodoloģijas kursi. BI veido vides pārvaldības,  vadības teorijas, ekosistēmu un 

pilsētvides aizsardzības un pārvaldes, atkritumu apsaimniekošanas, ūdens resursu 

apsaimniekošanas, vides komunikācijas, valodas un runas kultūras, ilgtspējīgas attīstības 

plānošanas studiju kursi. BII, savukārt, pamatā veido hidrodinamikas, elektronikas un 

elektrotehnikas, satiksmes fizikas un kvantu elektronikas, tēlotāja ģeometrijas un 

inţeniergrafikas, vides piesārľojuma samazināšanas un klimata samazināšanas tehnoloģiju, 

atjaunojamo resursu izmantošanas kursi.  

          Brīvās izvēles (C) daļā (6 KRP) studenti var izvēlēties LiepU īstenojamus studiju 

kursus no humanitāro, sociālo un dabas zinātľu jomām, kā arī studiju kursus no otra 

programmas virziena studiju kursiem (Vides pārvaldības studenti no Vides inţenierijas 

virziena studiju kursiem un otrādi).   

 Studiju laikā studentiem ir 4 prakses: 

 1. studiju gadā-  Lauku prakse (2 KRP)  abu virzienu studentiem, 
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 2. studiju gadā Vides pārvaldības virziena studentiem Vides aizsardzības 

institucionālā sistēma (4 KRP);  Vides inţenierijas virzienam- Piesārľojuma 

samazināšanas tehnoloģijas (4 KRP); 

 3. studiju gadā- Vides pārvaldības virziena studentiem Integrētā pieeja 

piesārľojuma novēršanai (8KRP); Vides inţenierijas virzienam- Tehnoloģisko 

procesu vadība (8 KRP);  

 4. studiju gadā pirmsdiploma prakse (12 KRP)  abu virzienu studentiem. 

            Studiju noslēgumā studenti kārto kvalifikācijas eksāmenu (2 KRP),  izstrādā un 

aizstāv bakalaura darbu (10 KRP). Programmas daļu struktūra un plānojums laikā redzami  

tipveida plānā  (6. pielikums). 

A, B un C daļas, kā arī prakšu, studiju darbu laika plānojums pilna laika klātienes studiju 

formā redzams 2.tabulā. 

 

2.tabula 

A, B un C daļas kursu, prakšu un studiju darbu laika plānojums pilna laika klātienes 

formā 

1. studiju gads 2. studiju gads 3. studiju gads 4. studiju gads 

1.semestris 2.semestris 3.semestris 4.semestris 5.semestris 6.semestris 7.semestris 8.semestris 

A daļa: obligātās daļas studiju kursi                                   (jāiegūst 56 KRP) 

B daļa (kopējā): obligātās izvēles daļas studiju kursi        (jāiegūst 35 KRP) 

 
BI  4 KRP 

BII 4 KRP 

BI  11 KRP 

BII 11 KRP 

BI 10 KRP 

BII 10 KRP 

C daļa: brīvās izvēles studiju kursi      (jāiegūst vismaz 6 KRP) 

Lauku prakse 2 KRP 

BI prakse „Vides 

aizsardzības institucionālā 

sistēma” 

BII Prakse „Piesārľojuma 

samazināšanas 

tehnoloģijas” 

BI prakse „Integrētā 

pieeja piesārľojuma 

novēršanai” 

BII prakse „Tehnoloģisko 

procesu vadība” 

Pirmsdiploma prakse 12 

KRP 

Studiju darbs I Studiju darbs II Studiju darbs III 

Kvalifikācijas eksāmens 2 

KRP 

Bakalaura darba izstrāde 

un aizstāvēšana 10 KRP 
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 Laika plānojums nepilna laika neklātienes formā (ilgums 4 gadi un 6 mēneši) atšķiras 

ar apgūstamo KRP apjomu gadā (35 KRP), pirmsdiploma prakses plānojumu divās daļās: 

pirmsdiploma prakse I  4. studiju gada otrajā pusgadā un pirmsdiploma prakses II 5. studiju 

gadā. 

          Sakarā ar studiju programmas īstenošanu ietekmējošām objektīvām izmaiľām daţādās 

jomās, t.sk. vides zinātnes un saskarzinātľu attīstību, informācijas tehnoloģijas produktu plašo 

ieviešanu pētījumos un interdisciplināru risinājumu straujo attīstību, kā arī akreditācijas 

komisijas ekspertu ieteikumiem, programmā iesaistīto docētāju zinātniskās kompetences 

izaugsmi un materiāli tehniskā nodrošinājuma paplašināšanos, studiju programmas struktūra 

un studiju plāna saturs ir mainījies, salīdzinot ar 2005. gadā akreditēto studiju programmu 

„Vides pārvaldība”: 

 programmas ierobeţotās izvēles daļā izveidots specializācijas virziens „Vides 

inţenierija”, 25 KRP apjomā iekļaujot studiju kursus atbilstoši profesijas standarta 

„Vides inţenieris” prasībām un mērķim gatavot speciālistus atjaunojamo 

energoresursu izmantošanas jomā; 

 atbilstoši B daļas struktūras izmaiľām mainītas studiju kursu savstarpējās attiecības, 

par 8 KRP  palielinot dabaszinātľu, matemātikas un IT  kursu apjomu un apvienojot 

tos moduļos, kuru apjoms 4-6 KRP; 

 3. studiju gadā mainīta prakses organizācija virzienā „Vides pārvaldība”, divas 

atsevišķās prakses „Ietekmes uz vidi novērtējums I” (2 KRP) un „Ietekmes uz vidi 

novērtējums II” (8 KRP) , apvienojot vienā praksē „Integrētā pieeja piesārľojuma 

samazināšana” (12 KRP).    

 

4. Vērtēšanas sistēma 

 

 Studentu zināšanu vērtēšana otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura 

studiju programmā “Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība” notiek saskaľā ar LiepU 

Senātā apstiprinātiem reglamentējošiem dokumentiem, kas pieejami LiepU kvalitātes vadības 

sistēmā (KVS), kā arī LiepU mājas lapā (www.liepu.lv) sadaļā „Dokumenti”: 

 Nolikums par pamatstudijām un augstākā līmeľa studijām (ar grozījumiem līdz 

18.04.2011.), 

 Noteikumi par studiju kursa / moduļa pārbaudījumiem (20.12.2010.), 

 Noteikumi par gala pārbaudījumiem un valsts pārbaudījumiem (20.12.2010.), 
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 Noteikumi par mācībspēku un studējošo savstarpējiem pienākumiem un tiesībām 

(21. 02. 2011.). 

          Profesionālā bakalaura studiju programmas „Vides un atjaunojamo energoresursu 

pārvaldība un inţenierija” studentu zināšanu līmenis tiek sistemātiski novērtēts, izmantojot 

gan semestra laikā realizējamās patstāvīgā studiju darba kontroles formas- kontroldarbus, 

testus, uzstāšanos semināros, prezentācijas, atskaites, referātus, laboratorijas darbu un 

praktisko darbu izpildi, kas veido pamatu ieskaites vērtējumam, gan arī ar eksāmenu 

(rakstiskā vai mutvārdu veidā) palīdzību sesijas laikā. Novērtēšanai ir nepārtraukts raksturs, 

kas nodrošina atgriezenisko saiti starp studentu un docētāju katrā konkrētā studiju kursā, kā 

arī katram studentam objektīvu priekšstatu par savām un grupas biedru sekmēm, kas veicina 

akadēmisko konkurenci. Pēdējais ir svarīgi tādēļ, ka atskaites periodā  (kopš 2009./2010. 

studiju gada) LiepU ir ieviesta studentu rotācija katra akadēmiska gada beigās, un studējošie, 

kas pēc studiju rezultātiem neiekļūst valsts dotētajās budţeta vietās, turpina studijas par 

maksu (Noteikumi par valsts budţeta finansēto eksmatrikulēto studējošo aizvietošanu un 

studējošo rotāciju). 

          Studentu zināšanu un individuālās sekmības vērtēšanā tiek ľemti vērā 3 kritēriji: 

atzīmes atsevišķos studiju kursos (kvalitatīvais kritērijs), iegūtais KRP skaits (kvantitatīvais 

kritērijs) un vidējā svērtā atzīme (integrētais kritērijs).  

Zināšanu novērtēšanas metodes semestra laikā un prasības KRP iegūšanai definē katra studiju 

kursa docētājs, savukārt, zināšanu pārbaudes forma kursa noslēgumā ir paredzētā studiju 

plānā, ko apstiprina LiepU Studiju padome. Par vērtēšanas kritērijiem, metodēm un prasībām 

KRP iegūšanai studentu tiek informēti katra studiju kursa sākumā, tā ir iekļautas arī katra 

studiju kursa aprakstā un ir pieejamas studentiem elektroniskā formā. 

Gan eksāmeni, gan ieskaites tiek vērtētas pēc 10 ballu vērtēšanas sistēmas.  

          Studiju darbi un bakalaura darbi tiek izstrādāti un aizstāvēti individuāli. Pētījumu 

veikšanā, bakalaura darba izstrādē un darba tehniskajā noformēšanā studenti vadās no 

norādījumiem „Studiju darbu rakstīšana un noformēšana. Metodiski norādījumi” 

(15.03.2010). darbu vērtēšana notiek saskaľā ar detalizēti izstrādātiem kritērijiem „Bakalaura 

darbu, diplomdarbu, diplomprojektu un kvalifikācijas darbu vērtēšanas kritēriji” 

(12.12.2005,;www.liepu.lv/studentiem). Gala pārbaudījumu  komisijas sastāvā ir  komisijas 

priekšsēdētājs un vismaz četri komisijas locekļi, no kuriem vismaz puse ir nozares 

profesionālo organizāciju vai darba devēju pārstāvji. 

 

 

 

http://www.liepu.lv/uploads/files/Noteikumi%20par%20valsts%20bud%C5%BEeta%20finans%C4%93to%20eksmatrikul%C4%93to%20stud%C4%93jo%C5%A1o%20aizvieto%C5%A1anu%20un%20stud%C4%93jo%C5%A1o%20rot%C4%81ciju.pdf
http://www.liepu.lv/uploads/files/Noteikumi%20par%20valsts%20bud%C5%BEeta%20finans%C4%93to%20eksmatrikul%C4%93to%20stud%C4%93jo%C5%A1o%20aizvieto%C5%A1anu%20un%20stud%C4%93jo%C5%A1o%20rot%C4%81ciju.pdf
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5.Programmas praktiskā īstenošana 

 

 Teorētiskie studiju kursi tiek apgūti 7 semestros pilna laika studijās un 8 semestros 

nepilna laika studijās. Pēdējais semestris ir paredzēts pirmsdiploma praksei un bakalaura 

darba izstrādei. Studiju laikā ir plānotas 4 prakses (sk. studiju programmas tipveida plānu, 6. 

pielikums).  

Studiju programmas apguves galvenās formas ir lekcijas, semināri, laboratorijas darbi un 

praktiskās nodarbības, e-studijas, izmantojot MOODLE vidi, patstāvīgais studiju darbs, 

prakses un to aizstāvēšana, u.c. Patstāvīgais darbs sekmē daţādu resursu izmantošanu: 

bibliotēkas, datorklases, laboratorijas. 

Lai veicinātu komandas darba prasmju un pieredzes apguvi, semestra laikā vairākos studiju 

kursos atsevišķu laboratorijas un praktisko darbu , prakses uzdevumu izpildē studenti strādā 

grupās (3-5 cilvēki). Komunikācijā ar docētājiem tiek izmantota arī elektroniskā saziľa.  

Lai nostiprinātu teorētiskajos kursos, laboratorijas un praktiskajos darbos iegūtās teorētiskās 

zināšanas, prasmes un iemaľas, 1. studiju gada noslēgumā tiek organizēta lauku prakse, kuras 

laikā abu virzienu studenti apgūst veģetācijas un dzīvnieku valsts pētīšanu, datu analīzes un 

apstrādes metodes, iepazīstas ar īpaši aizsargājamu teritoriju struktūru un pārvaldības 

metodēm. Pārējās prakses ir saistītas ar specializācijas teorētiskajiem kursiem un bakalaura 

darba izstrādi.  

Studiju / bakalaura darbu tematika mērķtiecīgi tiek saistīta ar tiem profesionālās darbības 

virzieniem, kas nepieciešami vides jomas speciālistu profesionālās kompetences pilnveidei. 

Studiju / bakalaura darbu vadītāji ir attiecīgo studiju kursu docētāji – LiepU akadēmiskais 

personāls, kā arī atsevišķos gadījumos jomas profesionāļi. 

Nozīmīga ir studentu un mācībspēku līdzdalība kopējos projektos un pētījumos (skat. 12. 

tabula)  

 

6. Programmas perspektīvais novērtējums 

6.1. Atbilstība valsts profesionālās izglītības standartam; atbilstība profesijas 

standartam 

 

 Profesionālā bakalaura studiju programma „Vides un atjaunojamo energoresursu 

pārvaldība un inţenierija” ir veidota, balstoties uz „Noteikumiem par otrā līmeľa 

profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” (MK noteikumi Nr. 481; 20.11.2001.) 

Studiju programmas pamatdaļu atbilstība standarta prasībām atspoguļota  3. tabulā. 
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3. tabula 

Studiju programmas atbilstība valsts profesionālās augstākās izglītības standartam 

Studiju kursi Prakse 

Valsts 

pārbaudī

jumi 

Vispārizglītojošie 

studiju kursi 

Nozares 

teorētiskie 

pamatkursi 

Informācijas 

tehnoloģiju 

kursi 

Nozares 

profesionālās 

specializācijas 

kursi 

 

Brīvās 

izvēles 

kursi 

 

 

 

 

 

26 KRP 

 

 

 

 

 

12 KRP 

 

 

 

20 KRP 

16 KRP 20 KRP 
 

 

 

60 KRP 

 

 

 

6 KRP 

 

36 KRP 

A daļa B   daļa C daļa 

160 KRP 

  

Tā kā studiju programmai „Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inţenierija” ir 

divi studiju virzieni un to absolventiem tiek piešķirtas atšķirīgas kvalifikācijas – vides 

pārvaldības speciālists vai vides inţenieri , šajā sadaļā tiek atsevišķi izvērtēta katra studiju 

programmas apakšvirziena satura atbilstība attiecīgajam profesijas standartam. 

 Studiju programmas „Vides un atjaunojamo energoresursu” studiju virziena „Vides 

pārvaldība” saturs ir salīdzināts ar vides pārvaldības speciālista profesijas standartu (4. 

tabula), kas ir apstiprināts ar IZM 2004. gada 3. jūnija rīkojumu Nr. 336, ar grozījumiem 

18.08.2010., PINTSA protokols nr. 6 (reģistrācijas nr. PS 0268; skatīt 8.6. pielikumu) ; 

studiju virziena „Vides inţenierija”- ar vides inţeniera profesijas standartu (5.tabula), kas 

apstiprināts ar IZM 2005. gada 6. jūlija rīkojumu Nr. 505 (reģistrācijas nr. PS 0329; skatīt 

8.6..pielikumu). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

4.tabula 

Vides pārvaldības speciālista profesijas standartā ietverto pamatzināšanu 

nodrošinājums studiju programmā „Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība 

un inţenierija” 

Profesijas standartā formulētās 

zināšanas un to izmantojuma līmenis 

(priekšstats/izpratne/lietošana) 

 

Atbilstošie studiju kursi 

Zināšanu līmenis - priekšstats  

Ģeoloģija un ģeodēzija Ģeogrāfija un Zemes zinātnes I, II  

Ekonomikas teorija Ekonomikas teorija I, II 

Riska analīze Ietekmes uz vidi novērtējums 

Globālās vides problēmas 
Ekoloģija, 

Vides ekonomika un politika 

Vides saziľas metodes Vides komunikācija (B1) 

Zināšanu līmenis – izpratne  

Ķīmijas zinātnes Ķīmija I, II 

Fizikas zinātnes Fizika 

Bioloģijas zinātnes 
Bioloģija I, II, 

Bioķīmija 

Ģeogrāfija Ģeogrāfija un Zemes zinātnes I, II 

Vadības teorija Vadības teorija (BI) 

Personālvadība Cilvēkresursu vadība I, II 

Grāmatvedība Finanšu teorija 

Attīstības plānošana Ilgtspējīgas attīstības plānošana (BI) 

Vides filozofija un ētika 
Filozofija, 

Vides ētika 

Vides monitorings Vides analītika un monitorings 

Kartogrāfija un nekustamā īpašumu 

kadastrs 
Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas 

Dabas resursu apsaimniekošana Dabas resursu apsaimniekošana 

Ekotoksikoloģija Vides ķīmija 

Zināšanu līmenis - pielietošana  

Matemātika vides zinātnē 
Matemātika  I, II, 

Informācijas tehnoloģijas I, II 
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Valsts valoda 
Vides komunikācija 

Vides pētījumu metodoloģija 

Vismaz 2 svešvalodas saziľas līmenī Angļu valoda I, II 

Vides ķīmija Vides ķīmija 

Vides bioloģija Bioloģija I, II 

Vides fizika Fizika 

Vides ekonomika Vides ekonomika un politika 

Projektu vadība Projektu vadība 

Vides politika Vides ekonomika un politika 

Vides pārvaldība 
Vides pārvaldības pamati (BI), 

Ilgtspējīgas attīstības plānošana (BI) 

Ietekmes uz vidi novērtējums Ietekmes uz vidi novērtējums 

Saskarsmes psiholoģija Cilvēkresursu vadība I, II 

Vides normatīvie akti Tiesību pamati un vides tiesības 

Ilgtspējīgas attīstības teorija Ilgtspējīgas attīstības plānošana (BI) 

Vides tehnoloģijas Vides tehnoloģijas 

Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas 

Darba aizsardzība Tiesību pamati un vides tiesības 

Vides aizsardzība Tiesību pamati un vides tiesības 

Darba tiesiskās attiecības Tiesību pamati un vides tiesības 

Gaisa, ūdens un augsnes attīrīšanas 

tehnoloģijas un sanācija 
Vides tehnoloģijas 

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un citu 

aizsargājamo teritoriju pārvaldība 

Ekosistēmu un pilsētvides aizsardzība 

(BI) 

Degradēto teritoriju rekultivācija Vides tehnoloģijas 

Ūdenssaimniecība Ūdens resursu apsaimniekošana  

Atkritumsaimniecība Atkritumu apsaimniekošana 

Svešvaloda  ( C daļa)  Otra svešvaloda 
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5.tabula 

Studiju programmas „Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inţenierija” 

virziena „Vides inţenierija” satura atbilstība „Vides inţeniera” profesijas standartam 

Profesijas standartā formulētās 

zināšanas un to izmantojuma līmenis 

(priekšstats/izpratne/lietošana) 

 

Atbilstošie studiju kursi 

Zināšanu līmenis - priekšstats  

Vides inţenierzinātnes 

- Vides drošo būvobjektu 

projektēšana un tehnoloģija 

- - Ķīmiskā tehnoloģija 

 

Vides tehnoloģijas, Vides inţenierijas 

pamati 

Vides ķīmija 

Zemes zinātnes 

- Inţenierģeoloģija 

- Grunts mehānika 

 

Ģeogrāfija un Zemes zinātnes I, II 

Ģeogrāfija un Zemes zinātnes I, II 

Zināšanu līmenis – izpratne  

Ķīmija un bioķīmija 
Ķīmija I, II; 

Bioķīmija 

Fizikas cikla zinātnes Fizika 

Vides inţenierzinātnes 

- Tehnoloģiskie procesi, vides 

tehnoloģijas un to projektēšana 

- Gaisa un gāzu attīrīšanas 

tehnoloģijas 

- Ūdens apgāde, notekūdeľu 

attīrīšanas un kanalizācijas 

procesi un tehnoloģijas 

- Sadzīves un bīstamo atkritumu 

apsaimniekošana 

 

Vides tehnoloģijas 

 

Vides piesārľojuma samazināšanas 

tehnoloģijas  

 

Inţenierzinātnes 

- Mehānika 

- Ģeodēzija, kartogrāfija, 

ģeogrāfiskās informācijas 

sistēmas 

 

Fizika 

Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas 

Zinātniskā darba pamati Vides pētījumu metodoloģija 
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Civilā un darba aizsardzība Vides inţenierijas pamati 

Zināšanu līmenis - pielietošana  

Matemātika un matemātiskās metodes 

inţenierzinātnēs un datortehnikas 

pielietošanā 

Matemātika I, II, 

Informācijas tehnoloģijas I, II 

Dzīvās dabas zinātnes 

- Ekoloģija 

- Bioloģija 

- Mikrobioloģija 

 

Ekoloģija 

Bioloģija I, II 

Bioloģija I 

Zemes zinātnes 

- Klimatoloģija, meteoroloģija un 

hidroloģija 

- Augsnes zinātne 

- Ģeogrāfija 

 

Klimatoloģija un meteoroloģija 

Ģeogrāfija un Zemes zinātnes I, II 

Ģeogrāfija un Zemes zinātnes I, II 

Inţenierzinātnes 

- Elektronika un elektrotehnika 

- Tēlotāja ģeometrija un inţeniergrafika 

 

Elektronika un elektrotehnika (BII) 

Tēlotāja ģeometrija un inţeniergrafika 

Vides inţenierzinātnes 

- Energotehnoloģijas un to procesi 

- Transporta ietekmes uz vidi 

procesi 

- Dabas resursu izvērtēšana, to 

izmantošana un apsaimniekošana 

 

Vides tehnoloģijas; Klimata tehnoloģijas 

Atjaunojamo resursu izmantošana  

-Satiksmes fizika un ekonofizika 

Dabas resursu apsaimniekošana; Vides 

inţenierijas pamati (BII) 

Teritoriālā plānošana, degradēto teritoriju 

atjaunošana un rekultivācija 

Vides tehnoloģijas  

Vides inţenierijas pamati 

Dizains Vides procesu modelēšana 

Ekonomikas pamati un vides ekonomika 
Ekonomikas teorija I, II 

Vides ekonomika un politika 

Vides kvalitātes stāvokļa  novērtēšana un 

vides monitorings 
Vides analītika un monitorings 

Zinātniskā darba pamati Vides pētījumu metodoloģija 

Tiesību zinības Tiesību pamati un vides tiesības 

Vides politika Vides ekonomika un politika 

Civilā un darba aizsardzība Tiesību pamati un vides tiesības 
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ES līdzfinansēto vides projektu 

sagatavošana un realizēšana 
Projektu vadība 

Angļu/ vācu valoda specialitātes jomā Angļu valoda I, II 

Humanitāro zinātľu bloks 
Filozofija 

Vides ētika 

 

 Salīdzinot studiju virzienu „Vides pārvaldība” un “Vides inţenierija” saturu ar 

attiecīgajiem profesiju standartiem, var secināt, ka studiju programmas „Vides un 

atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inţenierija” saturs atbilst profesiju standartu 

prasībām.  

 

 

6.2. LiepU studiju programmas “Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un 

inţenierija” salīdzinājums ar analoģiskām studiju programmām Latvijā un citu ES 

valstu augstskolās 

 

 Pirms izmaiľu veikšanas studiju programmā, izmantojot AIKNC mājas lapā 

(www.aiknc.lv) pieejamos augstskolu studiju programmu akreditācijas materiālus, tika 

izvērtēts Latvijas augstskolu piedāvājums vides jomā. Ľemot vērā esošo studiju programmu 

piedāvājumu, ekonomisko situāciju Latvijā, pieprasījumu darba tirgū Kurzemes reģionā, kā 

arī materiāli tehniskā nodrošinājuma pilnveidi un ar vides inţenierzinātni saistītu pētījumu 

attīstību Matemātikas zinātľu un informācijas tehnoloģiju institūtā LiepU, esošajā studiju 

programmā „Vides pārvalde”  ir izveidots jauns specializācijas virziens „Vides inţenierija”. 

Neviena no Latvijas augstskolām iespēju iegūt divas kvalifikācijas vides jomā vienas 

profesionālā bakalaura programmas ietvaros pašlaik nepiedāvā. Kvalifikāciju „vides 

inţenieris” iespējams iegūt LLU un RA, savukārt, iegūt kvalifikāciju „vides pārvaldības 

speciālists” pašlaik nevar nevienā augstskolā Latvijā (vēl nesen šādu iespēju piedāvāja RA, 

studējot līdz 31.12.2010. akreditētajā  profesionālā bakalaura studiju programmā „Vides 

aizsardzība”). Pārskats par Latvijas augstskolās īstenotajām vides programmām redzams 6. 

tabulā.    

 

 

 

 

 

http://www.aiknc.lv/
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6. tabula 

Pārskats par Latvijas augstskolās īstenotajām vides  programmām 

Programmas 

nosaukums, 

īstenotājs 

 

Programmas 

līmenis, 

ilgums 

 

Iegūstamais 

grāds 

 

Iegūstamā 

kvalifikācija 

 

Akreditācijas 

termiľš 

Vides zinātne 

(LU) 

Bakalaura 

programma, 3 

gadi 

Dabaszinātľu 

bakalaura grāds 

vides zinātnē 

         ______ 31.12. 2013. 

Vides resursu 

pārvaldība (LU) 

Maģistra 

programma, 2 

gadi 

Vides zinātľu 

maģistra grāds 
         ______ 31.12. 2013. 

Vides zinātne 

(LU) 

Maģistra 

programma, 2 

gadi 

Dabaszinātľu 

maģistra grāds 

vides zinātnē 

          ______ 31.12. 2013. 

Vides resursu 

pārvalde (LU) 

Profesionālā 

maģistra 

programma, 2 

gadi/ 2 gadi un 

6 mēneši 

Profesionālais 

maģistrs vides 

pārvaldē 

Ūdens un 

atkritumsaimniecī-

bas vecākais 

speciālists 

31.12. 2013. 

Vides zinātne 

(DU) 

Bakalaura 

programma, 3 

gadi 

Dabaszinātľu 

bakalaurs vides 

zinātnē 

       ______ 31.12. 2016. 

Vides plānošana 

(DU) 

Profesionālā 

maģistra 

programmas, 2 

gadi/ 2,5 gadi 

nepilnā 

Profesionālais 

maģistrs vides 

plānošanā 

Vides pārvaldības 

speciālists vai 

dabas aizsardzības 

speciālists 

31.12. 2015. 

Vides zinātne 

(LLU) 

Bakalaura 

programma, 4 

gadi 

Vides zinātľu 

bakalaura 

akadēmiskais 

grāds vides 

saimniecībā un 

inţenierzinātnē  

 

         _______ 
31.12. 2013. 
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Vides un 

ūdenssaimniecība 

(LLU) 

Profesionālā 

bakalaura 

programma, 

 

Vides zinātľu 

profesionālais 

bakalaura grāds 

vides 

saimniecībā un 

vides 

inţenierzinātnē 

Vides inţenieris 31.12. 2013. 

Vides 

inţenierzinātne 

(LLU) 

Maģistra 

programma, 2 

gadi/ 2,5 gadi 

nepilnā laikā 

Inţenierzinātľu 

akadēmiskais 

maģistra grāds 

vides 

inţenierzinātnē 

       _______ 30.12. 2016. 

Vides 

inţenierzinātne  

(LLU) 

Doktora 

programma, 3 

gadi 

Inţenierzinātľu 

doktors (Dr. 

sc.ing.) 

 31.12. 2016. 

Vides inţenieris 

(RA) 

Profesionālā 

bakalaura 

programma, 4 

gadi/ 5 gadi 

Profesionālais 

bakalaurs vides 

aizsardzībā 

Vides inţenieris 31.12. 2011. 

Vides aizsardzība 

(RA) 

Profesionālais 

maģistrs, 1 

gads un 6 

mēneši/ 2 

gadi, nepilnā 

laikā 2 gadi/ 2 

gadi un 6 

mēneši 

Profesionālais 

maģistrs vides 

aizsardzībā 

Vides inţenieris 31.12. 2011. 

Vides 

inţenierzinātne 

(RA) 

Doktora 

studiju 

programma, 3 

gadi/ 4 gadi 

Inţenierzinātľu 

doktors vides 

inţenierzinātnē 

         _________ 31.12. 2016. 

 

Atbilstoši specializācijas virziena „Vides pārvaldība” LiepU studiju programma salīdzināta ar 

DU bakalaura studiju programmu „Vides zinātne” un Bingenas (Vācija) augstskolas 

bakalaura studiju programmu „Vides aizsardzība”. Vācijas vides studiju programmas („Vides 
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inţenierijas” kontekstā salīdzinājums veikts ar Berlīnes Tehniskās universitātes studiju 

programmu „Atjaunojamās enerģijas inţenierija”, 8. tabula)  salīdzināšanai izvēlētas tādēļ, ka 

tām raksturīga dabaszinātľu priekšmetu kombinācija ar inţenierzinātľu, sociālo zinātľu un 

ekonomikas priekšmetiem, kā arī studiju kursu iekļaušanu, kas saistīti  ar  konkrētā reģiona 

vides un dabas aizsardzības problemātiku.  

 

7. tabula 

Liepu profesionālā bakalaura studiju programmas “Vides un atjaunojamo 

energoresursu pārvaldība un inţenierija” salīdzinājums  ar līdzīgām studiju 

programmām Latvijā un Eiropas Savienības valstīs (virzienā „Vides pārvaldība”) 

 

Salīdzināju

ma kritērijs 

Liepājas 

universitāte 

(LiepU) 

Daugavpils 

universitāte 

(DU) 

Fachhochschule 

Bingen, Rheinland- 

Pfalz 

http://www.fh-

bingen.de/studiengaenge/

bachelor/umweltschutz/st

udienaufbau.html 

Studiju 

veids 

Pilna un nepilna 

laika studijas 
Pilna laika studijas Pilna laika studijas 

Studiju 

ilgums 
4 gadi 3 gadi 3 gadi 6 mēneši 

Nosaukums 

Profesionālā 

bakalaura studiju 

programma “Vides 

un atjaunojamo 

energoresursu 

pārvaldība un 

inţenierija”  

Bakalaura studiju 

programma „Vides 

zinātne” 

Bachelorstudiengang 

„Umweltschutz” („Vides 

aizsardzība”) 

Iegūstamais 

grāds, 

kvalifikācija 

Profesionālā 

bakalaura grāds 

vides zinībās; vides 

pārvaldības 

speciālista vai vides 

inţeniera 

kvalifikācija 

Dabaszinātľu 

bakalaura grāds vides 

zinātnē 

B.Sc. (Bachelor of 

Science) 

(zinātľu bakalaurs) 
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Studiju 

programmas 

apjoms 

(KRP) 

160  124 210 ECTS (140 KRP) 

Studiju 

struktūra 

Obligātās daļas (A) 

studiju kursi, 

obligātās izvēles (B) 

studiju kursi, brīvās 

izvēles daļas (C) 

studiju kursi 

Obligātās daļas (A) 

studiju kursi, obligātās 

izvēles (B) studiju 

kursi, brīvās izvēles 

daļas (C) studiju kursi 

Allgemeine Grundlagen 

(vispārīgie  pamatkursi); 

Fachspezifische 

Grundlagen (nozares 

profesionālās 

specializācijas 

pamatkursi);  

Wahlpflichtmodule 

 (ierobeţotās izvēles 

moduli); Praxismodul 

(prakse); Absclussarbeit 

(gala darbs) 

Programmu 

atsevišķu 

daļu apjoms 

A=56 KRP; B=60 

KRP; C=6; valsts 

pārbaudījumi 12 

KRP 

A=71 KRP; B=47 

KRP;C=6 KRP 

Allgemeine Grundlagen 

60 KRP; 

Fachcpezifische 

Grundlagen 38 KRP;  

Wahlpflichtmodule 22 

KRP; Praxismodul 12 

KRP; Absclussarbeit 8 

KRP  

Studiju 

saturs 

Dabaszinātľu 

studiju  pamatkursi 

ķīmijā, fizikā, 

bioloģijā, ģeogrāfijā 

un Zemes zinātnēs, 

kam seko 

specializācijas kursi 

vides pārvaldībā un 

inţenierijā  

Dabaszinātľu studiju  

pamatkursi ķīmijā, 

fizikā, bioloģijā, 

ģeogrāfijā un Zemes 

zinātnēs, kam seko 

specializētie studiju 

kursi vides zinātnē 

Dabaszinātľu, 

matemātikas, tehnikas 

pamati; ekoloģiski 

orientēti moduļi; vides 

tehnoloģiju moduļi; 

tiesību un ekonomikas 

jomu moduļi; angļu 

valoda; ierobeţotās 

izvēles moduļi; prakses 

modulis 
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8. tabula 

Liepu profesionālā bakalaura studiju programmas “Vides un atjaunojamo 

energoresursu pārvaldība un inţenierija” salīdzinājums  ar līdzīgām studiju 

programmām Latvijā Un Eiropas Savienības valstīs (virzienā „Vides inţenierija”) 

 

Salīdzināju

ma kritērijs 

Liepājas 

universitāte 

(LiepU)  

Latvijas 

Lauksaimniecība

s universitāte 

(LLU) 

Technische 

Universitaet 

Berlin 

http://www.stud

ienberatung.tu-

berlin.de/menue

/studium/studie

ngaenge/faeche

r/technischer_u

mweltschutz/ 

Kaunas 

University of 

Technology 

http://uais.cr.ktu

.lt/plsql/mod_de

st/stp_report_ec

ts.card_ml?p_va

lkod=612E3300

1&p_year=2011

&p_lang=EN 

Studiju veids 

Pilna un 

nepilna laika 

studijas 

Pilna laika studijas 
Pilna laika 

studijas 

Pilna laika 

studijas 

Studiju 

ilgums 
4 gadi 5 gadi 3 gadi 4 gadi 

Nosaukums 

Profesionālā 

bakalaura 

studiju 

programma 

“Vides un 

atjaunojamo 

energoresursu 

pārvaldība un 

inţenierija”  

Profesionālā 

bakalaura 

programma 

„Vide un 

ūdenssaimniecība”  

Bachelorstudie

ngang 

„Technischer 

Umweltschutz”  

(Tehniskā vides 

aizsardzība”) 

Programme for 

Bachelor`s 

degree 

„Renewable 

energy 

Engineering” 

(Atjaunojamās 

enerģijas 

inţenierija”) 

Iegūstamais 

grāds, 

kvalifikācija 

Profesionālā 

bakalaura 

grāds vides 

zinībās; vides 

pārvaldības 

speciālista vai 

vides inţeniera 

Vides zinātľu 

profesionālais 

bakalaura grāds 

vides saimniecībā 

un vides 

inţenierzinātnē; 

vides inţenieris 

B.Sc. (Bachelor 

of Science) 

(zinātľu 

bakalaurs) 

Bachelor of 

Renewable 

Energy 

Engineering 

(bakalaurs 

atjaunojamās 

enerģijas 
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kvalifikācija inţenierijā)   

Studiju 

programmas 

apjoms 

160  200 KRP 
180 ECTS (120 

KRP) 
160 KRP 

Studiju 

struktūra 

Obligātās daļas 

(A) studiju 

kursi, obligātās 

izvēles (B) 

studiju kursi, 

brīvās izvēles 

daļas (C) 

studiju kursi 

Obligātās daļas 

(A) studiju kursi, 

obligātās izvēles 

(B) studiju kursi, 

brīvās izvēles 

daļas (C) studiju 

kursi 

Module 

(moduļi); 

Kernmodule 

(kodola 

moduļi); Freie 

Auswahl (brīvā 

izvēle); 

Praktikum 

(praktikums); 

Bachelorarbeit 

(bakalaura 

darbs) 

Nav akcentēta 

satura struktūra  

Programmu 

atsevišķu 

daļu apjoms 

A=56 KRP; 

B=60 KRP; 

C=6; prakse 26 

KRP valsts 

pārbaudījumi 

12 KRP 

A=60,5 KRP; 

B=79  KRP; 

C=13,5 KRP; 

prakse 32 KRP 

diplomprojekts 15 

KRP; bakalaura 

darbs 3 KRP 

Module 92 

Kernmodule 12 

KRP 

Praktikum 3 

KRP 

Freie Wahl 5 

KRP 

Bachelorarbeit 

8 KRP 

 

Studiju 

saturs 

Dabaszinātľu 

studiju  

pamatkursi 

ķīmijā, fizikā, 

bioloģijā, 

ģeogrāfijā un 

Zemes 

zinātnēs, kam 

seko 

specializācijas 

Dabaszinātľu 

studiju  

pamatkursi ķīmijā, 

fizikā, bioloģijā, 

ģeoloģijā; tēlotāja 

ģeometrijā un 

rasēšanā; sociālo 

zinātľu studiju 

kursi; nozares 

profesionālās 

Vides ķīmija, 

ūdens 

attīrīšana, 

zemes zinātnes, 

atkritumu 

saimniecība, 

vides 

mikrobioloģija, 

tehnoloģija un 

ilgtspēja, 

Matemātika un 

dabaszinātľu 

priekšmeti, 

informācijas 

tehnoloģijas, 

mikro- un 

makroekonomik

a, teorētiskā 

mehānika, 

siltuma un 
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kursi vides 

pārvaldībā un 

inţenierijā 

specializācijas 

kursi būvniecībā, 

mērniecībā, 

inţnierhidroloģijā, 

kanalizācijas un 

notekūdeľu 

attīrīšanā, 

ūdensapgādē un 

kanalizācijā. 

trokšľa un 

vibrāciju 

kontrole, gaisa 

kvalitātes 

pārvaldība,  

masas pārnese, 

vēja enerģijas 

tehnoloģija, 

ģeotermālā 

enerģija un 

siltumsūkľi, 

elektroenerģijas 

inţenierija 

  

Salīdzinot LiepU studiju programmas salīdzinājums ar Latvijas un ES studiju programmām, 

var secināt, ka kopumā attiecības starp dabaszinātľu, sociālo zinātľu un inţenierzinātľu 

studiju kursiem ir līdzīgas. Neskatoties uz to, ka vairums vides studiju programmu ir 

akadēmiskas, Vācijas vides programmām ir praktiska, uz darba tirgus un ilgtspējīgas attīstības 

nodrošināšanas vajadzībām orientēta ievirze, studiju programmās   iekļauta arī prakse (3-12 

KRP apjomā).  

ES vides studiju programmām kopumā raksturīgas plašas izvēles moduļu iespējas, radot 

studentiem priekšnoteikumus pašiem lielā mērā veidot savu studiju plānu, pielāgot to savām 

interesēm un  spējām, darba tirgus vajadzībām. Tas, protams, saistīts ar lielāku studenta 

atbildību par studiju procesu un nepieciešamību pārdomāti organizēt padomdošanu studiju 

laikā. 

LiepU starpnozaru studiju programmas izveidē izmantota arī Cīrihes (Šveice) Lietišķo zinātľu  

Vides un dabas resursu institūta pieredze lietišķi orientētas vides inţenierzinātľu bakalaura 

programmas ar pieciem specializācijas virzieniem attīstīšanā 

(http://www.iunr.zhaw.ch/de/science/iunr/studium/bachelor-studium/module-

umweltingenieurwesen/studienjahrgang-2010.html).    

 

6.3. Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību nākamajiem sešiem gadiem 

 

Nākotnē absolventiem ir perspektīvas veiksmīgi strādāt apgūtajā specialitātē. Mūsdienīgi 

izglītoti vides speciālisti ir nepieciešami Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas „Latvija 2030” 

īstenošanai, strādājot gan valsts un pašvaldības pārvaldes institūcijās, kas saistītas ar dabas 

aizsardzības, telpiskās plānošanas, vides pārvaldības un vides inţenierijas jautājumu 

risināšanu. Šāda profila speciālisti nepieciešami arī uzľēmumiem, kuri tieši iesaistīti vides 

pārvaldībā (atkritumu, ūdens resursu apsaimniekošana) vai arī kuru uzľēmējdarbība saistīta ar 
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vidi piesārľojošām darbībām, vai uz vidi un dabas aizsardzību vērstu pakalpojumu sniegšanu 

(konsultatīvie un plānošanas uzľēmumi).   

 Aptaujātie darba devēji apstiprina, ka studiju programmas saturs atbilst darba tirgus prasībām 

(darba devēju atsauksmes skatīt 8.4. pielikumā). Atsauksmēs darba devēji apliecina, ka 

atjaunojamo energoresurus resursu izmantošanas attīstības tendences Kurzemes reģionā ir 

saistītas gan ar vēja, saules, gan biomasas izmantošanu.   

  

 

7. Studējošie 

7.1. Studējošo skaits programmā 

 

Kopumā studiju programmā studē 74 studenti (dati uz 2011. gada 1. maiju). No tiem 

12 studenti studē 1. kursā,  18 – 2. kursā, 24- 3. kursā, 12- 4. kursā pilna laika formā, 8- 4. 

kursā nepilna laika formā.      

 

7.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits 

 

Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studentu skaits pa gadiem ir svārstīgs (9. tabula), tomēr 

vidējais skaits (21)   ir lielāks nekā  dabaszinātľu  programmās LiepU.  

Pēdējos gados nav izdevies nokomplektēt grupas  nepilna laika studijās, kas saskan ar kopējo 

tendenci LiepU un  Latvijā kopumā.   

 

9. tabula 

Imatrikulēto studentu skaits studiju programmā „Vides pārvalde” atskaites periodā 

Studiju programma Imatrikulēti 

Nosaukums 

 

2006./ 

2007. 

2007./ 

2008. 

2008./ 

2009. 

2009./ 

2010. 

2010./ 

2011. 
Kopā 

Vides pārvalde 

(Pilna laika studijas) 

 

19 
15 32 26 12 104 

Vides pārvalde 

(Nepilna laika 

studijas) 

 

0 
18 0 0 0 18 
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Eksmatrikulēto studentu skaits pēc paša vēlēšanās vidēji gadā ir 6 studenti pilna laika studiju 

formā un 4 studenti nepilna laika formā, kas ir tuvs vidējam rādītājam DSZF. Galvenie 

iemesli studiju pārtraukšanai tiek minēti - studiju nesavienojamība ar darbu, nepārdomāta 

studiju programmas izvēle un finansiāli apsvērumi. 

 

10. tabula 

Eksmatrikulēto studentu skaits studiju programmā „Vides pārvalde” atskaites periodā 

Studiju programma Eksmatrikulēti 

Nosaukums 

 

2006./ 

2007. 

 

2007./ 

2008. 

 

2008./ 

2009. 

 

2009./ 

2010. 

 

2010./ 

2011. 

 

Kopā 

Vides pārvalde  

(Pilna laika studijas) 
4 8 2 11 3 28 

Vides pārvalde  

(Nepilna laika 

studijas) 

2 2 6 4 4 18 

 

7.3. Absolventu skaits 

 

Kopējais absolventu skaits pašnovērtējuma periodā ir 94, no tiem 54 pilna laika, 40- nepilna 

laika formā (11. tabula).  

 

11. tabula 

Studiju programmas „Vides pārvalde” absolventu skaits pašnovērtējuma periodā 

Studiju 

programma 
Absolventu skaits 

Nosaukums 
2006./2007. 2007./2008. 2008./2009. 2009./2010. 2010./2011. Kopā 

B M B M B M B M B M B M 

Vides 

pārvalde  

(Pilna laika 

studijas) 

0 0 18 2 8 6 9 3 7 2 42 13 

Vides 

pārvalde  
0 0 0 22 0 0 0 18 0 0 0 40 



 33 

(Nepilna 

laika 

studijas) 

 

 

7.4. Studējošo aptaujas un to analīze 

 

Studējošo aptauja notiek LiepU kvalitātes vadības sistēmas procedūru „VS-1-1 

Studentu vispārējās apmierinātības mērīšana” un „A-5-1 Akadēmiskā personāla atlase un 

novērtēšana” ietvaros. 2010./2011. studiju gadā ir aptaujāti 27 studenti (1. kurss- 15 studenti;  

2. Kurss- 9 studenti;  3.kurss- 3 studenti). Kā redzams 1. attēlā, gandrīz visi ir pilnīgi vai 

daļēji apmierināti ar izvēlēto studiju programmu. 

Tāpat lielākā daļa studentu apgalvoja, ka tiek piedāvāta interesanta studiju programma, 

kā arī norādīja uz to, ka iegūtās zināšanas noderēs darbā un studiju procesā tiek iegūtas 

jaunas, inovatīvas atziľas. Par studiju programmas stiprajām pusēm studenti uzskatīja 

programmas daudzveidību, kā arī to, ka liela daļa lektoru ir praktiķi vides jomā. Tāpat 

studentu aptaujas rezultāti liecināja, ka studiju programmu „Vides un atjaunojamo 

energoresursu pārvaldība un inţenierija” viľi ieteiktu arī saviem draugiem. 

Svarīgi, ka aptuveni puse no aptaujātajiem studentiem mācās ar labi un teicami (2. attēls). 

1

20
0

1

6
2

0

3

7
41

1. kurss

2. kurss

3. kurss

Apmierinātība ar izvēlēto studiju programmu

 (pilna laika klātiene, n=27) 

Pilnīgi apmierina Daļēji apmierina Daļēji neapmierina Pilnīgi neapmierina
 

1.attēls. Studiju programmas „Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība 

un inţenierija” studentu apmierinātība  
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0

2
10

4
3

20

74

31

1. kurss

2. kurss

3. kurss

Studējošo sekmes 

(pilna laika klātiene, n=27)

labas un teicamas labas vidējas un labas vidējas
 

2.attēls. Studējošo sekmes 

Analizējot apkopos studentu aptaujas rezultātus, var secināt, ka studiju programmas 

stiprās puses ir: 

 pasniedzēji ar pieredzi, īpaši atzinīgi studenti novērtē vieslektorus – praktiķus, 

 praktiskās nodarbības un daudzveidīgas prakses, 

 mācībspēku atsaucība. 

Būtiskākās vājās puses, uz ko norāda studenti, ir: 

 atsevišķu studiju kursu nepieciešamību, studiju kursu satura pārklāšanās; 

 nepieciešams lielāks laboratorijas un  praktisko darbu īpatsvars.  

Studiju programmas pilnveides iespējas studenti saskata šādas: 

 vēl vairāk koncentrēties uz praktiskām zināšanām, nevis teoriju. 

 uzlabot lekciju plānojumu (vairāk lekciju vienā dienā; neplānot kopā ar citām 

studentu grupām). 

Studējošo aptaujas rezultāti liecina, ka studenti kopumā ir apmierināti ar studiju 

programmu. Studējošo anketēšana centralizēti notiek katru studiju gadu, tās rezultāti tiek 

analizēti gan vadības sapulcēs, gan arī studiju programmu ikgadējos pašnovērtējuma 

ziľojumos. Pēdējos trīs gadus notiek arī mācībspēku individuāla novērtēšana, ko veic LiepU 

fakultāšu administrācija. Šīs novērtēšanas rezultāti tiek analizēti fakultātē un sadarbībā ar 

katru konkrēto mācībspēku, lai uzlabotu gan studiju kursu kvalitāti, gan arī mācībspēka darbu, 

komunikāciju ar studentiem.  
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7.5. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

 

Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā galvenokārt notiek pārrunās ar 

studiju programmas direktori. Šādā veidā tiek risināti ikdienas organizatoriskie jautājumi. 

Nereti tiek izmantota arī elektroniskā komunikācija, lai operatīvi risinātu problēmsituācijas. 

Arī regulārais studentu novērtējums gan par LiepU kopumā, gan konkrētiem mācībspēkiem 

būtiski atvieglo saskatīt studiju procesa pilnveidošanas iespējas.  

Studiju programmas “Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inţenierija” 

studenti aktīvi piedalās LiepU sabiedriskajā dzīvē. Vairāki programmas studenti darbojas  

LiepU Studentu padomē, DSZF domē.  

 

8. Programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla novērtējums 

8.1. Akadēmiskā personāla skaits 

 

Studiju programmas “Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inţenierija” 

realizēšanā iesaistīti 37 mācībspēki.  20 mācībspēkiem Liepājas Universitāte ir pamatdarba 

vieta, bet 17 mācībspēki tiek pieľemti darbā uz laiku.  

8.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācija 

 

11 mācībspēkiem ir doktora zinātniskais grāds (30% no programmā iesaistīto 

mācībspēku skaita). Mācībspēku sarakstu un CV skatīt 2. un 3. pielikumā. 

Mācībspēku kvalifikācijas celšana (studijas doktorantūrā un maģistrantūrā u.c.) notiek 

saskaľā ar LiepU Senātā apstiprinātu plānu.  

 Mācībspēku atlase notiek, ľemot vērā mācībspēku izglītību un praktisko pieredzi 

attiecīgajā jomā. Ľemot vērā attiecīgo jomu ekspertu ieteikumus, kā mācībspēki tiek 

pieaicināti ilggadēji attiecīgo jomu augsta līmeľa profesionāļi.  

Studiju programmas realizācijā iesaistītais personāls aktīvi iesaistās lietišķajos, 

zinātniskajos, infrastruktūras attīstības un cilvēkresursu attīstības projektos. Laika periodā 

kopš iepriekšējās akreditācijas programmā iesaistītie docētāji ir iesaistījušies  29 projektu 

realizācijā, t.sk . nodrošināta 2 projektu vadība (12 . tabula). 
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12. tabula 

Bakalaura studiju programmā "Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un 

inţenierija" iesaistīto docētāju dalība projektos 

Docētāja vārds, 

uzvārds 

Projekta nosaukums (numurs) un dalībnieka 

statuss 

Projekta realizācijas 

laiks 

Māra Zeltiľa 

Projekta  pētniece 

Augstskolas pētniecības potenciāls reģionālās 

attīstības veicināšanai (LU – vadošā iestāde, 

partneri – LiepU, LLU, ViA, DU) 

2009.-2011.g. 

Projekta  dalībnieks 

Eiropas projekts (komplekss finansējums, t.sk. 

ES 7.ietvar-programmas) „Informed Cities” 

 

Projekta dalībnieks 

Profesionālajā izglītībā iesaistīto 

vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu 

kompetences paaugstināšana" 

(Nr.2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/ 

09/IPIA/VIAA/003) 

01.04.2010.- 

31.03.2011. 

Daina Celma 

Projekta padomes locekle 

Augstskolas pētniecības potenciāls reģionālās 

attīstības veicināšanai (LU – vadošā iestāde, 

partneri – LiepU, LLU, ViA, DU) 

2009.-2011.g. 

Jānis Rimšāns 

Projekta dalībnieks 

DEISA Extreme Computing (DECI) 

2009. gada oktobris -

2010. gada oktobris 

Projekta dalībnieks 

Towards MultiScale Modelling of the 

Atmospheric Environment (MUSCATEN) 

2009.–2012.g. 

Projekta dalībnieks 

Jaunas tehnoloģijas un programmnodrošinājuma 

izstrāde biogāzes ieguves procesu optimizācijai, 

Nr. 2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/151 

2011.–2013.g 

Projekta dalībnieks 

ESF projekts „Matemātiskās fizikas tiešo un 

inverso problēmu efektīvu analītisku un 

2009.g. 
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skaitlisku metoţu izstrādes materiālzinātľu, 

vides un ekonomikas pētījumos” Nr. 

1DP/1.1.1.2.0./09/APIA/VIAA/1422009 

Projekta  pētnieks 

Augstskolas pētniecības potenciāls reģionālās 

attīstības veicināšanai (LU – vadošā iestāde, 

partneri – LiepU, LLU, ViA, DU) 

2009.-2011.g. 

Jevgenijs Kaupuţs 

Projekta dalībnieks 

DEISA Extreme Computing (DECI) 

2009. gada oktobris -

2010. gada oktobris 

Projekta dalībnieks 

Towards MultiScale Modelling of the 

Atmospheric Environment (MUSCATEN) 

2009.–2012.g. 

Projekta dalībnieks 

ESF projekts „Matemātiskās fizikas tiešo un 

inverso problēmu efektīvu analītisku un 

skaitlisku metoţu izstrādes materiālzinātľu, 

vides un ekonomikas pētījumos” Nr. 

1DP/1.1.1.2.0./09/APIA/VIAA/1422009 

2009.g. 

Daiga Ţaime 

Projekta dalībnieks 

Towards MultiScale Modelling of the 

Atmospheric Environment (MUSCATEN) 

2009.–2012.g. 

Projekta dalībnieks 

Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības 

sistēmas optimizācijas apstākļos 

Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001 

2007. - 2013.g. 

Projekta eksperte 

„Dabaszinātnes un matemātika” (identifikācijas 

numurs VISC 2009/57 ESF) 

2008.gada 

15.decembris – 

2011.gada 31.oktobris 

Projekta dalībnieks 

ESF projekts „Matemātiskās fizikas tiešo un 

inverso problēmu efektīvu analītisku un 

skaitlisku metoţu izstrādes materiālzinātľu, 

vides un ekonomikas pētījumos” Nr. 

1DP/1.1.1.2.0./09/APIA/VIAA/1422009 

2009.g. 
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Patriks Morevs 

Projekta dalībnieks 

Towards MultiScale Modelling of the 

Atmospheric Environment (MUSCATEN) 

2009.–2012.g. 

Projekta dalībnieks 

ESF projekts „Matemātiskās fizikas tiešo un 

inverso problēmu efektīvu analītisku un 

skaitlisku metoţu izstrādes materiālzinātľu, 

vides un ekonomikas pētījumos” Nr. 

1DP/1.1.1.2.0./09/APIA/VIAA/1422009 

2009.g. 

Anita Jansone 

Projekta vadītājs  

Doktora studiju attīstība Liepājas Universitātē 

(ESF 1DP/1.1.2.1.2./09/IPIA/VIAA/01) 

2009.gada 1.augusts – 

2015.gada 31.augusts 

Projekta vadītājs  

Maģistra studiju attīstība Liepājas Universitātē 

(ESF1DP/1.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/01) 

2009.gada 1.augusts – 

2012.gada 31.jūlijs 

Projekta dalībnieks 

ESF projekts „Matemātiskās fizikas tiešo un 

inverso problēmu efektīvu analītisku un 

skaitlisku metoţu izstrādes materiālzinātľu, 

vides un ekonomikas pētījumos” Nr. 

1DP/1.1.1.2.0./09/APIA/VIAA/1422009 

2009.–2012.g 

Māris Strazds 

Projekta vadītājs 

Projekts „DDT pārbaude melno stārķu olās 

Latvijā un citās Eiropas populācijās”, LOB, 

Rīga, Latvija 

2009.maijs–pašlaik 

 

Projekta eksperts 

Projekts "Medľu riestu telpiskā sadalījuma 

pašreizējā stāvokļa analīze” eksperts, LOB, 

Rīga, Latvija 

2004.–2010.janvāris 

Arturs Medveckis 

Projekta  koordinators 

Augstskolas pētniecības potenciāls reģionālās 

attīstības veicināšanai (LU – vadošā iestāde, 

partneri – LiepU, LLU, ViA, DU) 

2009.-2011.g. 

Lilita Ābele Projekta  dalībnieks 2007.-2013.g. 
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Latvia–Lithuania Cross Border Cooperation 

Programme 

Liene Romaľuka 

Projekta  dalībnieks 

Augstskolas pētniecības potenciāls reģionālās 

attīstības veicināšanai (LU – vadošā iestāde, 

partneri – LiepU, LLU, ViA, DU) 

2009.-2011.g. 

 

 

Vineta Kulmane 

Projekta  dalībnieks 

Salīdzinošs pētījums: Ilgtspējīgas attīstības 

apmācība Norvēģijā un Latvijā un tās inovatīva 

uzlabošana” (EEZ09AP–12) 

2009. gada oktobris -

2010. gada oktobris 

 

Docētāju dalība projektos veicina viľu profesionālās un zinātniskās kvalifikācijas 

paaugstināšanu, nodrošina finanšu un cilvēkresursu piesaisti, tādējādi uzlabojot studiju 

programmas kvalitāti, tās infrastruktūru, papildinot materiāli tehnisko nodrošinājumu un 

attīstot pētniecisko bāzi. Līdz ar programmas docētāju  vadīto projektu skaita pieaugumu, 

palielinās arī studentu iesaiste projektu realizācijā.   

 

Studiju programmā iesaistīto mācībspēku profesionālā kvalifikācija kopumā vērtējama 

kā atbilstoša profesionālās studiju programmas mērķiem un uzdevumiem.  

 

8.3. Zinātľu doktori un profesori 

 

No studiju programmas "Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un 

inţenierija" realizēšanā iesaistītajiem mācībspēkiem 11 mācībspēkiem ir doktora zinātniskais 

grāds. 2 ir profesori un 3 asociētie profesori (skatīt 13.tabulu).  

 

13.tabula 

Studiju programmā iesaistītā akadēmiskā personāla saraksts ar doktora grādu 

Nr. 

p. 

k. 

 

 

Vārds, 

uzvārds 

 

Amats, 

ievēlēts vai uz 

laiku pieľemts 

darbā 

Zinātniskais 

vai 

akadēmiskais/ 

profesionālais  

grāds 

Izglītības iestāde, 

kurā iegūta augstākā 

izglītība, 

kvalifikācija, 

beigšanas gads 

Studiju kursi, 

apjoms KRP 

1. 
Māra 

Zeltiľa 

Docente, 

ievēlēta 
Dr.biol. 

Latvijas Zinātľu 

akadēmija, bioloģijas 

Vides pētījumu 

metodoloģija 
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doktors, 1992.; 

Latvijas Valsts 

universitāte, biologs, 

bioloģijas un ķīmijas 

pasniedzējs, 1979. 

2KRP 

Tiesību pamati 

un vides tiesības 

1KRP 

Bioloģija 2KRP 

Bioķīmija 2KRP 

Vides 

pārvaldības 

pamati 2KRP 

Ekosistēmu un 

pilsētvides 

aizsardzība un 

pārvalde 3KRP 

Ilgtspējīgas 

attīstības 

plānošana 2KRP 

Integrētā pieeja 

piesārľojuma 

novēršanai 

(prakse) 8KRP 

Pirmsdiploma 

prakse 12 KRP 

Studiju darbs 

I,II,III  

2. 
Ivars 

Kudreľickis 

Docents, 

pieľemts uz 

laiku 

Dr.sc.ing. 

Latvijas Zinātľu 

akadēmija, 

inţenierzinātľu 

doktora grāds, 1998.; 

Latvijas Universitāte, 

fizikas maģistrs, 

1993.; 

Latvijas Valsts 

universitāte, fiziķis, 

pasniedzējs, 1986. 

Vides 

tehnoloģijas 

2KRP 

3. Daina Asoc. Dr.oec. Latvijas Universitāte, Vadības teorija 
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Celma profesore, 

ievēlēta 

ekonomikas doktora 

grāds izglītības vadībā 

2004.; 

Latvijas Universitāte, 

maģistra grāds 

pedagoģijā, 1996.; 

Liepājas Valsts 

Pedagoģiskais 

institūts, vidusskolas 

latviešu valodas un 

literatūras skolotāja 

kvalifikācija, 1974. 

2KRP 

4. 
Olga 

Glikasa 

Docente, 

ievēlēta 
Dr.paed. 

Daugavpils 

Pedagoģiskā 

universitāte, 

pedagoģijas doktora 

grāds, 1996.; 

Daugavpils 

Pedagoģiskais 

institūts, bioloģijas un 

ķīmijas skolotājs, 

1966. 

Ilgtspējīgas 

attīstības 

plānošana 2KRP 

5. 
Jānis 

Rimšāns 

Profesors, 

ievēlēts 
Dr.math. 

Latvijas Universitāte, 

matemātikas doktora 

grāds, 1992.; 

Latvijas Valsts 

universitāte, fiziķis, 

1978. 

Nanofizika un 

kvantu 

elektronika 

2KRP 

Hidrodinamika 

2KRP 

Fizika 4KRP 

6. 
Jevgenijs 

Kaupuţs 

Profesors, 

ievēlēts 
Dr.phys. 

Latvijas Universitāte, 

fizikas doktors, 1995.; 

Latvijas Universitāte, 

fizikas maģistrs, 

1994.; 

Latvijas Valsts 

Satiksmes fizika 

un ekonofizika 

2KRP 
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universitāte, fiziķis, 

pasniedzējs, 1984. 

7. 
Zaigonis 

Graumanis 

Docents, 

ievēlēts 
Dr.phil. 

Latvijas Zinātľu 

akadēmija, filozofijas 

doktors, 1993.; 

LVU, filozofs, 

pasniedzējs , 1984. 

Filozofija 2KRP 

8. 
Ludmila 

Karule 

Asoc.profesore, 

ievēlēta 
Dr.paed. 

Latvijas Universitāte, 

pedagoģijas doktora 

grāds, 1993.; 

Latvijas Valsts 

universitāte, ģeogrāfs, 

vidusskolas 

ģeogrāfijas skolotājs, 

1961. 

Klimatoloģija un 

meteoroloģija 

2KRP 

9. 
Anita 

Jansone 

Asoc.profesore, 

ievēlēta 
Dr.sc.comp. 

Latvijas Universitāte, 

datorzinātľu doktora 

grāds datu apstrādes 

sistēmās un 

datortīklos; 2008.; 

Latvijas Universitāte, 

dabas zinātľu maģistra 

grāds datorzinātnēs, 

2001.; 

Latvijas Valsts 

universitāte, 

matemātiķis, 1988. 

Vides procesu 

modelēšana 

4KRP 

Klimata 

tehnoloģijas 

1KRP 

Atjaunojamo 

resursu 

izmantošana 

1KRP 

Tehnoloģisko 

procesu vadība 

(prakse) 8KRP 

Vides 

piesārľojuma 

samazināšanas 

tehnoloģijas 

2KRP 

10. 
Māris 

Strazds 

Docente, 

ievēlēta 

Dr.philol. 

 

Latvijas 

Universitāte,Bioloģijas 

Bioloģija 1KRP 

Dabas resursu 
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doktora grāds, 2011.; 

Latvijas Valsts 

universitāte, biologs, 

1983.  

apsaimniekošana 

2KRP 

Lauku prakse 

2KRP 

11. 

Velga 

Laugale 

 

Docents, 

pieľemts uz 

laiku 

Dr.biol. 

Liepājas Universitāte, 

filoloģijas doktors, 

2009.; 

LPA, filoloģijas 

maģistrs latviešu 

valodniecībā, 1999. 

 

Valodas un 

runas kultūra 

1KRP 

 

 

8.4. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika 

nākamajiem 6 gadiem 

 

 Mācībspēku atlase, atjaunošana, apmācība un attīstība notiek atbilstoši kvalitātes 

vadības sistēmas procedūrai A-5-I „Akadēmiskā personāla atlase un novērtēšana”. 

Mācībspēku piesaistīšana ir fakultātes kompetencē, taču studiju programmas direktori aktīvi 

tiek iesaistīti studiju programmām nepieciešamo mācībspēku atlasē, līdz ar to nodrošinot 

profesionāļu piesaisti specifiskās jomās.  

 Mācībspēku atlasē tiek ľemti vērā šādi kritēriji: 

 izglītība, 

 profesionālā pieredze (strādā jomā, par kuru lasa lekcijas; pašreiz vairs nestrādā 

jomā, par kuru lasa lekcijas; ir liela pieredze jomās, par kurām lasa lekcijas), 

 iepriekšējā sadarbība, 

 zinātniski metodiskā darbība. 

Profesionālās un zinātniskās kvalifikācijas pilnveidi LiepU pārrauga fakultātes 

saskaľā ar Senātā apstiprināto plānu. Zinātniskās un profesionālās kvalifikācijas pilnveides 

rezultāti regulāri tiek atspoguļoti mācībspēku individuālajā atskaitē. Universitātes akadēmiskā 

personāla zinātniskās kvalifikācijas pilnveides process un tā rezultāti tiek izskatīti Zinātnes 

padomes sēdē.  

Studiju programmas "Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inţenierija" 

mācībspēki regulāri piedalās starptautiskās zinātniskajās konferencēs, apmeklē nozares 

profesionālos seminārus. Tāpat vairāki mācībspēki turpina studijas doktorantūrā vai ir 

zinātniskā grāda pretendenti, līdz ar to nodrošinot mācībspēku sastāva pilnveidi ilgtermiľā. 

Studijas doktorantūrā turpina Uldis Drišļuks (LU, sabiedrības vadība), Meldra Gineite (LLU, 
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reģionālā ekonomika), V. Kulmane (LiepU, e-studiju pārvaldība).   Divi mācībspēki ir 

zinātniskā grāda pretendenti  (D. Līduma,  L. Ābele). 

 

8.5. Zinātniskie pētījumi un jaunrade 

  Studiju programmā iesaistīto mācībspēku zinātniskie pētījumi ir gan cieši saistīti ar 

studiju programmas specifiku, gan docējamiem studiju priekšmetiem. Pētniecības virzieni ir 

saistīti ar vides zinātnes, tās apakšnozaru vai saskarzinātľu problēmu risinājumiem. Tas ļauj 

integrēt docētāju pētniecības virzienu tematiku studiju procesā, tādējādi būtiski uzlabojot gan 

studentu pētniecisko  darbu vadīšanas kvalitāti, gan docēto studiju kursu kvalitāti. Pēdējos 

studiju gados aizstāvēto bakalaura darbu tēmas skatīt 10.1. pielikumā.  

           Pārskats par programmas A un B daļā iesaistīto docētāju pētnieciskās darbības 

virzieniem sniegts 14. Tabulā. Ikgadējos pārskatus par pētniecisko darbību- LiepU mājas 

lapā (http://www.liepu.lv/lv/263/petniecibas-parskati). Detalizēts pārskats par studiju 

programmas īstenošanā iesaistīto mācībspēku pētniecisko  darbību 2010.  gadā atrodams 

pielikumā 10.2            

14. tabula 

Bakalaura studiju programmā "Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un 

inţenierija"  A un B daļu realizēšanā iesaistīto docētāju pētnieciskā darba virzieni 

Docētāja vārds, uzvārds Pētnieciskā darba virzieni 

Māra Zeltiľa Integrēta pieeja pilsētu ilgtspējīgas attīstības pārvaldībā 

Jānis Rimšāns 
Jaunas tehnoloģijas un programmnodrošinājuma izstrāde 

biogāzes ieguves procesu optimizācijai 

Jevgenijs Kaupuţs 

Piemaisījuma daļiľu un masas pārneses procesi 

pusvadītājos lāzera iedarbības rezultātā; paralēlo kodu 

izstrāde n-komponenšu spinu sistēmu Monte Karlo 

modelēšanai un modelēšanas rezultātu analīze  

Daiga Ţaime 

Propagatora diferenču shēmas izstrāde paraboliska tipa 

advekcijas difūzijas reakcijas vienādojuma Koši problēmai 

vienas un vairāku dimensiju gadījumos 

Anita Jansone Informācijas sistēmu analīze 

Patriks Morevs 

Integrālo un integrāldiferenciālvienādojumu efektīvo 

analītiski- skaitlisko risināšanas metoţu izstrādes datu 

paralēlās apstrādes tehnoloģijās 

Olga Glikasa Vides un veselības izglītības realizācija mūsdienu izglītības 
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telpā: LiepU studentu attieksme pret integrētās veselības 

izglītības īstenošanu 

Ludmila Karule 
Vides un veselības izglītības realizācija mūsdienu izglītības 

telpā: radošuma aspekts dabaszinību metodikā skolā 

Māris Strazds 
DDT pārbaude melno stārķu olās Latvijā un citās Eiropas 

populācijās 

Jānis Kārkliľš 
Parastā īves Taxus baccata augšana daţādos attīstības 

posmos 

Lilita Ābele Vides nodokļu reformas ideju argumentācija 

Arturs Medveckis;  

Liene Romaľuka 

Sociālās labklājības pētījumi. Ataudzes dzīves kvalitātes 

perspektīvas 

Diāna Līduma 
Loģistikas pielietošanas vadīšana Latvijas reģionu mazos 

un vidējos uzľēmumos 

Vineta Kulmane Mācīšanās sadarbojoties e-vidē 

Meldra Gineite 
Pašvaldības atbalsta modeļi uzľēmējdarbības attīstības 

veicināšanai Kurzemes reģionā 

Ilze Grospiľa 
Tūrisma izglītība un vadība: ilgtspējīga tūrisma attīstības 

perspektīvas 

Daina Celma Augstākās izglītības vadība 

Uldis Drišļuks Stratēģiskā vadība pašvaldību darbā 

 

9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 

 

 Otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Vides un 

atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inţenierija"   tiek finansēta no valsts budţeta  (vidēji 

8 budţeta vietas katrā uzľemšanā ), studentu pašfinansējuma un no citiem LiepU 

pašieľēmumiem. 

 Programmas izmaksas pilna un nepilna laika studijās sk. 7. pielikumā. 

 LiepU infrastruktūra ir pietiekama, lai īstenotu studiju programmas vajadzības. 

Studijas pārsvarā notiek centrālajā LiepU ēkā (Lielajā ielā 14).  

Universitātes centrālajā ēkā studentiem ir pieejamas datorklases, bibliotēka, t.sk., 

lasītava un elektronisko resursu lasītava ar bezvadu internetu un pieeju datu bāzēm, kā arī 

studijām nepieciešamo materiālu pavairošanas iespējām (maksas pakalpojums). Kā studentu 

mācību un profesionālajām interesēm vairāk atbilstošās datu bāzes minamas EBSCO un 
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SAGE, kas nodrošina pieeju rakstiem par daţādām zinātľu nozarēm, kā arī pilnu tekstu 

rakstiem no zinātniskajiem ţurnāliem un citiem informācijas avotiem. Bibliotēkas abonētās 

datu bāzes Leta, Lursoft, Nais tiešsaistes reţīmā, Encyclopedia Britannica, CD-ROM 

(UNESCO Key Data on Education u.c.) nodrošina studentu pieeju plašai informācijai, kas 

izmantojama studiju un pētnieciskajā darbā. Studējošiem ir iespēja izmantot abonētās datu 

bāzes no mājām, darba vietas un citiem datoriem, kā arī izmantojot bezvadu interneta 

pieslēgumu, pieslēdzoties caur VPN serveri. 

 Studiju kursu docētājiem regulāri tiek piedāvāti mācību un akadēmiskās literatūras 

katalogi, t.sk. ārvalstu izdevniecību katalogi, kas izmantojami mācību literatūras pasūtīšanai 

studiju programmas vajadzībām.  

          Vides izglītības kabinets (412. telpa) ir aprīkots ar datoraprīkojumu, 

programmnodrošinājumu ArcView (izmantojama darbā ar telpiskās informācijas sistēmām), 

dokumentu kameru.  

Studiju procesā tiek izmantota Vides laboratorija, kas aprīkota ar specializētu aparatūru  

elektroķīmisko mērījumu veikšanai un vides kontrolei (Multi340iSET1, spektrofotometrs 

MultiDirect),  lauka pētījumos izmantojama arī ģeogrāfiskās pozicionēšanas sistēma (ĢPS). 

ERAF projekta „Liepājas Universitātes infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija 

prioritāro virzienu studiju kvalitātes uzlabošanai, nodrošinot vienlīdzīgu iespēju principu un 

universālu vides pieejamību” ietvaros ir noslēgusies iepirkuma procedūra par aprīkojuma 

iegādi vides un fizikas laboratorijām, kas 2011./2012. studiju gadā tiks izmantota laboratorijas 

un pētniecisko darbu nodrošināšanai dabas un vides zinātnēs.  Aparatūra veido vairākas 

grupas: vides ķīmijas un  bioloģijas laboratoriju iekārtas, fizikas praktikuma un atjaunojamo 

energoresursu laboratoriju aprīkojums (gāzes hromatogrāfijas iekārta, atjaunojamās enerģijas 

pilotiekārtas).   
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10. Ārējie sakari 

10.1. Sadarbība ar darba devējiem 

 

          Saikne ar darba devējiem tiek realizēta, studiju programmas docētājiem iesaistoties 

projektos, ka saistīti ar pašvaldības un tās iestāţu stratēģiju un rīcības plānu izstrādāšanu, 

teritoriālās plānošanas jautājumu risināšanu, iedzīvotāju aptauju veikšanu. Darba devēji tiek 

iesaistīti prakšu rezultātu izvērtēšanā, programmas satura apspriešanā, gala un valsts 

pārbaudījumu komisiju sastāvā. Sadarbība ar darba devējiem ietver arī neformālus kontaktus. 

Priekšlikumi augstskolu un sociālo partneru sadarbības attīstīšanai izstrādāti projekta  

„Augstskolas pētniecības potenciāls reģionālās attīstības veicināšanai”, kurā programmas 

docētāji piedalījās kā pētnieki, ietvaros 

(http://petnieciba.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=282:nobeigums-

rekomendcijas-un-attstbas-perspektvas&catid=37:ms-rakstm&Itemid=94). 

 

10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām 

 

          Sadarbība ar Latvijas  augstskolām, kurās tiek īstenotas vides programmas, notiek 

piedaloties kopīgos projektos, konferencēs, kā arī augstskolu pārstāvjiem darbojoties VZIP. 

  Paplašinās arī sadarbības ar ārvalstu augstskolām un zinātniski pētnieciskajām iestādēm. 

Pašnovērtējuma periodā ir noslēgti Erasmus sadarbības līgumi ar 4 augstskolām- Rostokas 

Universitāti (Vācija), Hedmarkas Universitāti (Norvēģija), Šauļu Universitāti (Lietuva) un 

Matej Bel Universitāti (Slovākija). Tiek strādāts pie līgumu noslēgšanas ar Berlīnes 

Tehnisko universitāti un Cīrihes Lietišķo zinātľu Vides un dabas resursu institūtu.  

Iespējas studēt partneraugstskolās Erasmus programmas ietvaros studiju gadā vidēji izmanto 

2-3 studenti  (kopumā pārskata periodā Erasmus programmas iespējas izmantojuši 9 

studenti).  

Mācībspēku mobilitātes iespējas Socrates programmas ietvaros partneraugstskolās, savukārt, 

izmantojuši 4 programmas docētāji. Jāatzīst, ka gan studentu, gan docētāju interese par 

mobilitātes un citu sadarbības formu izmantošanu varētu būt lielāka.     
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11. Studējošo iespējas turpināt studijas citā studiju programmā vai 

augstskolā 

 

 Ja studiju programma “Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inţenierija” 

tiek likvidēta, reorganizēta vai notiek citas izmaiľas, studentiem ir iespējas turpināt studijas 

programmās Vides zinātne un Vide un ūdenssaimniecība, ko nodrošina starp DU un LiepU un 

LLU un LiepU noslēgtie līgumi (8.2.pielikums). 

 

12. Secinājumi 

 

1.  Studiju programmas „Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inţenierija” 

saturs ir pilnveidots saskaľā ar Eiropas un Latvijas vides politikas pamatnostādnēm, 

Kurzemes reģiona un Liepājas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanas vajadzībām un Liepājas 

Universitātes attīstības prioritātēm. Programmas attīstības nodrošināšanā ir ľemti vērā kritēriji 

augstākās izglītības kvalitātes un ilgtspējas izvērtēšanai. 

2. Studiju programmā veiktās izmaiľas balstītas uz integratīvu un starpdisciplināru pieeju 

satura izveidē un apguvē, studiju un zinātniski pētnieciskā darba integrācijas stiprināšanu.  

3. Programmas līdzšinējā attīstība liecina par sistemātisku pilnveides darbu un studiju 

kvalitātes nodrošināšanu, pakāpeniski paplašinot materiāli tehnisko bāzi, attīstot sadarbību ar 

Latvijas un ārvalstu augstskolām un projektu aktivitātes. 

4. Priekšnoteikumi studiju programmas attīstībai nākotnē ir saistīti ar dabaszinātľu, 

matemātikas un datorzinātľu studiju un pētniecības  resursu  integrāciju un sinerģiju Liepājas 

Universitātē.  

5. Nepietiekama mācībspēku sadarbība ar ārvalstu izglītības un zinātniskās pētniecības 

iestādēm, kā studentu nepietiekoša iesaistīšanās pētniecībā un  LiepU akadēmiskajā dzīvē. 
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13. Programmas attīstības plāns 

15. tabula 

Studiju programmas attīstības plāns 2011.- 2017. gadam 

Nr. 

p.k. Veicamie uzdevumi 
Izpilde

s laiks 

Atbildīgais 

par izpildi 
Izpildītāji 

Izpildes 

apliecinājums, 

novērtējums 

1. Akadēmiskais personāls 

 Mācībspēku zinātniskās 

kvalifikācijas 

paaugstināšana 

2011.-

2017. 

DSZF 

dekāne 

Prodekāne, 

mācībspēki 

Aizstāvēti vismaz 

4 promocijas 

darbi 

 Mācībspēku mobilitātes 

un sadarbības zinātnisko 

pētījumu jomā attīstība 

2011.-

2017. 

DSZF 

dekāne 

Zinātľu 

nozaru/ 

apakšnozaru 

vadītāji, 

Ārzemju 

sakaru daļas 

vadītāja, 

mācībspēki 

Studiju 

programmas 

mācībspēku 

pētījumi un to 

rezultātu 

publikācijas, 

vismaz 1 

mobilitāte gadā 

2. Studiju saturs 

 Regulāra studiju kursu 

satura izvērtēšana, 

nodrošinot satura 

izmaiľas atbilstoši 

zinātľu jomu teorijas un 

prakses attīstībai,  studiju 

kursu satura savstarpēju 

saskaľotību  

2011.-

2017. 

Programmas 

direktore 

Virzienu 

vadītāji, 

KVS 

vadītāja 

Atbilstoša studiju 

kursu kvalitāte, 

studentu 

apmierinātība 

3. Sadarbība 

 Sadarbības attīstīšana ar 

ārvalstu partneriem, t.sk. 

studentu prakšu iespēju 

paplašināšana 

2011.-

2014. 

Programmas 

direktore 

Mācībspēki, 

Ārzemju 

sakaru daļas 

vadītāja 

Programmas 

studentu ārvalstīs 

veiktas prakses, 

ārvalstu 

augstskolu 

docētāju 
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vieslekcijas 

LiepU    

 Sadarbības paplašināšana 

ar sociālajiem partneriem 

2012.-

2015. 

Programmas 

direktore 

Virzienu 

vadītāji 

Sadarbības 

līgumi, kopīgas 

konferences, 

publikācijas, 

tikšanās 

4. Studējošie 

 Studentu un mācībspēku 

pētnieciskās darbības 

sasaiste, studentu 

pētnieciskās darbības 

aktivitātes paaugstināšana  

2011.-

2017. 

Programmas 

direktore 

Virzienu 

vadītāji, 

studiju un 

bakalaura 

darbu 

vadītāji 

Studentu 

pētnieciskie darbi, 

aktivitāte LiepU 

un citu augstskolu 

zinātniskajās 

konferencēs 

      

5. Materiāli tehniskā bāze 

 ERAF projekta  līdzekļu 

apguve „Liepājas 

Universitātes 

infrastruktūras un mācību 

aprīkojuma modernizācija 

prioritāro virzienu studiju 

kvalitātes uzlabošanai, 

nodrošinot vienlīdzīgu 

iespēju principu un 

universālu vides 

pieejamību” 

2011.-

2013. 

Projekta 

vadītājs 

Programmas 

direktore, 

virzienu 

vadītāji 

2 laboratoriju 

iekārtošana 

laboratorijas 

darbu veikšanai 

bioloģijā, ķīmijā, 

vides zinātnē 

 Projektu līdzekļu 

piesaiste materiāli 

tehniskās bāzes 

nostiprināšanai vides 

pētījumu veikšanai 

2012.-

2017. 

DSZF 

dekāne 

Virzienu 

vadītāji, 

mācībspēki 

Uzsākta vismaz 

viena jauna 

investīciju 

projekta 

īstenošana  
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II. PAŠNOVĒRTĒJUMAM PIEVIENOTIE 

PIELIKUMI 
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1. LiepU Senāta lēmums par studiju programmas 

ieviešanu 
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2. Studiju programmā iesaistītā akadēmiskā personāla saraksts 

Nr.p.k. 
Vārds, 

uzvārds 

 

Amats, ievēlēts vai uz 

laiku pieľemts darbā 

Zinātniskais 

vai 

akadēmiskais 

grāds 

Izglītības iestāde, kurā iegūta augstākā 

izglītība, kvalifikācija, beigšanas gads 
Plānotie studiju kursi 

1.  Māra Zeltiľa Docente, ievēlēta Dr.biol. 

Latvijas Zinātľu akadēmija, bioloģijas doktors, 

1992.; 

Latvijas Valsts universitāte, biologs, bioloģijas 

un ķīmijas pasniedzējs, 1979. 

Vides pētījumu metodoloģija 1KRP 

Tiesību pamati un vides tiesības 1KRP 

Bioloģija 2KRP 

Vides pārvaldības pamati 2KRP 

Ekosistēmu un pilsētvides aizsardzība un 

pārvalde 3KRP 

Ilgtspējīgas attīstības plānošana 2KRP 

Vides aizsardzības institucionālā sistēma 

(prakse) 2KRP 

Integrētā pieeja piesārľojuma novēršanai 

(prakse) 4KRP 

Pirmsdiploma prakse 12 KRP 

Studiju darbs I,II,III  

2.  
Ivars 

Kudreľickis 

Docents, pieľemts uz 

laiku 
Dr.sc.ing. 

Latvijas Zinātľu akadēmija, inţenierzinātľu 

doktora grāds, 1998.; 

Latvijas Universitāte, fizikas maģistrs, 1993.; 

Latvijas Valsts universitāte, fiziķis, pasniedzējs, 

1986. 

Vides tehnoloģijas 2KRP 

3.  Daina Celma 
Asoc. profesore, 

ievēlēta 
Dr.oec. 

Latvijas Universitāte, ekonomikas doktora 

grāds izglītības vadībā 2004.; 

Latvijas Universitāte, maģistra grāds 

pedagoģijā, 1996.; 

Liepājas Valsts Pedagoģiskais institūts, 

vidusskolas latviešu valodas un literatūras 

skolotāja kvalifikācija, 1974. 

Vadības teorija 2KRP 

4.  Olga Glikasa Docente, ievēlēta Dr.paed. 
Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, 

pedagoģijas doktora grāds, 1996.; 
Ilgtspējīgas attīstības plānošana 2KRP 
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Daugavpils Pedagoģiskais institūts, bioloģijas 

un ķīmijas skolotājs, 1966. 

5.  Jānis Rimšāns Profesors, ievēlēts Dr.math. 

Latvijas Universitāte, matemātikas doktora 

grāds, 1992.; 

Latvijas Valsts universitāte, fiziķis, 1978. 

Nanofizika un kvantu elektronika 2KRP 

Hidrodinamika 2KRP 

Fizika 4KRP 

6.  
Jevgenijs 

Kaupuţs 
Profesors, ievēlēts Dr.phys. 

Latvijas Universitāte, fizikas doktors, 1995.; 

Latvijas Universitāte, fizikas maģistrs, 1994.; 

Latvijas Valsts universitāte, fiziķis, pasniedzējs, 

1984. 

Satiksmes fizika un ekonofizika 2KRP 

7.  
Zaigonis 

Graumanis 
Docents, ievēlēts Dr.phil. 

Latvijas Zinātľu akadēmija, filozofijas doktors, 

1993.; 

LVU, filozofs, pasniedzējs , 1984. 

Filozofija 2KRP 

8.  Ludmila Karule 
Asoc.profesore, 

ievēlēta 
Dr.paed. 

Latvijas Universitāte, pedagoģijas doktora 

grāds, 1993.; 

Latvijas Valsts universitāte, ģeogrāfs, 

vidusskolas ģeogrāfijas skolotājs, 1961. 

Klimatoloģija un meteoroloģija 2KRP 

9.  Anita Jansone 
Asoc.profesore, 

ievēlēta 
Dr.sc.comp. 

Latvijas Universitāte, datorzinātľu doktora 

grāds datu apstrādes sistēmās un datortīklos; 

2008.; 

Latvijas Universitāte, dabas zinātľu maģistra 

grāds datorzinātnēs, 2001.; 

Latvijas Valsts universitāte, matemātiķis, 1988. 

Vides procesu modelēšana 4KRP 

Klimata tehnoloģijas 

1KRP 

Atjaunojamo resursu izmantošana 1KRP 

Tehnoloģisko procesu vadība (prakse) 

8KRP 

Vides piesārľojuma samazināšanas 

tehnoloģijas 2KRP 

10.  
Velga Laugale 

 

Docente, ievēlēta 

 

Dr.philol. 

 

 

 

Liepājas Universitāte, filoloģijas doktors, 

2009.; 

LPA, filoloģijas maģistrs latviešu valodniecībā, 

1999. 

Valodas un runas kultūra 1KRP 

 

11.  Māris Strazds 
Docents, pieľemts uz 

laiku 
Dr.biol. 

Latvijas Universitāte,Bioloģijas doktora grāds, 

2011.; 

Latvijas Valsts universitāte, biologs, 1983. 

Bioloģija 1KRP 

Dabas resursu apsaimniekošana 2KRP 

Lauku prakse 2KRP 

12.  
Ingrīda 

Sotľikova 

Lektore, pieľemta uz 

laiku 
Mg.sc.env. 

Latvijas Universitāte, vides zinātľu maģistra 

grāds, 2002.; 

Ietekmes uz vidi novērtējums 3KRP 

Vides ekonomika un politika 1KRP 



 56 

Rīgas Politehniskais institūts, inţenieris, 

ķīmiķis, tehnologs, 1977. 

Integrētā pieeja piesārľojuma novēršanai 

(prakse) 4KRP 

Vides aizsardzības institucionālā sistēma 

(prakse) 2KRP 

13.  
Dace 

Liepniece-

Liepiľa 

Lektore, uz laiku 

pieľemta 
Mg.sc.env. 

Latvijas Universitāte, maģistra grāds vides 

zinātnē un pārvaldē, 1998.; 

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, 

inţenieris-tehnologs, 1988. 

Atkritumu apsaimniekošana 3KRP 

 

14.  
Arturs 

Medveckis 
Lektors, ievēlēts  Mg.paed. 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītība 

szinātľu maģistra grāds pedagoģijā, 2004.; 

Latvijas Valsts konservatorija, kultūrizglītības 

darba organizators, metodiķis, 1980. 

Vides ētika 2KRP 

 

15.  
Diāna Līduma 

 
Lektore, ievēlēta Mg.oec. 

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), 

ekonomikas zinātľu maģistra grāds 

uzľēmējdarbības vadībā, 2000.; 

RTU, inţenierzinātľu bakalaura grāds 

ekonomikā; 1998. 

Ekonomikas teorija I,II 4KRP 

 

16.  
Anita Meţinska 

 
Lektore, ievēlēta Mg.oec. 

Rīgas Tehniskā universitāte, maģistra 

profesionālais grāds  uzľēmumu un 

organizāciju vadīšanā, 2003.; 

Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts, latviešu 

valodas un literatūras skolotāja kvalifikācija, 

1978. 

Cilvēkresursu vadība I, II 4KRP 

 

17.  
Sergejs 

Kačanovs 
Asistents 

Mg.sc.educ., 

Mg.ing. 

Liepājas Universitāte, profesionālais maģistra 

grāds informācijas tehnoloģijā, 2009.; 

Liepājas pedagoģijas akadēmija, izglītības 

zinātľu maģistrs, 2005.; 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, dabaszinātľu 

bakalaurs datorzinātnēs, 2001. 

Informācijas tehnoloģijas II 2KRP 

18.  
Vineta 

Tomsone 
Asistente Mg.sc.educ. 

Liepājas Universitāte, profesionālais maģistra 

grāds informācijas tehnoloģijā, informācijas 
Informācijas tehnoloģijas II 2KRP 
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tehnoloģijas projektu vadītāja kvalifikācija, 

2009.; 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības 

zinātľu maģistra grāds pedagoģijā, 2006.; 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, dabaszinātľu 

bakalaura grāds datorzinātnēs, 2001. 

19.  Daiga Ţaime Lektore, ievēlēta Mg.sc.educ. 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības 

zinātľu maģistra grāds pedagoģijā, 2005.; 

Latvijas Valsts universitāte, matemātiķis, 1988. 

Fizika 2KRP 

Biofizika 2KRP 

Klimata tehnoloģijas 

1KRP 

 

20.  Ausma Šēna Lektore, ievēlēta Mg.paed. 

Latvijas Universitāte, pielīdzināts maģistra 

grādam angļu valodas mācīšanas metodikā, 

1994.; 

Latvijas Valsts universitāte, filologs, angļu 

valodas skolotājs, 1966. 

Angļu valoda I, II  6KRP 

21.  Patriks Morevs Asistents Mg.math. 

Latvijas Universitāte, dabaszinātľu maģistra 

grāds matemātikā, 2007.; 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, dabaszinātľu 

bakalaurs matemātikā, 2005. 

Atjaunojamo resursu izmantošana 3KRP 

 

22.  
Ilze Grospiľa  

 
Lektore, ievēlēta Mg.paed. 

Latvijas Universitāte, maģistra grāds vides 

pedagoģijā, 1997.; 

Latvijas Valsts universitāte, ģeogrāfs, 

ģeogrāfijas pasniedzējs, 1984. 

Ģeogrāfija un Zemes zinātnes I, II 3KRP 

23.  Igo Midrjānis 
Lektors, pieľemts uz 

laiku 
Mg.sc.env. 

Latvijas Universitāte, vides zinātľu maģistrs, 

2006.; 

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, 

inţenieris-hidrotehniķis, 1979. 

Ģeogrāfija un Zemes zinātnes I, II 3KRP 

Vides komunikācija 2KRP 

24.  
Jānis Kārkliľš 

 
Asistents  

Daugavpils Universitāte, dabaszinātľu 

bakalaura grāds bioloģijā, 2008. 

Ķīmija I, II 6KRP 

Vides ķīmija 3KRP 

Ūdens resursu apsaimniekošana 3KRP 

Lauku prakse 2KRP 

Studiju darbs I,II,III 

25.  Dina Barute Lektore, ievēlēta Mg.sc.educ. Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības Matemātika un statistika I, II  4KRP 
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zinātľu maģistrs pedagoģijā, 2005.; 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, matemātikas 

bakalaura grāds, 1999. 

Informācijas tehnoloģijas I, II 2KRP 

26.  Meldra Gineite 

Vadībzinātľu institūta 

zinātniskā asistente, 

ievēlēta, 

lektore 

Mg.sc.tqm. 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, studijas 

doktorantūras studiju programmā „Agrārā un 

reģionālā ekonomika”, no 2009.gada;  

Rīgas Tehniskā universitāte, maģistra grāds 

visaptverošajā kvalitātes vadībā, 2008.; 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, uzľēmuma un 

iestādes vadītāja kvalifikācija, 2005. 

Uzľēmējdarbība 2KRP 

27.  Uldis Drišļuks 

Vadībzinātľu institūta 

zinātniskais asistents, 

ievēlēts, 

lektors 

Mg oec. 

Latvijas Universitāte, studijas doktora studiju 

programmā „Vadības zinātne” no 2007.; 

Rīgas Ekonomikas un biznesa administrācijas 

augstskola, maģistra grāds uzľēmējdarbības 

vadībā, 2006.; 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, uzľēmuma un 

iestādes vadītāja kvalifikācija, 2004. 

Projektu vadība 2KRP 

28.  
Iveta 

Tumaščika 

LiepU juriskonsulte,  

lektore 
Mg.iur. 

Latvijas Policijas akadēmija, tiesību zinātnes 

maģistra grāds valsts tiesību apakšnozarē, 

2007.; 

Latvijas Policijas akadēmija, bakalaura grāds 

tiesību zinātnēs, jurista kvalifikācija, 2000.; 

Liepājas Pedagoģiskais institūts, matemātikas 

skolotāja kvalifikācija, 1988. 

Tiesību pamati un vides tiesības 2KRP 

29.  
Vineta 

Kulmane 
Lektore Mg.paed. 

Latvijas Universitāte, pedagoģijas maģistra 

grāds, 1996.;Latvijas Universitāte, bioloģijas 

bakalaura grāds, 1994. 

Ekoloģija 2KRP 

30.  Lilita Ābele Lektore  Mg. sc.env. 

Latvijas Universitāte, maģistra grāds vides 

pārvaldībā, 2003.; 

Latvijas Universitāte, bakalaura grāds 

ekonomikā, 2001. 

Finanšu teorija 2KRP 

Vides ekonomika un politika 2KRP 

31.  
Laimons Virsis 

 
Asistents Mg.sc.educ. 

Liepājas Universitāte, profesionālais maģistra 

grāds izglītībā, informātikas skolotājs, 2009.; 

Rīgas Politehniskais institūts, elektrosakaru 

Elektronika un elektrotehnika 2KRP 

Vides inţenierijas pamati  2KRP 

Piesārľojuma samazināšanas tehnoloģijas 
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inţenieris, 1977. 

 

2KRP 

32.  
Inese Briška 

 

 

Lektore Mg.sc.educ. 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības 

zinātľu maģistrs, 2005.; 

Liepājas Pedagoģiskā augstskola, matemātikas 

bakalaurs,  

Liepājas Pedagoģiskā augstskola, matemātikas 

skolotājs, 1995. 

Tēlotāja ģeometrija un inţeniergrafika 

2KRP 

33.  
Liene 

Romaľuka 

Socioloģisko pētījumu 

centra zinātniskā 

asistente, 

lektore 

Mg.man. 

Liepājas Universitāte, profesionālais maģistra 

grāds vadības zinībās sabiedrības vadībā, 2008.; 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, profesionālais 

bakalaurs socioloģijā, sociologa kvalifikācija, 

2007. 

Vides pētījumu metodoloģija 1KRP 

34.  
Normunds 

Kadiķis 

Asistents, pieľemts uz 

laiku 
Mg.sc.env. 

Rīgas Tehniskajā Universitātē,  maģistra  grāds 

vides pārvaldībā , 1994.; 

 Latvijas Universitāte,  bioloģijas fakultāte, 

1986.  

Vides analītika un monitorings  2KRP 

35.  Inga Krivcova 
Asistents, pieľemts uz 

laiku 
Mg.sc.ing. 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 

Mg.sc.ing zemes ierīcībā, 2010.; 

Rīgas Tehniskā universitāte,  

inţeniera kvalifikācija transporta ekonomikas 

un organizācijas specializācija, 1997.; 

Rīgas Tehniskā universitāte,  

inţenierzinātľu bakalaura grāds ekonomikā, 

1995. 

Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas 2KRP 

36.  
Ineta Nazarova 

 

Asistents, pieľemts uz 

laiku 
Mg. paed. 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija,maģistra grāds 

pedagoģijā,1999.; 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, bakalaura 

grāds pedagoģijā, pirmsskolas skolotāja 

specialitāte,1997. 

Dokumentu pārvaldība 2KRP 

 

37.  
Sandra 

Okuľeva  

Lektore, ievēlēta 

 

 

 

Mg.philol. 

Liepājas Pedagoģiskā augstskola, filoloģijas 

maģistra grāds, 1998.; 

Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts, latviešu 

valodas un literatūras skolotājs, 1983. 

Valodas un runas kultūra 1KRP 
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3. Akadēmiskā personāla dzīves un darba gājumi (CV) 

 

Sakārtotas secībā vadoties pēc alfabēta (uzvārda pirmā burta) 
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LILITA ĀBELE 

Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

Personas dati: 

Dzimšanas gads:1960.gada 15.aprīlis 

Kontaktadrese: Dzinatru 91-18, Liepāja, LV-3416 

Ziņas par darba vietu: 

         Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401 tālr. 634 23568 

E-pasts: lilita.abele@liepu.lv 

Izglītība: 

Augstākā  

Vides zinātľu maģistra grāds, iegūts LU Ekonomikas un vadības fakultātē, Maģistra 

diploms Nr.015106 izdots 17/06/2003.  

Sociālo zinātľu bakalaura grāds, iegūts LU Ekonomikas fakultātē, Bakalaura diploms 

Nr.014800 izdots 20/06/2001. 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 

Profesionālā darbība: 

2009.g. – līdz šai dienai Liepājas universitātes lektore, Senāta locekle, Senāta Budţeta  

komisijas priekšsēdētāja. 

2005 – 2009  SIA “VIA-S”, finanšu direktore 

2005 - 2009  SIA “Dziļurbums 1”, “Līvas koks”, “Pūķis” , finanšu konsultante 

2004.g.– 2007.g. LPA Starptautiskās zinātniskās konferences „Sabiedrība un kultūra” 

organizācijas komitejas locekle 

2003.g. – 2009.g Liepājas Pedagoģijas akadēmijas lektore, LPA zinātnes padomes locekle; 

2001.g.-  2003.g.sept. - Liepājas Pedagoģijas akadēmijas asistente; 

2000.g. – 2003.g. jūnijam - RTU LMZTK pasniedzēja; 

2000.g.-  2001.g.septembrim - Rīgas komercskolas skolotāja; 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 

finanšu teorija, uzľēmuma finanšu vadība, finanšu matemātika, vides ekonomika, 

grāmatvedība, sistēmdinamikas analīze un modelēšana 

Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 

 2010 – līdz šim : Latvijas universitātes doktorantūras skolas „Baltijas jūras reģiona 

valstu integrācija ES nozīmīgākās sadarbības dimensijās” dalībniece 

  2009 – līdz šim : Latvijas Jauno zinātnieku apvienības biedre  

 2010. – 2012. Latvijas – Lietuvas pārrobeţu projekta „ Formation of Methodological 

Framework of Regional Business Growth in Lithuanian – Latvian Border Region” 

(MFORBusinessgrowth) projekta vadītāja. 

 2010. – 2011. Latvijas universitātes rīkotās starptautiskās zinātniskās konferences 

„Eiropas integrācija un Baltijas Jūras reģions: daţādība un perspektīvas” organizācijas 

komitejas locekle 

 2010. – 2011. Doktora grāda pretendente, ESF stipendija promocijas darba ”Vides 

nodokļu ideju argumentācijas novērtējums” pabeigšanai 

 2010.g. Liepājas universitātes 13.starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība un 

kultūra” ekonomikas sekcijas vadīšana. 

 2009.g. Liepājas universitātes 12.starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība un 

kultūra” ekonomikas sekcijas vadīšana. 

 2004.g.LPA 7starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība un kultūra” ekonomikas 

sekcijas vadīšana, organizācijas komitejas locekle.  

 2003.g. LPA 6.starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība un kultūra” 

ekonomikas sekcijas vadīšana. 

Publikācijas presē: 
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 2003.g. 17. Jūlijs, avīze „Kurzemes vārds” publikācija „Cik taisnīgi vai netaisnīgi ir 

nodokļi un to maksāšana?” 

 2008.g. 10.marts, avīze „Kurzemes vārds” publikācija „Kā iztērēt vienu latu jeb sliktie 

scenāriji, sociālais dialogs un naudas mācība” 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 

(Publicētie zinātniskie raksti anonīmi recenzētos izdevumos un starptautiskajās citējamo 

žurnālu datu bāzēs iekļautajā zinātniskajā periodikā): 

 2009.g. Liepājas universitātes 12.starptautiskā zinātniskā konference„Sabiedrība un 

kultūra” raksts  „Ilgtspējīgas attīstības koncepcijas mikroekonomiskā analīze”, 

līdzautors Andrejs Jaunzems: Rakstu krājums VII, ISSN 1407-6918, Liepāja: LiePA, 

2010. – 

 2005.g. Latvijas universitātes 63.zinātniskā konference „Ilgtspējas pamatnostādnes un 

virzības vērtēšanas problēmas” Latvijas Universitātes raksti, 690.sējums Vadības 

zinātne, ISBN 9984 – 783 – 13 – 8, ISSN 1407 – 2157, Latvijas Universitāte, 2005.- 

488 .lpp.,306. – 315.lpp. 

 2004.g.Latvijas universitātes 62.zinātniskā konference „Budţeta veidošana kā valsts 

pārvaldes reformu problēma” Latvijas Universitātes raksti, 674.sējums Vadības 

zinātne, ISBN 9984 – 770 – 54 – 0, ISSN 1407 – 2157, Latvijas Universitāte, 2004.- 

396.lpp.,244. – 255.lpp. 

 2004.g.LPA 7starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība un kultūra” raksts 

„Daudzdimensiju analīzes metodes pielietojums lēmumu pieľemšanā”: Rakstu 

krājums VII, ISSN 1407-6918, Liepāja: LiePA, 2005. – 261., 227. – 235.lpp. 

 2003.g.Latvijas universitāte 61.zinātniskā konference „Vides nodokļu reformas vīzija 

Latvijā” Latvijas Universitātes raksti, 673.sējums Vadības zinātne, ISBN 9984 – 770 – 

54 – 0, ISSN 1407 – 2157, Latvijas Universitāte, 2003.- 488.lpp. 

 2003.g. LPA 6.starptautiskā zinātniskā konference  „Sabiedrība un kultūra”  raksts 

„Zaļā budţeta reformas seku analīzes modelis”: Rakstu krājums VI, ISSN 1407 – 

6918, Liepāja: LiePA, 2004.-507.lpp., 13. – 21.lpp. 

Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 

 

2007 “Financial – economic analysis of company by help of MS Excel”, sertifikāts 

2007 “Financial management of company”, sertifikāts 

2007 Service of applied information courses “Evaluation of investment projects: possible 

methods and solutions”, sertifikāts 

2007 Price Waterhouse Coopers courses “Basics of financial statement analysis”, 

sertifikāts 

2006 “VIA-S” kursi “Three companies, common aim”, programme: effective management 

style, manager‟s role in team, vision of the company, mission, aims, motivating 

management, solving conflicts, development stages of the company, etc., sertifikāts Nr. 

2006 – 1 – 13 

Projekti: 

Valodu prasmes: 

Latviešu: dzimtā 

Krievu: brīvi pārvaldu 

Angļu: pārvaldu 

 

 

 

  2011.gada 25.maijā ……………………………………. Lilita Ābele 
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ELITA BALČUS 

Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Personas dati: 

Dzimšanas gads: 1958.gada 30.aprīlī 

Kontaktadrese:  

         Kaļķu ielā 40, Liepājā, LV – 3401 

 Tālr. 26227252 

Ziņas par darba vietu: 

          Liepājas universitāte, Humanitāro un mākslas zinātľu fakultāte 

                        Lielā ielā 14, Liepājā, LV – 3401, Tel.34 07732 

  E-pasts: elita.balcus@liepu.lv 

elitabalcus@gmail.com 

Izglītība: 

2008.- studijas Liepājas universitātes pedagoģijas doktorantūrā;      

1997. – 1998.g. Latvijas universitāte, Svešvalodu fakultāte, vācu valodas mācīšanas 

metodika, filoloģijas maģistre; 

1976. – 1982.g. Latvijas universitāte, Svešvalodu fakultāte, vācu valoda un literatūra, 

svešvalodu pasniedzēja; 

1965. – 1976.g. Rīgas 5.vidusskola, vidējā izglītība 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 

lektore, filoloģijas maģistre vācu filoloģijā  (Mg.philol.) 

Profesionālā darbība: 

no 2001.g. un pašlaik lektore Liepājas universitātē, humanitāro un mākslas zinātľu 

fakultātē; 

no 1989.g. un pašlaik vācu valodas skolotāja Liepājas 1.ģimnāzijā; 

no 2001.g. un pašlaik Latvijas IM un Gētes institūtā darbs skolotāju- tālākizglītotāju 

(multiplikatoru) grupā; 

2000.g. – 2005.g. Liepājas pilsētas skolu valdes metodiskā kabineta vācu valodas 

skolotāju metodiskās apvienības vadītāja; 

1976. – 1989.g. Latvijas Valsts bibliotēkas (Rīga, Latvija) sektora vadītāja. 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 

Vācu valodas fonētika 

Svešvalodas (vācu valodas) mācīšanas metodika  
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Praktiskā svešvaloda (I, II, III) vācu 

Vērošanas prakse 

Mācību prakse pamatskolā 

Mācību prakse vidusskolā 

Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 

2006.g – 2007.g. semināru veidošana un vadīšana Starptautiskajā Gētes institūta 

skolotāju izglītošanas programmai. 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 

          Balčus E. Metamācīšanās stratēģijas svešvalodu apguvē. Sabiedrība. Integrācija.   

Izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli.2010. gada 19.-20. 

februāris.- Rēzekne, 2010.- 173.lpp. 

 

Balčus E. Jautāšana kā mācīšanās stratēģija. Valodu apguve: problēmas un 

perspektīva VII. Zinātnisko rakstu krājums.-Liepāja, 2010.-116.lpp. 

 

Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 

Projekti: 

1.Starptautiskā BOSCH tālākizglītības centra un Latvijas IM rīkotais 

apmācības kurss (pēc 636 stundu programmas) multiplikatora sertifikātam Austrum- 

un Viduseiropas valstīs 2004. un 2005. gadā 

 

2.COMENIUS skolu partnerības programma, projekts „Spēles ar identitātēm” 

2005.-       2008.gads 

 

Valodu prasmes: 

      latviešu – dzimtā 

      vācu – C1/C2 

      krievu- C1 

      angļu – B1 

 

 

 

2011.gada 15.martā            …………………………………            Elita Balčus 
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DINA BARUTE 

Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Personas dati: 

Dzimšanas gads: 1977 

Kontaktadrese: Matroţu iela 11-9, Liepāja 

Ziņas par darba vietu: 

E-pasts: dina.barute@liepu.lv 

Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja 

Izglītība: 

2002 – 2005 Izglītības zinātľu maģistra grāds pedagoģijā, Liepājas Pedagoģijas 

akadēmija; 

1995 – 1999 Matemātikas bakalaura grāds, informātikas un tehniskās grafikas skolotāja 

kvalifikācija, Liepājas pedagoģijas akadēmija. 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 

Lektore, izglītības zinātľu maģistra grāds pedagoģijā 

Profesionālā darbība: 

2008 – lektore, Liepājas Universitāte; 

2007 – 2008  lektore, LPA Matemātikas un informātikas katedra; 

2007 – matemātiķe Matemātikas zinātľu un informācijas tehnoloģiju institūtā; 

2002 – 2009 lektore, Biznesa augstskola „Turība”; 

1999 – 2007 asistente, LPA Matemātikas un informātikas katedra; 

1998-1999 datorlaboratorijas vadītāja, LPA Matemātikas un informātikas katedra. 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 

 Informācijas tehnoloģijas, 4 KRP 

 Kvantitatīvās metodes vadībā, 2 KRP 

 Varbūtību teorija un matemātiskā statistika, 4 KRP 

 Ekonomiskā statistika, 2KRP 

 Datoru matemātiskās paketes, 2KRP 

Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 

2008.g. 9.oktobris – 2009.g. 15. janvāris piedalījos programmā „Praktikums projektu 

vadībā”; 

2007. g. piedalījos kursos „Multimediju sistēma „Lectora” – palīgs pedagogam”; 

2005.g. 21. septembris – 2006.g. 1.februāris - veicu profesionālo pilnveidi 

programmā „Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide/ Inovācijas augstākās 

izglītības sistēmā / Izglītības darba vadība”; 

 

Projekti: 

2010.- piedalīšanās ESF projektā "Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo 

mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana", eksperts 

 

Valodu prasmes: 

Latviešu – dzimtā 

Angļu, krievu – sarunvalodas līmenī 

 

2011.gada 8.aprīlī       …………………………………….       Dina Barute 

 

 



  

66 

 

INESE BRIŠKA 

Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

Personas dati: 

Dzimšanas gads: 1973 

Kontaktadrese: M.Gūtmaľa 14-1, Liepāja 

 

Ziņas par darba vietu: 

E-pasts: inese.briska@liepu.lv 

Liepājas Universitāte 

Lielā ielā 14, 

Liepāja 

Izglītība: 

2005.01.07.  izglītības zinātľu maģistra grāds pedagoģijā LPA (Sērija MD A, Nr.0130); 

2001.29.06.  augstākās izglītības pamatstudiju 1.līmeľa profesionālās koledţas izglītības 

pilns kurss ar programmēšanas, datu bāzu un operētājsistēmu tehniķa 

kvalifikāciju (T, Nr.064287); 

1995.22.06.  matemātikas bakalaura grāds LPA (Nr.000188); 

1995.22.06.  matemātikas skolotāja kvalifikācija LPA (Nr.000568); 

papildspecialitātes: tehniskās grafikas skolotājs (Nr.41); informātikas skolotājs 

(Nr.29); 

Profesionālā darbība: 

No 09/2009.g. līdz šai dienai Liepājas Universitāte, lektore; 

no  09/2003.g. līdz šai dienai Liepājas 1.ģimnāzija, informātikas skolotāja; 

no 01/2000.g. Liepājas Pedagoģijas akadēmija, asistente; 

no 1999.07.09. laboratorijas vadītāja Matemātikas un informātikas katedrā LPA; 

no 1998.12.11. tirdzn.strukt. vadītājas vietniece a/s “Kurzemes piens”; 

no 1998.25.09. prečzine a/s “Kurzemes piens”; 

no 1995.26.06. vecākā laborante Matemātikas katedrā LPA; 

no 1995.17.01. laborante Matemātikas katedrā LPA. 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 

 Datorizētās projektēšanas sistēmas 

 Tehniskā grafika 

 Matemātiskā analīze 

 Kvantitatīvās metodes vadībā 
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 Informācijas tehnoloģijas 

Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 

2011.g. 19., 20. maijs – dalība 14.starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Sabiedrība un 

kultūra: Robeţas un jauni apvāršľi” ar referātu „Matemātiskās analīzes studiju metodoloģijas 

loma topošā matemātikas skolotāja profesionālās varēšanas „ robeţu”  paplašināšanā”; 

2010.g.2.,3.decembris – dalība 15.starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Vārds un tā 

pētīšanas aspekti” ar referātu „Matemātiskās analīzes latviskās terminoloģijas attīstība”; 

2010.g. 6., 7.maijs - dalība 11th International Conference „Teaching mathematics: 

retrospective and perspectives” ar referātu „Increasing the role of mathematical calculus 

studies in developing the future mathematics teacher‟s professional competences”; 

2010.g. 29., 30. aprīlis – dalība 13.starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Sabiedrība 

un kultūra: Haoss un harmonija” ar referātu „Mūzikas radītās harmonijas izmantošana 

atsevišķu matemātiskās analīzes tēmu apguvē”; 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 

Increasing the Role of Mathematical Calculus Studies in Developing the Future Mathematics 

Teacher‟s Professional Competences. International Conference. Teaching 

Mathematics:Retrospective and Perspectives, Abstracts, Daugavpils 2010. pp 12; 

Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 

2009./2010.st.g. – dalība Matemātikas un informātikas katedras rīkotajos zinātniskajos 

semināros. 

2007.g. kursi „Multimediju sistēma „Lectora”- palīgs pedagogam”; 

2005.28.06. RTU kursi „Dators lietotājiem”. 

Projekti:  

2011.- piedalīšanās ESF projektā "Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība ", eksperts 

2006.-2007. – piedalīšanās ESF projektā “Matemātikas sacensības Liepājas pilsētas un rajona 

8.-12.klašu skolēniem” (Nr. VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.7.2./0053/0094), eksperts.  

Valodu prasmes: latviešu, krievu 

 

 

 

 

 

 

2011.gada 28.maijā …………………………………………..      Inese Briška 
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DAINA CELMA 

Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Personas dati: 

Dzimšanas gads: 1950 

Kontaktadrese: Stendera 5-3, Liepāja, LV - 3401 

Ziņas par darba vietu:  
Liepājas Universitāte, Vadībzinātľu katedras asoc.prof.  

Liepājas Universitātes, Vadībzinātľu institūta direktore, Lielā iela 14, Liepāja, LV- 

3401, 63423568 

E-pasts: daina.celma@liepu.lv 

 

Izglītība: 

1999-2004 Latvijas Universitāte Vadībzinātnes doktorantūra. 

1994-1996 Latvijas Universitāte Pedagoģijas maģistrantūra. 

1970-1 974 Liepājas Valsts Pedagoģiskais institūts, vidusskolas latviešu valodas un 

literatūras skolotājs. 

 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 

2004. Dr.oec. (Ekonomikas doktors izglītības vadībā), asoc.prof. 

 

Profesionālā darbība: 

No 2008 Liepājas Universitāte Vadībzinātľu  institūta direktore 

No 2006 Liepājas Universitātes Vadībzinātľu asociētā profesore 

1998-2006 Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, lektore, 

docente. 

1989-1996 Talsu rajona Skolu valde, Skolu valdes priekšsēdētāja. 

1996-1998 Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, projektu vadītāja. 

 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 

Pamatstudiju kursi:  

 Vadības teorija I 

 Vadības teorija II. 

Maģistrantūras kursi:  

 Modernā menedţmenta teorijas 

 Izglītības vadības teorija un prakse 

 Izglītības iestāde kā mācīties spējīga organizācija  

 Karjeras pakalpojumu vadība 

 Prakse izglītības vadībā 

Doktorantūras kursi: 

 Pārvaldības teorijas  

 Vadības teorijas vadībzinātnes pētījumos 

 Vadītājs un vadīšana organizācijā 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 

1999-2004 Vadībzinātnes. Izglītības vadība, „Vadības procesi izglītības vadībā”. 

Monogrāfija „Vadītājs un vadīšana izglītībā”, 2006. 

Dalība projektos: 
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1. 2008.01.04. - 2008.31.12. IZM projekts „Augstākās izglītības vajadzību izpēte un 

studiju programmu optimizācija Kurzemes plānošanas reģionā”. Projekta vadītāja. 

2. 2007.01.06. - 2007.31.12. IZM projekts „Pilsētu attīstības stratēģiju pārraudzība”. 

Pētniece. 

3. 2006.augusts ESF projekts „Izglītības iestāţu vadības komandu profesionālo 

kompetenču pilnveide”. Konsultante. 

4. 2006.01.06. - 2006.31.12. IZM projekts „Pētniecības un augstākās izglītības kohēzija 

vadībzinātľu nozarē”. Pētniece. 

Konferences: 

1. Starptautiskā zinātniskā  konference Liepājas Universitāte, Sabiedrība un kultūra, 

2010.gadā. 

2. Starptautiskā zinātniskā  konference Liepājas Universitāte, Sabiedrība un kultūra, 

2009.gadā. 

3. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference Kazahstānā 2008. 

4. Starptautiskā zinātniskā  konference Liepājas Universitāte, Sabiedrība un kultūra, 

2008.gadā, 

5. Starptautiskā konference Liepājas Pedagoģijas akadēmijā 2007.gadā, 

6. Starptautiskā konference Liepājas Pedagoģijas akadēmijā 2005.gadā, 

7. ENIDERM 2005 (European Network of Improving Research and Development in 

Educational management) Brno, 

8. Starptautiskā konference Liepājas Pedagoģijas akadēmijā 2004.gadā, 

9. ENIRDEM 2004 Conference  (European Network for Improving Research/ 

Development in Educational Management), Helsinki, 

Kongresi: 

1. Starptautiskais skolu efektivitātes un attīstības kongress Kanādā (ICSEI) 2009.g. 

2. Starptautiskais skolu efektivitātes un attīstības kongress Nīderlandē (ICSEI) 2004.g. 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 

1. Celma D., Golubeva A. Professional Development of Study Program Managers: 

Topicality and Esssence. Scientific Methodical Centre „Scientia Educologica”, 

„Problems of Education in the 21st Centry”, ISSN 1822 – 7864, Lithuania, 2010. 

http://www.jbse.webinfo.lt./Problems of Education.htm. 

2. Celma D. Problems of developing education institutions as learning organizations in 

Latvia. Vancouver: International Congress for School Effectiveness and Improvement 

New Departures for a Learning World of Quality and Equality, 2009. 

http://www.icsei2009.org/ 

3. Celma D. Change of Paradigms in education institution culture. Жамбыл 

гуманитарлык – техникалык университет, 2008.г – 374 с ISBN 9965–8889-06-6. 

4. Celma D., Lūsēna – Ezera I. Teamwork – The basis of  Sucessful Work of an 

Organization – Education Management 3 (52) / 2007. – Institute of  Economic in 

Latvia. 

5. Celma D. Monogrāfija. Vadītājs un vadīšana izglītībā: teorija un prakse. - Rīga: RaKa, 

2006. 

6. Celma D. Pārmaiľas Latvijas Izglītībā skolotāju skatījumā. Pedagoģija:teorija un 

prakse.- Liepāja,2005. 253.-261.lpp. 

7. Celma D., Ivanova I., Zīds O. Research in Educational management and School 

Culture. //Leadership and School Culture-opportunities and challenges-Helsinki, 

2004.-10 lpp. 

8. Celma D. Direktora loma pašpārvaldošas skolas veidošanā. LU Zinātniskie raksti. 

Nr.675. Izglītības vadība.- Rīga, 2004. 56.-63. lpp. 

 

Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 
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 Kopš 2006 Liepājas Universitātes augstākās profesionālās maģistra studiju 

programmas „Vadībzinības” direktore 

Papildus izglītība: 

 2009 Seminārs „Kvalitatīvā pētniecība”, Liepājas Universitāte Vadībzinātľu institūts. 

 2008 Profesionālās pilnveides kursi PR jomā „Jaunākās PR teorijas un prakses 

tendences Latvijā un Eiropā”, Liepājas Universitāte; 

 2007-2008 Forums „Efektīva pārvaldība un partnerība”  Latvijas Darba devēju 

konfederācija, Valsts Kanceleja; 

 2006 Profesionālās pilnveides kursi, „Jaunākās tendences skolu pārvaldē”, 

Lielbritānijas pieredze. Liepājas Universitāte. 

 

Projekti: 

 2006.01.09. – 2006.29.12. „Izglītības vadības un skolvadības tematika izglītības 

iestāţu vadītājiem” un „Izglītības vadības un skolvadības tematika izglītības 

iestāţu vadītāju vietniekiem”. Projekta vadītāja. 

 

 

Valodu prasmes: 

 Latviešu – dzimtā valoda 

 Angļu – labi 

 Vācu – labi 

 Krievu – labi 

 

 

 

2011. gada 22.martā ……………………………………………..   Daina Celma 
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ULDIS DRIŠĻUKS  

Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Personas dati: 

Dzimšanas gads: 06.04.1981 

Kontaktadrese: Toma iela 43-12, Liepāja LV 3401 

Tālrunis: 29473034, e-pasts: uldis.drisluks@liepu.lv 

Ziņas par darba vietu: 

Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401 tālr. 634 23568, e-pasts: 

liepu@liepu.lv, fakss: 634 24223 

Izglītība: 

No 2007. gada līdz šim brīdim uzsāktas studijas doktorantūrā vadības zinātnes 

nozarē Latvijas Universitātē. 

No 2006. - Rīgas Ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, maģistra 

grāds uzņēmējdarbības vadībā. 

No 2004. - Liepājas Pedagoģijas akadēmija, uzľēmuma un iestādes vadītāja 

kvalifikācija, profesionālais bakalaura grāds vadībzinībās. 

No 2003. gada aprīlis – jūlijs studijas Dānijā „Biznesa augstskolā NOEA”. 

Papildus izglītība: 

2010  kursi „Angļu valoda; General English” Valodu mācību centrs 

(sertifikāts) 

2010  kursi „Tehnoloģijas mākslā – iztēle un komunikācija” Rīgas Doma 

kora skola (sertifikāts) 

2010  kursi „Digitālā pasaule”, Baltijas datoru akadēmija (sertifikāts)  

2010  kursi „Foto un video veidošanas pamati”, Baltijas datoru akadēmija 

(sertifikāts) 

2010  kursi „Prezentācijas prasmes”, Baltijas datoru akadēmija (sertifikāts)  

2008  kursi „Inovatīvi programmatūras inţenierijas spēļu risinājumi zināšanu 

sabiedrības prasmju attīstīšanai” RTU (sertifikāts) 

2008  kursi „Profesionālais imidţa dizains: šovbizness, politika, reklāma” 

BOLGOMOLOV IMAGE SCHOOL (sertifikāts)  

2007  kursi „21. Gadsimta reklāma visi stili un virzieni”, BOLGOMOLOV 

IMAGE SCHOOL (sertifikāts) 

2007  kursi „SME Coordinators  of European” (sertifikāts) 
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2007  kursi „Inovāciju menedţments” RTU(sertifikāts) 

2005  kursi „Lietišķā etiķete un kultūra” (sertifikāts)  

Profesionālā darbība: 

No 2008. līdz šim laikam - asistents Liepājas Universitātes Vadībzinātľu institūtā  

No 2011.gada janvāris līdz 2011. gada februāris – konsultants Biznesa plāna izstrādē. 

Uz projekta laiku SIA Konsorts. 

No 2010.gada novembris līdz šim „Projektu vadība” lektors SIA „Mācību un 

konsultāciju centrs ABC”  

No 2006. gada līdz 2008. gada oktobrim - Liepājas Universitāte, rektora palīgs.  

No 2007.gada 17. augusta līdz 2007. gada 12. novembrim - lektors, Rīgas Domes 

Izglītības, Jaunatnes un Sporta departamenta izglītības pārvalde, „Darba organizācija un 

metodika skolu bibliotekāriem, īstenojot izglītības saturu pamatizglītībā un vispārējā vidējā 

izglītībā”(Nr. ISEC 2007/11). 

No 2003. gada līdz 2006. gadam - Liepājas Pedagoģijas akadēmija, projektu 

koordinators.  

No 2003. gada aprīļa līdz šim brīdim ievēlēts LPA Studentu padomē par padomnieku. 

No 2002. gada līdz 2004. gadam - Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izdevuma “LPA 

Vēstis” redaktors. 

No 2002. līdz 2004. gadam - Liepājas Pedagoģijas akadēmijas Senāta loceklis. 

2002.gada aprīlī līdz 2003. gada septembrim ievēlēts Latvijas Studentu apvienības 

padomē (LSA). 

2002. gada aprīļa līdz 2003. gada aprīlim Liepājas Pedagoģijas akadēmijas Studentu 

padomes priekšsēdētāja vietnieks. 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 

Projektu izstrāde un vadība, 2 KRP 

Reklāmas izstrāde un vadība, 2 KRP (kopā ar Inese Leitāne) 

Uzľēmējdarbības vadība, 2 KRP (kopā ar Inese Leitāne) 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 

Liepāja kā attīstības ceļvedis. Stratēģiskās analīzes komisija, Zinātne, 2008 Rīga. 

Jaunatne, tās izaugsmes iespējas (108-116) 

Sabiedrība un kultūra.11 : rakstu krājums / Liepājas Universitāte. Sociālo zinātľu 

katedra.Vadībzinātľu katedra Liepāja, LiePA 2009. Projektu izmantošana Liepājas pilsētas 

Kultūras pārvaldes darbībā (206- 212) 
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Sabiedrība un kultūra.12 : rakstu krājums / Liepājas Universitāte. Sociālo zinātľu 

katedra. Vadībzinātľu katedra Liepāja, LiePA Jaunāko vadības metoţu pielietošana 

Liepājas pašvaldību darbā. (publicēšanas stadijā) 

Sabiedrība un kultūra.13 : rakstu krājums / Liepājas Universitāte. Sociālo zinātľu 

katedra. Vadībzinātľu katedra Liepāja, LiePA Moderno vadība sprincipu pielietošana 

Kuldīgas pašvaldību darbā. (publicēšanas stadijā) 

Latvijas Universitātes zinātniskajam rakstu krājumam LU akadēmiskais apgāds. Rīga, 

2010. Moderno vadības metoţu pielietošana Talsu pašvaldību darbā Application of 

Modern Management Methods in the Municipality of Talsi (publicēšanas stadijā) 

Daugavpils Universitātes 52. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājumam. 

Daugavpils, 2010. Privātā sektora vadības principu pielietošana pašvaldību sektorā 

(publicēšanas stadijā)  

Latgales tautsaimniecības pētījumi sociālo zinātľu ţurnāls Rēzeknes augstskola 

Ekonomikas fakultāte Latgales tautsaimniecības pētījumu institūts, Rēzekne 2010. 

Stratēģiskās vadības pielietošana pašvaldību darbā (87-96) 

Lietišķais laikraksts „Dienas Bizness” Eksperta viedoklis par 2009. gada straujāk 

augošajiem uzľēmumiem Kurzemē. „Gazele 2009” Publicēts 2010. gada 16. decembris. 

Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 

 

Valodu prasmes:  Latviešu - dzimtā valoda 

Angļu - sarunvaloda 

Vācu - ar vārdnīcas palīdzību 

   Krievu - ar vārdnīcas palīdzību 

 

 

2011. gada 26. martā   .....................................  Uldis Drišļuks 
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MELDRA GINEITE 

Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Personas dati: 

Dzimšanas gads: 14.03.1983. 

Kontaktadrese: Jūras iela 3-22, Liepāja, LV 3401 

Tālrunis: 26177200, e-pasts: meldra.gineite@liepu.lv 

Ziņas par darba vietu: 

Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401 tālr. 634 23568, e-pasts: 

liepu@liepu.lv, fakss: 634 24223 

Izglītība: 

No 02.2009. studijas Latvijas Lauksaimniecības universitātes doktora studiju 

programmā „Agrārā un reģionālā ekonomika” 

2005. - 2008. Rīgas Tehniskā Universitāte, maģistra grāds visaptverošā kvalitātes 

vadībā, kvalitātes vadītāja kvalifikācija 

2001.-2005. Liepājas Pedagoģijas akadēmija, profesionālais bakalaura grāds 

vadībzinībās, uzľēmuma un iestādes vadītāja kvalifikācija,. 

Papildus izglītība: 

2009.  praktikums projektu vadībā, Liepājas Universitāte, apliecība. 

2008.  seminārs „Paredzamās izmaiľas ISO 9001:2000 standarta prasībās”, 

SIA „Bureau Veritas”, apliecinājums. 

2007.  seminārs par lietvedību organizācijā, Personāla Sertifikācijas Centrs, 

apliecinājums. 

2006.  kvalitātes vadības sistēmas ieviešana valsts un pašvaldību iestādēs, SIA 

„Zygon Baltic Consulting” Mācību centrs, apliecinājums. 

Profesionālā darbība: 

No 2009. Liepājas Universitāte, lektore.  

No 2008.  Liepājas Universitātes Vadībzinātľu institūts, asistente. 

2007.-2010. Liepājas Universitāte, kvalitātes vadības sistēmas vadītāja. 

2006.-2009. Liepājas Universitāte, asistente. 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 

Uzľēmējdarbība, 2 KRP 

Uzľēmējdarbība, 3 KRP 

Uzľēmumu pārvaldības sistēmas, 2 KRP (kopā ar dr. biol.Māru Zeltiľu) 
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Kvalitātes vadība, 1 KRP 

Pētniecība uzľēmējdarbībā, 1KRP 

Management Theory, 2 KRP (kopā ar Mg.oec. Ati Egliľu-Eglīti) 

Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 

Promocijas darba izstrāde par pašvaldības atbalsta modeļiem uzľēmējdarbības attīstības 

veicināšanai Kurzemes reģionā. 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 

2010. Referāts un iesniegta publikācija „Skatījums uz uzľēmējdarbības vides 

uzlabošanu partiju priekšvēlēšanu programmās 2009. gada pašvaldību 

vēlēšanām Kurzemē” Liepājas Universitātes starptautiskajā zinātniskajā 

konferencē „Sabiedrība un kultūra” 

Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 

2011.  Dalība Erasmus mācībspēku mobilitātē University College Nordjylland 

(Dānija) ar lekcijām „Role of the Business Incubators Development of 

SME in Latvia” (5 h) 

2010. Lekciju vadīšana uzľēmējdarbībā projektu „Atbalsta programma 

Latvijas mājamatniekiem „No kūniľas līdz taurenim”” un „Programma 

Sievietei pilsoniskā sabiedrībā” ietvaros 

2010. Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitātes „Pedagogu 

konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 

projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 

optimizācijas apstākļos” (Vienošanās 

Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001) lekciju kursa „No 

idejas līdz veiksmīga projekta realizācijai” Liepājas Universitātē lektore 

2009. Lekciju par uzľēmējdarbības uzsākšanu izstrādāšana un vadīšana, 

biznesa ideju novērtēšana Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras 

projekta „Inovatīvas uzľēmējdarbības motivācijas programma” ietvaros 

Valodu prasmes:  Latviešu - dzimtā valoda 

Angļu - brīvi 

Krievu - ar vārdnīcas palīdzību 

   

 

2011. gada 28. martā   ..................................... Meldra Gineite 
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OLGA GLIKASA 

Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Personas dati: 

Dzimšanas gads: 08.10.1943. 

Kontaktadrese: Klaipēdas iela 116-9, Liepāja, LV-3416 

Ziņas par darba vietu: 

E-pasts: Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV3401 

E-pasts: olga.glikasa@liepu.lv 

Izglītība: 

1995. - 1996.gads Daugavpils Pedagoģiskā Universitāte, Dr. paed., doktorantūra 

eksterni; 

1992.-1993.gads Latvijas Universitāte, maģistrantūra;                                                

1962.-1966.gads Daugavpils pedagoģiskais institūts.  

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 

2008. līdz šim Liepājas Universitātes docente, dr.paed;  

2003.- 2006. Liepājas Pedagoģijas akadēmijas docente, dr.paed.; 

1999. Liepājas Pedagoģijas akadēmijas lektore. 

Profesionālā darbība: 

2007. līdz šim brīdim LiepU Izglītības zinātľu institūta pētniece. 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 

Cilvēka anatomija un fizioloģija 1KRP 

Sabiedrības un vides veselība 2KRP  

Veselības izglītība 1KRP 

Veselības mācības mācīšanas metodika 2KRP 

Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 

2003. Nozare – Pedagoģija, apakšnozare – vides un veselības izglītība, veselības 

metodiskais aspekts sākumskolā un augstskolā. 

2007. līdz šim pētniecības darbs  LiepU Izglītības zinātľu institūtā. 

Izpētes tēma – Skolēnu un studentu veselības izglītība dzīvesprasmju apguves kontekstā. 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 

Glikasa O. Veselības mācība sociālo zinību blokā. 6.starptautiskās zinātniski 

metodiskās konferences „Cilvēks un vide“ rakstu krājums. – Liepāja: LiePA, 2007. – 

81.-86. lpp. 
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Glikasa O. Studentu pētnieciskā darba izvēle un motivācija veselības izglītībā LPA. 

7.starptautiskās zinātniski metodiskās konferences „Cilvēks un vide“ rakstu krājums. – 

Liepāja: LiePA, 2008. – 24 .-30. lpp. 

O.Glikasa. Studentu pētnieciskā darba izvēle un motivācija veselības izglītībā. 

7.starptautiskās zinātniski metodiskās konferences „Cilvēks un vide” rakstu krājums. – 

Liepāja: LiePA, 2008.- 24.-30.lpp.  

L.Karule, Glikasa O., M.Zeltiľa. Izglītība  ilgtspējīgai  attīstībai. //Skolotājs, 1. nr. 

2009.- 14. -17.lpp. 

Glikasa O., L.Karule. Vides informācijas pedagoģiskais aspekts. 8.starptaustiskās 

zinātniski metodiskās konferences „Cilvēks un vide” rakstu krājums. – Liepāja: LiePA, 

2009.- 44.-49. lpp. 

Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 

LiepU Senāta locekle,  

Senāta zinātniskā sekretāre. 

Projekti: 

IZM projekti „Dabas pētnieks” un   

„Pirmie soļi zinātnē”; 

IZM projekts „Multidisciplinārās sadarbība piekrastes ilgtspējīgai attīstībai”. 

Valodu prasmes: 

Latviešu – dzimtā valoda 

Krievu – brīvi 

Angļu – ar vārdnīcas palīdzību 

 

 

 

2011.gada 31.martā        …………………………  Olga Glikasa 
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ZAIGONIS  GRAUMANIS 

Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Personas dati:   personas kods  040351 - 10807 

Dzimšanas gads: 1951. gads 

Kontaktadrese:  Liepāja, Klaipēdas iela 72 – 39  LV 3416 

Ziņas par darba vietu: Liepājas Universitātes Sociālo zinātľu katedra, docents 

E-pasts:   zaigonis.graumanis@liepu.lv 

Izglītība:  2006. g. 1. febr. – 2005. g. 21. sept. – absolvēti kursi: Augstskolu  

    mācībspēku pedagoģiskā pilnveide / Inovācijas augstākās  

    izglītības sistēmā / Izglītības darba vadība. Saľemts sertifikāts 

    Nr. 0875 ( Latvijas Universitāte ). 

   1989. – 1986. – mērķa aspirantūra Ļeľingradas Valsts universitātes 

    Filozofijas fakultātē. Pabeigta ar disertācijas aizstāvēšanu. 

   1984. – 1979. – studijas Latvijas Valsts universitātes Vēstures un  

    filozofijas fakultātē filozofijas specialitātē. Iegūta kvalifikācija: 

    filozofs, pasniedzējs ( diploms ИВ № 366589 ). 

Akadēmiskie nosaukumi, 1993. g. 26. febr. – Latvijas Zinātľu akadēmijas Filozofijas un 

 zinātniskie grādi:  socioloģijas institūta Habilitācijas un promocijas  

     padome piešķīra filozofijas doktora grādu ( Dr. phil.). 

     Diploms E-D  №  000564. 

   1990. g. 30. maijs – PSRS Ministru Padomes Augstākā   

    Atestācijas Komisija piešķīra filozofijas zinātľu   

    kandidāta grādu. Diploms ФС №  010463. 

Profesionālā darbība: 2010. – 1993 – Liepājas Universitātes ( agrāk – Liepājas  

    Pedagoģijas akadēmijas ) Sociālo zinātľu katedras  docents. 

   1993. – 1990. – Liepājas Pedagoģiskās augstskolas vecākais  

     pasniedzējs. 

   1986. – 1984. – Liepājas Valsts Pedagoģiskā institūta   

     Marksisma-ļeľinisma katedras pasniedzējs.  

    

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): Filozofija, filozofijas vēsture, sociālā filozofija, loģika, 

     reliģiju vēsture, reliģijas socioloģija, socioloģija,    

zinātnes socioloģija, lauku un pilsētu socioloģija. 
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Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): Noris vispārīgās tēmas „Filozofiskā un 

       socioloģiskā doma 19. gadsimtā ietvaros. 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 

1. Raksti konferences  „Sabiedrība un kultūra” krājumos: 

1.1. Vēstures filozofijas aktuālās problēmas // Sabiedrība un kultūra. 

 Rakstu krājums, VI. – Liepāja: LiePA, 2004. – 304. – 309. lpp. 

1.2. Racionālisma un iracionālisma attiecību balansa problēma 

filozofijā // Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, VIII. – Liepāja: 

LiePA, 2006. – 36. – 41. lpp. 

2. Metodiskais līdzeklis: 

 Sociālās politikas virzieni Latvijā. / Metodiskais līdzeklis. - 

 Liepāja: LiePA, 2006. – 71 lpp. 

Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 

Ikgadēja filozofijas sekciju vadīšana konferencēs „Sabiedrība un kultūra”.                    

Ikreizēja uzstāšanās ar referātiem šajās konferencēs ( izľemot 2007. gadu ). 

Ikgadēja konferences  „Sabiedrība un kultūra” rakstu krājuma rediģēšana  ( redkolēģijas 

loceklis, bet no 2010. gada – redkolēģijas priekšsēdētājs ). 

Piedalīšanās ar referātiem starptautiskos zinātniskos lasījumos    

Daugavpils Universitātē 2005. un 2008. gadā.     

Projekti:   nav iesaistījies 

 

 

Valodu prasmes:  krievu valoda ( labi ),  vācu valoda ( viduvēji ) 

 

 

 

 

 

2011. gada 21. martā            …………………….  Z. Graumanis 
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ILZE GROSPINA 

Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

Personas dati: 

Dzimšanas gads: 20.06.1957 

Kontaktadrese: Lielā iela 12 -69  Liepāja, LV3401 

Ziņas par darba vietu: 

Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV3401 

E-pasts vide@liepu.lv 

Izglītība: 

1975. – 1984.  Latvijas Universitāte, ģeogrāfijas specialitāte - ģeogrāfs, ģeogrāfijas 

pasniedzējs 

 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 

1997.g.   vides pedagoģijas maģistrs, LU Vides zinātnes un pārvaldes studiju 

centrs, 

 

Profesionālā darbība: 

2005. – šobrīd Rīgas Tehniskās Universitātes Liepājas filiāle, vides pedagoģijas 

lektore  

2003 – šobrīd              Latvijas Tūrisma Izglītības asociācijas valdes locekle 

2002. – 2004. Liepājas pilsētas domes Tūrisma stratēģijas izstrādes darba grupas 

vadītāja 

2001. Baltijas Izglītības centra „Vikings” dibināšanas locekle 

2000.  Latvijas Ekotūrisma savienības dibināšanas locekle 

1998. – šobrīd Liepājas pilsētas domes Tūrisma komisijas locekle 

1997. – šobrīd  studiju programmas "Tūrisma vadība" direktore 

1997. – 1999.  neklātienes studiju programmas "Pamatskolas ģeogrāfijas un bioloģijas 

skolotājs" direktore 

1995. – 1997.  neklātienes studiju programmas "Pamatskolas ģeogrāfijas skolotājs" 

direktore 

1994. – šobrīd  Liepājas Pedagoģijas akadēmija,  lektore Vides zinātľu katedrā 

1979. – 1994.    Liepājas 10.vidusskola, ģeogrāfijas skolotāja 

 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 

Tūrisma ģeogrāfija 4 KRP 

Vides ģeogrāfija 3 KRP 

Latvijas tūrisma ģeogrāfija 2 KRP 

Pasaules tūrisma objekti 2 KRP 

Hidroloģija un augsnes zinātne 1 KRP 

Ģeogrāfijas mācīšanas metodika 2 KRP 

Ģeoloģija un ģeomorfoloģija 2 KRP 

Kontinentu un okeānu ģeogrāfija 4 KRP 

Meteoroloģija un klimatoloģija 1 KRP 

Dabas zinātne ( vispārējā fiziskā ģeogrāfija)1 KRP 

Latvijas ģeogrāfija 2 KRP 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 

Nozare – pedagoģija, apakšnozare – Vides izglītības ģeogrāfiskie aspekti pamatskolā, 

vides pedagoģija; tūrisma izglītība un vides pārvaldība; tūrisma izglītība un vadība 
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Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 

1. Grospiľa I. Ilgtspējīgā tūrisma iespējas Baltijas izglītības centrā „Vikings”. // Ilgtspējīga 

tūrisma attīstība – tendences, pieredze, iespējas. – R.: Biznesa augstskola „Turība”, 2003.  

2. Grospiľa I. Pilsētas tūrisma stratēģijas izveides nepieciešamība Liepājā. // Cilvēks un 

vide. – Liepāja : LiePA, 2003.  

3. I.Grospiľa  Municipālā tūrisma stratēģijas izstrādes nepieciešamība // Cilvēks un vide. – 

Liepāja : LiePA, 2004  

4. I.Grospiľa Kultūras mantojums kā tūrisma resurss un produkts// Cilvēks un vide. – 

Liepāja : LiePA, 2005  

5.  I.Grospiľa „Tūrisma attīstības iespējas Liepājā” , „Cilvēks un vide”2006. Liepāja : 

LiePA, 2006  

6. I.Grospiľa „ Tourism Development Possibilities in Liepaja „ LU rakstu krājums. – Rīga: 

Latvijas Universitāte, 2007.  

7. I.Grospiľa „Tūrisma ilgtspējīgas attīstības process Liepājā. „ Cilvēks un vide. – Liepāja : 

LiePA, 2007. 

8. I.Grospiľa „Vides pieejamība ilgtspējīga tūrisma attīstībā” // „Cilvēks un vide” Liepāja : 

LiePA, 2008 

9. I.Grospiľa Cilvēkresursi un komunikācija ilgtspējīga tūrisma attīstībā// „Cilvēks un vide” 

Liepāja : LiePA, 2009 

 

Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 

2009. Sertifikāts Manchester Metropolitan University „Managing Culture and 

Customer Care”. 

2009. Sertifikāts Manchester Metropolitan University „Students Working in the 

Industry and Postgraduate Course Development” 

2011. Apliecība par pedagogu tālākizglītības programmas un izdales materiālu izstrādi 

programmai „Ģeogrāfijas skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide” . 

 

Projekti 

 2006.g. Interreg IIIB  programmas projekts „ Coastal Sustainability asa  

Challenge”. 

 2006.  Interreg IIIC programmas projekts Eiropas ilgtspējīgas attīstības 

novērtējuma modulis (DEDUCE)”  

 2011. ESF projekts „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība”   

 

 

Valodu prasmes: 

Latviešu – dzimtā valoda 

Angļu – sarunvalodas līmenī  

Krievu – brīvi  

 

 

 

2011. gada 10. maijs ……………………………………..     Ilze Grospiľa 
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ANITA JANSONE 

Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Personas dati: 

Dzimšanas gads: 1965 

Kontaktadrese: Siļķu 14-97, Liepāja, LV3405 

Ziņas par darba vietu: 

Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV3401 

E-pasts: anita.jansone@liepu.lv 

 

Izglītība: 

2005 – 2008 Latvijas Universitātes, datorzinātľu doktorantūra, doktora grāds 

datorzinātnē (Dr.sc.comp.) 

1999 – 2001 Latvijas Universitātes, datorzinātľu maģistrantūra, dabaszinātľu maģistra 

grāds datorzinātnēs (Mg.sc.comp.) 

1983 – 1988 Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultāte, lietišķā 

matemātika 

 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 

2010 Liepājas Universitātes asociētā profesore  

2009 Liepājas Universitāte, docente 

2007 Liepājas Universitāte, Matemātikas zinātľu un informācijas tehnoloģiju institūts, 

pētniece 

2006  Latvijas Universitāte, Datorikas nodaļa, zinātniskā asistente 

2001 Liepājas Universitāte, lektore  

 

Profesionālā darbība: 

1999 Līdz šim brīdim Liepājas Universitāte, Dabas un sociālo zinātľu fakultāte, asociētā 

profesore (no 2010.gada), docente (no 2009. gada), lektore (no 2001. gada), 

asistente (no 1999.gada)  

2008 līdz šim brīdim Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Zemes ierīcības un 

ģeodēzijas katedra, vieslektore 

2007 Līdz šim brīdim Liepājas Universitāte, Matemātikas zinātľu un informācijas 

tehnoloģiju institūts, pētniece 

2006 – 2008 LR Valsts Zemes dienests, kvalitātes vadības sistēmas vadītāja 

2006 – 2008 Latvijas Universitāte, Fizikas un matemātikas fakultāte, sistēmanalītiķe  

2006 Latvijas Universitāte, Datorikas nodaļa, zinātniskā asistente 

2006 A/S DATI Exigen Group, vecākā kvalitātes pārvaldniece 

2002 – 2005 LR Valsts Zemes dienests, IT attīstības projekta kvalitātes vadības 

sistēmas vadītāja 

2001 – 2002 Liepājas pilsētas dome, Informātikas daļas galvenais speciālists 

1999 – 2001 SIA “Datorikas institūts”, programmētāja 

1996 – 1998 Informācijas apstrādes organizācijas firma “Kvantors” un “Muiţnieku 

ligzda”, inţeniere programmētāja 

1991 – 1995 Latvijas Republikas Valsts skaitļošana uzľēmums “Centrs”, Liepājas 

filiāle, inţeniere programmētāja 
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1988 – 1991 Latvijas Valsts statistikas komiteja Liepājas pils. un raj. statistikas nodaļa, 

inţeniere programmētāja 

 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 

Bakalaura studijas: 

Datu bāzu tehnoloģijas I (2 KRP) 

Datu bāzu tehnoloģijas II (2 KRP) 

Programmēšana un datori I (4 KRP) 

Programmēšana un datori II (2 KRP) 

Programmēšana un datori III (2 KRP) 

Programmēšana un datori IV (2 KRP) 

Ievads datorikā (2 KRP) 

Programmatūras testēšana un kvalitāte (2 KRP) 

Sistēmu dinamikas analīze un modelēšana (1 KRP) 

Informācijas tehnoloģijas (2 KRP) 

e-Pārvalde (1 KRP) 

Maģistra studijas: 

Visaptveroša kvalitātes vadība (2 KRP) 

Programmatūras testēšana (2 KRP) 

Biznesa procesa modelēšana (2 KRP) 

Biznesa procesa reinţenierija (2 KRP) 

Ģeogrāfisko datu kvalitāte (2 KRP) 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 

2007 Līdz šim brīdim Liepājas Universitāte, Matemātikas zinātľu un informācijas 

tehnoloģiju institūts, pētniece 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 

1. Jansone.A., Borzovs J., An Approach to Geographical Data Quality Evaluation, In 

7th International Baltic Conference on Databases and Information Systems. 

Proceedings. IEEE Catalog Number: 06EX1364, ISBN: 1-4244-0345-6.Vilnius, 

2006, pp.125-131 

2. Jansone.A. An Approach to Cadastre Map Quality Evaluation,  „Innovations and 

Advanced Techniques in Systems, Computing Sciences and Software 

Engineering”, editor Khaled Elleithy, ISBN: 978-1-4020-8734-9, Springer, 2008, 

pp.105-110 

3. Jansone.A., Borzovs J., An Approach to Cadastral Map Quality Evaluation in 

Republic of Latvia, Computer Science and Information Technologies, Volume 

733, ISSN 1407-2157, Latvijas Universitāte, 2008, pp. 261-288 

4. Anita Jansone. Information Technologies for Data Quality Evaluation, "3RD 

International Conference Information Society and Modern Business Proceedings", 

ISBN 9984-648-98-2, © Ventspils University College, 2008, pp. 272-281 

5. Anita Jansone. Kadastra kartes novērtēšana : promocijas darba kopsavilkums, 

ISBN: 978-9984-45-013-1, Rīga, Latvijas Universitāte, 2008, 47 lp. 

6. Anita Jansone. Cadastral map evaluation : summary of the doctoral thesis , ISBN: 

978-9984-45-014-8, Riga:University of Latvia, 2008, 47 p. 

7. Anita Jansone. Kadastra kartes novērtēšana : promocijas darba, Rīga, Latvijas 

Universitāte, 2008, 218.lp. 

8. Jansone.A. An Approach to Cadastral Map Quality Evaluation in Republic of 

Latvia, Data quality and high-dimensional data analysis. Proceedings of the 

DASFAA 2008 Workshops New Delhi, India, 19 – 22 March 2008, ISBN 978-

981-4273-48-0, World Scientific Publishing, 2009, pp. 78-92 
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9. Anita Jansone, Velta Paršova. Evaluation of Vector Data Quality of Cadastral Map 

in Latvia, Baltic Surveying 2010, Proceeding of International Scientific 

Methodical Conference, Lithuanian University of Agriculture. May 12-14, 

Kaunas, Akademija, Lithuania, ISBN 978-9955-896-85-2, 2010, pp. 66-72.  

10. Jansone A., Paršova V., Kadastra kartes kvalitātes modelis, Rīga, RTU zinātniskie 

raksti “Ģeomātika”, sērija 11, sējums 7, 2010, 78. - 85.lpp. 

11. Inta Znotiľa, Anita Jansone, An Approach to the Internet Environment 

Personalization, 6.zinātniskās konferences „Faces of the Internet”(Re) Defining 

the Web” rakstu krājumā, Elblonga, Polija, ISBN 978-83-927315-7-3, 2010, 

pp.241-249 

12. A.Jansone. Informācijas tehnoloģiju speciālistu loma mūsdienu sabiedrībā 

(pieņemts publicēšanai), 13. starptautiskās zinātniskās konference „Sabiedrība un 

kultūra: Haoss un harmonija”, Liepāja, Liepājas Universitāte, 2010 

13. A.Jansone. Environmental Process Modeling Using Mathematical Physics Models 

and Information Technology, (pieņemts publicēšanai), 10. Starptautiski zinātniski 

metodiska konference "Cilvēks un vide", Liepājas Universitāte, Latvija, 2010 

14. A.Jansone, L.Zacs. K.Jakimov. An Approach to Information Technologies for 

Solving Mathematical Physics Problems, (pieņemts publicēšanai), International 

Joint Conferences on Computer, Information, and Systems Sciences and 

Engineering (CISSE 10) , December 3 - 12, 2010 

 

Papildus ziľas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 

Projekti: 

2010 līdz šim brīdim ESF projekts "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei", „Matemātiskās 

fizikas tiešo un inverso problēmu efektīvu analītisku un skaitlisku metoţu izstrādes 

materiālzinātľu, vides un ekonomikas pētījumos”, projekta Nr. 

1DP/1.1.1.2.0./09/APIA/VIAA/1422009, Liepājas Universitāte, Matemātikas zinātľu un 

informācijas tehnoloģiju institūts.  

2006 – 2008 Latvijas Universitāte, Fizikas un matemātikas fakultāte, sistēmanalītiķe 

(dalība projektā „Jauno tehnoloģiju izstrāde informācijas sistēmu izveidei un integrācijai 

VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/2.5.1./000048/024 ESS 2006/29) 

2006 – 2007 Rēzeknes augstskola, „Akadēmiskā personāla kompetences paaugstināšana 

datorzinātľu studiju programmu veidošanā”, 

(2006/0079/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0075/0160) 

 

Valodu prasmes: 

Latviešu – dzimtā valoda 

Krievu – brīvi 

Angļu – runāt brīvi, rakstīt ar vārdnīcas palīdzību  

 

 

 

2011.gada 31.marts       Anita Jansone 
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SERGEJS KAČANOVS 

Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Personas dati: 

Dzimšanas gads: 1979. gada 1. maijs 

 

Kontaktadrese: Dzērves iela 23-12, Liepāja, LV3408 

 

Ziņas par darba vietu: Liepājas Universitātes Dabas un sociālo zinātľu fakultāte asistents 

Lielā iela 14, Liepāja, LV – 3401, Tel. +371 3407734 

E-pasts: sergejs.kacanovs@liepu.lv 

 

Izglītība: 

2006. gads – 2009. gadam Liepājas Universitātes otrā līmeľa profesionālās augstākās 

izglītības maģistra studiju programma Informācijas tehnoloģija; iegūts maģistra 

grādu inţenierzinātnēs; 

2002.gads – 2005.gadam studijas Liepājas Pedagoģijas akadēmijā studiju programmā 

Izglītības zinātľu maģistrs (informātikas didaktika), iegūts izglītības zinātľu maģistra 

grāds pedagoģijā; 

1997.gads – 2002.gadam studijas Liepājas Pedagoģijas akadēmijas informātikas 

skolotāja, datorspeciālista specialitātē. 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: Mg.sc.eng., Mg.sc.educ., B.sc.comp. 

Profesionālā darbība: 

2002.gada septembris – līdz šim laikam asistents Liepājas Universitātes Matemātikas un 

informātikas katedrā; 

2002.gada septembris – līdz šim laikam Nacionālajos Bruľotajos spēkos - karavīrs; 

2001.gada septembris – 2002.gada jūlijs informātikas skolotājs Liepājas A. Puškina 

2.vidusskolā. 

Valodu prasmes: latviešu – dzimtā; krievu – brīvi; angļu – sarunvalodas līmenī 

 

 

 

2011. gada 7.aprīlī        …………………………………………         Sergejs Kačanovs 
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NORMUNDS KADIĶIS 

Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Personas dati: 

Dzimšanas gads: 1962 

Kontaktadrese: a.k. 15, LV-1007, Rīga 

Ziņas par darba vietu: Veselība inspekcija 

E-pasts: normunds.kadikis@vi.gov.lv  

Izglītība: 2000. - 2005. Doktorantūras studijas vides zinātnē LU (Ekonomikas un vadības    

               fakultātes Vides pārvaldības katedra) 

               1993. – 1994. Maģistratūras studijas vides pārvaldībā Rīgas Tehniskajā Universitātē    

               (Pēcdiploma izglītības daļas Dabas aizsardzības fakultāte) 

                        

               1981.-1986.   Studijas LU Bioloģijas fakultātē  

 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: M.Sc. vides inţenierzinātnēs, 1994 

 

Profesionālā darbība: 

2009. vecākais speciālists Veselības inspekcijas Vides veselības nodaļā 

2003. stundu pasniedzējs un lektors LU Ekonomikas un vadības fakultātes Vides pārvaldības 

katedrā  

2007. -2009. vecākais speciālists Sabiedrības veselības aģentūras Vides veselības daļā  

2005.-2007. nodaļas vadītājs Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras 

Informācijas aprites nodaļā; vadošais speciālists Monitoringa un informācijas nodaļā 

2003.-2004. vadītāja vietnieks Latvijas Hidrometeoroloģijas aģentūras Novērojumu tīkla 

nodaļā 

2001.-2002. vadītāja vietnieks Valsts hidrometeoroloģijas pārvaldes Vides kvalitātes 

novērojumu nodaļā 

1999.-2000. direktora p.i. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides 

konsultāciju un monitoringa centrā 

1997.-1998. direktora vietnieks Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides 

konsultāciju un monitoringa centrā 

1992.-1997. saldūdens biologs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides 

datu centra Laboratoriju daļā 
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1991.-1992. inţenieris – mikrobiologs a/s „Ādaţi” Lauksaimniecības produktu pārstrādes 

kombinātā "Jaunkūlas" 

1985.-1991. inţenieris, 2. kateg. inţenieris-tehnologs, jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks 

Zinātniskajā raţošanas apvienībā "Biolar"   

 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi):  

Vides informācija: novērtēšana un pārvalde, 2 kredītp. 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 

Vides monitoringa sistēmas optimizācija (2005-2011) 

Vides veselības faktoru ietekme uz iedzīvotāju veselību pēc iedzīvotāju pašnovērtējuma 

(2008)  

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 

1. Normunds Kadikis. (2005) Systemic approach to management of air quality 

monitoring. In: Air Pollution XIII. Ed. C.A. Brebbia. Southhampton, Boston, WIT 

Press, 2005. pp. 229– 237. 

2. Normunds Kadikis. (2005) Complex Air Quality Management System in a Large 

City: Example of Riga City, Latvia. In: Proceedings of the Third International 

Symposium on Air Quality Management at Urban, Regional and Global Scales and 

14th IUAPPA Regional Conference. 26-30 September 2005 Mövenpick Hotel – 

Istanbul, Turkey. Volume II. Editors: S. Topcu, M. F. Yardim, A. Bayram, T. Elbir, C. 

Kahya. pp. 1202 – 1212.  

 

Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 

Latvijas nominētais eksperts EK Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras Riska novērtēšanas 

komitejā (no 2008.g.). 

 

 

       Valodu prasmes: angļu, krievu 

 

 

 

2011.gada 1.aprīlī  …………………….  Normunds Kadiķis 
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JĀNIS KĀRKLIĽŠ 

Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Personas dati: 

Dzimšanas gads: 28.07.1983. 

Kontaktadrese: K.Valdemāra iela 66, Liepāja, LV3401 

 

Ziņas par darba vietu: 

Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV3401 

E-pasts: janis.karklins@liepu.lv 

 

Izglītība: 

01.09.2010 – šobrīd Daugavpils Universitāte akadēmiskā maģistra studiju programma  

“Bioloģija” 

01.09.2009. -10.01.2010.    Latvijas Universitātes studiju programma “Dabaszinātľu maģistrs 

ķīmijā” 

01.09.2003. – 19.12.2007.   Daugavpils Universitāte – bakalaura studiju programma “ 

Bioloģija” 

1990.gada septembris – 2001.gada jūnijs     J. Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskola 

 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 

2008. – 2010. Liepājas Universitātes Vides zinātľu katedras asistents. 

2010. – šobrīd Liepājas Universitātes Dabas un sociālo zinātľu fakultātes asistents 

 

Profesionālā darbība: 

2001. – 2008. Ķīmijas skolotājs vispārizglītojošā vidējās izglītības iestādē (Raiľa Liepājas 

6.vidusskola, Grobiľas ģimnāzija, Aizputes vidusskola) 

No 2008. Liepājas Universitātes asistents. 

 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 

ekotūrisms un ilgtspējīgs tūrisms 2KRP , aktīvā tūrisma pamati 2KRP, dabaszinības (botānika 

1KRP, zooloģija 1KRP), organiskā ķīmija 3KRP, vides ķīmija 3KRP, vides bioloģija 3KRP, 

ekosistēmu aizsardzība un pārvalde 3KRP (kopā ar Māru Zeltiľu), vides kvalitātes aizsardzība 

un novērtēšana 3KRP, ķīmijas mācīšanas metodika 5KRP), ūdens resursu pārvaldība (4KRP). 
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Studiju un diplomdarbu vadīšana un recenzēšana profesionālā bakalaura studiju programmas 

„Vides pārvalde”, „Tūrisma vadība” studentiem un otrā līmeľa augstākās izgītības 

programmas „Pamatskolas skolotājs ķīmijā” studentiem. 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 

Pētījumi augu fizioloģijā – sugas Taxus baccata izplatība Latvijā un to ietekmējošie 

faktori. 

Kopumā sagatavotas un publicētas 5 konferenču tēzes, sagatavoti publicēšanai un 

publicēti 3 zinātniskie raksti kā arī pēdējo 6 gadu laikā dalība kopumā 8 reģionālajās un 

starptautiskajās konferencēs.  

 

Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 

Projekti: 

Valsts Izglītības Satura centra un Eiropas Sociālā fonda projekta „Dabaszinātnes un 

matemātika” darbinieks (darbs pie skolotāju atbalsta materiālu izstrādes, no 2009.g.septembra 

darbs pie augstskolu metodikas kursu pilnveides dabaszinātľu priekšmetos). 

Skolotāju tālākizglītības kursu „Dabas zinības 5., 6.klasē” vadītājs ( kursi tiek realizēti 

Liepājas Universitātē 2010.gadā) 

Valodu prasmes: 

Latviešu – dzimtā valoda 

Angļu – labi 

Krievu – brīvi 

Lietuviešu - labi 

Vācu – ar vārdnīcas palīdzību 

 

 

2011. gada 6.martā       …………………………………………       Jānis Kārkliľš 
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LUDMILA  KARULE 

Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

Personas dati: 

Dzimšanas gads:    1938. 

Kontaktadrese:   Grobiľa    LV - 3430,    Lielā iela 62a-15.   

Ziņas par darba vietu: 

E-pasts:  ludmila.karule@liepu.lv 

Liepājas Universitāte,   Dabas un sociālo zinātľu fakultāte 

Izglītība:     Latvijas Universitātes Ģeografijas fakultāte  1961,g, 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi:        asoc. Prof. 2001., 2007. 

                                                                               Dr. paed.  1993. 

Profesionālā darbība: 

1975.g. līdz šim brīdim – Liepājas Pedagoģiskais institūta, Liepājas Pedagoģijas augstskolas, 

Liepājas Universitātes  vecākā pasniedzēja, docente, asociētā profesore. 

1973. – 1975.g.   Liepājas rajona TIN – skolēnu nama metodiķe; Liepājas 3. vakarskolas 

ģeogrāfijas, bioloģijas un vēstures skolotāja. 

1968. – 1973g.  . Talsu rajona TIN Metodiskā kabineta vadītāja.   

1961. – 1970.g.  Ķeguma pamatskolas ģeogrāfijas un mūzikas skolotāja, Talsu 1. un 2. 

vidusskolas ģeogrāfijas skolotāja. 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi):          

 Izpratne par dabu, tās mācīšanas metodika  pirmsskolā,  

Dabaszinību metodika sākumskolā,  

Ģeogrāfijas un dabaszinību  specmetodika,  

Bērns un dabas vide,  

Cilvēks un vide. 

Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 

Nozare – pedagoģija. 

Apakšnozare – skolas pedagoģija. 

2007.g. līdz šim brīdim – Liepājas Universitātes Izglītības zinātľu institūta Vides un veselības 

izglītības centra vadītāja un pētniece. 

Pētījumu tēmas – 

vides izglītības realizācijas pedagoģiskie pamati, 

ekoloģiskās izglītības un audzināšanas sistēmas izveide sākumskolā, 

vides un veselības izglītības integrācijas problēmas, 
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sāķumskolas skolēnu pētnieciskā darba saturs un organizācija, studentu radošais darbs 

dabaszinību metodikā. 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 

1. Glikasa O., Karule L., Bērziľa A. Cilvēks un daba. Sērijas „Dabaszinības 

sākumskolā” 3. grāmata.- Liepāja: LiePA ,2004., 52 lpp. 

2. Karule L. Dabaszinību apguves problēmas sākumskolā// Skolotājs – Rīga: RaKa, 

2005., Nr. 1. 49.-56.lpp. 

3. Karule L. Zinātniskā pieeja dabasziinībām sākumskolā// Rakstu krājums Cilvēks un 

Vide.   . – Liepāja:LiePA, 2005., 38.-45.lpp. 

4. Karule L. Dabaszinātņu pamati sākumskolas dabaszinību kursā//. Rakstu krājums 

Cilvēks un Vide -Liepāja:LiePA, 2007., 89.-96.lpp. 

5. Karule L. Skolas un augstskolas sadarbība vides izglītības jomā// Rakstu 

krājums.Cilvēks un Vide. – Liepāja: LiePA, 2008., 43.-50.lpp. 

6. Karule L  Vides informācijas pedagoģiskais aspekts//Cilvēks un Vide .Rakstu krājums 

Cilvēks un Vide.-Liepāja:LiePA, 2009., 44.-49.lpp. 

7. Glikasa O., Karule L., Zeltiľa M. Izglītība ilgtspējīgai attīstībai//Skolotājs- RaKa, 

2009., Nr.1., 14.-17.lpp. 

Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 

Projekti: 

1. Dabas pētnieks  Valsts budţeta apakšprogrammā „Vides aizsardzības projekti” 

2008.g. 

2. Pirmie soļi zinātnē   2008.g.  

3. Multidiscipiinārā sadarbība piekrastes ilgtspējīgai attīstībai                              

2008.g. 

4. Jelgavas skolotāju profesionālās kompetences pilnveide tehnoloģiju un zinātņu jomā 

(ES finansējums)   2006.g. 

 

Sadarbība ar Liepājas rajona un pilsētas Izglītības pārvaldēm, skolotāju 

metodiskajām apvienībām – skolēnu pētniecisko darbu konkursu un pētniecisko 

nodarbību ciklu vadība, skolotāju semināru un kursu vadība. 

Valodu prasmes:   latviešu, krievu, angļu. 

 

 

 

2011.gada 7.aprīlis   …………………... Ludmila Karule 



  

92 

 

JEVGENIJS KAUPUŢS 

Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Personas dati: 

Dzimšanas gads: 1960 

         Kontaktadrese:  

Latvijas Universitātes Matemātikas un Informātikas Institūts, 

Raiľa bulvāris 29, LV-1459 Rīga 

Ziņas par darba vietu: 

Liepājas Universitāte, Matemātikas un informātikas nodaļa 

Liepājas Universitāte, Matemātikas zinātľu un informācijas tehnoloģiju institūts 

Lielā ielā 14, Liepājā, LV – 3401 

Latvijas Universitātes Matemātikas un Informātikas Institūts, 

Raiľa bulvāris 29, LV-1459 Rīga 

E-pasts: kaupuzs@latnet.lv 

Izglītība: 

1994. g. LU ieguvis fizikas maģistra grādu. 

1984. g. beidzis Latvijas Valsts Universitātes fizikas un matemātikas fakultāti fizikas 

specialitātē. 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 

No 1991. gada oktobra līdz 1994. gada oktobrim doktorants RTU Fizikas katedrā. Ar LU 

CFI habilitācijas un promocijas padomes 1995. gada 2. jūnija lēmumu No 11 ieguvis  

Fizikas doktora zinātnisko grādu (Dr. phys.) par promocijas darbu "Fluktuāciju loma fāzu 

pārejas apgabalā" 

No 2004. līdz 2005. gadam docents, no 2005. līdz 2010. gadam asociētais profesors un no  

2010. gada oktobra profesors Liepājas Pedagoģijas akadēmijā. 

Profesionālā darbība: 

No 1984. līdz 1991. gadam strādājis Latvijas Zinātľu Akadēmijā. 

No 1991. līdz 1996. gadam strādājis RTU Pusvadītāju fizikas laboratorijā;  

Kopš 1997.gada strādā LU MII Matemātiskās modelēšanas mikroelektronikā laboratorijā par 

pētnieka vietas izpildītāju; 

Kopš 2003. gada vadošais pētnieks LU MII Skaitliskās hidrodinamikas laboratorijā; 

Kopš 2007. gada vadošais pētnieks Liepājas Universitātes Matemātikas zinātľu un 

informācijas tehnoloģiju institūtā.   
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Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 

Docētie kursi Liepājas Universitātē: 

Matemātiskā fizika (2 kredītpunkti), 

Funkcionālanalīze (4 kredītpunkti), 

Matemātiskie modeļi un rīki (2 kredītpunkti). 

Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 

J. Kaupuţa galvenie zinātnisko interešu virzieni ir fāzu pāreju un kritisko parādību 

matemātiskais apraksts, pārneses procesi pusvadītājos, transporta plūsmas teorija. Viľš aktīvi 

piedalās starptautiskās konferencēs un ir vairāk kā 80 zinātnisko publikāciju autors.  

J. Kaupuţs ir LZP finansētā granta "Skaitliskas elektrokinētikas metodes"  un "Skaitliskās 

metodes otrās kārtas parciāliem diferenciālvienādojumiem un sistēmām ar fāţu 

pārejām" dalībnieks no 1991. līdz 2008. gadam. 

Kopš 2010. gada piedalās kā galvenais izpildītājs ESF finansetā projektā "Cilvēkresursu 

piesaiste zinatnei": Matematiskās fizikas tiešo un inverso problēmu efektīvu analītisku un 

skaitlisku metoţu izstrādes materiālzinātľu, vides un ekonomikas petījumos. Viľs arī aktīvi 

piedalās starptautiskās sadarbības projektā "Matemātisko metoţu izstrāde statistiskām 

sistēmām ar fāţu pārejām pie daţādiem sākuma un robeţnosacījumiem" ar Rostokas 

Universitāti Vācijā kopš 1997. gada. 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 

Iznākusi mācību grāmata 

R.Mahnke, J.Kaupuţs and I. Lubashevski „Physics of Stochastic Processes. How 

Randomness Acts in Time”, WILEY-VCH, Weinheim, 2009. 

Publikāciju saraksts starptautiskos recenzētos ţurnālos un nolasīto referātu saraksts 

starptautiskās konferencēs laika posmā no 2005. līdz 2011. g. ir pievienoti atsevišķi – kopā 27 

publikācijas un 18 referāti. 

Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 

Projekti: 

Dalībnieks vai vadītājs Latvijas valsts finansētos projektos: 

1) 2005-2008. g. projekta Nr. 05.1530 „Skaitliskās metodes otrās kārtas parciāliem 

diferenciālvienādojumiem un sistēmām ar fāţu pārejām“ dalībnieks. 

2) 2007-2008. g. IZM projekta (2007/03; 2008/ IZM/07) „Augstas veiktspējas aprēķinu 

metodes vides un satiksmes plūsmu dinamikā“ dalībnieks. 

3) 2007-2008. g. IZM projekta (2007/04; 2008/ IZM/08) „Stabilu analītisku un skaitlisku 

tehnoloģiju izstrādes determinēto un varbūtisko sistēmu inverso problēmu pētījumos“ 

dalībnieks. 
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4) 2007-2008. g. IZM projekta (2007/05; 2008/ IZM/09) „Elektrodisociācijā iegūtā 

porainā silīcija tehnoloģisko un fizikālo īpašību teorētiski un eksperimentāli pētījumi“ 

vadītājs. 

Dalībnieks vai vadītājs starptautiskos projektos: 

1) 2005-2010. g. SHARCNET Dedicated Resources Awards projekta “SHARCNET 

gridtīkla superdatoru skaitļošanas jaudu lietojumi, modelēšana” dalībnieks. 

2)  2009-2010. g. FP7 DEISA DECI-5 PARMC projekta “Parallel Monte-Carlo for 

Critical Phenomena Description in Many Particle Systems” vadītājs. 

2010-2012. g. ESF projekta Nr. 1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/142 “Matemātiskās 

fizikas tiešo un inverso problēmu efektīvu analītisku un skaitlisku metoţu izstrādes 

materiālzinātľu, vides un ekonomikas pētījumos” galvenais izpildītājs. 

 

 

 

Valodu prasmes:  

 

Pārvalda  angļu, krievu, vācu svešvalodas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011.gada 25.maijā  …………………………… Jevgenijs Kaupuţs 
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Dr. J. KAUPUŢA PUBLIKĀCIJAS (2005-2011) 

 

1. J. Kaupuţs, Transfer matrix study of finite-size corrections in the 2D Ising model, 

Computational Metods in Applied Mathematics, vol. 5, No. 1, pp. 72-85, 2005 

2. J. Kaupuţs, Surface tension and Interfacial Fluctuations in d-Dimensional Ising Model, Int. 

J. Mod. Phys. C,  vol. 16, No. 7, pp. 1121-1131, 2005. 

-transition point in liquid helium, 

Eur. Phys. J. B, vol. 45, pp. 459-463, 2005. 

4. J. Kaupuţs, R. Mahnke, R. J. Harris, Zero-range model of traffic flow, Phys. Rev. E, vol. 

72, pp. 056125-1 to 056125-9, 2005. 

5. E. Klotins, J. Kaupuţs, Theory and modeling of polarization switching in ferroelectrics, 

Journal of European Ceramic Society, vol. 25, pp. 2553-2557, 2005. 

6. J.Kaupuţs, J.Rimshans and N.Smyth “Numerical analysis of Fokker-Planck equation in 

ferroelectrics with regard to polarization fluctuations”, Proc. ISEF 2005 - XII International 

Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronic 

Engineering, Baiona, Spain, 10CFSA-2(31), 2005.  

7. J.Kaupuţs, Finite-size corrections to correlation function and susceptibility in 2D Ising 

model, Int. J. Mod. Phys. C,  vol. 17, No. 8, pp. 1095-1105, 2006. 

8. T. Puritis, J. Kaupuţs, Photoluminiscence from silicon nanocrystals initiated by Auger 

recombination, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, vol. 35, pp. 16-22, 

2006. 

9.  J. Kaupuţs, R. Mahnke , R. J. Harris, Metastability in zero-range model of traffic flow, In: 

Traffic and Granular Flow 2005 (Eds.: A. Schadschneider, T. Pöschel, R.Kühne, M. 

Schreckenberg, D.E. Wolf), pp. 461--466, Springer--Verlag, Berlin, 2007. 

10. H. Weber, R. Mahnke, J. Kaupuţs, A. Strömberg , Models for highway traffic and their 

connections to thermodynamics, In: Traffic and Granular Flow 2005 (Eds.: A. 

Schadschneider, T. Pöschel, R. Kühne, 

 M. Schreckenberg, D.E. Wolf),  pp. 545--550, Springer--Verlag, Berlin, 2007. 

11. J. Kaupuţs, R. V. N. Melnik, J. Rimshans, Monte Carlo test of Goldstone mode 

singularity in 3D XY model, Eur. Phys. J. B, vol. 55, 363-370, 2007. 

12. R. Mahnke, J. Kaupuţs, J. Hinkel, H. Weber, Application of thermodynamics to driven 

systems, Eur. Phys. J. B, vol. 57, 463-471, 2007. 

13. C. Liebe, R. Mahnke, J. Kaupuţs, H. Weber, Vehicular Motion and Traffic Breakdown: 

Evaluation of Energy Balance, In: Traffic and Granular Flow'07, pp. 381-387. 

 

14. H. Weber, R. Mahnke, C. Liebe, J. Kaupuţs, Dynamics and Thermodynamics of Traffic 

Flow, In: Traffic and Granular Flow'07, pp. 427-433. 

15. J. Kaupuţs, R. V. N. Melnik, J. Rimshans, Advanced Monte Carlo study of the Goldstone 

mode singularity in the 3D XY model, Communications in Computational Physics, vol. 4, pp. 

124 – 134 (2008)  

16. J.Kaupuţs, J.Rimshans and N.Smyth,  Polarization kinetics in ferroelectrics with regard to 

fluctuations, Modelling and Simulation in Material Science and Engineering, Vol. 16, 2008, 

0650054 

17. J. Kaupuţs,  Some aspects of the non-perturbative renormalization of the j^4 model,  

International Journal of Modern Physics B, Vol. 23, No. 32, pp. 5935-5947, 2009.  

18. J. Kaupuţs, R. Melnik, J. Rimšāns, Parallelization of the Wolff single cluster algorithm, 

Phys. Rev. 81, 026701 (2010) 

19. J. Kaupuţs, R. Melnik, J. Rimšāns, Monte Carlo estimation of transverse and longitudinal 

correlation functions in the O(4) model, Physics Letters A 374 (2010) 1943-1950 

20. T. Purītis, J. Kaupuţs, Radiative phonon-assisted and Auger recombination in Si 

nanocrystals, Optical materials 32 (2010) 840-844 
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21. R. Mahnke, J. Kaupuţs, F. Jarai-Szalo, Z. Neda, H. Weber, Traffic as Driven Many-

Particle System with Asymmetric Interaction: Spring-Block Model, Proceedings of  Traffic 

and Granular flow’09 conference 

22. J. Kaupuţs, R. Mahnke, H. Weber, Comment on“How skew distributions emerge in 

evolving systems“ by. Choi M. Y.  et al., EPL, 91 (2010) 30004 

23. J. Kaupuţs, Longitudinal and Transverse Correlation Functions in the 
4  Model below 

and near the Critical Point, Progress of Theoretical Physics Vol. 124, No.4, pp. 613-643 

(2010) 

24. J. Kaupuţs, Sh. E. Guseinov, J. Rimshans, A. Medvid, Modeling of surface structure 

formation after laser irradiation, Inter Academia 2010 Global Research and Education, 

Advanced Material Research,  

pp. 90-93.  

25. T. Puritis, J. Kaupuzs, E. Dauksta, 
 
Mechanisms of strong photoluminescence from Si 

nanocrystals, inter Academia 2010 Global Research and Education, Advanced Material 

Research,  pp. 175-180.  

26.  J. Kaupuţs, Sh. E. Guseinov, J. Rimshans, A. Medvid, Modeling of surface structure 

formation after laser irradiation, Proceedings of the 8th WSEAS International Conference on 

Heat and Mass Transfer (HMT'11), January, 2011, Puerto Morelos, Mexico, pp. 49-56 (2011) 

 

27. J. Kaupuţs, R. Melnik, J. Rimšāns, Parallel Wolff cluster algorithm for n-component 

vector spin models, Proceedings of the Second International Conference on Parallel, 

Distributed, Grid and Cloud Computing for Engineering (PARENG11), Ajaccio, Corsica, 

France, 12-15 April 2011, to be published 

 

Dr. J. Kaupuţa referāti starptautiskās zinātniskās konferencēs 

1. J. Kaupuţs, Critical Exponents of 3D Ising Model: Theory and Large--Scale Monte Carlo 

Simulations (talk), Annual Meeting of the German Physical Society (DPG), Berlin, 4--9 

March, 2005. 

2. J. Hinkel, R. Mahnke, J. Kaupuţs, H. Berezovska , Stochastic Description of Traffic 

Breakdown (poster), Annual Meeting of the German Physical Society (DPG), Berlin, 4--9 

March, 2005. 

3.  J. Kaupuţs, R. Mahnke , R. J. Harris, Metastability in zero-range model of traffic flow 

(poster), Traffic and Granular Flow 2005, Berlin, 10--12 October, 2005. 

4. H. Weber, R. Mahnke, J. Kaupuţs, A. Strömberg , Models for highway traffic and their 

connections to thermodynamics (poster), Traffic and Granular Flow 2005, Berlin, 10--12 

October, 2005. 

5. J. Kaupuţs, Critical exponents of 3D Ising model from theory and Monte Carlo simulations 

of very large lattices (talk),  Annual Meeting of the German Physical Society (DPG), Dresden, 

27--31 March, 2006, Abstracts, p. 209. 

6. J. Kaupuţs, Critical exponents of 3D Ising model from theory and Monte Carlo simulations 

of very large lattices (talk),  Annual Meeting of the German Physical Society (DPG), Dresden, 

27--31 March, 2006, Abstracts, p. 209. 

7. J. Kaupuţs, Critical exponents of 3D Ising model from theory and large-scale MC 

simulations (poster), MECO31, 23-26 April, 2006, Primošten, Croatia, Abstracts, p. 93. 

8. J. Kaupuţs, R. Mahnke , R. J. Harris, Metastability in zero-range model of traffic flow 

(poster), MECO31, 23-26 April, 2006, Primošten, Croatia, Abstracts, p. 57. 

9. J. Kaupuţs, Critical exponents of 3D Ising model from theory and large-scale MC 

simulations (talk), Third Annual Meeting COST ACTION P10 Physics of Risk & Workshop 

on Complex System Science, Vilnius, Lithuania, 13-16 May, 2006, Abstracts, p. 17. 

10. J. Kaupuţs, Zero-range model with application in traffic (talk), Extreme Events in 

Complex Dynamics, Dresden, Germany, October 23 – November 02, 2006.  
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11. J. Kaupuţs, Instability of the perturbative RG flow and critical exponents, 33rd 

Conference of      the Middle European Cooperation in Statistical Physics (MECO33), 14-16 

April 2008, Puchberg/Wels, Austria, P25 

12. R. Mahnke, Ch. Liebe, H. Weber, J. Kaupuţs, Vehicular Dynamics and Thermodynamics 

of Driven Systems, 33rd Conference of  the Middle European Cooperation in Statistical 

Physics (MECO33), 14-16 April 2008, Puchberg/Wels, Austria, O16 

13. J. Kaupuţs, Perturbative renormalization of the Ginyburg-Landau model revisited (talk), 

18. International Workshop on Lattice Field Theory and Statistical Physics (LEILAT08), 26-

28 June 2008, Leipzig, Germany 

14. T. Puritis, J. Kaupuţs, Radiative phonon-assisted and Auger recombinations in Si 

nanocrystals, International Conference „Functional materials and nanotechnologies 2009“, 

Riga, March 31 – April 3, 2009, Po-25 

15. J. Kaupuţs, Monte Carlo estimation of transverse and longitudinal correlation    functions 

in the O(4) model , MECO 35, March 15-19, 2010, Pont-a-Mousson, Abstracts, p.64 

16. T.Puritis, J. Kaupuţs, A. Medvid‟, P. Onufrijevs, E. Dauksta, Si, CdTe Nanocrystals and 

surface structuring for solar cell applications, International conference “Functional materials 

and nanotechnologies 2010”, Institute of Solid State Physics, University of Latvia, March 16-

19, 2010, Abstracts, p. 134 

17. J. Kaupuţs, Sh. E. Guseinov, J. Rimshans, A. Medvid, Modeling of surface structure 

formation after laser irradiation (talk), 9
th

 International Conference on Global Research and 

Education (iA2010), 9-12 August, 2010, Riga Technical University, Riga, Latvia 

18.  J. Kaupuţs, Sh. E. Guseinov, J. Rimshans, A. Medvid, Modeling of surface structure 

formation after laser irradiation (talk), 8th WSEAS International Conference on Heat and 

Mass Transfer (HMT'11), January, 2011, Puerto Morelos, Mexico 
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INGA  KRIVCOVA 

Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Personas dati: 

Dzimšanas gads: 1974 

Kontaktadrese:  Ziedu iela 5-64, Liepājā, LV-3405 

  telefons: +371 26324104 

Ziņas par darba vietu: Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde „Liepājas pilsētas Būvvalde” 

E-pasts: inga-e@inbox.lv 

Izglītība:  

2007. – 2010.  Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Lauku inţenieru fakultāte 

Nepilna laika zemes ierīcības maģistrantūras programma, Mg.sc.ing 

zemes ierīcībā 

Galvenās studiju jomas: zemes resursu prognozēšana, zemes 

pārvaldība, zemes informācijas sistēmas, zemes likumdošana 

1995. – 1997. Rīgas tehniskā universitāte, Transporta ekonomikas un organizācijas 

specialitāte  

inženiera kvalifikācija transporta ekonomikas un organizācijas 

specializācija 

1992. –1995.   Rīgas tehniskā universitāte, Inţenierekonomikas fakultāte   

inženierzinātņu Bakalaura grāds ekonomikā 

1981. –1992.  Liepājas 10.vidusskola 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 

2010    inţenierzinātľu maģistrs 

Profesionālā darbība:  

2010. – šobrīd Liepājas pilsētas Būvvalde, zemes ierīcības inţeniere  

2009. – 2010. Liepājas pilsētas Būvvalde, Galvenās zemes ierīcības inţenieres 

pienākumu izpildītāja 

2007. – 2009.  Liepājas pilsētas Būvvalde, zemes ierīcības inţeniere  

2006. – 2007. Liepājas pilsētas Būvvalde, Galvenās zemes ierīcības inţenieres 

pienākumu izpildītāja 

2005. – 2006.  Liepājas pilsētas Būvvalde, Zemes ierīcības sektora vadītājas 

pienākumu izpildītāja 

1997. – 2005.  Liepājas pilsētas Būvvalde, Zemes ierīkotāja 
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1996. – 1997. Liepājas pilsētas Domes Īpašuma pārvaldes Īpašuma privatizācijas un 

denacionalizācijas sektora galvenais speciālists 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi) 

Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi):  

Maģistra darbs „Zemes reformas rezultātu izvērtējums Liepājas pilsētā”, 2010 

 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): NAV 

 

 

Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 

2005 – šobrīd  Liepājas pilsētas Zemes komisijas sekretāre 

1998 – 2008  Valsts zemes dienests, zemes ierīcības inţeniere  

 

Valodu prasmes: latviešu valoda – dzimtā  

krievu valoda – pārvaldu brīvi 

angļu valoda – sarunvalodas līmenī  

vācu valoda – ar vārdnīcas palīdzību 

 

 

 

 

 

 

 

2011.gada 7.aprīlī   ….……………..  Inga Krivcova 
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IVARS KUDREĽICKIS  
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
Personas dati: 

Dzimšanas gads: 1963 

Kontaktadrese: Jāľa Fabriciusa iela 4, Ogre, Ogres novads, LV-5001,  

tālrunis: mob.tel.28467001 

Ziņas par darba vietu: 

a)  Fizikālās enerģētikas institūts – vadošais pētnieks (pamatdarbs), Rīga, Aizkraukles iela 21, 

ivarsk@tvnet.lv 

b)  Latvijas Universitātes Ekonomikas un Vadības fakultātes Vides pārvaldības katedra, Rīga, 

Raiľa bulv.19  - asociētais profesors (0.5 slodze, blakusdarbs), ivars.kudrenickis@lu.lv 

c)  Liepājas Universitāte, Liepāja, Lielā iela 14 – docents (0.07 slodze 2011, blakusdarbs) 

Izglītība: 

Institūcija [laiks no- laiks līdz] Iegūtais grāds vai diploms 

Latvijas Zinātľu Akadēmija, 1998  inţenierzinātľu doktora grāds (Dr.sc.ing.) 

Latvijas Universitāte, 

Fizikas un Matemātikas fakultāte, 1993 

fizikas maģistra grāds (M.sc.phys) 

Latvijas Universitāte, 

Fizikas un Matemātikas fakultāte, 1981-1986 

Universitātes diploms fizikas specialitātē 

 

 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 

Inţenierzinātľu doktors (Dr.sc.ing., aizstāvēts Fizikālās Enerģētikas institūtā, 1998) 

(doktora diploma numurs: Latvijas Zinātľu Akadēmija,  E-D No.000281). 

Profesionālā darbība: 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 

Liepājas Universitāte.  

Studiju kurss „Vides tehnoloģijas“ (3 k.p.) Liepājas Universitātes profesionālās bakalauru 

programmas „Vides zinātne“ klātienes un neklātienes studentiem, 

Latvijas Universitāte, maģistra studiju programma „Vides pārvaldība” 

 „Vides plānošana un pašvaldību attīstība”(3 kredītpunkti, A daļa), 

 „Vides sistēmanalīze I” (A daļa, tēmas – sistēmiskā domāšana un problēmu analīzes metodoloģija, 

2.kr.p. no kopējiem 4 kursa kr.p).  

 „Dabas zinātnes vides studijās” (A daļa, tēma – vides inţenierzinātnes energoresursu efektīvai 

izmantošanai, gaisa kvalitātes aizsardzībai un klimata pārmaiľu ierobeţošanai, 1 kr.p no kursa 

kopējiem 5 kr.p.).  

 „Dabas resursu pārvalde” (A daļa, tēma – energosaimniecība, gaisa un klimata aizsardzības 

pārvalde, 1 kr.p. no kursa kopējiem 4 kr.p.) 

 kursa projektu vadīšana municipālajā vides politikā un municipālajā vides pārvaldībā kursu 

„Vides politika un līdzsvarota attīstība” un „Vides pārvaldības sistēmas” ietvaros, kursa projektiem 

paredzēti attiecīgi 3 kr.p un 2 kr.p. no kursa kopējā apjoma.  

 „Vides sistēmanalīze III” (A daļa, seminārnodarbību vadīšana pasniedzēju komandā) 

Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 

1. J.Kaulins, R.Ernsteins & I.Kudreľickis „Sustainable Development Indicators for Integrated 

Coastal Management: Definition Area and Spatial Properties” // In: Y.Villacampa, C.A.Brebbia 

(eds.) „ Ecosystems and Sustainable Development VIII” (WIT Transactions on Ecology and 

Environment, ISSN 1743-3541 online, ISSN 1746-448X print, volume 144), WIT Press, 

Southempton, Boston, 2011, p.299-311 (ISBN 978-1-84564-510-6). 

2. R.Ernšteins, J.Kauliľš, I.Kudreľickis “Sustainable Coastal Development Indicator System 

Studies in Latvia” // In: C.A.Brebbia, M.Neophytou, E.Beriatos, I.Ioannou, A.G.Kungolos (eds.) 

“Sustainable Development and Planning IV”, 2 volumes set, volume 2, Sauthampton, WIT Press, 

2009, p. 653-664 (ISBN 978-1-84564-181-8, ISBN for 2
nd

 volume 978-1-84564-422-2, online 

WIT Transactions on Ecology and the Environment, ISSN 1743-3541 volume 120). 
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3. J.Brizga, I.Kudrenickis “Household Climate Impact in Latvia: Measuring Carbon Footprint” // 

RTU Zinātniskie raksti - Scientific Journal of Riga Technical University (ISSN 1691-5208), serie 

13 Environmental and Climate Technologies, vol.3, 2009, pp.34-40,  

4. G.Klāvs, I.Kudreľickis, A.Kundziľa “Feed-in Tariifs and Competitiveness of Small Scale Wood 

Fuel CHP Plants in Latvia” // Latvian J. of Physics and Technical Sc. (ISSN 0868-8257), vol.46, 

No5, 2009, p.24-34. 

5. G.Klāvs, I.Kudreľickis, A.Kundziľa “Wood fuel utilisation: outlooks for distributed power 

generation in the Latvian district heating systems” // Latvian J. of Physics and Technical Sc. 

(ISSN 0868-8257), vol.46, No1, 2009, p.25-32. 

6. G.Klāvs, I.Kudreľickis, M.Krug. „Assessment of the Policy of Sustainable Biomass-Based Heat 

Energy Supply at the Municipal Level” // Latvian J.of Physics and Technical Sc. (ISSN 0868-

8257), vol.45, No 1, 2008, 12-24 p. 

7. I.Kudrenickis, G.Klavs, J.Rekis. ”RES Integration for Increasing of Energy Supply Security in 

Latvia: Environmental and Economical factors”// In: Barcik A. (ed.) “NEEDS - New Energy 

Externalities Developments for Sustainability:  Proceedings of NEEDS 2
nd

 Forum at AGH- 

University of Science and Technology, Krakow 5-6 July 2007” // AGH-University of Science and 

Technology, Krakow, 2007, pp.111-121 (text) & pp.176-179 (diagrams and graphics), pieejams: 

http://www.needs-project.org/docs/D3.2%20forum%20Krakow.pdf (pp.168-187). 

8. I.Kudrenickis & E.Lagzdina. "Interactive public involvement into local level planning” // In: 

W.Leal Filho, D.Dzemydiene, L.Sakalauskas and E.K.Zavadskas (eds.). “Selected Papers of the 

4
th
 Int. Conf. "CIGSUD2006 -Citizens and Governance for Sustainable Development", September 

28-30, 2006, Vilnius, Lithuania”, Vilnius Gediminas Technical University Press “Technika”, 

2006, pp.72-77 (ISBN 9955-28-041-7). 

9. I.Kudrenickis, R.Ernsteins, J.Kaulins & N.Kadikis “Environmental information and indicator 

systems for sustainable coastal development in Latvia” // In: “Geographic Information Facilities 

Supporting Access to Environmental Information: International workshop in Turku, Finland, 05-

06 October 2006”, Turku University Department of Publications B, Nr.9, 2006, pp.18-27 (ISBN 

951-29-3165-6 printed version, ISBN 951-29-3166-4 electronic version),  

10. G.Denafas, D.Sitnikovas, I.Kudrenickis, G.Klavs, R.Kuusik. “View to SO2-Emissions in the 

Baltic States through Reorganization of Energy Infrastructure” // In: “Radiation Treatment of 

Gaseous and Liquid Effluents for Contaminant Removal: Proceedings of a technical meeting held 

in Sofia, Bulgaria, 7-10 September 2004”, IAEA-TECDOC-1473, IAEA-Industrial Applications 

and Chemistry Section, Vienna, 2005, pp. 93-99 (ISBN 92-0-110405-7, ISSN 1011-4289). 

11. I.Kudreľickis un K.Āboliľa. „2.rādītājs: Vietējā līmeľa ieguldījums globālo klimata pārmaiľu 

novēršanā“ // M.Kļaviľš (zin.red.) “Rīgas attīstības ilgtspēja: iespējas un izaicinājumi” (ISBN 

9984-9486-7-6), Rīgas Dome, Rīgas Vides centrs “Agenda 21” un LU Ģeogrāfijas un Zemes 

zinātľu fakultāte, 2005, lpp.20-22 

12. D.Streimikiene, G.Klavs, I.Kudrenickis, S.Soosaar, I.Roos, A.Mikalauskiene, R.Bubniene. 

“Challenges of Kyoto Commitments for Baltic States Energy Sectors” // Nordic Council of 

Ministers & Institute of Lithuanian Scientific Society, CD, 2005, papīrformātā - saīsinātais 

variants ar tādu pašu nosaukumu uz  44 lappusēm 

13. G.Klāvs, M.Krūgs, I.Kudreľickis. „Kā izveidot Jūsu pašvaldībā inteliģentu enerģijas piegādes 

sistēmu: Ceļvedis pašvaldību siltumapgādes attīstības politikas veidotājiem” , mācību metodiskā 

rokasgrāmata// Fizikālās Enerģētikas institūts, Rīga, 2007, 57 lpp (ISBN 978-9984-39-354-4). 

Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 

Projekti: laika posmā kopš 2005.gada piedalījies kā pētnieks Valsts pētījumu programmas un sekojošu 

Latvijas Zinātnes padomes (LZP) finansētu projektu izpildē. 

 

 Valsts pētījumu programmas nosaukums  Vadošā 

institūcija 

gadi 

1. “Inovatīvas enerģijas resursu ieguves un izmantošanas 

tehnoloģijas un zema oglekļa emisiju nodrošināšana ar 

atjaunojamiem energoresursiem, atbalsta pasākumi vides un 

klimata degradācijas ierobeţošanai", programmas 1.projekts 

“Integrēta Latvijas energosistēmas un patēriľa attīstības 

plānošana, ievērojot vides un ekonomiskos nosacījumus” 

 Fizikālās 

Enerģētikas 

institūts 

2010

-

2013 
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(2010-2013) 

2. “Modernu metoţu un tehnoloģiju izpēte un izstrāde enerģētikā: 

videi draudzīgiem atjaunojamās enerģijas veidiem, enerģijas 

piegādes drošībai un enerģijas efektīvai izmantošanai”, 

programmas  6.projekts “Metodes un tehnoloģijas ilgstpējīgas 

un drošas Latvijas valsts enerģijas apgādes plānošanai” (2006-

2009) 

 Fizikālās 

Enerģētikas 

institūts 

2006 

- 

2009 

 LZP projekta nosaukums Nr. Izpildošā 

institūcija 

gadi 

3. “Energointensitātes pazemināšanas tehnoloģiju sistēmanalīze 

enerģijas sektora attīstībai” 

09.1

070 

Fizikālās 

Enerģētikas 

institūts 

2009

-

2010 

4. “Enerģijas efektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo 

enerģijas resursu izmantošana kā pamats Latvijas enerģijas un 

kurināmā apgādes drošuma paaugstināšanai un ilgtspējīgai 

attīstībai“ (zinātniskās pētniecības starpnozaru sadarbības 

programma) 

06.0

030 

Fizikālās 

Enerģētikas 

institūts  

2006

-

2008 

5. Latvijas enerģētikas sektora attīstības stratēģijas un attīstības 

vadības izpēte ar imitācijas un optimizācijas metodēm  

(vad.prof.V.Zēbergs) 

05.1

474 

Fizikālās 

Enerģētikas 

institūts  

2005

- 

2008 

 

Ietvarprogrammu projekti 2005-2011 

 „ENVIMPACT: Increasing the Impact of Central-Eastern European Environmental Research 

Results through More Effective Dissemination and Exploitation“,  2011-2013 

(7.ietvarprogrammas sadaļa Theme ENV.2010.5.1.0-2, projekts No265275, piedaloties 12 

partneriem no 11 ES valstīm, vadošās institūcijas TETALAP (Ungārija) un Steinbeis Innovation 

(Vācija), Latvijas partneris – Fizikālās Enerģētikas institūts) 

 „ODYSEE-MURE: Energy Efficiency Indicators in Europe“, Konkurences un Inovāciju 

ietvarprogrammas virziena „Inteligent Energy for Europe“ projekts, 2007-2009, turpinājums 

2011-2013 (piedaloties 32 partneriem no 27 valstīm, vadošās institūcijas Francijas Vides un 

Enerģētikas aģentūra (ADEME) un Enerdata (Francija), Latvijas partneris – Fizikālās enerģētikas 

institūts). 

 “SustainabilityA-Test: Advanced Techniques for the Evaluation of Sustainability Assessment 

Tools” , 2005-2007 (6.ietvarprogrammas sadaļa “Global Change and Ecosystems‟‟, project 

No.505328; vadošais partneris - Vrijes Universitāte Amsterdamā, sadarbojoties 9 ES valstu 18 

vadošajiem zinātniskajiem institūtiem un universitātēm, Latvijas partneris – LU Vides zinātnes un 

pārvaldības institūts) 

 “NEEDS: New Energy Externalities Development for Sustainability” . 2007-2008 

(6.ietvarprogrammas projekts, sadarbojoties vairāk kā 60 zinātniskajiem institūtiem un 

uzľēmumiem no 26 valstīm, vadošais partneris – Institute of Studies for the Integration of 

Systems (ISIS, Roma), izpildītājs Latvijā – Fizikālās Enerģētikas institūts) 

 

Valodu prasmes: latviešu valoda – dzimtā.  

 Angļu un krievu valodas – lasītprasme „teicami”, rakstītprasme – „labi”. 

Eksperta kvalifikācija 
2005.gadā tika apstiprināts kā Latvijas Zinātnes Padomes eksperts zinātľu nozares „‟Vides zinātne‟‟ 

apakšnozarē „‟Vides pārvaldība‟‟ (LZP lēmums Nr.2-4-3, 2005.gada 29.marts) 

Vairākkārt ir bijis LR Vides ministrijas kontraktēts eksperts projektu pieteikumu vērtēšanai 

tehnoloģiju attīstības atklātajos konkursos EEZ un KPFI instrumentu ietvaros. 

 

 

 

 

2011. gada 21. aprīlī   ........………………. /paraksts/ I.Kudreľickis 
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VINETA KULMANE 

 (Curriculum vitae) 

Personas dati: 

Dzimšanas gads: 19.10.1971. 

Kontaktadrese: Ed.Tisē 77-59, Liepāja, LV-3407 

Ziņas par darba vietu: 

Liepājas Universitāte, Vides un sociālo zinātľu fakultāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV3401 

E-pasts: vineta.kulmane@liepu.lv 

Izglītība: 

2008. līdz šim laikam Liepājas Universitāte, doktorante studiju programmā „E-studiju 

tehnoloģijas un pārvaldība”. 

2002. - 2004.  

1996. - 1998.  

1994. - 1995.  

1990. - 1994.  

SIA “Biznesa augstskola Turība”, viesnīcu servisa organizators. 

LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūts, pedagoģijas maģistrs. 

LU Bioloģijas fakultāte, bioloģijas un ķīmijas skolotāja kvalifikācija. 

LU Bioloģijas fakultāte, bioloģijas bakalaura grāds. 

 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 

1997. līdz šim laikam Liepājas Universitāte, lektore, mg.paed. 

1995.-1997. Liepājas Pedagoģijas akadēmija, asistente. 

Profesionālā darbība: 

1997. līdz šim brīdim Vides un sociālo zinātľu fakultātes lektore. 

 

Akadēmiskie kursi : 

Cilvēka anatomija un fizioloģija 3 KRP (Sporta un deju skolotāji) 

Ekotūrisms 1 KRP (Tūrisma vadība) 

Viesnīcu sistēmu vadība 2 KRP (Tūrisma vadība) 

Ekoloģija 2 KRP (Vides pārvaldība) 

Ergonomika 1 KRP (Svešvalodu skolotājs) 

Vides un veselības izglītība 2KRP (Lingvodidaktika, Matemātikas un informātikas 

didaktika) 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība 

1. EEZ09AP–12 projekts „Salīdzinošs pētījums: Ilgtspējīgas attīstības apmācība Norvēģijā 

un Latvijā un tās inovatīva uzlabošana”, realizē Rīgas Tehniskās universitātes Tālmācības 

Studiju Centrs, no 2009.gada 1.oktobra - 2010.gada 30. oktobrim.  

2. IZM „Multidisciplinārā sadarbība piekrastes ilgtspējīgai attīstībai” 2009.gads. 

3. Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālās programmas projekta kurss augstskolu personāla 

profesionālās pilnveides programma „Profesionāla e-studiju metoţu un tehnoloģiju izmantošana 

studiju procesā”. 2007. 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 3 gadi): 

1. V.Kulmane, L.Ulmane-Ozoliľa, M.Kazakēviča. Collaboration tools in higher education 

students everyday life and learning. Int. J. Teaching and Case Studies, Vol. 3, Nos. 2/3/4, 

2011, 228-235pp. 

V.Kulmane, L.Ulmane-Ozoliľa, M.Kazakēviča  „Web 2.0 rīku lietošana ikdienā un mācību 

procesā” Rēzeknes Augstskolas organizētajā Starptautiski zinātniskajā konferencē 

Sabiedrība, integrācija, izglītība”. 2010.gada 19.-20.februāris. 

2. V.Kulmane, L.Ulmane-Ozoliľa, M.Kazakēviča „Izglītības un sociālās vides mijiedarbības 

sociāli pedagoģiskie aspekti” 2.starptautiski zinātniskā konference ”Izglītības un sociālās 
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vides mijiedarbības sociāli pedagoģiskie aspekti”, Liepājas Universitātes 2009.gada  

4.decembris. 

3. V.Kulmane, L.Ulmane-Ozoliľa, M.Kazakēviča „Kas ir emuārs? 9.starptautiskā zinātniski 

metodiskā konference „Cilvēks un vide”, Liepājas Universitāte, 2009.gada 21.-22.maijs. 

4. V. Kulmane E-studiju tehnoloģiju izmantošanas iespējas studiju procesā// Cilvēks un vide. 

8.starptautiskās zinātniski metodiskās konferences „Cilvēks un vide” rakstu krājums. Sast. 

L.Karule. – Liepāja: LiePA, 2009. – 75. – 79.lpp. 

5. V. Kulmane Viesmīlības uzņēmējdarbības attīstības raksturojums Liepājā // Cilvēks un 

vide. 7.starptautiskās zinātniski metodiskās konferences „Cilvēks un vide” rakstu krājums. 

Sast. L.Karule. – Liepāja: LiePA, 2008. – 51. – 57.lpp. 

 

Papildus ziņas par profesionālo darbību: 

Papildus izglītība, kursi : 

2008. Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālās programmas projekta tālākizglītības 

kurss „Vispārējās vidējās izglītības bioloģijas skolotāju profesionālās pilnveides kursu 

programma”. 

2007. Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālās programmas projekta kurss augstskolu 

personāla profesionālās pilnveides programma „Profesionāla e-studiju metoţu un 

tehnoloģiju izmantošana studiju procesā”. 

2005. Rīgas Tehniskās universitātes Tālmācības studiju centra kurss „E-biznesa pamati”. 

2005. Rīgas Tehniskās universitātes Tālmācības studiju centra kurss „Dators lietotājiem”. 

Valodu prasmes: 

Latviešu – dzimtā valoda 

Krievu- brīvi 

Angļu – sarunvalodas līmenī 

Vācu – ar vārdnīcas palīdzību 

Datorprasmes: 

Word, Excel, Power Point, e-apmācības materiālu veidošana un ievietošana Moodle 

vidē. 

 

 

 

 

2011.gada 4.aprīlī.  ……………………………         Vineta Kulmane  
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VELGA LAUGALE 

Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

Personas dati: 

Dzimšanas gads: 1961. gada 22. septembrī 

Kontaktadrese: Liepājā LV 3407, Pļavu ielā 113, tel. 63407028;  

e-pasts:  laugale@inbox.lv  

Ziņas par darba vietu: Liepājas Universitāte, Humanitārā fakultāte, Kūrmājas prosp. 13, 

          LV-3400, tālr.: 63483784, e-pasts: balti@liepu.lv   

 

Izglītība:  
         Liepājas Pedagoģijas akadēmijas doktorantūra no 1995. gada – 1999. gadam. 

         1980.–1984. g. studijas Liepājas Pedagoģiskajā institūtā Latviešu valodas un 

literatūras fakultātē; kvalifikācija – vidusskolas latviešu valodas un literatūras 

skolotāja. 

 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi:  
        2009.g. Filoloģijas doktora zinātniskais grāds latviešu sinhroniskajā valodniecībā, 

promocijas darbs „Izglītības iestāţu nosaukumi latviešu valodā: lingvistiskais aspekts”. 

1999. g. Filoloģijas maģistra grāds latviešu valodniecībā, maģistra darbs „Ţargonismi 

latviešu daiļliteratūrā ( 20. gs. 70.–90. gadi)”. 

 

Profesionālā darbība:  
         No 1994. gada Latviešu valodas katedras lektore 

          No 1990. gada –1994. gadam Latviešu valodas katedras asistente  

 No 1986.gada – 1992. gadam latviešu valodas un literatūras skolotāja, klases 

audzinātāja Liepājas Raiľa 6. vidusskolā. 

 No 1982. gada – 1986. gadam pagarinātās dienas grupas skolotāja Liepājas 10. 

vidusskolā. 

 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 

 „Leksikoloģija” 3KRP,  

 „Leksikogrāfija” 3 KRP, 

 „Terminoloģija” 2 KRP,  

 „Leksikostilistika” 3 KRP,  

 „Psiholingvistika” 2 KRP,  

 „Valodas kultūra” 2 KRP daţādu specialitāšu studentiem gan teorētiskā, gan praktiskā 

aspektā. 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 

Valodniecības nozares latviešu sinhronās valodniecības apakšnozare; tēma – 

“Mūsdienu latviešu valodas aktuālas problēmas: 1) jauniešu leksikas analīze latviešu 

daiļliteratūrā, 2) pedagoģijas terminoloģijas jautājumi”. 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 

Laugale V. Mācību iestāţu nosaukumi Latvijā līdz 20.gadsimtam. Letonikas pirmais 

kongress. Valodniecības raksti. Rīga : Latvijas Zinātľu akadēmija, 2006, 185.–

192.lpp. 
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Laugale V. Par vārda izvēli ikdienas saziľā. Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. 

Populārzinātnisku rakstu krājums. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2008, 38.–45. lpp. 

 Laugale V. Skolu nosaukumi Liepājā (1920-1941): vēsturiskais un semantiskais 

aspekts. Letonikas otrais kongress. Kurzemes novada kultūrvēsturiskais mantojums, tā 

izpēte un saglabāšana. Liepāja : LiePA, 2008, 95. –105. lpp. 

Laugale V. Par vārda izvēli ikdienas saziľā. Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. 

Populārzinātnisku rakstu krājums. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2008, 38.–45. lpp. 

Laugale V. Izglītības iestāžu nosaukumi latviešu valodā: lingvistiskais aspekts. 

Promocijas darba kopsavilkums filoloģijas doktora grāda iegūšanai valodniecības 

zinātľu nozares latviešu sinhroniskās valodniecības apakšnozarē. Liepāja : LiePA, 

2009. 122 lpp. 

Laugale V. Skolu nosaukumu struktūra Latvijā un Lietuvā/ Mokyklų pavadinimų 

sandara Latvijoje ir Lietuvoje. Res Humanitariae VI. Klaipėda : Klaipėdos 

universiteto leidykla, 2009, p. 147–163.  

         Laugale,V. Personvārdu lietojums izglītības iestāţu nosaukumā. Linguistica Lettica, 

2010 (19). Rīga : Latviešu valodas institūts, 2010, 166–184 lpp. 

 

Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 

Projekti:  

         2010./2011. mācību gadā kursu vadītāja un programmas autore projektā „Latviešu 

valodas, literatūras un bilingvālo mācību pedagogu profesionālās kompetences pilnveide”. 

         2009./2010. māc. g. lektore skolotāju profesionālās pilnveides kursos. 

         2009./2010. māc. g. Kurzemes reģiona skolēnu ZPD vērtēšanas komisijas locekle. 

No 2008. gada 12. septembra Baltijas Pedagoģijas vēstures asociācijas biedre. 

No 2008. gada 5. maija līdz 9. maijam mācībspēku apmaiľas programmas 

Socrates/Erasmus ietvaros nolasītas 4 lekcijas par vārda nozīmes specifiku V. Diţā 

Kauľas Universitātē (Lietuvā) 

Valodu prasmes: 

 Vācu – ļoti labi, krievu – labi, angļu – sarunvalodas līmenī. 

 

 

 

  

2011. gada 28. februārī     ……………………. …….     Velga Laugale 
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DIĀNA LĪDUMA 

Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

Personas dati: 

Dzimšanas gads: 24.09.1976. 

Kontaktadrese: Kungu iela 76, Liepāja, LV-3401 

Tālrunis: 29265976, e-pasts: diana_liduma@inbox.lv 

Ziņas par darba vietu: 

Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401 

 

Izglītība: 

No 09.2000. Rīgas Tehniskās universitātes Inţenierekonomikas un vadības 

fakultātes Vadībzinātľu programmas doktorante 

2000. Rīgas Tehniskā universitāte, ekonomikas zinātľu maģistra grāds 

uzľēmējdarbības vadībā  

1998. Rīgas Tehniskā universitāte, inţenierzinātľu bakalaura grāds 

ekonomikā, transporta ekonomikas un organizācijas specializācijā 

1995. RTU Liepājas MZTK, uzľēmējdarbības vadīšanas un organizācijas 

specialitāte, uzľēmējdarbības organizatora kvalifikācija 

Papildus izglītība: 

2008. LiepU PIN, apliecība par dalību profesionālās pilnveides kursos 

sabiedrisko/ publisko attiecību (PR) jomā "Jaunākās PR teorijas un 

prakse tendences Latvijā un Eiropā".  

2003. LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūts, sertifikāts par kursu 

"Augstskolu didaktika: mūsdienu teorija un prakse" apgūšanu. 

2001.  Šauļu universitāte, OEKOWI/ECOSYS apmācību programma, licencēta 

kursu vadītāja. 

2000.  RPIVA, apliecība par semināru “Vizuālā plānošana kā viena  no 

stratēģiskās plānošanas metodēm”.  

1999.  Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, sertifikāts par 

semināra "Projektu vadība" noklausīšanos. 

1999.  Valsts Administrācijas skola un Valsts Pārvaldes Reformas PHARE 

projekta vienība Latvijā, sertifikāts par apmācības programmas 

"Finanšu menedţments" beigšanu. 

1999.  Valsts Administrācijas skola un Valsts Pārvaldes Reformas PHARE 

projekta vienība Latvijā, sertifikāts par apmācības programmas 

"Projektu menedţments" beigšanu. 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: Mg.oec. 

 

Profesionālā darbība: 

No 1998.  LiepU, nodarbību vadīšana: ekonomikas teorija, uzľēmējdarbība, 

vadības teorija, tūrisma vadība, uzľēmējdarbības loģistika, (tirgzinības, 

biznesa vadība); 

No 1998.  RTU Liepājas filiāle, nodarbību vadīšana: uzľēmējdarbības ekonomika, 

uzľēmumu ekonomika, uzľēmējdarbības plānošana, ekonomisko 

procesu analīze, transporta ekonomika un tirgzinības, 

(mikroekonomika, tirgzinības, tirgzinības transportā, tirgzinības 

rūpniecībā); 

No 1999.  Liepājas E.Melngaiļa mūzikas vidusskola, nodarbību vadīšana: biznesa 

ekonomiskie pamati; 
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No 2003.  Profesionālo Studiju Skola "Citadele", apmācības kursi: 

uzľēmējdarbības ekonomika, stratēģiskā un operatīvā plānošana, 

komercdarbības administratīvā organizēšana, (biroja darba 

organizācija); 

No 2006.  Biznesa augstskolas Turība Liepājas nodaļa, nodarbību vadīšana: 

patērētāju rīcība tirgū, mikroekonomika, loģistikas pamati; 

1998. - 2010. RPIVA, Liepājas, Ventspils un Kuldīgas nodaļās, nodarbību vadīšana: 

mikroekonomika, makroekonomika, mārketings, loģistika, (mārketings 

un mārketinga pētījumi, uzľēmējdarbības vadīšana, praktiskā uzľēmēj-

darbība); 

2004. - 2006. Nodarbinātības valsts aģentūra Liepājas filiāle, kursu vadīšana: 

"Cilvēks uzľēmējdarbības vidē", "Uzľēmējdarbības pamati"; 

1999. - 2001. Rīgas Komercskolas Liepājas nodaļa, nodarbību vadīšana: biznesa 

pamati, likumdošanas pamati, kā arī kuratores pienākumi; 

1998. - 2001. Rīgas Komercskolas Sestdienas skolas Liepājas nodaļa, nodarbību 

vadīšana: ekonomikas pamati, praktiskā uzľēmējdarbība, projektu 

vadīšana; 

1996. - 2000. RTU Liepājas MZTK (Profesionālā vidusskola), nodarbību vadīšana: 

vispārējā tautsaimniecība, uzľēmējdarbība. 

  

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 

Ekonomikas teorija, 6 KRP 

Uzľēmējdarbība, 3 KRP 

Vadības teorija, 4 KRP  

Tūrisma vadība, 6 KRP 

Uzľēmējdarbības loģistika, 2 KRP 

Transporta ekonomika un tirgzinības, 3 KRP 

Uzľēmumu ekonomika, 3 KRP 

Uzľēmējdarbības plānošana, 3KRP 

Ekonomisko procesu analīze, 3 KRP 

Patērētāju rīcība tirgū, 2 KRP 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 

Promocijas darba izstrāde par loģistikas pielietošanas veicināšanu reģionu mazos un 

vidējos uzľēmumos. 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 

1. Loģistikas problēmas nelielu reģionu uzľēmējdarbībā (Kurzemes reģiona 

piemērs) – RTU Zinātniskie raksti 3. Sērija "Ekonomika un uzľēmējdarbība. 

Tautsaimniecība: Teorija un prakse" 17. sējums, RTU IZDEVNIECĪBA, Rīga, 

2008., 116.lpp., (8 lpp. apj.), (ar līdzautoru). 

2. Innovative Leistungen lettischer Unternehmungen – "Innovationsfähigkeit und 

kultureller Wandel mittelständischer Unternehmungen", XVII. 

Betriebswirtschaftliche Tage zu Schwerin 2007, Rostocker Hefte zur 

Unternehmungsführung – Band 17, Universitätsdruckerei Rostock, 133.lpp., (8 

lpp. apj.), (ar līdzautorēm). 

3. Latvijas uzľēmumu inovatīvie sasniegumi – LiepU 10. rakstu krājums "Sabiedrība 

un kultūra", Liepāja, 2008., 269. lpp., (8 lpp. apj.), (ar līdzautorēm). 

4. Loģistikas nozīme uzľēmējdarbībā un Latvijas augstākās izglītības iestāţu 

piedāvājuma novērtējums atbilstošu speciālistu sagatavošanā – RTU IEF 

Starptautiskās zinātniskās konferences zinātniskie raksti "Tautsaimniecības un 
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uzľēmējdarbības attīstības problēmas". – R.: RTU Izdevniecība, 2005., 438 lpp., 

(8 lpp. apj.). 

5. Loģistikas starpniekdarbības pielietojuma novērtējums Kurzemes reģionā – RTU 

zinātniskie raksti "Ekonomika un uzľēmējdarbība", "Tautsaimniecība: teorija un 

prakse" (7. sējums), RTU, Rīga, 2003., 104.lpp., (6 lpp. apj.), (ar līdzautoru). 

6. Логистика посреднической деятельности и практика ее применения на 

предприятиях Курземского региона – International conference proceedings 

Volume 2 "Economics and management – 2003", Section THE PROBLEMS OF 

ECONOMIC THEORY AND THE PRACTICAL REALIA, Kaunas University of 

Technology, 77.lpp., (3 lpp.apj.). 

7. Применение методов логистики предпринемательской деятльности на 

предприятиях Курземского региона – International conference proceedings 

Volume 2 "Economics and management – 2002", Kaunas University of 

Technology, 48.lpp., (3 lpp.apj.). 

8. Loģistikas metoţu un paľēmienu pielietošana Kurzemes reģiona uzľēmumos – 

Starptautiskā konference: rakstu krājums "Uzľēmējdarbība un tās tiesiskā vide", 

Turība, 2002., 164. lpp., (5 lpp. apj.). 

Kopējais publikāciju skaits – 8 

Starptautiskās zinātniskās konferences - 7 

Metodiskie mācību līdzekļi - 2 

Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 

Projekti:  12. 2010. – 05. 2012. - ERAF projekts „ Metodoloģiskā ietvara 

veidošana reģionālā biznesa izaugsmes veicināšanai LT- LV”, pētnieks 

2011.g. 25. februāris – 2. aprīlis - Līdzdalība ESF projektā 

"Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu 

pedagogu kompetences paaugstināšana", projekta pasniedzējs: 

tālākizglītības kursu nodarbību vadīšana programmā „Pedagogu 

vispārējās kompetences pilnveide pedagoģiskā procesa īstenošanai” 

Kurzemes reģionā, tēma "Aktuālās ekonomikas un biznesa problēmas" 

2008.g. 17. jūnijs – 14. augusts - Līdzdalība ESF ALTUM programmas 

un VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka" mazo un vidējo 

uzľēmumu atbalsta projektā, konsultanta funkcijas 

2010.g. 23. – 28. aprīlis - Līdzdalība ERASMUS programmas ietvaros 

pasniedzēju apmaiľas programmā Bredas Universitāte, Nīderlande. 

2008.g. 1. – 6. jūnijs - Līdzdalība ERASMUS programmas ietvaros 

studējošo ārzemju prakšu organizēšanas programmā Elblonga, Polija. 

2008.g. 6. – 12. aprīlis - Līdzdalība ERASMUS programmas ietvaros 

pasniedzēju apmaiľas programmā Rostokas Universitāte, Vācija.  

Sabiedriskā  

darbība:  No 2009.g. – LiepU Dabas un sociālo zinātľu fakultātes domes 

sekretāre; 

2003.-2008.g. – LPA Dabas un sociālo zinātľu fakultātes domes 

locekle; 

1998.-2000.g. – RTU Studentu parlamenta locekle; 

1995.-1998.g. – RTU Studentu parlamenta Liepājas pašpārvaldes 

prezidente. 

 

Valodu prasmes:  Latviešu - dzimtā valoda 

Angļu - sarunvalodas līmenī 

   Krievu – pārvaldu brīvi 

 

2011. gada 29. martā   .....................................  /Diāna Līduma/ 
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DACE LIEPNIECE-LIEPIĽA 

Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Dzimšanas datums:                            

 

Mājas adrese:                                      

 

Darba vietas adrese:                            

 

Izglītība:         

 

 

 

 

 

 

Kursi:              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. 04. 1964  

 

Britu flotes iela 4, Liepāja, LV-3417 

 

Roţu iela 6, Liepāja, LV- 3401, tel. 34264161 

 

1996.-1998.g. Latvijas Universitāte, Vides zinātnes studiju  

                       Centrs, Vides zinātnes un pārvaldes maģistra 

                        grāds;  

1982.-1988.g. Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Pārtikas 

                       Rūpniecības un tehnoloģijas fakultāte,  

                        inţeniera-tehnologa kvalifikācija 

 

2007.23-24.05 Eiropersonāls, „Efektīva publiskā uzstāšanās” 

2006.08.24.-2006.10.26. Projektu vadīšanas un komercizglītības 

                     centrs “Praktiskā projektu vadīšana”  

2003.03.06.-2003.07.02. Latvijas Piesārľojuma profilakses centrs,  

                    “Vides pārvaldības sistēmas sagatavošana un 

                     ieviešana atbilstoši ISO 14001 standartam” 

2000.11.06.-2001.09.06. Ziemeļvalstu Ministru Padome, ICLEI, 

                     BPS Vides komisija, tālmācības kurss “Vietējā 

                     Ageda 21 un ES paplašināšanas”;  

1998.10.-1999.01. Latvijas Universitāte, „‟Integrēta atkritumu  

                      pārvaldība un piesārľojuma novēršana‟‟; 

1998.02.un 03. Pieaugušo izglītības centrs, ierēdľu kandidātu  

                      mācības: tiesību un valsts pārvaldes pamati;   

                      psiholoģija un ētika, datorzinības; 

1996.01.-1996.02. un 1996.06. Chalmers Industriteknik, Sida 

                      „Cieto sadzīves atkritumu pārvalde Austrumeiropā”; 

1995.04. un 10. Pieaugušo izglītības centrs, ierēdľu kandidātu  

                      mācības: tirgus ekonomikas pamati; vadīšanas 
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Darba pieredze:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieredze darbā ar 

projektiem: 

 

 

 

 

 

 

 

Valodas zināšanas: 

 

 

 

 

 

Prasmes:                                              

:

                                       

                     pamati un lietvedība. 

 

2005.01.01. - pašlaik Liepājas pilsētas dome, Vides aizsardzības 

                      vecākā speciāliste  

2009.09.01.- pašlaik līgumdarbs Liepājas Universitāte, lektore 

2007.12.20.- pašlaik līgumdarbs Juridiskā koledţa, lektore  

1999.03.05.- 01.01.2005. Liepājas pilsētas dome, Vides nodaļas 

                    galvenais speciālists, 

1995.25.01.-1999.01.05. Liepājas reģionālajā Vides pārvalde, 

                     sadzīves un bīstamo atkritumu inspektore;  

1987.10.- 1990.g. inţenieris-tehnologs Liepājas Tirdzniecības  

                       pārvaldē, Sabiedriskās ēdināšanas nodaļā. 

 

2003.-2005. gadā dalība Baltijas pilsētu savienības projektā „TBest 

C – Transferring the Best Practice within the Cities”  

2005.-2007. gadā projekta asistente INTERREG III B “BUSTRIP 

– Baltic Urban Sustainable Transport Implementation and 

Planning” ( Baltijas pilsētu savienība) 

2005.-2007. gadā dalība Latvijas Piesārľojuma profilakses centra 

vadītā INTERREG III A projektā “RECO- Regional cooperation in 

Waste Management”  

 

Valoda  Lasīšana  Runa  Rakstība  

Latviešu 

(dzimtā) 

5 

 

5 5 

Krievu  5 4 4 

Angļu  4 4 4 

 

protu strādāt ar datoru Microsoft Office vidē, ir autovadītāja 

tiesības. 

 

 

2011.gada 23.maijā         …………………………  Dace Liepniece-Liepiľa 
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ARTURS MEDVECKIS 

Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

Personas dati: 

Dzimšanas gads: 1960.gada 4. septembris. 

Kontaktadrese: Pasta ielā 24 - 5, Liepāja, LV- 3401 

Ziņas par darba vietu: 

Liepājas Universitāte, Lielā ielā 14, Liepāja, LV 3401 

E-pasts: arturs.medveckis@liepu.lv 

Izglītība: 

2005 – 2008. Studijas LPA, ar 2008.g. Liepājas Universitātes doktorantūras programmā 

„Pedagoģija”. 

2004. – LPA, iegūts Izglītības zinātľu maģistra grāds pedagoģijā. 

1989. – 1992. Studijas dienas nodaļā doktorantūrā LVU Vēstures un filozofijas fakultātes 

Filozofijas katedrā. 

1984. - Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijas Kultūras un mākslas zinātľu fakultātē, 

kultūrizglītības darba organizatora – metodiķa kvalifikācija. 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 

Mg.sc.educ.  

Profesionālā darbība: 

2009.gada 1.aprīļa līdz 2011.gada 30.aprīlim Latvijas Universitātes Sociālo un politisko 

pētījumu institūta pētnieks un LiepU partnerības projekta koordinētājs Norvēģijas valsts un Latvijas 

IZM finansētajā projektā „Augstskolu pētnieciskais potenciāls reģionālās attīstības veicināšanai”. 

2009. gada 28.augusta līdz 2015. gadam ievēlēts Dabas un sociālo zinātľu fakultātē 

2009. gads – pašlaik – LiepU Senāta loceklis. 

2009. gads – pašlaik – LiepU Dabas un sociālo zinātľu fakultātes domes priekšsēdētājs. 

2008. gada 12.septembris – Baltijas Pedagoģijas vēsturnieku asociācijas biedrs (biedra kartes nr.44) 

2006.gada 1.sept. ievēlēts par Sociālo zinātľu katedras vadītāju uz 5 gadiem. 

2005.gada decembris – pašlaik – Latvijas Sociologu Asociācijas valdes loceklis 

2003.gada 28.augustā Humanitārās fakultātes domē atkārtoti ievēlēts par lektoru uz 6 gadiem; 

2002. – pašlaik – Liepājas Pedagoģijas akadēmijas Socioloģisko pētījumu centra vadītājs 

1997. - 2006. - Liepājas Pedagoģijas akadēmijas Senāta loceklis 

1997. – 2006. - Liepājas Pedagoģijas akadēmijas Sociālo zinātľu un vadības katedras vadītājs, lektors; 

1993. – pašlaik - Liepājas Pedagoģijas akadēmijas lektors; 

1988. - LVU Filozofijas katedras pasniedzējs – staţieris; 

1984. – 1993. - Liepājas Pedagoģiskā institūta pasniedzējs; 

1984. – 1989. - Liepājas Pedagoģiskā institūta Studentu kluba vadītājs. 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 

Kultūras vēsture, Kulturoloģija, Estētika, Semiotika, Darba aizsardzība, Kultūrpolitika, Kultūras 

socioloģija, Tautas attīstība, Biogrāfiskās izpētes metodes, Pilsētas un lauku socioloģija, Organizāciju un 

grupu socioloģija. 

Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 

Zinātnes jomas – Kultūras vēsture, kultūrfilozofija, kultūrpolitika, kultūras socioloģija, sociālās 

labklājības pētījumi, sabiedriskās domas izpēte, izglītības vēsture, kultūrantropoloģija. 

2011.gada 28.aprīlis Liepājas Universitātes Socioloģisko pētījumu centra IV konference Eiropa, 

Latvija, Liepāja ilgtspējīgas attīstības spogulī: augstskolu un reģionu partnerības perspektīvas./ 

Grāmatas „Augstskolas reģionos: zināšanu un prakses mijiedarbe” atvēršanas svētki. Referāts: 

-Medveckis A. Projekta „Augstskolu pētnieciskais potenciāls reģionālās attīstības veicināšanai” 

devums zināšanu sabiedrībai: Liepājas Universitātes rīcībpētījuma konteksts. 

2011.gada 20.aprīlis. Projekta „Augstskolu pētnieciskais potenciāls – reģionālās attīstības 

veicināšanai” noslēguma konference Vidzemes augstskolā. Referāts: 

-Medveckis A., Zeltiľa M. Liepājas Universitātes sadarbības risinājumi: pētījuma secinājumi un 

pozitīvās pieredzes piemēri. 

2011.gada 27.-28.janvāris. Dalība DU starptautiskajā konferencē XXI Zinātniskie lasījumi. 

Referāts:  

mailto:arturs.medveckis@liepu.lv
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-Medveckis A. Kara gadu un pēckara perioda notikumu interpretācija aculiecinieku dzīvesstāstos un 

citos biogrāfiskās izpētes avotos. 

2010.gada 4.maijs. Dalība zinātniski - praktiskā konferencē „Augstskolu pētnieciskais 

potenciāls – reģionālās attīstības veicināšanai”, Latvijas Lauksaimniecības Universitātē, Jelgavā. 

Projekta autorekspozīcijas atklāšana. 

2010.gada 4.jūnijs. Liepājas Universitātes Socioloģisko pētījumu centra III konferences 

„Eiropa, Latvija, Liepāja ilgtspējīgās attīstības spogulī: augstskolu un reģionu partnerības 

perspektīvas” organizators un dalībnieks. Referāti:  

- Medveckis A. „Sociālie tīkli LiepU Socioloģisko pētījumu centra darbībā.”  

 -Medveckis A. „No idejas līdz centra izveidei: pagātne, tagadne un perspektīva. Autorekspozīcijas 

atklāšana. 

 -Medveckis A., Zeltiľa M., Rimšāns J. „LiepU rīcībpētnieku pētījumu procesa audits: ieguvumi, 

atziņas, ilgtspēja”.  

2010.gada 29.aprīlis. 13.starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Sabiedrība un kultūra: Haoss 

un harmonija” referāts plenārsēdē:  

-Medveckis A. Haosa un harmonijas interepretācija starpnozaru skatījumā. 

2009.gada 16.oktobrī Letonikas 3.kongresā „Letonika Kurzemē: valodas, vēstures, kultūras un 

mākslas vērtības”.LiepU darba sekcijā – „Kurzemes izpēte: Letonikas ieguvumi un perspektīvas” 

referāts: 

-Medveckis A. Sociālo vēstījumu vērtību metamorfozes mūsdienu kultūrvidē  

2009.gada 28.maijs. 2.Liepājas SPC konference „Eiropa, Latvija, Liepāja sociālo procesu 

spogulī” plenārsēdes referāts un referāts darba grupā: 

-Medveckis A. SPC darbības vērtējums aizvadītajā gadā. 

-Medveckis A. Personības izpausmes šķautnes biogrāfiskajā pētniecībā: ieskice veltīta Jāņa Menča 95. 

gadu jubilejai. 

2009.gada 23.aprīlis. XII starptautiskā zinātniskajā konference „Sabiedrība un kultūra” 

plenārsēdes referāts: 

-Medveckis A. „Konferences „Sabiedrība un kultūra” rosinošā loma stereotipu pārvarēšanā”. 

2009.gada 29.–30.janvāris. Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XIX Zinātniskie 

lasījumi, referāts darba grupā „Vēsture: avoti un cilvēki”: 

Medveckis A. „Dzīvesstāsti un citi biogrāfiju izpētes avoti Latvijas skolotāju institūtu vēstures 

apzināšanā”.  

2008.gada 30.oktobris. Letonikas gadam veltītie Letonikas lasījumi Liepājas Universitātē 

„Letonika Kurzemē: valodas, vēstures, kultūras un mākslas vērtības”, referāts: 

-Medveckis A. Divos krastos: latviešu dzīvesstāsti 20. gadsimtā. Liepāja. 

2008.g. 19.aprīlis. Starptautiskā konferencē “Bērnu dzīves kvalitātes nodrošināšanas iespējas”, 

Rīga. Dalība diskusiju grupā. 

2008.g. 3.aprīlis. LPA Socioloģisko pētījumu centra (SPC) 5 gadu jubilejas konferencē referāts: 

-Medveckis A. Ieskats SPC piecu gadu veikumā. Liepāja.  

2008.g. 13.marts. Seminārs Liepājā “Pilsētas attīstības stratēgiju pārraudzība”. Pārskata 

ziľojums: -Medveckis A. Liepājas vides kvalitātes vērtējuma izmaiņas laikā no 2001. gada līdz 2007. 

gadam iedzīvotāju skatījumā.  

2008.gada 24.-25.janvāris. Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XVIII zinātniskie 

lasījumi (darba grupa: Vēsture: avoti un cilvēki) referāts: 

-Medveckis A. „Jauniešu pretpadomju organizācijas „Kursa” dalībnieku autobiogrāfisko liecību un 

dokumentu vērtējums Roberta Jansona apcerējumā”  

2007.gada 9.februārī. Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūtā Latvijas 

Universitātes 65.konferencē „Cilvēkkapitāls un tautas attīstība” pētījumu prezentācija “Iedzīvotāju 

ataudzes kvalitatīvā aspekta pētījums Kurzemē un Liepājā”. Referāts:  

Medveckis A. Liepājā jaundzimušo (1990-2006.g.) dzīves kvalitātes perspektīvas: veselības un sociālā 

riska faktoru konteksts”. 

2007.gada 25. – 26.janvārī. Daugavpils universitātes XVII Zinātniskie lasījumi. Referāts: -

Medveckis A. Vēstures notikumu un kultūras refleksiju atainojums 2.pasaules kara laika latviešu 

emigrācijas pārstāvju dzīvesstāstos” 

2006.gada 15.decembrī Viļľas Sociālo pētījumu institūta organizētā konference „Social Groups: 

From Past to Present”. Referāts: 
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-Medveckis A. Life History of Employees of Liepaja Academy of Pedagogy in Social Context / 

Liepājas Pedagoģijas akadēmijas darbinieku dzīvesstāsti sociālo pētījumu kontekstā 

2006.gada 26.-27.jūlijā. Daugavpils Universitātes XVI Zinātniskie lasījumi. Referāts:  

 -Medveckis A. Dzīvesstāstu atspoguļojums mūžībā aizgājušo atvadu vārdu tekstos.  

2006.gada 11.-13.jūnijs. Projekta Letonika dalībnieks, īstenošanas posms Eskilstūnā (Zviedrija) 

"Latviskās un lokālās kultūras identitātes pārmaiľu fiksācija”. Ekspedīcija, lauka darbs. 

2006.gada 27.-28.aprīlī LPA Sociālo zinātľu un vadības katedras organizētā IX starptautiskā 

zinātniskā konference „Sabiedrība un kultūra” Plenārsēdes referāts:  

-Medveckis A. Cilvēkcentrētā pieeja: reģiona iedzīvotāju dzīves kvalitāte Tautas attīstības pārskata 

ziņojumā un ideju rezonanse Nacionālajā attīstības programmā. 

Referāts darba grupā: 

-Medveckis A. Biogrāfiskās izpētes metodes sociālajos pētījumos.  

2006.gada 26.februārī. Rēzeknes Augstskolas starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība. 

Integrācija. Izglītība”. Referāts: 

-Medveckis A. Mūžībā aizgājušo atvadu vārdu tekstu izmantošanas iespējas izglītības procesu 

pētījumos. 

2006.g. marts. Lektors Socrates programmā pasniedzēju mobilitātei. Seminārs "Biographical 

Research Methods in Social Work", Melardalenas augstskola (Zviedrija).  

2006.g. Socioloģisko pētījumu centra pētījumu metodoloģiskās  izstrādes un pētījumu 

līdzautors. Īstenotie pētījumi: 

-socioloģiskais pētījums "Nodarbinātības kvalitātes pilnveidošana Saldus rajonā";  

-Eiropas Sociālā fonda nacionālās programmas “Darba tirgus pētījumi” projekts “Nodarbinātības 

valsts aģentūras pētījumi” lauka darbs Kurzemē;  

-Liepājas nodarbinātības stratēģijas izstrāde" Pasaules Bankas programmas "Cities Alliance" 

ietvaros;  

-iedzīvotāju aptauja „Informācijas avoti par aktualitātēm Liepājas pilsētā iedzīvotāju skatījumā”;  

-socioloģiskais pētījums “Liepājas Domes darbības vērtējums Liepājas iedzīvotāju skatījumā”. 

2005.gada 27.oktobris.Lietuvas Socioloģijas biedrības un Viļľas Pedagoģiskās universitātes 

zinātniskā konference "Akademinis jaunimas permainu metais". Referāts: 

-Medveckis A. Народное развитие в Курземском регионе с точки зрения занятности жителей 

Лиепаи и Салдуса". Viļľa. 

2005.gada 17. - 20.aprīlis. Dalība ikgadējā starptautiskā konferencē "The Mas Media and the 

Civic Mission of Schools in Contemporary Democracies", Tallina.  

2005.gada 21.aprīlis. Dalība starptautiskās pilsoniskās izglītības programmas ietvaros sadarbībā 

ar Pilsoniskās izglītības centru (Kalifornija, ASV), Izglītības attīstības centra organizētā seminārā 

"Demokrātiska mācīšana un mācīšanās topošo pedagogu sagatavošanā un pedagogu tālākizglītībā: 

attīstības pieeja" (Democratic Teaching and Learning for Pre-Service and In-Service Teachers: A 

Developmental Approach). Rīga. 

2005.gada 22.martā ANO Attīstības programmas (UNDP), ANO Bērnu fonda Latvijas 

Nacionālā Komiteja (UNICEF LNK) un Pasaules Veselības organizācija (PVO) sadarbībā ar Krīzes 

centru Skalbes un ClearChannel organizētās "Kampaľas pret vardarbību" pētnieks un ziľojuma 

sagatavotājs Liepājā. Ziľojums. 

Kopš 2005.gada 1.janvāra Liepājas rajona attīstības programmas stratēģiju izstrādes eksperts. 

Liepājas rajona padomes Attīstības pārvalde.  

2005.gada 25.-26.februāris. Rēzeknes Augstskolas starptautiskā zinātniskā konference 

„Sabiedrība, integrācija, izglītība”, Augstskolu pedagoģijas sekcijā referāts: 

-Medveckis A. Vērtību priekšstati Liepājas Pedagoģijas akadēmijas docētāju dzīvesstāstos”. Rēzekne.  

2005.gada 11.februāris. EEZ/Norvēģu finanšu instrumenta ietvaros esošās finansu līnijas 

"Pētījumu un izvērtēšanas spēju stiprināšana reģionālās attīstības kontekstā" projekta darba grupas 

dalībnieks, Rīga.  

2005.gada 7.februāris. Latvijas Universitātes 63.konference, sekcijas "Reģionālā attīstība: 

cilvēki, struktūras, attiecības". Plenārsēdes referāts: 

-Medveckis A.  Reģionālās attīstības kontekstu daudzveidība Kurzemē pārmaiņu procesos". Rīga. 

2005.gada 27.-28.janvāris. Daugavpils starptautiskā zinātniskā konference "XV Zinātniskie 

lasījumi". Referāts: 

-Medveckis A. Liepājas Pedagoģijas akadēmijas darbinieku dzīvesstāsti - jaunākie humanitāro un 

sociālo zinātņu izpētes avoti. Daugavpils.  
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2005.gada 14.janvāris. ANO Attīstības programmas Tautas attīstības pārskata ziņojums 

Kurzemes diskusijas prezentācija SPPI rīkotajā noslēguma diskusijā "Tautas attīstība Latvijas 

reģionos", Rīga.  

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi) 

1. Medveckis A. Vērtību priekšstati Liepājas Pedagoģijas akadēmijas docētāju dzīvesstāstos. // 

Society, integration, education. - Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2005. - 200.-205.lpp. 

2. Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, VII / Sastād. Arturs Medveckis. Liepāja: LiePA, 2005. 

408 lpp. ISSN 1407-6918 

3. Medveckis A. Priekšvārds. // Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, VII. – Liepāja: LiePA, 2005. 

– 7. – 8.lpp. ISSN 1407-6918 

4. A.Medveckis. Vardarbības aktu un to izraisīto seku problēmanalītisks skatījums Liepājā un 

Kurzemes reģiona diskusiju kontekstā. [Elektroniskais resurss] : 

http://un.lv/uploaded_file/Vardarbiba_raksts.doc - Publicēts 2005.gada 4.aprīlī. 

5. Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2004/2005: Rīcībspēja reģionos. Galv.red. Aija Zobena. - 

Rīga: ANO Attīstības programma, LU Sociālo un politisko pētījumu institūts, 2005. - 148 lpp. 

(līdzautors) 

6. Liepājas Pedagoģijas akadēmijas darbinieku dzīvesstāsti. 2.laidiens / Sastādītājs un redaktors 

Arturs Medveckis. - Liepāja: LiePA, 2006. - 310 lpp. ISBN 9984-754-80-4 

7. Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, VIII / Sastād. Arturs Medveckis. Liepāja: LiePA, 2006. 

515 lpp. ISSN 1407-6918 

8. Medveckis A. Priekšvārds. // Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, VIII. – Liepāja: LiePA, 

2006. – 9. – 10.lpp. ISSN 1407-6918 

9.  Liepājas Domes darbības vērtējums. //Pētījuma līdzautors. Liepāja: SPC, 2006.- 51 lpp., 

pielikumi. 

10. Medveckis A. Особенности нарративного жанра на примере жизнеописаний сотрудников 

Лиепайской педагогической академии: аксиологический контекст // Kultura, literatura i 

sztuka w edukacji językovej w świetle badań empirycznych. – Rzeszow: Wydawnictwo 

Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. – 554 lpp. (45. – 53.lpp.) 

11. Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2006/2007. Cilvēkkapitāls: mans zelts ir mana tauta? 

Galv.red. Aija Zobena. - Rīga: ANO Attīstības programma, LU Sociālo un politisko pētījumu 

institūts, 2007. - 118 lpp. (līdzautors) 

12. Liepājas Pedagoģijas akadēmija (Liepājas Universitāte). Akadēmiskā personāla biogrāfiskais 

rādītājs / Sastādītājs un redaktors Arturs Medveckis. - Liepāja: LiePA, 2007. - 174 lpp.  

13. Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, IX / Sastād. Arturs Medveckis. Liepāja: LiePA, 2007. 454 

lpp. ISSN 1407-6918 

14. Pētījuma līdzautors. Mikrorajonu iedzīvotāju viedokļi par izmaiľām Liepājā pēdējo divu gadu 

laikā. Liepāja: SPC, 2007.-142.lpp. 

15. MedveckisA., Markausa I.M. Romaľuka L., u.c. Pētījums Liepājas vides rīcības plāna 

aktualizācijai. Liepāja: SPC 2007.- 133.lpp. 

16. Markausa I.M., Medveckis A. Romaľuka L. SIA „Liepājas reģionālā slimnīca” pacientu viedokļi, 

kas raksturo vides, pacientu un personāla komunikācijas kultūru.//Atbildīgais redaktors Arturs 

Medveckis. Liepāja: SPC, 2007.144.lpp., pielikumi. 

17. Medveckis A. Priekšvārds. // Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, IX. – Liepāja: LiePA, 2007. 

– 9. – 10.lpp. ISSN 1407-6918 

18. Markausa I.M., Medveckis A., Pavlina I. Jaundzimušo dzīves kvalitātes perspektīva // Atbildīgais 

redaktors Arturs Medveckis. Liepāja, 2007. – 70 lpp. ISBN 978-9984-821-12-2 

19. Medveckis A. Liepājas iedzīvotāji: izmaiľas vēstures gaitā un situācija 21.gs. sākumā. (69. – 86. 

lpp.) Liepāja kā attīstības ceļvedis. Stratēģiskās analīzes komisija. Rīga: Zinātne, 2008. 248 lpp. 

ISBN 978-9984-808-43-7 

20. Markausa I.M., Medveckis A. Romaľuka L. SIA „Liepājas reģionālā slimnīca” pacientu viedokļi, 

kas raksturo vides, pacientu un personāla komunikācijas kultūru.//Atbildīgais redaktors Arturs 

Medveckis. Liepāja: SPC, 2007.80.lpp., pielikumi.  

21. Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, X / Sastād. Arturs Medveckis. Liepāja: LiePA, 2008. 480 

lpp. ISSN 1407-6918 

22. Medveckis A. Priekšvārds. // Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, XI. – Liepāja: LiePA, 2009. 

– 9. – 10.lpp. ISSN 1407-6918 
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23. Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, XI / Sastād., un atbildīgais redaktors Arturs Medveckis. 

Liepāja: LiePA, 2009. 628 lpp. ISSN 1407-6918 

24. Markausa I.M., Medveckis A., Pavlina I., Romaľuka L. Iedzīvotāju ataudzes kvalitatīvā aspekta 

pētījums Kurzemē un Liepājā. II posms. //Atbildīgais redaktors Arturs Medveckis. Liepāja, 2008. 

– 64 lpp. 

25. Liepājas Universitātes darbinieku dzīvesstāsti. 3.laidiens / Sastādītājs un redaktors Arturs 

Medveckis. - Liepāja: LiePA, 2008. - 290 lpp. ISBN 9984-754-80-4 

26. Markausa I.M., Medveckis A., Pavlina I., Romaľuka L. Iedzīvotāju ataudzes kvalitatīvā aspekta 

pētījums Kurzemē un Liepājā. III posms. // Atbildīgais redaktors Arturs Medveckis. Liepāja, 

2009.  

27. Medveckis A. Priekšvārds. // Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, XII. – Liepāja: LiePA, 2010. 

– 9. – 10.lpp. ISSN 1407-6918 

28. Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, XII / Sastād., un atbildīgais redaktors Arturs Medveckis. 

Liepāja: LiePA, 2010. 577 lpp. ISSN 1407-6918 

29. LU SPPI resursa www.petnieciba.lv rakstu, informācijas, fotohronikas līdzautors. 2009.-2011.g. 

30. Zeltiľa, M., Medveckis, A., Rimšāns, J.Sadarbība starp Liepājas Universitātes zināšanu 

institūcijām un praktiķiem reģiona ilgtspējīgai attīstībai.(337.-366.lpp)/Augstskolas reģionos: 

zināšanu un prakses mijiedarbe. - Rīga : Zinātne, 2011. - 494, [1] lpp. : il., tab 

Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 

No 1997.gada gadskārtējās starptautiskās zinātniskās konferences „Sabiedrība un kultūra” 

izveidotājs un organizācijas komitejas priekšsēdētājs. 

No 2008.gada Socioloģisko pētījumu centra konferences „Eiropa, Latvija, Liepāja sociālo 

procesu spogulī” izveidotājs un organizētājs. 

Valsts pētījumu programmas Letonika projektu vadītājs, pētnieks. 

No 2008.gada Studentu darbu kultūras vēsturē, estētikā, semiotikā digitālā krājuma izveidotājs. 

2008.gads SIA „Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija” veiktā pētījuma „Kultūras 

patēriľa pētījums Liepājā”  metodoloģijas darba grupas Liepājas SPC pārstāvis. 

2008.g. Valsts Kultūras un pieminekļu aizsardzības inspekcijas Atļauja Nr K- 0000457, 

izsniegta A. Medveckim ,Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Nr 7436 remonta, 

konservācijas, restaurācijas, rekonstrukcijas darbiem. Uzsākta restaurācija.  

2009. - 2011.gads. Norvēģijas valdības divpusējā instrumenta un Latvijas valsts noslēgts 

projekts „Augstskolu pētnieciskais potenciāls – reģionālās attīstības veicināšanai”, ko ievieš LU 

Sociālo un politisko pētījumu institūts, sadarbībā ar Liepājas Universitāti, Jelgavas Lauksaimniecības 

universitāti, Vidzemes augstskolu, Daugavpils Universitāti, Latvijas Universitāti. A.Medveckis – 

LiepU reģionālais koordinators un pētnieks projektā. 

2009.gada 23.-25.maijs. Studentu zinātniskās konferences Sociālo zinātľu sekcijas (socioloģija, 

vēsture, kultūras vēsture, semiotika, estētika) koncepcijas autors un organizētājs. Studentu zinātnisko 

lasījumu konsultants, zinātniskais vadītājs.  

2010.gada pavasaris. Ekspozīcijas: „Liepājas Universitātes dalība projektā  „Augstskolu 

pētnieciskais potenciāls reģionālās attīstības veicināšanai” 2009 – 2011” ekspozīcijas koncepcijas 

autors un darba grupas vadītājs.   

2010.gada. 28. – 29.janvāris. Pieredzes apmaiľas brauciens uz Daugavpils Universitāti 

Socioloģisko pētījumu institūtu.    

2010.gada 22.- 29.marts. Liepājas Universitātes Sociālo zinātľu katedras Socioloģisko pētījumu 

centra Radošuma nedēļas un studentu zinātniskās konferences „Studentu radošuma atspoguļojums 

projekta „Augstskolu pētnieciskais potenciāls reģionālās attīstības veicināšanai ” (2009 – 2011) 

rīcībpētījuma skatījumā” koncepcijas autors un organizētājs. Radošuma nedēļas Studentu zinātnisko 

lasījumu konsultants, zinātniskais vadītājs.  

2010.gada 4.jūnijs. Liepājas Universitātes Socioloģisko pētījumu centra  III  konferences 

„Eiropa, Latvija, Liepāja ilgtspējīgās attīstības spogulī: augstskolu un reģionu partnerības 

perspektīvas” organizators.  

2010.gada 1.oktobris. Pieredzes apmaiľas brauciens uz Vidzemes augstskolu. Dalība diskusijā-

konferencē: „Studentu pētnieciskā potenciāla izmantošana reģionālās attīstības monitoringā un 

lēmumu pieľemšanā”. Veikta konferences – diskusijas foto dokumentācija.   

2011.g. Projektā „Augstskolu pētnieciskais potenciāls reģionālās attīstības veicināšanai” 2009 – 

2011” iegūts sertifikāts metodoloģisko semināru ciklā.  

http://www.petnieciba.lv/
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2011.gada 4.janvāris (līdz šim) Kurzemes Humanitārais institūta projekta: „Nacionālā identitāte: 

valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība” sadaļas ar aktivitātēm par dzīvesstāstu krājuma un 

apceres izdevumam „Divos krastos” darba grupas vadība un autorizdevuma sagatavošana. 

2011.g. Studentu organizācija, zinātniskā konsultāciju nodrošināšana un Lietišķās socioloģijas 

studiju programmas studentu un absolventu sagatavošana Latvijas Lauksaimniecības universitātes 

Sociālo zinātľu fakultātes X zinātniskajai konferencei Jelgavā.  

LiepU kultūrvēsturiskās izpētes un krājuma veidotājs un autors: 

-video, foto arhīvs, 

-LiepU darbinieku dzīvesstāstu krājums (1., 2., 3.dzīvesstāstu publicēti izdevumos Skat. lit. 

Zinātniskās publikācijas. Nepublicētais krājums  ) 

-16 planšetu formāta plakanās ekspozīcijas 4 komplekti:  

-Liepājas Pedagoģijas akadēmijai – 50,  

-Konferencei „Sabiedrība un kultūra – 10”,  

-LiepU SPC  5 darba gadu devums,  

-Liepājas Universitātes dalība projektā „Augstskolu pētnieciskais potenciāls reģionālās 

attīstības veicināšanai 2009-2011. 

  

Valodu prasmes: latviešu – dzimtā 

krievu – pārvaldu 

vācu – pārvaldu 

angļu – pamatlīmenis. 

 

 

2011.gada 17.maijā  ………………………… Arturs Medveckis 
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ANITA MEŢINSKA 

Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

Personas dati: 

Dzimšanas gads: 07. 02.1955. 

Kontaktadrese: Dzintaru iela 72, Liepāja, LV 3401 

Tālrunis: 29293669, e-pasts: megate@megate.lv 

Ziņas par darba vietu: 

SIA „Megate”, Dzintaru iela 72, Liepāja, LV-3401 

Izglītība: 

No 09.1999.- studijas RTU Rīgas Biznesa institūta studiju programmā „Uzľēmumu 

un 

      06. 2003.        organizāciju vadīšana”  

 RTU Rīgas Biznesa institūts, maģistra profesionālais grāds uzľēmumu 

un organizāciju vadīšanā; sadarbībā ar Bufalo universitāti (ASV) un 

Otavas universitāti (Kanāda) Master of Business Administration 

(MBA) grāds 

No 09. 1974.- studijas Liepājas Valsts pedagoģiskā institūta studiju programmā 

„Latviešu  

      06. 1978.        valoda un literatūra” 

      V. Lāča Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts, latviešu valodas un 

literatūras skolotājas kvalifikācija 

Papildus izglītība: 

2007.  kursi „SDI Qualification Workshop”, Fast Forward, Slovēnija 

(sertifikāts) 

2006.  kursi „Case Teaching”, Rīgas Biznesa skola (sertifikāts)  

2004.  kursi „Group Facilitator Training”, Facilitator Development 

International,  

                             Lielbritānija (sertifikāts)  

Profesionālā darbība: 

No 2000.  SIA „Megate”, valdes locekle 

                2000.   Liepājas Universitāte, DSZF lektore 

         1994. - 2000. SIA “Liepājas Mazo un vidējo uzľēmumu atbalsta centrs”, vadītāja, 

biznesa konsultante un pasniedzēja 

1990. - 1994. IU „A&A”, vadītāja/ īpašniece 
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         1987. - 1990.         Liepājas 8. vidusskola, direktora vietniece 

         1978. - 1987.         Skrundas lauksaimniecības skola, direktora vietniece 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 

Stratēģiskā vadība, 4 KRP 

Cilvēku resursu vadība, 4 KRP 

Vadības kultūra un psiholoģija, 2 KRP 

Cilvēkresursu stratēģiskā vadīšana, 2 KRP 

Personāla vadība, 2 KRP 

Personības attīstība, 2 KRP 

Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 

Projekti:    

no 12.2010. Latvijas – Lietuvas pārrobeţu sadarbības programma 2007. –  

                             2013. „Reģionālā biznesa attīstības veicināšanas metodoloģiskā 

ietvara  

                             veidošana”, pētniece 

         2007. – 2008.  ESF un LHZB Altum projekts Kurzemē, pasniedzēja - konsultante 

         2007.  Mācību programmas „Personība, motivācija un konflikti” (ar SDI) 

izstrāde, programmas autore 

         2006.  Mācību programmas „Uzľēmējdarbības pamati” izstrāde, programmas 

autore 

         2005.   Mācību programmas „Vadības komandas izveide un  

saliedēšana” izstrāde, programmas autore 

         2004.  LR EM uzľēmēju motivācijas projekts, pasniedzēja  

         2003. – 2004.  LHZB „Nelauksaimnieciskās uzľēmējdarbības atbalsta projekts” 

Kurzemē, pasniedzēja un konsultante 

          

Valodu prasmes:  Latviešu - dzimtā valoda 

Angļu - brīvi 

   Krievu - brīvi 

 

 

2011. gada 25. martā   ..................................... Anita Meţinska 
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IGO MIDRIJĀNIS 

Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Personas dati: 

Dzimšanas gads: 1956 

Kontaktadrese: Rīgas iela 5-17 Talsi 

Ziņas par darba vietu: 

E-pasts: 

Liepājas Universitāte 

Talsu Kristīgā skola 

 

Izglītība: 

Vides zinātľu maģistrs, Latvijas Universitāte 

Inţenieris- hidrotehniķis 1979 Latvijas Lauksaimniecības akadēmija 

 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 

Vides zinātľu maģistrs, lektors 

 

Profesionālā darbība: 

Liepājas Universitāte, lektors 

Talsu Kristīgā skola, skolotājs 

 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 

2005.gadā LU Zinātniskajā konferencē Vides pārvaldības sekcijā 11.februārī referēju par 

ilgtspējīgas attīstības paradigmu lauku apvidos. 

2005.gadā RTU Zinātniskajā konferencē Vides inţenierzinātnes un pārvaldības sekcijā 

30.aprīli referēju par ilgtspējīga mājokļa izpratnes vietu Latvijas lauku apvidu ilgtspējīgas 

attīstības paradigmatiskajās pieejās. 

2005.gadā AE4SD- Baltic seminārā Majoros referēju ,,Sustainable development opportunities 

in Latvia’’  

2006.gadā LU 64.zinātniskā konferences Vides pārvaldības sekcijas 23.februārī sēdē referēju 

,,Lauku ilgtspējīga attīstība: pieeju daudzveidība‟‟. 

2006.gadā LU 64.zinātniskā konferences Vides pārvaldības sekcijas 23.februārī sēdē referēju 

kopā ar I. Petronieni ,,Piekrastes pašvaldības IArīcības programmas vadlīnijas: Carnikavas 

pagasts‟‟ 

2006.gadā LU VZPI starptautiskajā konferencē Majoros par Piekrastes attīstību ,,Reseach 

school in costal communication‟‟ referēju ,,4E in costal development in Latvia‟‟ 

2006.gadā Liepājas pedagoģijas akadēmijas Vides zinātľu katedras 6.starptautiskajā 

konferencē ,,Cilvēks un vide‟‟ referēju par tēmu ,,Latvijas vietējo ietekmīgo cilvēku izglītība 

ilgtspējīgai attīstībai‟‟ 

2006.gadāReģionālās attīstības un Pašvaldību lietu ministrijas praktiski teorētiskā seminārā 

Siguldā ,,Latvija pēc 20 gadiem- telpiskās attīstības vīzija‟‟ sniedzu prezentāciju darba grupā 

par Latvijas lauku ilgtspējīgu attīstību.  

2006.gadā maģistra darba ,,Ilgtspējīgas vietējās attīstības paradigmas Latvijā‟‟ aizstāvēšana. 

2006.gadā Intereg 3B projekta ,,Costal Sustainability as a Challange 3. seminārā ,,Informācija 

un izglītība‟‟  referēju ,,Coastal communication for local sustainable practice: facilitation and 

self- initiatives complementary.‟‟  

2006.gadā Latvijas Vides fonda balva par uzvaru zinātnisko darbu konkursā. 
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2007.gadā Latvijas vides zinātnes padomes starptautiskā konference ,, Environmental Science 

and Education in Latvia and Europe‟‟ Rīgā 8-9 februārī nolasu referātu ,,Popular 

enlightenment and popular adult education for sustainable development in rural areas of 

Latvia‟‟ 

2007.gadā LU 65.zinātniskā konferences Vides pārvaldības sekcijas 15.februāra sēdē referēju 

,,Tautas demokrātija Latvijas lauku ilgtspējīgai attīstībai‟‟ 

2007.gadā LU 65.zinātniskā konferences Vides pārvaldības sekcijas 22.februāra sēdē referēju 

kopreferāta ,,Pašvaldības vides komunikācija‟‟ daļu ,,Cēsu pilsētas domes vides 

komunikācija‟‟ 

2007.gadā Liepājas Pedagoģiskās akadēmijas Sociālo zinātľu katedras 10.starptautiskajā 

zinātniskajā konferencē ,,Cilvēkresursu attīstībazināšanu sabiedrībā‟‟ referēju ,,Tautas 

demokrātija-Latvijas lauku ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikums‟‟ 

2008.gadā LU  zinātniskā konferences Vides pārvaldības sekcijā 

2009.gadā LU  zinātniskā konferences Vides pārvaldības sekcijā referēju ,,Latvijas lauku 

ilgtspējīgas attīstības (IA) pārvaldība‟‟ 

2010.gadā Piedalos reģionālajā konferencē ,,Vides izglītība ilgtspējīgai attīstībai'', ko 

Liepājas Universitātē organizē Latvijas Universitāte 

1010.gadā referēju LU  zinātniskā konferences Vides pārvaldības sekcijā referēju  LU  

zinātniskās konferences Vides pārvaldības sekcijā   

2010.gadā nolasu referātu ,,Pieaugušo izglītība vietējai iniciatīvai‟‟ 10.starptautiskajā 

zinātniski metodiskajā konferencē ,,Cilvēks un vide‟‟ Liepājas universitātē 

2011.gadā referēju LU  zinātniskā konferences Vides pārvaldības sekcijā  

2011.gadā beidzu ES Comenius kursus,, Aktivitāšu metodes- motivācijas un kvalitātes 

paaugstināšana mācību situācijās'' Kokkolā Somijā  

 

Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 

2006.gadā maģistra darba ,,Ilgtspējīgas vietējās attīstības paradigmas Latvijā‟‟ aizstāvēšana. 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 

 Konferences ,,Piekrastes komunikāciju izpētes skola‟‟ (Reseach school in costal 

communication) rakstu  krājumā ,,Piekrastes vides komunikācija: no teorijas līdz praksei. 

Doktorantu praktiskā skola. Aprīlis. 2006. gads. Jūrmala.‟‟ Iesniegts izdošanai  raksts ,, 

Konferences ,,Piekrastes komunikāciju izpētes skola‟‟ (Reseach school in costal 

communication) rakstu  krājumā ,,Piekrastes vides komunikācija: no teorijas līdz praksei. 

Doktorantu praktiskā skola. Aprīlis. 2006. gads. Jūrmala.‟‟ Iesniegts izdošanai  raksts 

,,Development of qualitative and intact living environment: Alsunga case study‟‟ 

Liepājas pedagoģijas akadēmijas Vides zinātľu katedras 6.starptautiskajā konferencē ,,Cilvēks 

un vide‟‟ nolasītā referāta par tēmu ,,Latvijas vietējo ietekmīgo cilvēku izglītība ilgtspējīgai 

attīstībai‟‟ publikācija iesniegta publicēšanai 2006.gadā konferences referātu krājumā. 

Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 

Liepājas reģionālās Vides pārvaldes Kuldīgas nodaļas vadītajs, vecākais valsts vides 

inspektors (1989-2009) 

Talsu novada domes Vides aizsardzības komisijas vadītājs no 2009.gada 

Talsu novada domes Izglītības komisijas loceklis no 2009.gada 

Liepājas Universitātes lektors no 2009.gada 

 

Projekti: Nav 

Valodu prasmes: latviešu, angļu, krievu 

 

 

2011.gada 3.aprīlī              ……………………………………….. Igo Midrijānis 
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PATRIKS MOREVS 

Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

Personas dati: 

Dzimšanas gads: 1983 

Kontaktadrese: Roľu 7-25, Liepāja 

Ziņas par darba vietu: 

E-pasts: pmorev@gmail.com 

 

Izglītība:  

1990 - 2001 Liepājas 12. vidusskola  

2001 - 2005 Liepājas Pedagoģijas Akadēmija, Dabaszinātľu bakalaurs matemātikā  

2001 - 2006 Liepājas Pedagoģijas Akadēmija, Angļu un Vācu valodas skolotājs  

2005 - 2007 Latvijas Universitāte, Matemātiskā modelēšana - maģistra diploms  

2008 - …    Latvijas Universitāte, Fizikas maģistrantūra, nepabeigts  

 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 

Mg. Math  

Profesionālā darbība: 

Kopš 2010. gada - ESF projekta izpildītājs. Projekta nosaukums "Matemātiskās fizikas 

tiešo un inverso problēmu efektīvu analītisku un skaitlisku metoţu izstrādes 

materiālzinātľu, vides un ekonomikas pētījumos" 

Kopš 2007.gada – Liepājas Pedagoģiskās Akadēmijas Matemātikas un informātikas 

katedra, asistents; 

Kopš 2007.gada – Liepājas Pedagoģiskās Akadēmijas Matemātikas  Zinātľu un 

Informātikas Tehnoloģiju Institūts, matemātiķis; 

Kopš 2006.gada – Individuālais komersants, tulkošana; 

2002.-2009.gads Liepājas Pedagoģiskās Akadēmijas Matemātikas un informātikas 

katedra, fizikas laboratorijas laborants; 

2003.-2005.gads Liepājas Metalurgs, tulkotājs/tulks; 

 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 
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Kopš 2010. gada - ESF projekta izpildītājs. Projekta nosaukums "Matemātiskās fizikas 

tiešo un inverso problēmu efektīvu analītisku un skaitlisku metoţu izstrādes 

materiālzinātľu, vides un ekonomikas pētījumos"  

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 

1. P.Morevs, J.Rimsans. Nodal Numerical 2D Schrodinger Equation. In: Acta Societatis 

Mathematicae Latviensis, Abstracts of the 6th Latvian Mathematical Conference, Liepaja, 

Latvia, 2006, p. 39. 

2. P.Morevs, J.Rimsans. Numerical Nodal Boundary Value Problem for Solution of 2-D 

Helmholtz and Absorption Equations. In: Acta Societatis Mathematicae Latviensis, 

Abstracts of the 7th Latvian Mathematical Conference, Rezekne, Latvia, 2008, p. 34. 

3. P.Morevs, J.Rimshans, S.E.Guseynov. Nodal Numerical 2D Helmholtz Equation: 

Truncation Analysis. In: Journal of Advanced Materials Research (ISSN: 1022-6680) 

 

Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 

Projekti: "Matemātiskās fizikas tiešo un inverso problēmu efektīvu analītisku un 

skaitlisku metoţu izstrādes materiālzinātľu, vides un ekonomikas pētījumos" 

 

Valodu prasmes: Krievu - dzimtā, Latviešu, Angļu - izcili, Vācu labi, Itāļu, Franču - 

sarunvalodas līmenī. 

 

 

 

 

2011.gada 12.aprīlis ………………………………..      Patriks Morevs 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



  

124 

 

INETA NAZAROVA 

Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Personas dati: 

Dzimšanas gads: 08.04.1963. 

Kontaktadrese: Ausekļa iela 10, Liepāja, LV 3401 

Tālrunis: 26163554, e-pasts: al.naz@ostkom.lv 

 

Ziņas par darba vietu: 

RPIVA Liepājas filiāle, Jelgavas iela 58, Liepāja, LV-3401 

 

Izglītība: 

1998. – 1999. Liepājas Pedagoģijas akadēmija (maģistra grāds pedagoģijā) 

1994. – 1997. Liepājas Pedagoģijas akadēmija (bakalaura grāds pedagoģijā, pirmsskolas 

skolotāja specialitāte) 

Papildus izglītība: 

2011. kursi „Praktiskā dokumentu lietvedība” , SIA Merkurijs, Rīga (apliecība) 

2009.-2010.  kursi „Angļu valoda”, Valodu Vēstniecība, Liepāja (apliecība) 

2008. kursi „Darba drošība un aizsardzība”, Rīga (apliecība) 

2007. kursi „Ugunsdrošība”, Rīga (apliecība) 

2004. kursi „Kases aparāta Samsung ER350 apkalpošana”, AS R/A 

“Latintertehserviss” servisa mācību centrs “SERVISCENTRS” (apliecība) 

2002.-2003. kursi „Klientu apkalpošanas un pārdošanas psiholoģija”, RPIVA 

2002. kursi „Darba drošība un darba likumdošana”, Mācību centrs 

“Komunālceltnieks” (apliecība) 

Profesionālā darbība: 

No 2002.  RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA, 

Liepājas filiāles vadītāja 

2006. – 2010. RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA, 

lektore 

1999. - 2001.     SIA BĒRNU, JAUNIEŠU IZGLĪTĪBAS UN INTEREŠU CENTRS   

“LABAIS", direktore 

1982-2002. Liepājas pilsētas PII, skolotāja, metodiķe 

 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 

Lietvedība, 4 KRP 

Lietvedība un arhīvs, 2 KRP 

Efektīva ofisa vadīšana, 2 KRP 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 

 

Valodu prasmes:  Latviešu - dzimtā valoda 

   Krievu - sarunvalodas līmenī 

Angļu - pamatlīmenī 

 

 

 

 

 

2011. gada 15.aprīlī  ..................................... /Ineta Nazarova/ 
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SANDRA OKUĽEVA 

Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Personas dati: 

Dzimšanas gads: 1960. 

Kontaktadrese: Siguldas iela 13 – 1, Liepāja, LV – 3416 

Tālrunis: 2 634 62 65; e-pasts: sandra.okuneva@liepu.lv 

 

Ziņas par darba vietu: 

Liepājas Universitāte, Humanitāro un mākslas zinātľu fakultāte 

Kūrmājas prospekts 13, Liepāja, LV – 3401 

Izglītība: 

1998. Liepājas Pedagoģiskā augstskola, iegūts filoloģijas maģistra grāds latviešu 

literatūrā 

1993. – 1997. studijas Latvijas Universitātes doktorantūrā  

1979. – 1983. studijas V. Lāča Liepājas Valsts pedagoģiskā institūta Latviešu valodas un 

literatūras un matemātikas fakultātē, iegūta latviešu valodas un literatūras 

skolotāja kvalifikācija 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 

1998.  Filoloģijas maģistra grāds latviešu literatūrā 

 

Profesionālā darbība: 

No 1998. Liepājas Universitāte (līdz 2008. – Liepājas Pedagoģijas akadēmija), 

Humanitāro un mākslas zinātľu fakultātes lektore  

2009. – 2010. Liepājas Universitāte, Humanitāro un mākslas zinātľu fakultātes dekāna  

pienākumu izpildītāja 

2005. – 2009. Liepājas Universitāte, Humanitārās fakultātes prodekāne  

1996. - 2005. Liepājas Pedagoģijas akadēmija, rektora palīdze sabiedriskajā darbā 

1993. - 1998. Liepājas Pedagoģiskā augstskola, Latviešu valodas un literatūras katedras 

lektore 

1989. - 1993. Liepājas Pedagoģiskais institūts, Latviešu valodas un literatūras katedras 

asistente 

1983. - 1989. Liepājas 10.vidusskola, latviešu valodas un literatūras skolotāja 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 

Retorika,  2 KRP 

Valodas un runas kultūra, 2 KRP (kopā ar asoc. prof. Lindu Lauzi, doc. Velgu Laugali)  

Publiskā runa, 2 KRP 
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Bērnu literatūra, 2 KRP 

Pasaules literatūra: romantisma un reālisma literatūra, 3 KRP 

V. Plūdoľa dzeja, 1 KRP 

Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 

Literatūrzinātne, latviešu literatūras vēsture: V. Plūdoľa dzeja, Ē Kūļa daiļrade, latviešu bērnu 

literatūra.  

Komunikācija: publiskā runa. 

Darbība pētnieciskajos projektos:  

Valsts pētījumu programmas Letonika projekts „Valoda un vide” (2006): „Kurzemes rakstnieku 

silueti”. 

Valsts pētījumu programmas „Nacionālā identitāte” projekts Nr. 6 „Reģionālā identitāte Eiropas 

kontekstā”(6.2.): „Literārā Kurzeme”(1.nodaļa) (2010 – 2012):  „Kurzemes rakstnieku devums 

bērnu literatūrā”. 

Valsts pētījumu programmas „Nacionālā identitāte” projekts Nr. 6 „Reģionālā identitāte Eiropas 

kontekstā”(6.2.): „Literārā Kurzeme”(1.nodaļa) (2011):  „Kurzemes kultūras enciklopēdija” 

(Teātris). 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 

Daţi prezentācijas nobeiguma veidošanas aspekti. Vārds un tā pētīšanas aspekti: Rakstu 

krājums, 14 (1). Liepāja : LiePa, 2010. 203. – 209.lpp. 

Latviski tulkotā literatūra 2007.gadā: piedāvājums pusaudţiem. Bibliotēku pasaule. Nr. 45, 

2009, 47.-51.lpp. 

Pieejams:http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/biblioteku-

pasaule/BP_45.pdf 

Dzīvnieciskie cilvēki un cilvēciskie dzīvnieki Ē.Kūļa stāstu krājumā „Flamingo  Jēpis”.  

Letonikas otrais kongress. Kurzemes novada kultūrvēsturiskais  mantojums, tā izpēte un 

saglabāšana. Liepāja : Liepājas Universitāte : LiePa, 2008. 175. – 186.lpp. 

Ēriks Kūlis. Mīlestības bruľinieks. Kurzemes rakstnieku silueti. Liepāja : LiePA, 2007. 95. – 

130.lpp. 

Apmiers vai nemiers? Pārdomas par V. Plūdoľa 30.gadu dzeju. Materiāli par kultūru Latvijā. 

Rīga : Zinātne, 2003. 129.-139.lpp. 

Māksla un mākslinieks Plūdoľa dzejā un piezīmēs. Aktuālas problēmas literatūras 

 zinātnē: Rakstu krājums. Liepāja : LPA, 2003. 131.-141.lpp. 

Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 

Valodu prasmes:  Latviešu – dzimtā valoda 

Krievu – brīvi  

Vācu – apmierinoši   

2011.gada 25. marts ……………………………………         Sandra Okuľeva 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS (CV) 

 

I VISPĀRĪGĀS ZIĽAS 

Vārds, uzvārds: Jānis Rimšāns 

Personas kods: 240651-12705 

Dzimšanas vieta: Daugavpils 

Adrese: Kaļķu 2/45, Rīga,  tel.: 29790351, e-pasts: rimshans@mii.lu.lv 

Pārvalda svešvalodas:  krievu, angļu 

Izglītība: augstākā 

Izglītības iestāde Latvijas Valsts universitāte 

Datums: no līdz         09/1973 - 06/1978 

Iegūtā izglītība: Fiziķis 

Diploma Nr. Ю 405116 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:  vadošais pētnieks, Dr.math 

Izglītības iestāde Latvijas Universitāte 

Datums:  02/1994  

Iegūtā izglītība: Vadošā pētnieka akadēmiskais nosaukums 

Diploma Nr. LU-VP 0028 

 

Izglītības iestāde Latvijas Universitāte 

Datums:  12/1992  

Iegūtā izglītība: Matemātikas doktora zinātniskais grāds (Dr. math.) 

Diploma Nr. C-D 000053 

 

Izglītības iestāde   Zinātľu Akadēmijas Sibīrijas nodaļas Pusvadītāju fizikas   institūts 

Datums:  02/1986 

Iegūtā izglītība:   Fizikas un matemātikas zinātľu kandidāts pusvadītāju  

         fizikā 

Diploma Nr. ФМ  026882 

 

Nodarbošanās:  

Datums: No  2006  līdz šim laikam 

Darba vietas nosaukums Liepājas  Universitāte 

Amata nosaukums 2006.g. vadošais pētnieks, 2006.g. direktors, Matemātikas zinātľu 

un informācijas tehnoloģiju institūts 
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Galvenie pienākumi Analītisko un skaitlisko metoţu izstrāde matemātiskās fizikas 

tēmās-pusvadītāju plazma, nano-elektronika, šķidrumu un gāzu 

dinamika, algoritmi un programmēšana superdatoru tehnoloģijās 

Datums: No  2001  līdz šim laikam 

Darba vietas nosaukums Liepājas  Universitāte 

Amata nosaukums 2001.g. docents, 2001. g. asociētais profesors skaitliskā analīzē, 

2005.g. profesors skaitliskā analīzē 

Galvenie pienākumi Lekciju kursa izstrāde un īstenošana skaitliskā analīzē, skaitliskā 

hidrodinamikā, vispārīgā fizikā, teorētiskā mehānikā un augstas 

veiktspējas skaitļošanā 

Datums: No  2000. g. līdz 2001. g.  

Darba vietas nosaukums Latvijas Jūras akadēmija 

Amata nosaukums 2000. g. līdz 2001. g. docents, Informātikas laboratorijas vadītājs 

Darba vietas nosaukums LU Matemātikas un Informātikas Institūts, Mikroelektronikas 

matemātiskās modelēšanas laboratorija, Skaitliskās 

hidrodinamikas laboratorija  

Amata nosaukums             1992. vadošais pētnieks, laboratorijas vadītājs –līdz šim 

                                       laikam 

Galvenie pienākumi Skaitlisko metoţu izstrāde matemātiskās fizikas tēmās- 

pusvadītāju plazma, plazmas fizika, mikroelektronika un opt-

elektronika, šķidrumu un gāzu dinamika, algoritmi un  

programmēšana superdatoru tehnoloģijās 

Amata nosaukums             1987.g.  līdz 1992.g. vecākais zinātniskais līdzstrādnieks 

Galvenie pienākumi           Skaitlisko metoţu izstrāde un programmēšana 

 

Amata nosaukums             1982.g. līdz 1987. g. matemātiķis 

                                          1976.g. līdz 1980.g.  programmētājs 

  

II ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIKĀCIJAS 

LZP finansēto pētījumu projektu vadītājs: 

“Skaitliskas elektro-kinētikas metodes ”, 1990.g.–2004. g. 

“Skaitliskās metodes otrās kārtas parciāliem diferenciālvienādojumiem un sistēmām ar fāţu 

pārejām”, 2005. g.–2008.g.   

 

Izglītības un zinātnes ministrijas projekta vadītājs: 
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2007.-2008., projekts "Augstas veiktspējas aprēķinu metodes vides un satiksmes plūsmu 

dinamikā", Matemātikas zinātņu un informācijas tehnoloģiju institūts, Liepājas Universitāte 

 

Izglītības un zinātnes ministrijas projekta dalībnieks: 

2007.-2008., projekts "Stabilu analītisku un skaitlisku tehnoloģiju izstrādes determinēto un 

varbūtisko sistēmu  inverso problēmu pētījumos", Matemātikas zinātņu un informācijas 

tehnoloģiju institūts, Liepājas Universitāte 

 

2007.-2008., projekts "Elektro-disociācijā iegūtā porainā  silīcija tehnoloģisko un fizikālo 

īpašību teorētiski un eksperimentāli pētījumi", Matemātikas zinātņu un informācijas 

tehnoloģiju institūts, Liepājas Universitāte 

 

ESF projektu dalībnieks: 

No 2010. gada piedalās kā galvenais izpildītājs ESF finansētā projektā "Cilvēkresursu 

piesaiste zinātnei": Matemātiskās fizikas tiešo un inverso problēmu efektīvu analītisku un 

skaitlisku metoţu izstrādes materiālzinātľu, vides un ekonomikas pētījumos, Liepājas 

Universitāte.  

 

Starptautisko pētījumu projektu dalībnieks:  

NordForsk:  

2009/2012, Towards MultiScale Modelling of the Atmospheric Environment (MUSCATEN). 

Supervisor Prof. Sergej S. Zilitinkevich, Division of Atmospheric Sciences, Dept. of Physical 

Sciences, University of Helsinki, Finland  

 

7. Eiropas Ietvara programma: 

 

2009/2010, DEISA, DECI-5, Parallel Monte-Carlo for Critical Phenomena Description in 

Many Particle Systems (PARMC). Supervisor Dr.Sc. Juha Fagerholm, CSC-IT Center for 

Science, Helsinki, Finland  

 

Nordic Grid Neighbourhood Network: 

2005/2007, Boundary Layer Phenomena Over Partially Ice Covered Arctic Seas: Impact on 

Weather, Climate, Ecology. Supervisor Prof. Sergej S. Zilitinkevich,  Division of 

Atmospheric Sciences, Dept. of Physical Sciences, University of Helsinki, Finland  
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Nordic Grid Neighbourhood Network: 

2005/2006, Supervisor Prof. Farid Ould-Saada, University of Oslo, Physics institute, Oslo, 

Norway  

 

2005.-līdz šim laikam, Sadarbība resursu piesaistei. SHARCNET gridtīkla superdatoru 

skaitļošanas jaudu lietojumi, modelēšana. Darbu vadītājs Prof. R.V.N. Meļniks, Wilfrid 

Laurier University, Waterlo, Canada. 

 

2001.-līdz šim laikam,  Sadarbība resursu piesaistei.  HPCx gridtīkla superdatoru skaitļošanas 

jaudu lietojumi, modelēšana. Darbu vadītājs Dr.math. N.Smyth, The Edinburgh University, 

Edinburgh, Great Britain.  

 

Publikācijas:  

Vairāk par 90, tai skaitā pēdējo gadu laikā publicēti un pieľemti publicēšanai: 

Raksti recenzētos izdevumos:  

Janis S. Rimshans, Sharif E. Guseynov, Jevgenijs Kaupuzs. On one approach for calculation 

of the thermal conductivity coefficients for heat transfer: Part I. Recent Advances in Fluid 

Mechanics, Heat Transfer & Mass Transfer and Biology. ISSN: 1792-7757, WSEAS Press, 

p.147-152, 2011 

Janis S. Rimshans, Sharif E. Guseynov, Jevgenijs Kaupuzs. On one approach for calculation 

of the thermal conductivity coefficients for heat transfer: Part II. Recent Advances in Fluid 

Mechanics, Heat Transfer & Mass Transfer and Biology. ISSN: 1792-7757, WSEAS Press, 

p.153-157, 2011 

Sharif E. Guseynov, Janis S. Rimshans, Jevgenijs Kaupuzs. On order of convergence  for one 

regularization method. Recent Advances in Fluid Mechanics, Heat Transfer & 

Mass Transfer and Biology. ISSN: 1792-7757, WSEAS Press, p.13-17, 2011 

J. Kaupuţs, Sh. E. Guseynov, J. Rimshans, A. Medvid. Modeling of surface formation after 

laser irradiation. Recent Advances in Fluid Mechanics, Heat Transfer & Mass Transfer and 

Biology. ISSN: 1792-7757, WSEAS Press, p.49-56, 2011 

Sh.E.Guseynov, J.S.Rimshans, and N.I.Kobasko. On One Nonlinear Mathematical Model for 

Intensive Steel Quenching and Its Analytical Solution in Closed Form. Progress in Industrial 

Mathematics at ECMI 2008, Mathematics in Industry 15, DOI 10.1007/978-3-642-12110-

4_137, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, p.849-854, 2010 
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J.Kaupuţs,R. V. N. Melnik, J.Rimšāns.  Monte Carlo estimation of transverse and 

longitudinal correlation functions in the O(4) model. Phys. Lett. A, Vol. 374, p.1943-1950, 

2010 

J.Kaupuţs, J.Rimšāns and R.V.N. Melnik. Parallelization of the Wolff single cluster 

algorithm. Physical Review E, Vol.81, No.2:DOI: 10.1103/ PhysRevE. 81.026701, 2010 

Janis Rimshans, Sharif Guseynov. Numerical propagator method solutions for the linear 

parabolic initial boundary-value problems, Published Online: Aug 6 2008 7:16AM, Special 

Issue: Sixth International Congress on Industrial Applied Mathematics (ICIAM07) and 

GAMM Annual Meeting, Zürich 2007,DOI: 10.1002/pamm.200700376, p. 2020059-2020060 

J.Kaupuţs, J.Rimshans, N.Smyth. Polarization Kinetics in Ferroelectrics with Regard to 

Fluctuations, Modelling and Simulation in Material Science and Engineering, Vol. 16, 2008, 

0650054, 12 pp.  

J.Rimšāns,  D.Ţaime. Propagator Method for Numerical Solution of the Cauchy Problem for 

ADR Equation, Journal of Differential Equations, LU MII paper 

collection: Mathematics. Differential Equations, vol. 8, p. 111 – 124, 2008 

J. Kaupuţs, R.V.N. Melnik and J.Rimšāns.  Advanced Monte Carlo study of the Goldstone 

mode singularity in the 3D XY model, Commun. Comput. Phys., V 4, N 1, p. 124-134, 2008 

D.Ţaime, J.Rimshans and Sh.Guseynov. Analytical and numerical solutions of temperature 

transients in electrochemical machining, In: Studies in Computational Intelligence, Vol 119, 

Intelligent Computer Techniques in Applied Electromagnetics, Springer, p.179-186, 2008 

J.Kaupuţs, R.V.N.Melnik, J. Rimshans. Monte Carlo test of the Goldstone mode singularity 

in 3D XY model, Eur. Phys. J. B, V 55, p. 363-370, 2007 

J.Rimshans. 5D parallel Computation of Ferroelectrics, In: “Science and Supercomputing in 

Europe, report 2006”, CINECA, Bologna, p. 565-566, 2007 

J.Kaupuţs, J.Rimshans, N.Smyth. Numerical analysis of Fokker-Planck equation in 

ferroelectrics with regard to polarization fluctuations, In: “Electromagnetic Fields in 

Mechatronics, Electrical and Electronic Engineering”, Proc. of ISEF‟05, IOS Press, p. 58-63, 

2006 

 

Raksti pieľemti publicēšanai:  

Sh.E.Guseynov, J.S.Rimshans, E.A.Kopytov. Mathematical Modelling of Determination of 

Exhaust Concentration Dynamics in Urban Atmosphere under Unknown Turbulent Air Flow 

Velocity. Procedia Environmental Sciences.  Elsevier  
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Sh.E. Guseynov, J.S.Rimshans, E.A. Kopytov. On One Time-Dependent Model for 

Determination of Exhaust Concentration in Urban Transport System. Procedia Environmental 

Sciences. Elsevier 

A.V Berezhnoy, Sh.E.Guseynov, J.S.Rimshans.  1D modeling of non-deterministic traffic 

flow motion "without preference". Proceedings of The 2
nd

 International Conference on 

Mathematical Sciences (ICMS2 2010), University Kebangsaan Malaysia, Putra World Trade 

Centre, November 30 – December 03, 2010, Kuala Lumpur, Malaysia, 

http://pkukmweb.ukm.my/~ppsmfst/icms2/ 

A.V.Berezhnoy, Sh.E.Guseynov, J.S.Rimshans.  Determination of time-dependent sensitivity 

coefficient of non-deterministic 2D traffic flow. Proceedings of The 2
nd

 International 

Conference on Mathematical Sciences (ICMS2 2010), University Kebangsaan Malaysia, 

Putra World Trade Centre, November 30 – December 03, 2010, Kuala Lumpur, Malaysia, 

http://pkukmweb.ukm.my/~ppsmfst/icms2/ 

Sh.E.Guseynov, E.A.Kopytov, J.S.Rimshans, S.Grishin, E.Ruzga. Modelling of the dynamics 

of exhaust gases in the turbulent city air atmosphere,  Computer Modelling and New 

Technologies, 54 pp., 2009 

 

Raksti iesniegti publicēšanai:  

J.Kaupuţs, J.Rimšāns, R.V.N. Melnik. Studies of Critical Phenomena  and Phase 

Transitions in Large Lattices With Monte-Carlo Based Non-Perturbative Approaches. Ukr. J. 

Phys. 

Sh.E.Guseynov, J.S.Rimshans, Sh.G.Bagirov. On one 2D mathematical model for 

nondeterministic "without preference" moution of traffic flow, AIMS (American Institute of 

Mathematical Sciences) Publishing House   

Sh.E.Guseynov, J.Rimshans. Analytical-numerical methods for inverse problems of deep 

magnetotelluric sounding, Computational and Applied Mathematics.  

Sh.Guseynov,J.Rimshans, D.Zaime, P.Morev. Construction of the mathematical model on the 

Ollendorff method for filtration of weakly compressible chemical compound in the porous 

heterogeneous 3D medium, Computational and Applied Mathematics.  

Sh.E.Guseynov, J.Rimshans. Regularization methods for restoring the edges of images with 

excessive or degraded data, Proceedings of The 16th European Conference on Mathematics 

for Industry (ECMI-2010). 

Sh.E.Guseynov, J.Rimshans, J.Aleksejeva.  Stabilization conditions for analytical and 

asymptotic solutions of some class of mathematical models in epidemiology,  Proceedings of 

The 16th European Conference on Mathematics for Industry (ECMI-2010). 
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E. Guseynov, Janis S. Rimshans, Jevgenijs Kaupuzs, Arturs Medvids and Daiga Zaime. A 

Method of Conversion of Some Coefficient Inverse Parabolic Problems to a Unified Type of 

Integral-Differential Equation, Advanced Materials Research (ISSN: 1022-6680)   

J.Kaupuzs, Sh.E.Guseynov, J.S.Rimshans, A.Medvid. Modeling of surface structure 

formation after laser irradiation, Advanced Materials Research (ISSN: 1022-6680) 

Daiga Zaime, Janis Rimshans and Sharif E. Guseynov. Propagator Method for Numerical 

Solution of Convective Fisher Equation, Advanced Materials Research (ISSN: 1022-6680) 

Patriks Morevs, Janis Rimshans,  Sharif E. Guseynov. Nodal Numerical 2D Helmholtz 

Equation: Truncation Analysis,  Advanced Materials Research (ISSN: 1022-6680) 

Konferenču tēzes:  

I.Ieraga, S.E.Guseynov and J.Rimshans. Newton problem solutions for 3D parabolic 

differential equation, In: Proc. of The16th International Conference on Difference Equations 

and Applications, July 19-23, 2010, Riga, Latvia, p.30, 2010  

P.Morevs and J.Rimshans. Functional nodal method for 2D Helmholtz equation and 

truncation error analysis thereof, In: Proc. of The16th International Conference on Difference 

Equations and Applications, July 19-23, 2010, Riga, Latvia, p.41, 2010 

D.Zaime and J.Rimshans. Developing and use of propagator difference scheme for solving of 

ADR equations, In: Proc. of The16th International Conference on Difference Equations and 

Applications, July 19-23, 2010, Riga, Latvia, p.58, 2010 

J.S. Rimshans, J.Kaupuzs, Sh.E. Guseynov, A.Medvids and D.Zaime. A Method of 

Conversion of Some Coefficient Inverse Parabolic Problems to a Unified Type of Integral-

Differential Equation. The 9th International Conference on Global Research and Education" 

(INTER ACADEMIA 2010), August 09-12, 2010, Riga, Latvia, http://ia2010.rtu.lv/, p.65-66, 

2010 

J.Kaupuţs, Sh.E.Guseynov, J.Rimshans, A.Medvid. Modeling of surface structure formation 

after laser irradiation.  The 9th International Conference on Global Research and Education" 

(INTER ACADEMIA 2010), August 09-12, 2010, Riga, Latvia, http://ia2010.rtu.lv/, p.56-57, 

2010 

D.Zaime, J.Rimshans, Sh.E.Guseynov. Propagator Method for Numerical Solution of 

Convective Fisher Equation. The 9th International Conference on Global Research and 

Education" (INTER ACADEMIA 2010), August 09-12, 2010, Riga, Latvia, 

http://ia2010.rtu.lv/, p.69-70, 2010 

P.Morevs, J.Rimshans,  S.E.Guseynov. Nodal Numerical 2D Helmholtz Equation: Truncation 

Analysis. The 9th International Conference on Global Research and Education" (INTER 

ACADEMIA 2010), August 09-12, 2010, Riga, Latvia, http://ia2010.rtu.lv/, p.71-72, 2010  
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Sh.E.Guseynov, J.S.Rimshans.  Regularization methods for restoring the edges of images 

with excessive or degraded information. The 16th European Conference on Mathematics for 

Industry, July 26-30, 2010, Wuppertal, Germany, http://www.ecmi2010.eu/ 

J.S.Rimshans, Sh.E.Guseynov, J.V.Aleksejeva. Stabilization conditions for analytical and 

asymptotic solutions of some class of mathematical models in epidemiology. The 16th 

European Conference on Mathematics for Industry, July 26-30, 2010, Wuppertal, Germany, 

http://www.ecmi2010.eu/ 

J.S.Rimshans, Sh.E.Guseynov, D.Zaime, P.Morevs. Construction of the mathematical model 

on the Ollendorff method for filtration of weakly compressible chemical compound in the 

porous heterogeneous 3D medium. The International Congress on Computational and Applied 

Mathematics (ICCAM 2010), Leuven, Belgium, July 05-09, 2010, 

http://www.iccam.ugent.be/ 

Sh.E.Guseynov, J.S.Rimshans. Analytical-numerical methods for inverse problems of deep 

magnetotelluric sounding. In: Proc. of The International Congress on Computational and 

Applied Mathematics (ICCAM 2010), Leuven, Belgium, July 05-09, 2010 

Sh.E. Guseynov, J.S. Rimshans, E.A. Kopytov. On One Time-Dependent Model for 

Determination of Exhaust Concentration in Urban Transport System. In: Proc. of  

International Conference on Urban Environmental Pollution 2010, June 20-23, 2010, The 

Westin Boston Waterfront in Boston, Boston, USA, p.1.61 

J.S. Rimshans, Sh.E. Guseynov, E.A. Kopytov. Mathematical Modelling of Determination of 

Exhaust Concentration Dynamics in Urban Atmosphere under Unknown Turbulent Air Flow 

Velocity. In: Proc. of International Conference on Urban Environmental Pollution 2010, June 

20-23, 2010, The Westin Boston Waterfront in Boston, Boston, USA, p.1.62 

Sh.E.Guseynov, J.S.Rimshans, Sh.G.Bagirov. On one 2D mathematical model for 

nondeterministic "without preference" moution of traffic flow. In Proc. of The 8th AIMS 

Conference on Dynamical Systems, Differential Equations and Applications, Dresden 

University of Technology, May 25-28, 2010, Dresden, Germany, p. 323 

J.Rimshans, Sh. Guseynov, Spline Quazilinearization, In Proc. of Workshop on Splitting 

Methods in Time Integration, Innsbruck, October 15-18, Innsbruck, Austria,2008 

http://techmath.uibk.ac.at/numbau/alex/events/conference2008.html 

A.Medvid, P.Onufrijevs, I.Dmitruk, I.Pundyk, J.Kaupuzs and J.Rimshans. Nanostructures 

Formation on SIO2/Si by Laser Radiation, In Proc. of Nanoscience Days, 23-24 October, 

2008, Jyvaskyla, Finland, 2008, p. 65 

Sh.E.Guseynov, E.A.Kopytov, S.Grishin, O.V.Schiptsov, J.S.Rimshans. Mathematical model 

for determination of exhaust concentration dynamics in urban atmosphere under unknown 
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turbulent airflow velocity. – Proceedings of the 8
th

 International Conference "Reliability and 

Statistics in Transportation and communication (RelStat'08), October 15–18, 2008, Riga, 

Latvia, p. 9–14 

Sh.Guseynov, J.Rimshans, S.Zilitinkevich, I.Esau. Analytical solution in closed form for the 

one dimensional PBL turbulence model. – Proceedings of the Second International 

Conference "Problems of Cybernetics and Informatics" (PCI'2008), September 10–12, 2008, 

Baku, Azerbaijan, 6 pp 

J.Rimshans, I.Esau, S.S.Zilitenkevich and Sh.E.Guseynov. Analytical-Numerical Solution for 

the One Dimensional PBL Turbulence Model. – In Proc. of the 18th Symposium on Boundary 

Layers and Turbulence underthe aegis of the American Meteorological Society, June 09-13, 

2008, Stockholm, Sweden,4 pp, http://ams.confex.com/ams/pdfpapers/139877.pdf 

Sh.E.Guseynov and J.Rimshans. A Model with Nonlinear Equation for Intensive Steel 

Quenching and its Analytical Solution in Closed Form, Proc. of ECMI 2008 30 June - 4 July 

2008 University College London, London, Great Britain 

 I.Ieraga, J.Rimšāns and Š.Guseinovs. Analytic-Numerical Solutions of Newton Problem for 

3D Parabolic Differential Equation, Acta Societatis Mathematicae Latviensis, Abstracts of 

the 7th Latvian Mathematical Conference, April 18-19, 2008, Rēzekne, Latvia, p. 25    

S.Grishin,J.S.Rimshans,J.A.Kopytov,Sh.E.Guseynov and O.V.Schiptsov. Time-Dependent 

Problem for Determination of Exhaust Concentration Under Known Air Flow Velocity, 

International Conference Modelling of   Business, Industrial and Transport 

Systems (MBITS‟08), 7-10 May 2008, Riga, Latvia, p.177-184, 2008 

 A.Berezhnoy, Sh.E.Guseynov and J.Rimshans. Modelling of Non-Deterministic 2D Traffic 

Flow, International Conference Modelling of Business, Industrial and Transport 

Systems (MBITS‟08), 7-10 May 2008, Riga, Latvia, p. 77-86, 2008 

Sh.E.Guseynov, A.Berezhnoy and J.Rimshans. Determination of Time-Dependent Sensitivity 

Coefficient of Non-Deterministic 2D Traffic Flow, International Conference Modelling of 

Business, Industrial and Transport Systems (MBITS‟08), 7-10 May 2008, Riga, Latvia p.87-

96, 2008 

S.Grishin, J.S.Rimshans, J.A.Kopytov, Sh.E.Guseynov and O.V.Schiptsov. Time–dependent 

problem for determination of exhaust concentration under known airflow velocity. – Abstracts 

of the International Conference on Modelling of Business, Industrial and Transport Systems 

(MBITS), May 07–10, Riga, Latvia, p. 177–184, 2008 

J.S.Rimshans, Sh.E.Guseynov, I.V.Yatskiv, J.Kaupuzs, A.V.Berezhnoy. Mathematical 

modelling of non-determination traffic flow for flux density. In Proc. of the First International 

http://ams.confex.com/ams/pdfpapers/
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Conference on Soft Computing Technologies in Economy, November 19-21, 2007, Baku, 

Azerbaijan, p. 159-169, 2007 

Sh.E.Guseynov, J.S.Rimshans, I.V.Yatskiv, J.Kaupuzs, A.V.Berezhnoy. Coefficient inverse 

problem for determination of the sensitivity coefficient in traffic flow density model. In Proc. 

of the First International Conference on Soft Computing Technologies in Economy, 

November 19-21, Baku, Azerbaijan, p. 78-86, 2007 

J.Rimshans. Numerical Propagator Method Computations for Parabolic Equations, In Proc. 

of Workshop on Time Integration of Evolution Equations, September12-

15,Innsbruck,Austria,2007 

http://techmath.uibk.ac.at/numbau/alex/events/files07/slides/Vortrag_Rimshans.ppt 

 

J.Rimshans and Sh. Guseynov. Numerical Propagator Method Solutions for the Linear 

Parabolic Initial-Boundary Value Problems, In Proc. of the 6th International Congress on 

Industrial and Applied Mathematics - ICIAM 2007, Zurich, Switzerland, 2007, 

IC/CT3029/025  

J.Rimshans. A Propagator Method for Numerical Solution 2D Parabolic Equations, In: Proc. 

of the Sixth International Conference Numerical Methods and Applications - NMA06, 

Borovets, Bulgaria, p. B62-B63, 2006  

J.Rimshans. A Propagator Method for the Numerical Solution Linear Parabolic Equations, 

In: Proc. of the 12
th

 International Congress on Computational and Applied Mathematics - 

ICCAM 2006, Leuven, Belgium, p. 45, 2006 

 

III PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 

Vadītie doktora darbi: D.Ţaime, matemātiskā modelēšana 

Vadītie maģistra darbi: 6 darbi  

Vadītie bakalaura darbi un kvalifikācijas darbi: 7 darbi 

Docētie studiju kursi:  

Skaitliskās metodes (6 kredītpunkti), Fizika (6 kredītpunkti), Vispārīgā fizika (6 

kredītpunkti), Skaitliskā analīze (4 kredītpunkti), Matemātikas aktuālās problēmas (2 

kredītpunkti), Augstas veiktspējas skaitļošana (2 kredītpunkti), Teorētiskā mehānika (4 

kredītpunkti) 

Darbs studiju programmas padomē, programmas direktors:  

Maģistru studiju programmu priekšsēdētājs dabas zinātľu sekcijā, Liepājas Universitāte   

Fizikas programmas direktors, Liepājas Universitāte  

Izstrādātie studiju kursi:  

http://techmath.uibk.ac.at/numbau/alex/events/files07/slides/Vortrag_Rimshans.ppt
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Dabaszinātľu bakalaurs matemātikā un Dabaszinātľu bakalaurs datorzinātnēs izstrādāti 

studiju kursi: 

Skaitliskās metodes (6 kredītpunkti), Fizika (6 kredītpunkti), Vispārīgā fizika (6 

kredītpunkti), Matemātiskā analīze (5 kredītpunkti), Skaitliskā analīze (3 kredītpunkti), 

Biomatemātika ( 2 kredītpunkti), Matemātikas aktuālās problēmas (2 kredītpunkti), 

Teorētiskā mehānika (4 kredītpunkti)  

Izglītības zinātľu maģistra studiju programmā izstrādāti studiju kursi: 

Matemātiskās fizikas metodes (2 kredītpunkti), Datormatemātika (2 kredītpunkti), 

Augstas veiktspējas skaitļošana (2 kredītpunkti) 

 

Kvalifikācijas celšana ārzemju vai Latvijas augstskolās un pētniecības iestādēs:  

         Izglītības iestāde       Datums 

Čalmeras tehnoloģiskā universitāte,   8/2000 -9/2000  

Goteborgas universitāte (Zviedrija)   

Edinburgas universitātes Paralēlo tehnoloģiju 4/2002 -7/2002; 1/2003;  

skaitļošanas centrs (EPCC), Matemātikas un             1/2005 -3/2005, 1/2006 - 

statistikas skola (Lielbritānija)                                     2/2006      

Dienvidu universitātes (SDU) Mads Clausen   8/2002 -9/2002 

institūts (Dānija)    

Lekcijas, skolas  ārzemju augstskolās un pētniecības iestādēs:  

Dalība Eiropas Industriālās matemātikas konsorcija (ECMI) Sadarbības ar industriju Eiropas 

pētniecības grupas darbā: 

 ESGI-44 Technical University of Denmark (Dānija), 2002. g. 

 ESGI-47 University of Southern Denmark  (Dānija), 2003. g. 

Dalība University of Miami (ASV) organizētajā NATO skolā “Fuel Cells”,Turcija, 2007 

Dalība NATO skolā “Atmospheric Boundary Layers: Modelling and Applications for 

Environmental Security ”, Dubrovnik, Croatia, 18-22 April, 2006 

Dalība University of Miami (ASV) organizētajā NATO skolā “Microscale Heat Transfer-

Fundamentals and Applications in Biological and Microelectromechanical Systems”,Turcija, 

2004 

IV ORGANIZATORISKAIS DARBS 

LU, Latvijas vai starptautisko zinātnisko un akadēmisko komisiju vai koleģiālo institūciju 

vadītājs vai loceklis: 

Liepājas Universitāte, Senāta loceklis 
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Liepājas Universitāte, Matemātikas zinātľu un informācijas tehnoloģiju institūta Padomes 

loceklis 

Zinātnisko izdevumu redakcijas kolēģijas vadītājs vai loceklis, recenzents:  

ECMI recenzents, 2002. g.  

Darbs  Daugavpils Universitātes  promocijas padomē (2007-2010);  ESF līdzfinansēto 

projektu aktivitātē 1.1.1.2. „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” pieteikumu vērtēšanā (2009); 

LZP grantu vērtēšanā (2007-2010) 

 

Augstskolas, fakultātes, institūta, profesoru grupas, katedras, laboratorijas, centra  dibinātājs 

vai vadītājs:  

LU Matemātikas un informātikas institūta Matemātiskās  hidrodinamikas modelēšanas 

laboratorijas vadītājs  

Liepājas Universitātes Matemātikas zinātľu un informācijas tehnoloģiju institūta dibinātājs un 

vadītājs 

Starptautisko vai Latvijas zinātnisko, akadēmisko vai mākslas nozaru apvienību, biedrību 

vadītājs vai līdzdalībnieks: 

Amerikas Meteoroloģiskās biedrības biedrs 

Eiropas Photonics21 biedrības biedrs 

Latvijas Matemātikas biedrības biedrs 

Apbalvojumi  

IZM, 2009.g.13.novembris, Atzinības raksts 

 

 

29. janvārī  2011. g.        J.Rimšāns.  
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LIENE ROMAĽUKA  

Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Personas dati: 

Dzimšanas gads: 1982. gads  

Kontaktadrese: Liepāja, Zirľu iela 139  

Ziņas par darba vietu: 

E-pasts: liene.romanuka@liepu.lv  

Izglītība:  

2007.g. – 2009.g. Liepājas Universitātes, maģistra grāds vadības zinības sabiedrības vadībā.  

2003.g. – 2007.g. Liepājas Pedagoģijas akadēmija, profesionālais bakalaura grāds socioloģijā. 

2000.g. – 2003.g.  Aizputes vidusskola, vidējā izglītība. 

1992.g. – 2000.g.  Aizputes vidusskola, pamatizglītība. 

 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: Mg.man.  

Profesionālā darbība: 

01.09. 2010.  Liepājas Universitātes Socioloģisko pētījumu  

centra (SPC) zinātniskā asistente  

01.09.2010.  Liepājas Universitātes, Dabas un sociālo zinātľu fakultātes lektore 

16.11.2009. – 30.04.2010.  Latvijas Universitātes, Sociālo zinātľu fakultātes, Sociālo un politisko 

pētījuma institūta projekta „Augstskolu pētnieciskais potenciāls reģionālās 

attīstības veicināšanai”  zinātniskā vadītāja zinātniskā asistente.  

01.09.2009. – 31.08.2010. Liepājas Universitātes, Dabas un sociālo zinātľu fakultātes, Sociālo 

zinātľu katedras asistente   

08.27 .2007.- 08.31. 2010. Liepājas Universitātes Socioloģisko pētījumu  

centra (SPC) projektu administrators 

1.11.2004. – 14.08.2006. SIA „Aletti”, pārdevēja / konsultante.  

18.06.2001. – 10.08.2001. Pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciľa”, audzinātāja. 

 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): Socioloģija. Sociālā statistika. Socioloģija un sociālā statistika. 

Dzimuma socioloģija. Datu apstrāde ar SPSS.  

 

Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 

2007.g. Liepājas Pedagoģijas akadēmijas Socioloģisko pētījumu centrs. Līdzautore pētījumam: 

SIA „Liepājas reģionālā slimnīca” pacientu viedokļi, kas raksturo vides, pacientu un 

personāla komunikācijas kultūru. 

2007.g. Liepājas Pedagoģijas akadēmijas Socioloģisko pētījumu centrs. Pētniece un projekta 

koordināte pētījumam: „Pētījums Liepājas vides rīcības plāna aktualizācijai”. 

2007.g. Liepājas Pedagoģijas akadēmijas Socioloģisko pētījumu centrs. AC Konsultācijas veiktā 

pētījuma  „Liepājas tramvaja līnijas pagarināšana” lauka darba organizētāja un 

empīrisko  datu apstrāde. 

2007.g. Liepājas Pedagoģijas akadēmijas Socioloģisko pētījumu centrs. Pētniece un projekta 

koordināte pētījumam: „Mikrorajonu iedzīvotāju viedokļi par izmaiľām Liepājā 

pēdējo divu gadu laikā” 

2007.g.  Liepājas Pedagoģijas akadēmijas pētniecības projekta  „Iedzīvotāju ataudzes kvalitatīvā 

aspekta pētījums Kurzemē un Liepājā”  pirmā posma: „Jaundzimušo dzīves kvalitātes 

perspektīva” pētniece un projekta koordinatore. 

2008.g. 

 

Liepājas Pedagoģijas akadēmijas Socioloģisko pētījumu centra  5 gadu jubilejas 

konferences dalībniece.  Referāta tēma:  „SPC aizvadītā gada pētījumu prezentācija”. 
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2008.g. Liepājas Pedagoģijas akadēmijas Socioloģisko pētījumu centrs. SIA „Kurzemes Vārds” 

veiktā pētījuma  „Laikraksta „Kurzemes Vārds” lasītāju auditorijas izpētes metodika” 

instrumentārija (aptaujas anketas) izstrāde un empīrisko  datu apstrāde. 

2008.g. 

 
Liepājas Universitātes Socioloģisko pētījumu centrs. SIA „Analītisko pētījumu 

un stratēģiju laboratorija” veiktā pētījuma „Kultūras patēriľa pētījums 

Liepājā”  lauka darba (datu ieguves) koordinators. 

2008.g.  Liepājas Universitātes Socioloģisko pētījumu centra  pētniecības projekta  SIA „Liepājas 

reģionālā slimnīca” pacientu viedokļi, kas raksturo vides, pacientu un personāla 

komunikācijas kultūru. Līdzautore.  

2008.g.  Liepājas Universitātes Socioloģisko pētījumu centra  pētniecības projekta  

„Iedzīvotāju ataudzes kvalitatīvā aspekta pētījums Kurzemē un Liepājā”  otrā 

posma līdzautore, pētniece un projekta koordinatore.  

2009.g.  Liepājas Universitātes Socioloģisko pētījumu centra  pētniecības projekta  

„Iedzīvotāju ataudzes kvalitatīvā aspekta pētījums Kurzemē un Liepājā”  trešā 

posma „Liepājas jauniešu nākotnes ieceres un to īstenošanas iespējas” līdzautore, 

pētniece un projekta koordinatore. 

2009.g. Liepājas Universitātes Socioloģisko pētījumu centra  konferences: „Eiropa, 

Latvija, Liepāja sociālo procesu spogulī” dalībniece.  Referāta tēma: SIA 

„Liepājas reģionālā slimnīca” pacientu viedokļi, kas raksturo vides, pacientu un 

personāla komunikācijas kultūru. 

2009./2010.g.  Liepājas Universitātes Socioloģisko pētījumu centra  pētniecības projekta  SIA „Liepājas 

reģionālā slimnīca” pacientu viedokļi, kas raksturo vides, pacientu un personāla 

komunikācijas kultūru autore.  

2009.g.  Liepājas Universitātes Sociālo zinātľu katedras Socioloģisko pētījumu centra 

Radošuma nedēļas un studentu zinātniskās konferences  organizācija. 

2010.g.  Liepājas Universitātes Sociālo zinātľu katedras Socioloģisko pētījumu centra 

Radošuma nedēļas un studentu zinātniskās konferences  organizācija: „Studentu 

radošuma atspoguļojums projekta „AUGSTSKOLU PĒTNIECISKAIS 

POTENCIĀLS – REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANAI ” (2009 – 

2011) rīcībpētījuma skatījumā” 

2010.g.  Pieredzes apmaiľas brauciens uz Daugavpils Universitāti Socioloģisko pētījumu 

institūtu.    

2010.g.  Ekspozīcijas: „Liepājas Universitātes dalība projektā  

„AUGSTSKOLU PĒTNIECISKAIS POTENCIĀLS – REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS 

veicināšanai”  

2009 – 2011” izstrādes (astoľu planšetu) līdzautore.  

2010.g.  Dalība zinātniski-praktiskā konferencē „AUGSTSKOLU PĒTNIECISKAIS 

POTENCIĀLS –  

REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANAI”, Latvijas Lauksaimniecības 

Universitātē, Jelgavā. 

2010.g.  Liepājas Universitātes Socioloģisko pētījumu centra  III  konferences „Eiropa, Latvija, 

Liepāja ilgtspējīgās attīstības spogulī: augstskolu un reģionu partnerības 

perspektīvas” organizācija.  

2010.g.  Liepājas Universitātes Socioloģisko pētījumu centra  III  konferences „Eiropa, Latvija, 

Liepāja ilgtspējīgās attīstības spogulī: augstskolu un reģionu partnerības 

perspektīvas” dalībniece. Referāta tēma: Liepājas Reģionālās slimnīcas pacientu viedokļu 

izmaiľu dinamika par vides un personāla komunikācijas kultūru.  
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2011.g. Projekta „AUGSTSKOLU PĒTNIECISKAIS POTENCIĀLS – REĢIONĀLĀS 

ATTĪSTĪBAS veicināšanai”  

2009 – 2011” iegūts sertifikāts metodoloģisko semināru ciklā.  

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 

1. Markausa I.M., Medveckis A., Pavlina I., Romaľuka L., Iedzīvotāju ataudzes 

kvalitatīvā aspekta pētījums Kurzemē un Liepājā. II posms. Liepājas Universitāte, 

Sociālo zinātľu katedra, Socioloģisko pētījumu centrs.  Liepāja 2008. ISBN 978-9984-

821-67-2. 64 lpp. 

2. Markausa I.M., Medveckis A., Pavlina I., Romaľuka L., Iedzīvotāju ataudzes 

kvalitatīvā aspekta pētījums Kurzemē un Liepājā.   III posms. Liepājas jauniešu 

nākotnes ieceres un to īstenošanas iespējas. Liepāja (sagatavots publicēšanai).  

3. Alīna Ohotina, Liene Romaľuka, Iveta Reinholde. Raksts: Augstskolu 

intelektuālais potenciāls reģionu attīstībai. Sociālo zinātľu vēstnesis. DU Sociālo 

zinātľu fakultāte Sociālo pētījumu institūts 2010 2(11). Internetā pieejams: 

http://du.lv/lv/fakultates/szf/strukturvienibas/instituti_zinatniska_darbiba/spi/izd

evumi/SZV 

 
Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 

Projekti: 

1.12.2010 – 30.04.2011.  Norvēģijas valdības divpusējā instrumenta un Latvijas 

valsts noslēgts projekts „Augstskolu pētnieciskais 

potenciāls – reģionālās attīstības veicināšanai”, ko ievieš 

LU Sociālo un politisko pētījumu institūts, sadarbībā ar 

Liepājas Universitāti, Jelgavas Lauksaimniecības 

universitāti, Vidzemes augstskolu, Daugavpils Universitāti, 

Latvijas Universitāti. L.Romaľuka – zinātniskā asistente.   
16.11.2009. – 30.04.2010.  Norvēģijas valdības divpusējā instrumenta un Latvijas 

valsts noslēgts projekts „Augstskolu pētnieciskais 

potenciāls – reģionālās attīstības veicināšanai”, ko ievieš 

LU Sociālo un politisko pētījumu institūts, sadarbībā ar 

Liepājas Universitāti, Jelgavas Lauksaimniecības 

universitāti, Vidzemes augstskolu, Daugavpils Universitāti, 

Latvijas Universitāti. L.Romaľuka – zinātniskā asistente.   
2007 - 2009 Projekts  „Iedzīvotāju ataudzes kvalitatīvā aspekta pētījums 

Kurzemē un Liepājā”  

 

Valodu prasmes:  

Latviešu:  dzimtā  

Krievu:  brīvi pārvaldu 

Angļu:  sarunvalodas līmenī 

 

 

 

 

2011.gada  15. aprīlī        …………………………  Liene Romaľuka 
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AUSMA ŠĒNA 

Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Personas dati: 

Dzimšanas gads: 26.06.1942 

Kontaktadrese: E.Tisē 73 - 25, Liepāja LV 34o7 

 

Ziņas par darba vietu: Liepājas  Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV 3401 

E-pasts:ausma.sena @liepu.lv 

Izglītība: 

1993. g. - Latvijas Universitāte, Pedagoģijas zinātľu maģistre 

1960. - 1965.g.  Latvijas Valsts Universitāte, Vēstures un Filoloģijas fakultāte, Angļu valodas 

nodaļa, kvalifikācija - filologs, angļu valodas skolotājs 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 

Mg. paed. 

Profesionālā darbība:  

1979.g. līdz šim laikam Liepājas Universitāte, Svešvalodu katedra, pasniedzēja,  lektore 

1993. – 1997.g. Liepājas Pilsētas un rajona skolotāju pārkvalifikācijas (angļu valoda) kursu 

vadītāja  

1976. - 1979.g. Liepājas Pedagoģiskais institūts, Svešvalodu katedra, laborante, pasniedzēja  

1973. – 1976.g. Liepājas 1.viduskola, angļu valodas skolotāja 

1965. – 1973. g. Nīcas vidusskola,  angļu valodas skolotāja 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 

praktiskā angļu valoda 

valsts mācība (Lielbritānija) 

Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 

Svešvalodu mācīšanas metodika 

Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 

 Ikgadējas konferences, semināri 

2005.– 2010.g.Express Publishing  

2005. -  2011.g.  Longman English Language Teaching 

Valodu prasmes: 

latviešu - dzimtā,  krievu, angļu - brīvi, vācu -sarunu valodas līmenī 

 

 

2011.gada  2.maijā                                                                                     A. Šēna 
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INGRĪDA SOTĽIKOVA 

Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Personas dati: 

Dzimšanas gads: 

1954.gada 17.novembrī 

Kontaktadrese: 

Liepājā, Kungu ielā 30/34-33, tālr. 63424194 

Ziņas par darba vietu: 

Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepājā, LV 3401 

Izglītība: 

1999.- 2002. – LU - Vides zinātľu maģistrs; 

1972.-1977. – Rīgas Politehniskais institūts, ķīmiķa - inţeniera specialitāte; 

1961.-1972. – Liepājas 5.vidusskola. 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 

Vides zinātľu maģistrs 

Profesionālā darbība: 

1981. – līdz šim brīdim – Liepājas reģionālā vides pārvalde, inţeniere ķīmiķe, vecākā inţ.-ķīm., daļas 

vadītāja, direktora vietniece; direktore  

1980.-1981. – Liepājas linoleja rūpnīca, vecākā meistare; 

1977.- 1980. – a/s “Lauma”, maiľas meistare. 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 

- 

Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 

- 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 

- 

Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 
Projekti:  

2002.gads līdz 2005.gads no ES LIFE-Nature fonda atbalstītajā LU Bioloģijas fakultātes projektā 

„Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā”, kur piedalījos dabas parka „Bernāti” 

dabas aizsardzības plāna izstrādē un darbojos kā vietējais koordinators Dienvidkurzemes piekrastes 

apsaimniekošanas organizēšanā. 

Valodu prasmes: 

Latviešu – dzimtā 

Krievu – brīvi 

Vācu – sarunu valodas līmenī 

 

2011.gada 31.martā ………………………………..   Ingrīda Sotľikova  
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MĀRIS STRAZDS 

Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

Personas dati: 

Dzimšanas gads: 1960. 

Kontaktadrese: A.k. 479, Rīga–50, LV–1050 

 

Ziņas par darba vietu: 

Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB), projektu vadītājs 

Latvijas Universitāte, pētnieks 

E-pasts: mstrazds@latnet.lv 
 

Izglītība: 

Latvijas Valsts universitāte, 1978–1983, biologs 

papildus izglītošanās: 

23.02.–01.03.2008. Staţēšanās Šveices Ornitoloģijas institūtā Zempahā 

22.08.–03.09.2007. Staţēšanās un konsultācijas Konrāda Lorenca Etoloģijas institūtā Vīnē 

(Austrija) un Maksa Planka Ornitoloģijas institūtā Radolfcellā (Vācija) 
 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 

Bioloģijas doktora grāds piešķirts par disertāciju “Melnā stārķa saglabāšanas ekoloģija 

Latvijā”  LU Promocijas padomes sēdē 2011. gada 29. martā. 
 

Profesionālā darbība: 

2005/03–pašlaik, projektu vadītājs, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 

2007/01–pašlaik, pētnieks, LU Bioloģijas fakultāte 
 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 

Nav 
 

Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 

2009/05–pašlaik Projekta „DDT pārbaude melno stārķu olās Latvijā un citās Eiropas 

populācijās” vadītājs, LOB, Rīga, Latvija 

2005/03–2008/12 Projekta "Melno stārķu ligzdošanas sekmju monitoringa metodikas 

pilnveidošana un saimnieciskās darbības ietekmes uz ligzdošanas sekmēm novērtējums” 

vadītājs, LOB, Rīga, Latvija 

2004/08–2010/01 Projekta "Medľu riestu telpiskā sadalījuma pašreizējā stāvokļa analīze” 

eksperts, LOB, Rīga, Latvija 
 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 

A recent outbreak of DDF affects breeding success of Black stork in Eastern Europe”  P. 

444 in: C.Y. Miyaki, E. Höfling and R.J.Donatelli (Eds.). Abstracts of 25th International 

Ornithological Congress, 22-28 August, 22-28 August 2010, Campos do Jordão, Brazil (M. 

Strazds un S. Grīnblate; kļūdas dēļ tēzēs līdzautore nav norādīta). [Referāts, Simpozijā 

SA13 Other Subjects, angliski]. 

Stand Structure and Spatial Pattern of Regeneration of Pinus sylvestris in a Natural Treed 

Mire in Latvia. Silva Fennica 43(5): 767–781. 2009. (G. Brūmelis, M. Strazds and Ţ. 

Eglava) [angliski]. 

Preliminary report about the impact of DDT and other pesticides on breeding success of 

Black stork in Latvia. P. 83 in Keller V. & O‟Halloran, J. (eds.) 7th Conference of the 

European Ornithologists Union. Abstracts. 21–26 August 2009, Swiss Ornithological 

Institure. Sempach. (Strazds M. & Grinblate, S.) [Referāts simpozijā S11, angliski]. 
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Evaluation of Black Stork Ciconia nigra nest inspections in Latvia in 2003–2005. Biota 

7/1–2: 93–101. 2006. (M. Strazds, J. Ķuze, S. Reine) [angliski]. 

Ķemeru Nacionālā parka putni. (redaktors); Apgāds “Jumava”, 2006., Rīga, Latvija. (M. 

Strazds un J. Ķuze) 

Melnā stārķa (Ciconia nigra) aizsardzības pasākumu plāns Latvijā. (sastādītājs) Ķemeru 

Nacionālā parka administrācija, Rīga, 2005, 72 lpp. 
 

Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 

2009/08–pašlaik Eiropas Ornitologu Savienības padomes loceklis 

2002/11–pašlaik BirdLife International Eiropas meţu darba grupas (European Forest 

Task Force) loceklis 

2000/08–2010/05 LR Zemkopības ministrijas meţu konsultatīvās padomes loceklis, Rīga, 

Latvija 

2004/04–2007/09 Oficiālais novērotājs (līdz 2004/11 pirmais aizvietotājs) no 

Starptautiskās putnu aizsardzības biedrību savienības BirdLife International Eiropas 

Komisijas Meţsaimniecības un Korķa konsultatīvajā padomē (Forest and Cork Advisory 

Group), Brisele 

2003/12–pašlaik  Starptautiskās Dabas Aizsardzības savienības (World Conservation 

Union) Sugu izdzīvošanas komisijas (Species Survival Commission), gārľu speciālistu 

grupas loceklis 

1990/08–pašlaik  Starptautiskās dabas Aizsardzības savienības (World Conservation 

Union) Sugu izdzīvošanas komisijas (Species Survival Commission), stārķu ibisu un 

karošknābju speciālistu grupas loceklis 

Projekti: 

Valodu prasmes: 
 Lasot Runājot Rakstot 

Latviešu 5 4,5 4,5 

angļu 4,5 4 4 

vācu 4 4 3 

krievu 4,5 4 3,5 

 

 

 

2011.gada 13. aprīlī      Māris Strazds 
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VINETA TOMSONE 

Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Personas dati: 

Dzimšanas gads: 1971.gada 19.septembris 

Kontaktadrese: Klaipēdas iela 76 – 40, Liepāja, LV – 3416 

 

Ziņas par darba vietu: 

E-pasts: vineta.tomsone@liepu.lv  

Liepājas Universitāte Dabas un sociālo zinātľu fakultāte, Lielā iela 14, Liepājā, LV – 3401, Tel. 

634 0773 

Liepājas Valsts 1.ģimnāzija, Ausekļa iela 9, Liepāja. 

 

Izglītība: 

2006. - 2009 Liepājas Universitāte, otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības maģistra 

studiju programma Informācijas tehnoloģija; iegūts profesionālā maģistra grāds informācijas 

tehnoloģijā. 

2002. – 2006. Liepājas Pedagoģijas akadēmija, studiju programma Izglītības zinātľu maģistrs 

pedagoģijā (novirziens - informātikas didaktika); iegūts Izglītības zinātľu maģistra grāds 

pedagoģijā. 

2001. – 2002.g. Liepājas Pedagoģijas akadēmija, studiju programma Informātikas skolotājs; 

iegūta informātikas skolotāja kvalifikācija; 

1999. – 2001.g. Liepājas Pedagoģijas akadēmija, studiju programma dabaszinātľu bakalaura 

datorzinātnēs; iegūts dabaszinātľu bakalaura grāds datorzinātnēs; 

1997. – 1999.g. Liepājas Pedagoģijas akadēmija profesionālās izglītības studiju programma 

skaitļošanas tehnikas speciālists; iegūta operāciju sistēmu, datu bāzu un programmēšanas 

tehniķa kvalifikāciju. 

 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 

Profesionālā maģistra grāds informācijas tehnoloģijā, Mg.ing. 

Izglītības zinātľu maģistra grāds pedagoģijā, Mg.sc.educ. 

 

Profesionālā darbība: 

No 2001.g. un pašlaik informātikas skolotāja Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā; 

No 1999.g. un pašlaik asistente Liepājas Universitātes Dabas un sociālo zinātľu fakultātē; 

2002.g. – 2004.g. lektore Biznesa Augstskolā  “Turība”; 

No 1998.g. – 2010.g. augustam sekretāre (vecākā laborante) Liepājas Universitātes Matemātikas 

un informātikas katedrā. 

 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 

Informācijas tehnoloģijas I, II, Datu bāzes un informācijas sistēmas I, II, Informātikas metodika 

I, II, Informātikas skolas kursa zinātniskie pamati. 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 

1. „Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un 

praktisko kompetenču paaugstināšana” (Vienošanās Nr. 

2010/0043/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/001); tālākizglītības programmu izdales materiālu 

eksperte. 

2. Eiropas Sociālā fonda projekts „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība” (Vienošanās 

Nr.2010/0062/1DP/1.2.1.2.3/09/IPIA/VIAA/003); tālākizglītības programmu izdales materiālu 

eksperte. 

3. No 01.01.2010 darbība projektā 2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003 „Profesionālajā 

izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences 

paaugstināšana” 
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4. 2009./2010. mācību gadā dalība projekta „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu 

nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” (Vienošanās Nr. 

2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002) ietvaros: mācību materiālu izstrāde 10.klasēm 

mācību priekšmetā „Informātika”. 

5. 2006. – 2008. Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2.5.1.aktivitātes „Atbalsts lietišķajiem 

pētījumiem valsts zinātniskajās institūcijās” projekta „Inovatīvi programmatūras inţenierijas 

spēļu risinājumi zināšanu sabiedrības prasmju attīstīšanai” metodikas eksperte. 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 

1. Dz.Tomsons, A.Samuseviča, V.Tomsone (2009). Development of Competencies by Playing 

Games and Using E-learning Environment. Proceedings of 7th International JTEFS/BBCC 

conference "Sustainable development. Culture. Education." (Part II), Daugavpils: Daugavpils 

University, 2009. 

2. A.Samuseviča, Dz.Tomsons, V.Tomsone (2009). Competence development and technology 

enhanced learning in higher education. Proceedings of International Conference „Topical 

Issues In The Internationalisation Of Higher Education”, Yaroslav-the-Wise Novgorod State 

University, Veliky Novgorod, Russia, 2009. 

3. Samuseviča A., Poľemecka V. Higher Education: Changes, Challenges and Development. // 

Internacional Conference // Rakstu krājums: Teacher education in the 21st century: changes 

and perspektives. Lithuania: Šiauliai University, Faculty of Education. 2007. 

 

Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 
Projekti: 

1. No 01.01.2010 darbība projektā 2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003 „Profesionālajā 

izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences 

paaugstināšana” 

2. 2009./2010. mācību gadā dalība projekta „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu 

nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” (Vienošanās Nr. 

2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002) ietvaros: mācību materiālu izstrāde 10.klasēm 

mācību priekšmetā „Informātika”. 

3. 2006. – 2008. Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2.5.1.aktivitātes „Atbalsts lietišķajiem 

pētījumiem valsts zinātniskajās institūcijās” projekta „Inovatīvi programmatūras inţenierijas 

spēļu risinājumi zināšanu sabiedrības prasmju attīstīšanai” metodikas eksperte. 

 

Valodu prasmes: krievu un angļu valoda – sarunu valodas līmenī. 

 

 

 

 

2011.gada 8.aprīlī ……………………………………… Vineta Tomsone 
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IVETA TUMAŠČIKA 

Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Personas dati: 

Dzimšanas gads: 25.10.1965. 

Kontaktadrese: Siena iela 3-28, Liepāja, LV-3401 

Tālrunis: 296197352, e-pasts: iveta.tumascika@liepu.lv 

 

Ziņas par darba vietu: 

Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401 

 

Izglītība: 

No 2008. – 

šobrīd 

Studijas Liepājas Universitātes  maģistrantūras studiju programmā 

„Karjeras konsultants” 

2005.-2007. Latvijas Policijas akadēmija, tiesību zinātľu maģistra grāds valsts tiesību 

apakšnozarē; 

1995.-2000. Latvijas Policijas akadēmija, bakalaura grāds tiesību zinātnēs, 5.līmeľa 

profesionālā kvalifikācija - jurists 

1984.-1988. Liepājas Pedagoģiskais institūts, matemātikas specialitāte, kvalifikācija 

– matemātikas skolotāja 

 

 

Papildus izglītība: 

27.03.2008. seminārs Administratīvais process mācību iestādē, SIA „RAJOS” 

(sertifikāts), 

11.03.2008. seminārs Pats sev jurists: svarīgākais, kam jāpievērš uzmanība, slēdzot 

līgumus, SIA „Arhīvs L” (sertifikāts), 

12.07.2007. seminārs Administratīvais process kā instruments tiesiskajās attiecībās ar 

valsti un aktuālākās likuma prasības līguma slēgšanas procesā, SIA 

„Ekspresdruka” (sertifikāts), 

20.03.2007. seminārs Iekšējo normatīvo aktu izstrādāšana un piemērošana, SIA 

„Ekspresdruka” (sertifikāts) 

 

 

Profesionālā darbība: 

No 20.11.2006. Liepājas Universitāte, juriskonsulte 

No 25.10.2006. Liepājas Universitāte, lektore 
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No 01.2006. SIA „Avards”, valdes locekle un kapitāldaļu īpašniece 

01.02.2005.-17.11.2005. SIA „TOLMETS”, juriste 

08.01.2002.-01.02.2005. LR Uzľēmumu reģistrs, valsts notārs 

01.02.1995.-08.01.2002. LR Naturalizācijas pārvalde, Liepājas reģionālās nodaļas 

vadītāja vietniece 

 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 

publiskās tiesības, 2 KRP 

komerctiesības, 2 KRP 

civiltiesības, 2 KRP 

starptautiskās tiesības, 2 KRP 

tūrisma darījumu tiesiskās attiecības, 2 KRP 

autortiesības, 2 KRP 

likumdošana izglītības sistēmā un bērnu tiesību aizsardzība, 2 KRP (kopā ar Silvju Zaķi) 

likumdošana karjeras atbalsta sistēmā, 2 KRP 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 

Tumaščika I. Eiropas Savienības pilsoľa tiesības un pienākumi // Sabiedrība un kultūra.XI : 

rakstu krājums / Liepājas Universitāte.Sociālo zinātľu katedra.Vadībzinātľu katedra ; sast. Arturs 

Medvedckis. - Liepāja : LiePA, 2009. - 628 lpp. 

 

Papildus ziľas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 

Projekti:   11.2009.- 12.2009. – Projekts „Kļūsti par uzľēmēju 5 dienās!”, lektore 

 

Valodu prasmes:  Latviešu - dzimtā valoda 

Angļu – ar vārdnīcas palīdzību 

   Krievu - brīvi 

 

 

 

2011. gada 25. martā   ..................................... Iveta Tumaščika 
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LAIMONS VIRSIS 

Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Personas dati: Laimons Virsis 

                 Dzimšanas gads:1954 

 

                 Kontaktadrese: Raiľa iela 65 dz. 1, Durbe, Durbes novads, LV-3440 

Ziņas par darba vietu: Liepājas Universitāte, Liepāja, Lielā iela 14, tālrunis 63423023 

                               E-pasts: laimons.virsis@liepu.lv 

Izglītība:  2006-2009, Liepājas Universitāte, maģistrs informātikas didaktikā 

2003-2004, Latvijas Universitāte, ekonomists 

1972-1977, Rīgas Politehniskais Institūts, Automātisko elektrosakaru inţenieris 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 

                    - 

Profesionālā darbība: 2005, Liepājas Universitāte, datortehnikas inţenieris. 

1996-2003, SIA Lattelekom, centrāļu inţenieris. 

1983-1996, Ata Kronvalda Durbes vidusskola, fizikas - informātikas skolotājs 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 

                          Vides un Zemes fizika I,II 

Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 

                                              - 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 

                                      - 

Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 

Projekti: 

Valodu prasmes: latviešu valoda 

   krievu valoda 

angļu valoda 

 

 

 

 

 

 

2010.gada 4.aprīlī ……………………………………..  Laimons Virsis 
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DAIGA ŢAIME 

Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Personas dati: 

Dzimšanas gads: 1965. 

Kontaktadrese: Atbodas bulvāris 12a-21, Liepāja, Latvija 

E-pasts: daiga.zaime@liepu.lv 

 

Ziņas par darba vietu: 

Liepājas universitāte, dabas un sociālo zinātņu fakultāte, lektore(vēlēts), 

Liepājas universitāte, MZITI asistente(vēlēts). 

 

Izglītība: 

Kopš 2009.g. LiepU Maģistra programma Informācijas tehnoloģijas, apakšnodaļa IT projektu vadība; 

Kopš 2006.g. LU, Doktorantūra, matemātikas specialitāte, apakšnodaļa matemātiskā analīze un 

modelēšana; 

2003.-2004. g. LPA, Maģistra programma Izglītības zinātľu     maģistrs pedagoģijā, informātikas 

didaktika; 

2001.-2003. g.  studijas Liepājas Pedagoģiskā akadēmijā. Iegūta vidējās izglītības skolotāja 

kvalifikācija informātikā; 

1983.-1988. g. studijas Latvijas Valsts Universitātē, fizikas un matemātikas fakultātē, lietišķās 

matemātikas specialitātē, iegūta matemātiķa kvalifikācija; 

1983.g. Liepājas 5.vidusskola, Vidējā izglītība . 

 

Profesionālā darbība: 

Kopš 2007.g. Liepājas Universitātes Matemātikas zinātľu un Informācijas tehnoloģiju institūta 

asistente 

2007.-2009.g. Latvijas Universitātes Matemātikas un Informātikas institūta matemātiķe 

Kopš 2006. gada Liepājas Universitātes Matemātikas un informātikas katedra, lektore; 

2006.-2007.māc.g. Grobiľas vidusskola, informātikas skolotāja; 

2003.-2006.māc.g.. gada Liepājas Pedagoģiskās Akadēmijas Matemātikas un informātikas katedra, 

asistente; 

2005.-2006.māc.g. Grobiľas vidusskola, direktora vietniece informātikā; 

2001.-.2002. gadā Liepājas rajona Gaviezes pamatskola, datorzinību skolotāja; 

1999.gadā Liepāja, bērnudārzs “Delfīns”, audzinātāja; 

1995.-1996. gadā Liepājas rajona Gramzdas pamatskola, sākumskolas skolotāja; 

1993.-1994. gadā Liepājas rajona Virgas pamatskola, vācu valodas skolotāja; 

1988.-1993. gadā Latvijas Zinātľu Akadēmija, radioastrofizikas observatorija, matemātiķe; 

1988. gadā Latvijas Zinātľu Akadēmija, radioastrofizikas observatorija, laborante; 

1986.-1988. gadā LVU Astronomiskā observatorija, laborante; 

1985.-1986. gadā LVU Skaitļošanas centrs, laborante. 

 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 

Skaitliskās metodes, Vispārīgā fizika, Fizika, Informācijas tehnoloģijas, Jaunas tehnoloģijas 

tulkošanā, Biomatemātika, Astronomija, Relativitātes teorija, Eksperimentālo datu skaitliska 

apstrāde, Datorgrafika, Kvantitatīvas metodes vides pārvaldē, Skolas fizikas kursa zinātniskie 

pamati. Optika, Skolas fizikas kursa zinātniskie pamati. Mehānika, Skolas fizikas kursa 

zinātniskie pamati. Termodinamika, Skolas fizikas kursa zinātniskie pamati. Elektrība, Skolas 

fizikas kursa zinātniskie pamati. Pasaules uzbūve, Fizikas mācīšanas metodika, Tehnikas 

pamati. 

Skolotāja programmā LPA: Programmēšana un datori (9 kr.p.) 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 

Promocijas darba izstrāde. 
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Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 

1. Daiga Zaime, J.Rimshans Developing and USe of Propagator Difference Scheme for Solving 

of ADR Equations, The 16th International Conference „Differential Equations and 

Applications” ICDEA2010, Jule 19-23, 2010, Riga, Latvia 

2. Daiga Ţaime MZIT institūta matemātisko modeļu pielietojumi vides problēmu risinājumos 

10.starptautiskā zinātniski metodiskā konference „Cilvēks un vide”, raksts, iesniegts. 

3. J.S.Rimshans,J.Kaupuzs,Sh.E.Gusainov,A.Medvid, D.Zaime A Method of Conversion of Some 

Coefficient Inverse Parabolic Problems to a Unified Type of Integral-diefferential Equation, 

The 9th International Conference on Global Research and Edeucation, Inter-Academia 2010, 

raksts, pieľemts publicēšanai 

4. D.Zaime,J.Rimshans,Sh.E.Guseynov Propagator Method for Numerical Solution of 

Convective Fisher Equation, The 9th International Conference on Global Research and 

Education, Inter-Academia 2010, raksts, pieľemts publicēšanai 

5. D. Ţaime MZITI un LiepU matemātikas un informātikas katedra reģionalās telpiskās 

plānošanas stratēģiju kontekstā Starptautiska zinātniska konference "Telpiska stratēģija 

ilgtspējīgai attīstībai: veidojam Latvijas nākotni" 15.-17.10.2009., Rīga, referāts, iesniegts 

raksts publikācijai 

6. D.Ţaime, Propagator difference scheme for solving of the dissipative Murray equation, 14
th
 

International Conference MMA2009 (Mathematical Modelling and Analysis), 27.-30. maijs, 

Daugavpils, Latvija,   tēzes konferences tēţu krājumā,90.lpp.  

7. J.Rimšāns and D.Ţaime, Numerical Propagator Method for ADR Equation, Journal of 

Differential Equations and Applications, raksts Journ.of Differential Equations, Latvia 

Univesity press, Riga, 8,2008, 111.-124.pp. 

8. D.Ţaime, referāts “Implicit Propagator Difference Scheme for ADR Equation”, 13
th
 

International Conference MMA2008 (Mathematical Modelling and Analysis), Tartu, Igaunija, 

  4.jun-7.jun. 2008., tēzes “Abstracts of the 13
th
 Internationale Conference 2008”,  

9. D.Ţaime „Mathematical Models in the New Course of Mathematical Biology in LPA”, 

Starptautiskā konference „Teaching Mathematics: Retrospective and Perspectives”, Viļľa, 

Lietuva, 16.-17.maijs 2008., tēzes 82.-84.lpp. (3 lapas) konferences materiālos, raksts  

D.Ţaime „Mathematical models in the new course of mathematical biology in LPA, IX 

INternational conference Teaching mathematics: retrospective and perspectives, Proceedings, 

168-173.lpp (6 lapas), Vilnius, 2008. 

10. D.Ţaime. „Numerical propagator method for solving of mathematical modelling problems”, 

raksts 3.starptautiskajās konferences „Information Society and Modern Business” ,Ventspilī, 

21.-22.sept.,2007, proceedings, (263.-270. lpp.) 

11. D.Ţaime, J.Rimšāns, Š.Guseinovs. „Analytical and numerical solutions of temperature 

transients in electrochemical machining”, ISEF2007 konference (XIII International 

Symposium on Electromagnetic Fields), Prāga, Čehija, 13.-15.sept.2007., tēzes, raksts 

D.Ţaime, J. Rimshans, S. Guseynov. Analytical and Numerical Solutions of Temperature 

Transients in Electrochemical Machining. Advanced Computer Techniques in Applied 

Electromagnetics, Springer Series in Advances in Soft Computing (series 4240) 2008, 60 – 

65.lpp. 

12. Дайга Жайме. Использование программи динамической геометрии ГЕОНЕхТ и 

программатуры Соас5 в математической моделирование физикальных процессов в 

школьном курсе, raksts  konferences materiālos, Методология и технологии образования в 

 веке: математика, информатика, физика.  Минск, Международная научно-

практическая конференция, dec., 2005. pp.258-260 

13. Daiga Ţaime. Use of Dynamic geometry software in education. VI International conference 

Teaching Mathematics: Retrospective and Perspectives. raksts konferences materiālos, 

Vilniaus Universitas, 2005., 194.-199.lpp.  

14. Daiga Ţaime. GEONExT-dinamiskās ģeometrijas programma. V International conference 

Teaching Mathematics: Retrospective and Perspectives. Raksts konferences materiālos 

Pedagogische Academie Liepaja, 2005., pp.245.-250.  

 

Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 
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Kursi 2006.g. okt.-2007.g. jūl. Latvijas Universitāte, „Fizikālo procesu datormodelēšana”, 110 

st. 

 

Lekcijas, skolas u.c. ārzemju augstskolās un pētniecības iestādēs 

ERASMUS projekta ietvaros „Pasniedzēju mobilitātes programma” lasītas lekcijas astronomijā, 

Šauļu Universitātē, Lietuva, 2008.g.aprīlis, Rostokas Universitātē, Vācija,  2008.g. novembris, 

Elblogas Universitātē, Polija, 2010.g.oktobris. 

 

Projekti: 

 

ESF finansētie pētniecības un izglītības projekti: 

1. Aktivitāte „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei”, projekts Matemātiskās fizikas tiešo un inverso 

problēmu efektīvu analītisku un skaitlisku metožu izstrādes materiālzinātņu, vides un 

ekonomikas pētījumos, pētniece., no 2009.g. 

2. Dalība ESF projektā Dabaszinības un matemātika, materiālu izstrāde, eksperte, 2009.-2010.g. 

3. Dalība ESF projektā Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas 

apstākļos, Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001, lektore, 2008.-2010.g. 

4. Matemātikas sacensības Liepājas pilsētas un rajona 8.-12. klases skolēniem, eksperts, 2006.g. 

 

IZM finansētie LPA zinātniskās darbības attīstības projekti: 

1. Augstas veiktspējas aprēķinu metodes vides un satiksmes plūsmu dinamikā, matemātiķe, 

2008.g. 

2. Elektrodisociācijā iegūtā porainā silīcija tehnoloģosko un fizikālo īpašību teorētiski un 

eksperimentāli pētījumi, matemātiķe, 2008.g. 

3. Stabilu analītisku un skaitlisku tehnoloģiju izstrādes determinēto un varbūtisko sistēmu 

inverso problēmu pētījumi, matemātiķe, 2008.g. 

4. Augstas veiktspējas aprēķinu metodes vides un satiksmes plūsmu dinamikā, matemātiķe, 

2007.g. 

5. Elektrodisociācijā iegūtā porainā silīcija tehnoloģosko un fizikālo īpašību teorētiski un 

eksperimentāli pētījumi, matemātiķe, 2007.g. 

6. Stabilu analītisku un skaitlisku tehnoloģiju izstrādes determinēto un varbūtisko sistēmu 

inverso problēmu pētījumi, matemātiķe, 2007.g. 

7. Augstas veiktspējas aprēķinu metodes vides un satiksmes plūsmu dinamikā, matemātiķe, 

2006.g. 

 

Liepājas Izglītības pārvaldes finansētie: 

2. Jauno zinātnieku skola, 2008.g., projekta vadītāja 

3. Jauno zinātnieku skola, 2009.g., projekta vadītāja 

 

Valodu prasmes: 

Angļu-brīvi, vācu-brīvi, krievu- brīvi, latviešu-dzimtā. 

 

 

 

2011. gada 30. maijā   .....................................  Daiga Ţaime 
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MĀRA  ZELTIĽA 

Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

Personas dati  

Dzimšanas gads 1955. gada 2. decembris 

Kontaktadrese Republikas iela 21-3 LV 3401 Liepāja  

Ziņas par darba vietu  

E-pasts mara.zeltina@liepu.lv 

Izglītība  

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Valsts Universitātes Bioloģijas fakultāte (1974.-1979. 

gads) 

Piešķirtā kvalifikācija Biologs, bioloģijas un ķīmijas pasniedzējs 

Akadēmiskie nosaukumi, 

zinātniskie grādi 

 

 Bioloģijas doktors (Latvijas ZA A. Kirhenšteina 

Mikrobioloģijas institūts) 

Profesionālā darbība  

 Liepājas Universitātes (LiepU) Dabas un sociālo zinātľu 

fakultātes dekāne; profesionālā bakalaura studiju programmas 

„Vides pārvalde” direktore; docente; vides zinātnes nozares 

vadītāja 

 LiepU Vadībzinātľu institūta pētniece  

 Latvijas vides zinātnes un izglītības padomes locekle 

 Liepājas pilsētas domes Vides komisijas locekle 

 Liepājas pilsētas domes Vides daļas vadītāja, eksperte (1999-

2006) 

Akadēmiskie kursi  

 Ilgtspējīgas attīstības plānošana 

 Stratēģiskā vides pārvaldība 

 Uzľēmumu pārvaldības sistēmas 

 Pētījumu metodoloģija; Pētniecība sabiedrības vadībā 

 Vides zinātne; Vides tiesības; Ekosistēmu aizsardzības un 

pārvalde 

Zinātniski pētnieciskā 

darbība 

 

 Augstskolu pētnieciskais potenciāls- reģionālās attīstības 

veicināšanai (Norvēģijas valdības divpusējais finanšu 

instruments; pētniece; 2010-2012)  

 Multidisciplinārā sadarbība piekrastes ilgtspējīgai attīstībai 

(2008/IZM/05; projekta vadītāja) 

 Augstākās izglītības vajadzību izpēte un studiju programmu 

optimizācijas Kurzemes plānošanas reģionā (2008/IZM/03; 

pētniece)  

 Pilsētas attīstības stratēģiju pārraudzība” (2007/IZM/07; 

projekta vadītāja) 

Nozīmīgākās zinātniskās 

publikācijas un mācību 

literatūra 

 

 Zeltiľa, M., Medveckis, A., Rimšāns, J.. Sadarbība starp 

Liepājas zināšanu institūcijām un praktiķiem reģiona 

ilgtspējīgai attīstībai. No: Augstskolas reģionos: zināšanu 

pārnese un prakses mijiedarbe Tīsenkopfs, T., Bela, B., 

Kunda, I. (red.). Rīga: Zinātne, 2011, 337.-366. lpp. 
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 Karule, L., Glikasa, O., Zeltiľa, M. Izglītība ilgtspējīgai 

attīstībai.- Skolotājs, 1. nr.  2009, 14.-17.lpp. 

 Zeltiľa. M. Piekrastes pilsētu dabas aizsardzība: pilsētvides 

pārvaldes attīstības iespējas.-Ernšteins, R., Jūrmalietis, R. 

(red.) Piekrastes ilgtspējīga attīstība: sadarbības pārvaldība. 

Rakstu krājums, Eiropas Parlamenta Nāciju Eiropas grupa un 

Latvijas  

Universitāte, LU EVF Vides pārvaldības katedra, LU 

Akadēmiskais apgāds, Rīga, 2008, 49.-55. lpp. 

 Zeltiľa, M. Padomju armijas atstātās pēdas. No:  Liepājas kā 

attīstības ceļvedis. Stratēģiskās analīzes komisija: Zinātne, 

2008, 233.- 240. lpp. 

 Leitane, I., Liduma, D., Zeltina, M. Innovative Leistungen 

lettischer Unternehmungen.-Innovationsfaeigkeit und 

kulturelles Wandel mittelstaendisher Unternehmungen, XVII 

Betriebswirtschaftliche Tage uz Schwerin 2007, Band 17, 133-

141 S. 

 Zeltiľa, M. Ilgtspējīgas attīstības vērtēšana pašvaldībās. 

Starptautiska konference „Vides zinātne un izglītības Latvijā 

un Eiropā”- Rīga, 2007. gada 8.-9. februāris. Konferences 

rakstu krāj., RTU izdevniecība: Rīga, 56. lpp.  

 Zeltina, M., Hartman, T. Liepaja developes an Action Plan for 

its Air Management System.- Baltic Cities Environmental 

Bulletin, 2005, p. 18-19. 

Papildus ziņas par 

profesionālo darbību 

 

Projekti ESF „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 

optimizācijas apstākļos: Atbalsts pedagogu darbam skolā 

nepieciešamai kvalifikācijai  (ESF, 2009-2010; lektore)  

 Pedagoģiskās korekcijas programmas IKT jomā izstrāde un 

īstenošana jauniešiem ar zemu pamatprasmju un zināšanu 

līmeni (ESF, 2007-2008; eksperte) 

 Liepājas Pedagoģijas akadēmijas Informācijas Tehnoloģiju 

programmas studentu kvalifikācijas prakse (ESF, 2007-2008; 

eksperte) 

 Inovatīvi programmatūras inţenierijas spēļu risinājumu 

zināšanu sabiedrības prasmju attīstīšanai- Sprīdītis (ERAF, 

2005-2008; eksperte) 

 Pētniecības un augstākās izglītības kohēzija vadībzinātľu 

nozarē (2006/IZM/04; projekta vadītāja) 

 Informācijas tehnoloģijas vides izglītībai un ilgtspējīgai 

attīstībai (Latvijas vides aizsardzības fonds, 2005; projekta 

vadītāja) 

 Inovatīva pieeja EMAS II ieviešanā jauno ES dalībvalstu 

pašvaldībās (2005-2007;  koordinatore) 

 Ilgtspējīga transporta attīstība (INTERREG, 2005-2008; 

koordinatore) 

Valodu prasmes  Vācu, krievu, angļu 

 

 

 

 

2011.gada 1. jūnijā                                                                                                         Māra Zeltiľa 
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4. Studiju kursu programmas 

 

Sakārtotas atbilstoši studiju kursu daļām (A, B, B1, B2, Prakse, C) 
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A daļa 
KURSA KODS FilzP091 

 

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKTŪRA 
 

*Kursa nosaukums latviski Filozofija  

*Kursa nosaukums angliski Philosophy 

*Studiju programma/-as, kurai/-

ām tiek piedāvāts studiju kurss 

Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inţenierija 

*Statuss (A, B, C daļa) A daļa 

*Kredītpunktu skaits; KRP 

sadalījums pa semestriem, ja kursam ir 

vairākas daļas 

2 KRP, pilna laika studijām – 1. semestris 

          nepilna laika studijām – 2. semestris 

*KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds 

Zaigonis Graumanis 
Struktūrvienība 

LiepU Dabas un sociālo 

zinātľu fakult. 

Amats, grāds 

Docents, filozofijas doktors 

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 

st.) 
80  stundas 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 

praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 
16 stundas 

*Semināru vai praktisko 

nodarbību skaits 
16 stundas 

Laboratorijas darbu skaits  

*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 

bakalaura; 5-6 – akadēmiskā 

maģistra;  P – profesionālais**) 

P 

*Pārbaudes forma/ -as eksāmens 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 

programmas daļa, kurā kurss 

jāapgūst) 

Nav nepieciešamas 

Zinātľu nozare/apakšnozare Filozofija  

*Kursa mērķi 

 

 

Izprast filozofijas būtību, priekšmetu, savdabību, lomu cilvēka 

dzīvē, vietu garīgajā kultūrā un gūt priekšstatu par tās 

attīstības vēsturiskajiem laikmetiem. 

*Kursa uzdevumi 

 

 

 

Filozofijas kursā ir jāizpilda virkne uzdevumu. Tie ir šādi: 

apgūt (izstudēt, izkonspektēt ) ar filozofiju saistītās  sadaļas, 

kuras var sekojoši sagrupēt: 1) filozofijas būtība, priekšmets, 

priekšnoteikumi, loma cilvēka dzīvē; 2) filozofijas, 

mitoloģijas un reliģijas attiecības; 3) filozofijas vēstures 

laikmeti un virzieni; 4) kultūras izpratne filozofijā, 5) 

svarīgākās tēmas filozofijas vēsturē, kurām ir aktuāla nozīme 

mūsdienās. 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 

kompetences) 

Kursa noslēgumā students 1) izprot filozofijas savdabību, tās 

attiecības ar citām garīgās dzīves formām, kā arī lomu cilvēka 

dzīvē; 2) prot saistīt abstrakto ar konkrēto, atšķir filozofisko 

domāšanu no cita veida domāšanas; 3) zina un prot lietot 

filozofijas galvenos jēdzienus; 4) izprot objektīvās patiesības 

nozīmi; 5) iegūst prasmi saskatīt galveno daudzveidībā, 

saprast būtību un jēgu; 6) izprot svarīgākās filozofiskās 

mācības un apzinās to nozīmi  sabiedrības dzīvē. 

Kursa valoda Latviešu valoda 

*KURSA ANOTĀCIJA 

LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 
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Kursā ietilpst šādi jautājumi: 

filozofijas rašanās, tās 

priekšnoteikumi, sastāvdaļas, 

metodes, virzieni, Filozofijas 

attiecības ar citām garīgās 

dzīves formām. Austrumu 

filozofijas savdabība. Antīkā 

filozofija, tās periodizācija. 

Viduslaiku filozofija. 

Teocentrisms. Patristika, 

sholastika.  Renesanses 

laikmeta filozofija. Jauno laiku 

empīrisms un racionālisms. 

Apgaismība, tās pārstāvji.    

Vācu klasiskā filozofija. I. 

Kants.  A. Šopenhauers un 

dzīves filozofija. Marksisma-

ļeľinisma ideoloģija. Ieskats 

20. gs. filozofijās: 

psihoanalīzē, eksistenciālismā, 

fenomenoloģijā, 

postmodernismā.  

The course comprises the following themes: the 

reason for the origin of philosophy, trends, 

problematic issues, functions. Relationships of 

philosophy with other forms of mental life. 

Singularity of the Eastern philosophy. Periods in the 

history of philosophy. Differences between classical 

philosophy and modern philosophy. Ideas of Christian 

philosophy. Empiricism and rationalism in the 

philosophy of the New Times. Philosophy of the 

Enlightenment period and its representatives in Latvia. 

Philosophical thought at the beginning of the 20
th
 century in 

Latvia. Life philosophy. Psychoanalysis.         Existentialism. 

Phenomenology. Postmodernism. 

 

 

 

 

 

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS 

Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, 

ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas) 

Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, semināri, 

praktiskās nodarbības, laboratorijas 

darbi) 

Filozofijas 

savdabība 

 

Filozofijas rašanās, sastāvdaļas, 

loma cilvēka dzīvē 

Filozofijas attiecības ar citām 

              

2 st.  

 

                                      

Lekcija 
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garīgās dzīves formām.  2 st.  

 

Lekcija 

Filozofijas 

vēstures laikmeti, 

virzieni 

Materiālisms un ideālisms kā 

pretstati 

2 st. Seminārs 

Patiesības 

problēma 

Subjektīvā un objektīvā patiesība 2 st. Lekcija 

Antīkās filozofijas 

vēstures posmi 

 

Pirmssokratiskais posms.                

Sofistika, tās iezīmes 

Sokrats, mazās sokratiskās skolas 

Platona filozofija 

Hellēniskā perioda filozofija. 

Stoicisms 

2 st. 

2 st. 

2 st. 

2 st. 

2 st. 

Seminārs 

Lekcija 

Seminārs 

Lekcija 

Seminārs 

Viduslaiku 

filozofija 

Kristīgās filozofijas pamatjēdzieni. 

Teocentrisms. Sholastika 

               

2 st. 

                                      

Lekcija 

Renesanses 

filozofija 

Renesanses filozofijas iezīmes 2 st. 

 

Seminārs 

Jauno laiku 

filozofija 

Jaunlaiku empīrisms un 

racionālisms 

2 st. 

    2 st. 

Lekcija 

Seminārs 

19. gadsimta otrās 

puses filozofija 

A. Šhopenhauers un dzīves 

filozofija 

               

2 st 

                                   

Seminārs 

Marksisms-

ļeľinisms 

Marksisma-ļeľinisma ideoloģijas 

iezīmes 

2 st. 

 

Lekcija 

Psihoanalīze un  

tās filozofiskie 

aspekti 

Z. Freids, K. G. Jungs, Ē. Fromms 2 st. seminārs 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 

 1. Semināru tēmu gatavošana ( literatūras avotu 

studēšana, konspektēšana, informācijas meklēšana 

plašsaziľas līdzekļos ). 

2. Neliela apjoma referāta filozofijā sagatavošana (tēmas 

dod pasniedzējs ). 

3. Gatavošanās kontroldarbu rakstīšanai 

32  

 

10 

 

6 

*Prasības KRP iegūšanai Ir jābūt ieskaitītiem visiem semināriem un kontroldarbiem, 

kā arī jāsaľem pozitīva atzīme eksāmenā. 

*Mācību pamatliteratūra 1.  Antīkā un viduslaiku filozofija.- R., 1997                         

2. Braiens Megi. Filozofijas vēsture. – R.,     2000. 

3. Filozofijas atlants / attēli un teksti.- R., 2000. 

4. Filosofijas vēsture. No antīkās pasaules līdz mūsdienām.      

– R., 2006.  

5. Klīve V. V. Gudrības ceļos. – R., 1996. 

6. Kūle M., Kūlis R. Filosofija. – R., 1998.  

   7. Rietumeiropas filozofija 14.- 18. gs. – R., 2000. 

 8. История философии в кратком  изложении. – М., 

1991. 

Mācību papildliteratūra 1.  Airaksinens Timo. Filosofijas pamati vidusskolai. – R.: 

Zvaigzne ABC.                                                                  

2. Dirāns Vils. Filosofijas stāsts. – R.: Zvaigzne ABC, 2010.  

3. Semane T. Gudrību meklējot. – R., 2003. 

4. Vilks A. Ievads filozofijā vidusskolām. – R., 2000. 

5. Vorbertons N. Filosofijas pamati / Mācību līdzeklis. – R., 

2001. 

6. Sūna U., Oļševskis G. Ievads filozofijā. – R., 1993. 
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Periodika, interneta resursi un citi 

avoti 

www.filozofija.lv,   www.satori.lv   

 

Kursa autors: 
 Zaigonis Graumanis 06.04.2011 

 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

Kurss apstiprināts: 
 Anita Jansone 

DSZ fakultātes domes sēdes 

protokols Nr. 14, 

12.05.2011. 

 Prodekāne Paraksta atšifrējums  

 

* Obligāti aizpildāmie lauki 

** Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā 

(profesionālais bakalaurs, profesionālais maģistrs, profesionālā studiju programma 
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KURSA KODS  
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA 
 

*Kursa nosaukums latviski Vides ētika 

*Kursa nosaukums angliski Environmental Ethics 

*Studiju programma/-as, kurai/-

ām tiek piedāvāts studiju kurss 

Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inţenierija 

*Statuss (A, B, C daļa) A 

*Kredītpunktu skaits; KRP 

sadalījums pa semestriem, ja kursam 

ir vairākas daļas 

2KRP, 5.sem. 

*KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Arturs Medveckis DSZF Lekt. Mg.paed. 

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 

40 st.) 

80 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 

praktiskie un laboratorijas darbi = 2 

st.) 

8 

*Semināru vai praktisko 

nodarbību skaits 

8 

Laboratorijas darbu skaits  

*Kursa līmenis (1-4 – 

akadēmiskā bakalaura; 5-6 – 

akadēmiskā maģistra; 7- doktora; 

P – profesionālais**) 

P 

*Pārbaudes forma/ -as E 

Priekšzināšanas (kursa 

nosaukums, programmas daļa, 

kurā kurss jāapgūst) 

Filozofija. 

Zinātľu nozare/apakšnozare Vides filozofija 

*Kursa mērķi 

 

 

Veidot sistematizētu, metodoloģiski pamatotu un argumentētu 

izpratni par vides kultūras un ētikas jautājumiem dabiskajā un 

sociālajā vidē; attīstīt prasmi analizēt reālas parādības un 

procesus dabas un kultūrvides ilgtspējas saglabāšanas 

skatījumā, balstoties uz vides ētikas normatīvo regulējumu un 

zaļās domāšanas morālē sakľotajām tradīcijām Latvijas, 

Eiropas un globālo izaicinājumu kontekstā. 

 

*Kursa uzdevumi 

 

 

 

1.Apgūt teorētiskos kursus un izpildīt prasības semināru 

patstāvīgam sagatavošanas darbam.  

2.Veidot izpratni par vides kultūras un vides ētikas 

teorētiskajām pamatnostādnēm.  

3.Spēt novērtēt un argumentēt vides kultūrvēsturiskā 

mantojuma saglabāšanas nepieciešamību, to sabalansējot ar 

jaunas dzīves kvalitātes un ekonomisko vajadzību 

apmierināšanu, respektējot vides ētikas un ilgtspējas 

nosacījumus.  

*Kursa rezultāti (apgūstamās Ir paaugstināta kompetence vides ētikas akadēmiskās 
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kompetences) izpratnes līmenī, pilnveidotas kompetences ekonomisko, 

sociālo procesu un racionālas vides resursu izmantošanas, 

saglabāšanas un atjaunošanas problēmu analīzē reālā 

kultūrvidē. 

Kursa valoda Latviešu  

*KURSA ANOTĀCIJA 

LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Studiju kursā paredzēts iepazīties 

ar 

vides kultūras un vides ētikas 

teorētiskajām pamatnostādnēm, 

piedāvājot iespēju praktiskajai 

vides rīcības stratēģiju pilnveidei, 

respektējot kultūrvēsturisko 

tradīciju, vides ētikas principu 

ievērošanu, tos sabalansējot ar 

saprātīgu ekonomisko un kultūras 

vajadzību apmierināšanu. 

Patstāvīgajās studijās, semināra 

nodarbībās, izmantojot sekundāros 

pētījumus, tos papildinot ar 

praktiskā lauka darba pieredzi,  

izstrādāt un prezentēt kādas 

kultūrvides vides ētikas kodeksu. 

The study course envisages getting acquainted with the 

fundamental theoretical approaches in culture environment 

and environmental ethics, providing possibility for practical 

environmental action strategy improvement, by respecting 

cultural-historical traditions, environmental ethical principles, 

reconciling it with a fair degree of economic and cultural 

needs. 

During independent studies, during seminars through 

secondary researches, by supplementing them with practical 

fieldwork experience, to work out and present   a cultural 

environment code of ethics.  

 

 

 

 

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS 

Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, ja kurss 

dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas) 

Apjoms stundās Veids  

(lekcijas, 

semināri, 

praktiskās 

nodarbības, 

laboratorijas 

darbi) 

1.Vides ētikas izpratnes būtība. Normatīvā regulācija, priekšstati 

un vērtības cilvēku vajadzību apmierināšanas kontekstā. 

Vides ētikas filozofiskās pamatnostādnes pagātnes domātāju un 

mūsdienu teorētiķu darbos. 

2 

2 

lekcija 

seminārs 

2. Vērtības un ilgtspējīga attīstība: morālā atbildība nākamo 

paaudţu priekšā. Konservatoru un antropocentristu ētiskie 

uzskati; daba, cilvēks, kultūra. 

2 

2 

lekcija 

seminārs 

3.Līdzsvarotas attīstības un ekonomiskās izaugsmes morāli ētisko 

aspektu diskurss. 

2 

2 

lekcija 

seminārs 

4.Morāles, vides izglītības un kultūrizglītības sociālās funkcijas: 

sociālo institūtu, likumdošanas un pārvaldības loma vides 

ilgtspējas nodrošināšanā 

2 

2 

lekcija 

seminārs 

5.Civilizācija un kultūra. Civilizāciju konflikts un sekas; morāli 

ētisko vides faktoru konteksts. Globalizācija. Reģionalizācija. 

Lokālā vides telpa. 

2 

2 

lekcija 

seminārs 

6.Postmodernās kultūras ietekmes novērtējums uz ētisko principu 

pārvērtēšanu. Vērtību un normu sociālā pārmantošana. 

2 

2 

lekcija 

seminārs 
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Konstruēšana un dekonstruēšana. Tēze, antitēze, sintēze.  

Kultūrvides faktoru analīze 

7.Kultūras un dabas mantojuma aizsardzības izpratne, 

aizsardzības pieeju raksturojums un politika. Sociāli atbildīgas 

vides rīcības programmas, tās īstenošanas ceļi un līdzekļi. 

2 

2 

lekcija 

seminārs 

8.Vides ētikas postulāti, to traktējums Latvijas un starptautiskajos 

vides aizsardzības dokumentos. Vides ētikas kodeksa izstrāde, tā 

salīdzinājums ar profesionālajiem ētikas kodeksiem. 

2 

2 

lekcija 

seminārs 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 

1.Individuālā gatavošanās semināriem: literatūras studijas, 

pētījumu, dokumentu analīze, u.c. 

2.Referātu, argumentēto eseju izstrāde par kādu no tēmām, tā 

prezentācija; grupas biedru referātu recenzēšana, prezentāciju 

izvērtējums. 

3. Studiju programmas apgūšanas laikā sistemātiska materiālu un 

dokumentu apkopošana par katru no tēmām, portfollio veidošana, 

kas veido pētnieciskā darba teorētisko bāzi. Pētnieciskais projekta 

darbs un tā prezentācija par aktuālu vides ētikas problēmas izpēti 

– pētnieciskās komandas darbs, pētījuma sagatavošanas 

starpposmu prezentācijas semināros un noslēguma nodarbībā. 

Noslēguma nodarbības laikā, izmantojot studiju procesa laikā 

izstrādātos darbus, izveidot vides ētikas kodeksu. 

 

16 

 

14 

 

 

 

18 

*Prasības KRP iegūšanai 20% piedalīšanās semināros, pozitīvs vērtējums 

30% patstāvīgo darbu izstrāde  

30% pētnieciskā projekta vērtējums 

20% pētījuma darba grupas biedru un 

pašizvērtējums 

*Mācību pamatliteratūra 1. Brāzma Gunārs. Bioētika. Cilvēka dzīvības 

radīšana un pārtraukšana./ Jelgava: LLU,2010. 

128 lpp  

2. Ilgtspējīgas attīstības pamati : ētika, 

likumdošana, kultūra un fizikālie ierobeţojumi 

Baltijas reģionā / red. un tulk. Jānis Zaļoksnis. - 

Rīga : Latvijas Universitāte, 2001. - 54 lpp. : il. - 

(Baltijas reģiona ilgtspēja. 9.lekcija). - Literatūra: 

53.-54.lpp. Tiešsaiste: 

http://www.geo.lu.lv/vides_izglitiba/DDwENGINE/SP

AW_RTE/uploads/files/BRI-9-LEKCIJA.pdf 

3. Stūre Inese. Kultūras un dabas mantojuma 

aizsardzība un attīstības plānošana / Inese Stūre. - 

[Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2004. - 194 

lpp. : il., kartes, diagr. - Rād.: 190.-194. lpp. - 

Bibliogr.: 155.-166. lpp.  ISBN 9984-7704-5-1  

Mācību papildliteratūra 1. Buceniece Ella. Saprāts nav ilūzija : rietumu 

filozofija modernisma situācijā / Ella 

Buceniece. - Rīga : Pētergailis, 1999. - 260 

lpp.  ISBN 9984-673-06-5  

2. Didro, D. Domas par dabas interpretāciju. 

Matērijas un kustības filoz.principi / D. Didro ; 
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no franču val.tulk.V.Zariľš. - Rīga : Zvaigzne, 

1979. - 104 lpp. - (Avots). 

3. Dzīves kvalitāte Latvijā : [rakstu krājums] / 

Stratēģiskās analīzes komisija ; zin. red. un 

iev. "Dzīves kvalitāte kā sabiedrības mērķis", 

7.-12. lpp., sarakst. Baiba Bela, Tālis 

Tisenkopfs ; red. Aivars Kļaviľš ; Kristīnes 

Plūksnas vāka dizains. - Rīga : Latvijas Valsts 

prezidenta kanceleja : Zinātne, 2006 : (Preses 

nams). - 430 lpp. : diagr., tab. ; 25 cm. - 

Bibliogr. rakstu beigās. - Par aut.: [426.]-430. 

lpp. - Pieejams arī: 

http://www.president.lv/images/modules/items

/PDF/item_1124_Dzives_kvalitaate_Latvija.p

df.  ISBN 9984-7677-5-2 

4. Gīrcs Klifords. Kultūru interpretācija / 

Klifords Gīrcs ; Tulkotāja A.Lūse. - Rīga : 

AGB, 1998. - 478 lpp.  ISBN 9984-92881-0 

5. Klīve Visvaldis Varnesis Klīve. Rīcības 

ceļos : ētikas vēsture ar atskatu uz kristīgās 

ētikas pieredzi / V.V. Klīve ; E. Burovas 

vāks. - Rīga : Zinātne, 1998. - 149 lpp. 

 ISBN 5-7966-1194-1 

6. Klīve Visvaldis Varnesis. Gudrības ceļos : īss 

ievads Rietumu filozofijā : eksperim. metod. 

līdz. / V.V.Klīve. - Rīga : Zinātne, 1996. - 225 

lpp. : il.  ISBN 5-7966-1150-x   

7. Lasmane Skaidrīte. 20.gadsimta ētikas 

pavērsieni / Skaidrīte Lasmane ; red. Irēna 

Auziľa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2004. - 252 

lpp.  ISBN 9984-362-63-9 

8. Lasmane Skaidrīte. Rietumeiropas ētika : no 

Sokrata līdz postmodernismam / Skaidrīte 

Lasmane ; māksl. Aldis Aleks. - Rīga : 

Zvaigzne ABC, 1998. - 192 lpp. : il. 

 ISBN 9984-04-736-9 

9. Latvija. Pārskats par tautas attīstību 

2008/2009 : atbildīgums / LU Sociālo un 

politisko pētījumu institūts ; galv. red.: Juris 

Rozenvalds, Ivars Ijabs ; priekšv. sarakst. 

Valdis Zatlers, Mārcis Auziľš. - Rīga : LU 

Akadēmiskais apgāds, 2009. - 226 lpp. : 

diagr., il., ģīm., sh., tab., karte ; 30 cm. - 

Bibliogr.: 214.-226. lpp. 

 ISBN 9789984451626 

10. Milts Augusts. Esejas par morāli : personība 

labā un ļaunā pretmetos / Augusts Milts. - 

Rīga : Avots, 1985. - 215 lpp. - (Es un mēs). 

11. Milts Augusts. Ētika : kas ir ētika : lekciju 

kurss / Augusts Milts ; aut. red. - Rīga : 

Zvaigzne ABC, 1999. - 59 lpp.  ISBN 9984-

17-220-1  

12. Milts Augusts (1928-). Ētika : personības un 

sabiedrības ētika : lekciju kurss / Augusts 

Milts ; aut. red. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000 : 

a/s "Poligrāfists". - 86, [2] lpp. : tab. ; 21 cm. 

 ISBN 9984-17-678-9 ISBN 9984-17-220-1 
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13. Mūks Roberts. Dieva pērtiķa zīmē : Domas 

par "pasaules galu" / Roberts Mūks ; Māksl. 

A.Lamsters ; Galv.red. M.Zālīte. - Rīga : 

Karogs, 1996. - 208 lpp.  ISBN 9984-505-31-6  

14. Nīče Frīdrihs. Ecce Homo : Kā cilvēks top 

tas, kas viľš ir / Frīdrihs Nīče ; No vācu 

val.tulk. un piezīmes sagatavojis 

V.Gammeršmidts. - Rīga : Zvaigzne ABC, 

[2007]. - 104 lpp.  ISBN 9789984379937  

15. Raudive Konstantīns. Dzīves kultūrai : 

mūsdienu cilvēka problēmas / Konstantīns 

Raudive. - Rīga : Akc. sab. Valters un Rapa, 

1940. - 333, [1] lpp.  

16. Vide un ilgtspējīga attīstība / Māra Kļaviľa, 

Jāľa Zaļokšľa redakcijā ; ārvalstu aut. tekstus 

no angļu val. tulk.: Rasma Mozere, Zane 

Vincēviča-Gaile ; lit. red. Gita Bērziľa ; 

priekšv. sarakst. Kristīne Jakobsone ; pēcv. 

aut. Juris Paiders ; vāku noform. Ieva Tiltiľa ; 

vāka noform. izmantota Uģa Piterāna fotogr. - 

Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 334 

lpp. : diagr., il., ģīm., tab., kartes ; 25 cm. - 

Bibliogr.: 321.-330. lpp. un nodaļu beigās. - 

Alf. rād.: 331.-334. lpp. 

 ISBN 9789984452203 

17. Vides komunikācija un vides politikas 

integrācija : pētījums / Ērika Lagzdiľa, Rūta 

Bendere, Alda Ozola, Jānis Brizga, Jānis 

Kauliľš ; redkol.: Roberts Jūrmalietis, Ivars 

Kudreľickis, Ērika Lagzdiľa ; lit. red. Ieva 

Račko ; dizains: Ilze Reľģe ; vāka noform. 

izmantota Ērikas Lagzdiľas fotogr. - Rīga : 

Regional Environmental Center (REC 

Latvija) : Latvijas Universitāte, 2010. - 135 

lpp. : sh., tab. ; 24 cm. - Bibliogr.: [132.]-135. 

lpp.  ISBN 9789934800719 

18. Vides tehnoloģijas / Andra Blumberga, 

Dagnija Blumberga, Māris Kļaviľš, Marika 

Rošā, Sarma Valtere ; Dagnijas Blumbergas 

red. un iev. ; lit. red. Gita Bērziľa ; vāka 

dizains: Ieva Tiltiľa ; autoru foto: Artūrs 

Zuika ; vāka foto: Andra Blumberga, Linards 

Kļaviľš. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 

212 lpp. : diagr., il., ģīm., sh., tab. ; 24 cm. - 

Bibliogr. nodaļu beigās. 

 ISBN 9789984452746 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 1. TNS Latvia. Tiešsaiste:  http://www.tns.lv/   

2. Latvijas reģioni, augstskolas un zināšanu 

pārnese. Tiešsaiste: http://www.petnieciba.lv/  

3. Centrālas statistikas pārvaldes datu bāze. 

Tiešsaiste: 

http://data.csb.gov.lv/dialog/statfile16.asp     

4. EUROSTAT - Eiropas Savienības statistikas 

datubāze. Tiešsaiste: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/por

tal/eurostat/home/   

5. Valsts reģionālās attīstības aģentūra. Tiešsaiste: 
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http://www.vraa.gov.lv/lv/petnieciba/petijumi/   

6. Konvencija par pasaules kultūras un dabas 

mantojuma aizsardzību. Tiešsaiste: 

http://www.unesco.lv/custom/Par%20kulturas

%20mantojuma%20aizsardzibu.doc  

7. Eiropas kultūras konvencija. Tiešsaiste: 

http://www.humanrights.lv/doc/regional/kultura.ht

m 
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KURSA KODS EkonP118; EkonP040 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA 

Studiju programma/-as, kurai/-

ām tiek piedāvāts studiju kurss 

Biznesa un organizāciju vadība, Komunikācijas vadība, Vides 

un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inţenierija 

Statuss (A, B, C daļa) A daļa 

Kredītpunktu skaits; KRP 

sadalījums pa semestriem, ja kursam 

ir vairākas daļas 

2 KRP (1.sem.), 2 KRP (2.sem) 

KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Diāna Līduma Dabas un sociālo zinātľu 

fakultāte 

lektore, Mg.oec. 

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 

40 st.) 
160 

Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 

praktiskie un laboratorijas darbi = 2 

st.) 

24 

Semināru vai praktisko 

nodarbību skaits 
8 

Laboratorijas darbu skaits - 

Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 

bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 

7- doktora; P – profesionālais) 

P  

 

Pārbaudes forma/ -as Ieskaite (I daļa), eksāmens (II daļa) 

Priekšzināšanas (kursa 

nosaukums, programmas daļa, kurā 

kurss jāapgūst) 

- 

Zinātľu nozare/apakšnozare Ekonomika 

Kursa mērķi Iepazīstināt studentus ar ekonomikas likumsakarībām un 
problēmām, sniegt pamatzināšanas par tirgus 
ekonomikas funkcionēšanu no mikroekonomikas un 
makroekonomikas viedokļa, mācot analizēt apkārtējās 
vides un cilvēka savstarpējās attiecības tirgus 
ekonomikas apstākļos. 

Kursa uzdevumi Izprast: 
 ekonomikas pamatproblēmu; 
 tirgus saimniecības funkcionēšanu un tirgus mehānisma 

darbības būtību; 

 patērētāju rīcību tirgū un raţošanas jautājumus, izmaksu 

veidus; 

 tirgus tipus un konkurenci; 

 makroekonomikas pamatjautājumus un valsts lomu 

ekonomikā; 

 nacionālo norēķinu sistēmu un makroekonomisko 

nestabilitāti; 

 fiskālās un monetārās politikas pamatprincipus; 

 starptautiskās ekonomikas un ārējo sakaru nozīmi. 

Kursa nosaukums latviski Ekonomikas teorija I; II 

Kursa nosaukums angliski Economic theory I; II 
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*Kursa rezultāti (apgūstamās 

kompetences) 

Ekonomikas pamatvērtību izpratne un metodikas pielietošana 

praktiski. 

 

Kursa valoda Latviešu 

 

KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Studiju kursa I daļa veido zināšanas par 

ekonomikas pamatproblēmām, tirgus 

saimniecības funkcionēšanu, tirgus mehānisma 

darbības būtību, patērētāju rīcību tirgū un 

raţošanas jautājumiem, izmaksu veidiem, kā 

arī tirgus tipiem un konkurenci, tādējādi radot 

izpratni par vispārējām ekonomiskajām 

likumsakarībām, kā arī šo likumsakarību 

pielietošanu gan saimnieciskā darbībā, gan arī 

ikdienas dzīvē.  

Studiju kursa II daļas sekmīgai apguvei 

nepieciešamās priekšzināšanas 

mikroekonomikā. 

Studiju kursa II daļa veido zināšanas par 

vispārējām ekonomiskajām likumsakarībām, 

dot pamatjēdzienus par plašu 

makroekonomisko jautājumu loku, īpašu 

vērību veltot fiskālās un monetārās politikas 

instrumentiem, lai veicinātu iekšzemes 

kopproduktu pieaugumu un ekonomisko 

stabilitāti. Tādējādi iepazīstināt studentus ar 

makroekonomisko jēdzienu un instrumentu 

pielietošanu uzľēmumu ikdienas darbībā un 

stratēģijas izstrādē. 

The study course part I includes: form knowledge 

anout the economics basic problem, market 

economy functioning, essence of the market 

mechanism work, consumers‟ action in the market 

and production issues, types of costs, and also 

about the market types and competition. Thus 

creating the understanding about the general 

economic regularities, and also the usage of the 

regularities both in the economic work and daily 

life. 

The necessary knowledge to acquire the course 

part II successfully: micro economics 

The content of the study course part II: form the 

knowledge about general economic regularities; 

give basic terms about wide variety of macro 

economic issues, paying a special attention to 

fiscal and monetary policy tools to promote the 

GDP increase and economic stability. Thus 

introduce the students with the usage of macro 

economic terms and tools in the everyday work 

and strategy planning.    

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS 

Tēma un apakštēma   
Apjoms 

stundās 

Veids 

I daļa 

Ekonomikas teorijas priekšmets. Ekonomikas 

pamatproblēma. Vajadzību teorija. Resursi un to 

ierobeţotība. Ekonomikas pamatvirzieni. 

4 1 lekcija,  

1 seminārs (patst.d. Nr.1) 

 

Raţošanas iespēju līkne 

Ierobeţotība. Izvēles cena. Alternatīvas, minimuma un 

maksimuma principi 

2 1 lekcija 

Uzľēmums, saimnieciskā darbība un raţotāja 

uzvedība.  

2 1 lekcijas (patst.d. Nr.2) 
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Preces pieprasījums, piedāvājums, tirgus 

līdzsvars, elastība.  
Pieprasījums un cena. Pieprasījuma funkcija. 

Ārpuscenas faktoru ietekme uz preces un 

pakalpojumu pieprasījumu. 
Piedāvājums un cena. Piedāvājuma funkcija. 

Ārpuscenas faktoru ietekme uz preces un pakalpojumu 

piedāvājumu. 

Pieprasījuma un piedāvājuma līdzsvars. Tirgus cenas. 

Elastības jēdziens. Pieprasījuma un piedāvājuma 

elastība. 

8 3 lekcijas,  

1 seminārs (patst.d. Nr.3; 

4) 

Patērētāja rīcība tirgū.  

Patērētāja uzvedības teorija. Patērētāja ienākumi 
un izdevumi.  

6 2 lekcijas,  

1 seminārs (patst.d. Nr.5)  

Raţošanas teorija, izmaksas un ieľēmumi.  

Ekonomiskās izmaksas un to veidi.  

Bezzaudējumu punkts. 

6 3 lekcijas (patst.d. Nr.6) 

Tirgus tipi. Konkurence un peļľas maksimizēšana.  

Tirgus formas un tipi. 

Pilnīgas un nepilnīgas konkurences tirgus modeļi. 

4 1 lekcija,  

1 seminārs (patst.d. Nr.7) 

II daļa 

Ievads makroekonomikā. Makroekonomika kā 

ekonomikas nozare. Svarīgākie makroekonomiku 

ietekmējošie mainīgie resursi. Makroekonomikas 

sektori. 

2 1 lekcija 

Nacionālo norēķinu sistēma Iekšzemes kopprodukts 

un tā aprēķināšanas metodes. Nacionālais 

kopprodukts. Tīrais nacionālais produkts. Nacionālais 

ienākums. Personiskais ienākums. Nominālais un 

reālais iekšzemes kopprodukts. Patēriľa cena un 

indekss.  

4 1 lekcija, 

1 seminārs (patst.d. Nr.1) 

Makroekonomiskais līdzsvars. Kopējais 

pieprasījums un tā noteicošie faktori. Kopējais 

piedāvājums.  

Līdzsvara noteikšana un nodrošināšana.  

2 1 lekcija 

Makroekonomiskā nestabilitāte. Nestabilitāte 

makroekonomikā. Biznesa cikli. Nodarbinātība un 

bezdarbs. Inflācija. 

6 2 lekcijas,  

1 seminārs (patst.d. Nr.2) 

Valsts loma ekonomikā.  

Valsts funkcijas tirgus sistēmas nodrošināšanai un 

tirgus sistēmas regulēšanai. 

4 2 lekcijas (patst.d. Nr.3) 

Fiskālā politika. Valsts budţets un nodokļi.  

Fiskālās politikas jēdziens. Valsts budţets un budţeta 

sistēma. Nodokļi. Nodokļu funkcijas un veidi. 

Efektīvas nodokļu sistēmas kritēriji. 

6 3 Lekcijas,  

1 seminārs (patst.d. Nr.4; 

5) 
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Nauda. Banku sistēma. Monetārā politika.  

Naudas būtība un funkcijas. Naudas formas. Centrālā 

banka funkcijas. Naudas piedāvājums un naudas 

pieprasījums. 

Komercbankas un kredīts.  

4 1 lekcija (patst.d. Nr.6) 

Starptautiskie ekonomiskie sakari. 

Starptautiskie ekonomiskie sakari.  
Ekonomiskā integrācija.  

4 1 lekcija,  

1 seminārs (patst.d. Nr.7) 

Studenta patstāvīgais darbs – I daļa Apjoms stundās 

1. Mājas darbs: ziľojuma sagatavošana par tēmu 

“Ekonomikas pamatproblēma Latvijas mājsaimniecību 

skatījumā.” [Izmant. masu informācijas līdz., stat.datu un 

elektroniskos resursus] 

Diskusija grupās, sagatavotā 

ziľojuma prezentācija (~5min.) 

(vērt.– atzīme.)  

Darba apjoms - 6st. 

2. Mājas darbs pirms lekcijas: materiālu studēšana par tēmu: 

“Saimnieciskās darbības motivācija Latvijā" [Izmant. teor. 

lit. un elektr.res.] 

Vērtēšana ieskaitē. 

Darba apjoms - 5st. 

3. Darbs grupās, diskusija “Tirgus attiecības un tās 

ietekmējošie faktori”. [Izmant. teor. pamatlit.: 

Mikroekonomika un Tirgus ekonomikas pamati] 

Diskusijas seminārā (vērt.– iesk.) 

Darba apjoms - 4st. 

4. Mājas darbs: uzdevumu risināšana par tirgu, pieprasījumu 

un piedāvājumu. [Izmant. sagatavoti uzdevumi] 

Vērtēšana ieskaitē.  

Darba apjoms - 15st. 

5. Mājas darbs: teorētiska materiāla studēšana atbilstoši tēmai 

“Patērētāju uzvedība tirgū”. [Ieteic. teor. avoti: 3,9,12] 

Diskusijas seminārā (vērt.– iesk.) 

Darba apjoms - 5st. 

6. Mājas darbs: literatūras studēšana par tēmu “Raţošanas 

izmaksas uzľēmumā, t.sk., pakalpojumu sniedzējiem” 

[Ieteic. teor. avoti: 5,12,13,15] un uzdevumu risināšana par 

izmaksām, ieľēmumiem un peļľu. [Izmant. sagat. 

uzdevumus] 

Vērtēšana ieskaitē. 

Darba apjoms - 5st. 

7. Mājas darbs: referāta sagatavošana “Tirgus modeļi Latvijā” 

[Ieteic. apj. ~7lpp., iespējams grupu darbs] un gatavošanās 

semināram “Konkurence, tās ietekme un nozīmība”. 

[Izmant. masu informācijas līdz., stat.datu un elektroniskos 

resursus] 

Referāta prezentācija 

(vērt. – atzīme.),  

diskusijas problēmseminārā 

(vērt. – iesk.) 

Darba apjoms 8st.  

Studenta patstāvīgais darbs – II daļa Apjoms stundās 

1. Mājas darbs: ziľojuma sagatavošana par tēmu “Statistikas 

dati par Latvijas makroekonomisko situāciju” [Izmant. 

masu informācijas līdzekļus, stat.datus un elektr. resursus] 

Diskusija grupās, sagatavotā 

ziľojuma prezentācija (~5min.) 

(vērt.– atzīme.) 

Darba apjoms - 8st. 

2. Darbs grupās diskusijas “Inflācija un bezdarbs” 

sagatavošanai. [Izmant. teor. pamatlit.: Makroekonomika] 

 Diskusijas problēmseminārā 

(vērt.– iesk.) 

Darba apjoms - 4st. 

3. Mājas darbs: materiāla studēšana par tēmu “Valsts 

funkcijas ekonomikā” [Izmant. teor. avoti: 4,6,11,21] 

Vērtēšana eksāmenā 

Darba apjoms - 5st. 

4. Mājas darbs: teorētiska materiāla studēšana atbilstoši tēmai 

“Valsts budţeta problēmas”. 

Vērtēšana eksāmenā 

Darba apjoms - 5st. 

5. Mājas darbs: referāta sagatavošana par tēmu “Latvijas 

nodokļu politika”. (Ieteic. apj. ~5 lpp.) 

Referāta prezentācija (~5min.) 

(vērt. – atzīme.) 

Darba apjoms - 8st. 

6. Mājas darbs: literatūras studēšana par tēmu “Latvijas banku 

sistēma”. [Izmant. teor. lit. un elektr.res.] 

Vērtēšana eksāmenā. 

Darba apjoms - 6st. 
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7. Mājas darbs: tēţu sagatavošanai “Latvijas ārējā 

ekonomika”. 

Tēţu iesniegšana (apj.~3 lpp.) un 

diskusijas problēmseminārā 

(vērt. – iesk.)  

Darba apjoms - 12st.    

Prasības KRP iegūšanai Teorētiskā kursa apguve, pastāvīgā darba uzdevumu izpilde un 

sekmīga noslēguma pārbaudījuma nokārtošana. 

Mācību pamatliteratūra 
I daļa 

1. Ādamsone Liena. Mikroekonomikas analīze: tirgus 

nepilnības un sabiedrības (valsts) iespējas to novēršanā : 

mācību līdzeklis / L. Ādamsone, V. Nešpors. - Rīga : b.i., 

2007. - 120 lpp. ISBN 9789984393391 

2. Libermanis Georgs. Mikroekonomika / Georgs 

Libermanis. - Rīga : Kamene, 2006. - 371 lpp. ISBN 9984-

7583-9-7 

3. Nešpors Viktors. Ievads mikroekonomikas teorijā / 

Viktors Nešpors ; rec. Juris Saulītis, Marga Ţivitere. - 

Pārstrādāts izdevums. - Rīga : autora izd., 2005. - 150 lpp. 

ISBN 9984-636-52-6 

4. Škapars Roberts. Makroekonomika/ Roberts Škapars ; 

Latvijas Universitāte. - Rīga : LU, 2004 : (Petrovskis & 

Ko). - 379 lpp. : zīm., ģīm., diagr., sh., tab. ; 23 cm. - 

Bibliogr.: 371.-373.lpp. - Terminu rād.: 357.-365.lpp. 

 ISBN 9984-661-79-2 

II daļa 

1. Libermanis Georgs. Makroekonomika : [mācību 

grāmata] / Georgs Libermanis. - Rīga : Kamene, 2006. - 

445 lpp. : tab.  ISBN 9984-7583-8-9 

2. Šenfelde Maija. Makroekonomika : māc. grām. / Maija 

Šenfelde ; sagat.: M. Šenfelde, G. Blagova, L. Briede, L. 

Čakša ; atb. red. J. Saulītis ; Rīgas Tehniskā universitāte. 

Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts. - 

Rīga : RTU Izdevniecība, 2006 : RTU. - 231 lpp. 

ISBN 9984-328-14-7 

Mācību papildliteratūra 
I daļa 

1. Dzelmīte M. Mikroekonomika / M.Dzelmīte, M.Volodina. 

- Rīga : Izglītības soļi, 2004. - 241 lpp. ISBN 9984-7125-

6-7 

2. Nešpors Viktors. Mikroekonomikas teorija : mācību 

līdzeklis patstāvīgam darbam / Viktors Nešpors ; 

Grāmatvedības un finansu koledža. - 2., papild. izd. - 

Rīga : KIF"Biznesa komplekss", 2002. - 60 lpp. ISBN 

9984-672-81-6 

3. Škapars Roberts. Mikroekonomika : loģiskās shēmas / 

Roberts Škapars. - Rīga : Ekonomikas pētījumu un 

biznesa izglītības institūts, 2007. - xii, 369 lpp.- Grāmata 

tapusi sadarbībā ar Hansabanka. ISBN 9789984390154 

4. Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca : mācību palīglīdzeklis 

vidusskolām - Rīga : Biznesa augstskola "Turība", 2007. 

- 93 lpp. - Bibliogr.: 92.-93.lpp. ISBN 9789984766881  

5. Mazā biznesa kurss : mācību līdz. / sagat.: Sniedze Joma, 

Egita Kalnīte, Gundega Pelše, Jānis Pujāts, Daina Pūre, 

Indra Ruperte; atb. red. Inga Zariņa ; māksl. Ints 

Vilcāns. - 2., lab. un papild. izd. - Rīga : Jumava, 2006 
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(Rēzekne : (Latgales druka). - 326 lpp. : diagr., sh., tab. ; 

25 cm.  ISBN 9984-380-85-8 

II daļa 

1. Bikse Veronika. Makroekonomika : tālmācības kurss / 

Veronika Bikse. - Rīga : SIA"Izglītības soļi", 2003. - 314 

lpp.  ISBN 9984-7122-9-X 

2. Liepiņš Andris. Analītiskā makroekonomika / Andris 

Liepiņš. - Rīga : Biznesa Augstskola Turība, 2002. - 43 

lpp. - (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; 32).  ISBN 9984-

609-42-1 

3. Šenfelde M. Makroekonomika : māc. līdzeklis / 

M.Šenfelde, V.Ņikitina, I.Kullesa. - Rīga : Kamene, 2002. 

- 158 lpp. ISBN 9984-636-40-2 

4. Gods Uģis. Makroekonomika / Uģis Gods. - Rīga : 

Biznesa augstskola Turība, 2002. - 351 lpp. - 

(Uzľēmējdarbības bibliotēka ; 30).  ISBN 9984-7281-9-6 

Periodika, interneta resursi un 

citi avoti Statistikas datu bāzes (www.csb.lv), www.em.gov.lv 

(publikācijas) 

Latvijas makroekonomika skaitļos, 2010 : statistisko datu 

krājums = Macroeconomics of Latvia in Figures, 2010 : 

statistical data collection / LR Centrālā statistikas pārvalde ; 

atb. par izd. Elita Kalniľa. - Rīga : Latvijas Republikas 

Centrālā statistikas pārvalde, 2010. - 67 lpp. : diagr., tab. - 

(Latvijas statistika). - Teksts paral. latv. un angļu val. 

 ISBN 9789984063935 ISSN 1407-4745 

Datu bāzes: Lursoft; Nozare.lv; EBSCO; SAGE; ScienceDirect 

Periodika: Kapitāls, Forbes, Latvijas Ekonomists, Lietišķā 

diena, Dienas bizness 

Kursa 

autors: 

  

Diāna Līduma 

 

15.03.2011 

 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 

Kurss 

apstiprināts: 

 Anita Jansone DSZ fakultātes domes sēdes 

protokols Nr. 14, 12.05.2011. 

 Prodekāne 

 

Paraksta atšifrējums  

 

          * Obligāti aizpildāmie lauki 

         ** Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā  

(profesionālais bakalaurs, profesionālais maģistrs, profesionālā studiju programma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

173 

 

KURSA KODS VadZP113; VadZP114 
 

 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA 

 
 

Kursa nosaukums latviski Cilvēkresursu vadība I,II 

Kursa nosaukums angliski Human Resources Management 

Studiju programma/-as, kurai/-ām 

tiek piedāvāts studiju kurss 

Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un 

inţenierija 

Statuss (A, B, C daļa) A daļa 

Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums 

pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas 

2 KRP (5. semestris), 2 KRP (6. semestris) 

KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Anita Meţinska Dabas un sociālo 

zinātľu fakultāte 

Lektore, MBA 

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 

st.) 

160 

Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 

praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

16 

Semināru vai praktisko nodarbību 

skaits 

16 

Laboratorijas darbu skaits  

Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 

bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 

7- doktora; P – profesionālais) 

P 

Pārbaudes forma/ -as Ieskaite (5. semestrī); eksāmens (6. semestrī) 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 

programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

 

Zinātľu nozare/apakšnozare Vadības zinības/ uzľēmējdarbība 

Kursa mērķi 

 

 

Sniegt studentiem plašas, vispusīgas un praktiski 

pielietojamas zināšanas cilvēku resursu vadīšanā.  

Kursa uzdevumi 

 

 

 

1. Iepazīstināt ar personāla vadības un CRV koncepciju, to  

    kopīgo un atšķirīgo; izprast galvenos CRV uzdevumus. 

2. Sniegt lietišķās saskarsmes atziľas, kas ļauj labāk izprast  

    komunikācijas lomu savstarpējā saskarsmē un novērst  

    saskarsmes traucēkļus.  

3. Sniegt teorētiskas un praktiski pielietojamas zināšanas par  

   konfliktu iedalījumu, konfliktu risināšanas paľēmieniem.  

Kursa rezultāti (apgūstamās 

kompetences) 

1. Profesionālās kompetences: izvēlēties un novērtēt 

personālu, identificēt problēmas un izstrādāt to 

risinājumus, organizēt un vadīt personāla darbu. 

2. Sociālās kompetences: veidot profesionālas attiecības ar 

darbiniekiem, prast efektīvi izmantot komunikācijas un 

verbālās prezentācijas prasmes, sarunu vadīšanas 

prasmi.  

Kursa valoda Latviešu valoda 
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KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Kurss sadalīts 3 lielās nodaļās: 

“Personāla vadība,” “Lietišķā 

saskarsme un saskarsmes 

psiholoģija,” “Konfliktu vadība”. 

Kurss sniedz topošajiem vadītājiem 

nepieciešamās zināšanas, lai ikdienā 

veiktu svarīgāko vadīšanas funkciju 

– strādātu ar savā pakļautībā esošo 

personālu, izprotot cilvēkresursu 

lomu uzľēmuma mērķu sasniegšanā 

un konkurētspējas nodrošināšanā. 

 

Course is divided into 3 main parts: Human Resources 

Management, Communication and Conflicts Management. 

This course provides the necessary amount of theoretical 

and practical knowledge for potential managers. Practical 

aim is to understand and to fulfill the main function of 

manager – to lead his/ her human resources; to understand 

the role of HR in order to reach established company goals 

and to gain competitiveness.  

 

 

 

 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS 

 

Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, 

ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas) 

Apjoms 

stundās 

Veids  

(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 

Personāla vadība (I daļa): 

1) darbaspēka politika uzľēmumā/ organizācijā; 

2) darbinieku atlase; 

3) darba izpildījuma novērtēšana. 

 

32 8 lekcijas 

8 praktiskās nodarbības 

Lietišķā saskarsme un saskarsmes psiholoģija (II daļa): 

1) saskarsmes loma uzľēmumā/ organizācijā; 

2) sociālā percepcija; 

3) informācija un komunikācija;  

4) interakcija; 

5) neverbālā komunikācija; 

6) principiālo sarunu metode. 

 

22 6 lekcijas 

5 praktiskās nodarbības 

Konfliktu vadība: 

1) konfliktu iedalījums; 

2) konflikta risināšanas process un taktika; 

3) konflikta risināšanas metodes. 

 

 

10 2 lekcijas 

3 praktiskās nodarbības 

 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

1) teorētiskās literatūras studijas; 

2) amata/darba apraksta izstrāde; 

3) personas apraksta/ specifikācijas izstrāde; 

4) kompetenču modeļa izstrāde; 

5) lomu spēles „Atlases intervija” gatavošana grupās; 

6) lomu spēles „Principiālās sarunas” gatavošana 

grupās; 

7) lomu spēles „Konflikta situācijas risināšana” 

gatavošana; 

8) komunikācijas sistēmas un saskarsmes barjeru 

noteikšana grupā;  

9) referāta rakstīšana par komunikācijas barjerām, to 

pārvarēšanu; 

44 

2 

2 

5 

5 

 

5 

 

5 

 

7 
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10) prezentācijas „Darba vērtēšanas metodes” 

sagatavošana; 

 

11) prezentācijas „Neverbālās komunikācijas elementi” 

sagatavošana; 

 

 

12) esejas „Es un mani darbinieki” rakstīšana. 

12 

 

3 

 

3 

 

3 

Prasības KRP iegūšanai Students sekmīgi uzrakstījis vismaz 4 (no 

5) zināšanu pārbaudes testiem, piedalījies 

visu lomu spēļu un prezentāciju 

sagatavošanā, iesniedzis rakstu darbus un 

saľēmis sekmīgu novērtējumu. Sekmīgi 

nokārtota I daļas noslēguma ieskaite un II 

daļas noslēguma eksāmens 

Mācību pamatliteratūra 1. Forands Ilgvars. Personāla vadība / 

Ilgvars Forands. - Rīga : Latvijas 

izglītības fonds, [2003]. - 191 lpp. 

2. Bokums Zigfrīds. Personālvadības 

rokasgrāmata / Zigfrīds Bokums, 

Ilgvars Forands. - Rīga : Kamene, 

2000. - 141 lpp. 

3. Ešenvalde Inese. Personāla praktiskā 

vadība : [rokasgrāmata] / Inese 

Ešenvalde ; red. Ausma Lībiete ; 

māksl. Sergejs Kozlovs. - Rīga : 

Merkūrijs LAT, [2004]. - 308 lpp. 

4. Omārova Silva. Cilvēks runā ar 

cilvēku : saskarsmes psiholoģija / 

Silva Omārova. - Rīga : Kamene, 

[2006]. - 130 lpp. : il., tab. ; 21 cm. - 

Bibliogr.: 129.-130. lpp. 

Mācību papildliteratūra 1. Gratone Linda. Cilvēkresursu 

stratēģija / Linda Gratone ; no angļu 

val. tulk. Aija Tūna ; atb. red. Iveta 

Šalkevica ; vāka māksl. Arta Ozola-

Jaunarāja, Jānis Jaunarājs. - Rīga : 

Jumava. SIA "J.L.V.", 2004 (Ogre : 

(Tipogrāfija Ogrē). - 284 lpp.  

2. Fišers Rodţers. Prasme vienoties : 

Kā sasniegt vēlamo / Rodţers Fišers, 

Viljams Ūrijs, Brūss Petons ; no angļu 

val.tulk. I.Teibe, lit.red. I.Keiša. - 

Rīga : Jāľa Rozes apgāds, 2002. - 200 

lpp. 

3. Hodţsone Dţeina. Līdzvērtīgs sarunu 

partneris : zibenīgās atbildes taktika / 

Dţ.Hodţsone ; Biznesa augstsk. 

"Turība" Ekonomikas kat. ; no angļu 

val. tulk. D.Sīle ; red. V.Vāvere. - 

Rīga : SIA Biznesa augstsk. "Turība", 

2001. - 249 lpp.  

 

 

Periodika, interneta resursi un citi avoti www.biznesam.lv 

http://www.biznesam.lv/
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Kursa autors: 

 

 
Anita Meţinska 30. 03. 2011. 

 Paraksts Paraksta atšifrējums  

Kurss apstiprināts: 

 Anita Jansone 

DSZ fakultātes domes sēdes 

protokols Nr. 14, 

12.05.2011. 

 Prodekāne Paraksta atšifrējums  

 

* Obligāti aizpildāmie lauki 

 

** Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā 

(profesionālais bakalaurs, profesionālais maģistrs, profesionālā studiju programma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lpva.lv/
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KURSA KODS  
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA 
 

*Kursa nosaukums latviski Informācijas tehnoloģijas I 

*Kursa nosaukums angliski Information Technology I 

*Studiju programma/-as, kurai/-ām 

tiek piedāvāts studiju kurss 

Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un 

inţenierija 

*Statuss (A, B, C daļa) B 

*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums 

pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas 

2 

*KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Inese Briška Dabas un sociālo 

zinātľu fakultāte 

Lektore, Mg.sc.educ 

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 

st.) 

80 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 

praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

8 

*Semināru vai praktisko nodarbību 

skaits 

8 

Laboratorijas darbu skaits  

*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 

bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 

7- doktora; P – profesionālais**) 

1-4 

*Pārbaudes forma/ -as Ieskaite 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 

programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Iemaľas darbā ar datoru 

Zinātľu nozare/apakšnozare Datorzinības 

*Kursa mērķi 

 

 

Apgūt projektēšanas pamatmetodes AutoCAD vidē 

 

*Kursa uzdevumi 

 

 

 

Iepazīstināt studentus ar AutoCAD pamatjēdzieniem. 

Iemācīt izstrādāt divdimensiju  projektus ar daţādu 

sareţģītības pakāpi 

 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 

kompetences) 

Spēj izstrādāt divdimensiju  projektus 

 

Kursa valoda Latviešu 

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Darba sākums ar AutoCAD. 

Rasējuma parametru uzstādīšana. 

AutoCAD pamatjēdzieni. 

AutoCAD zīmēšanas un rediģēšanas 

komandas. 

AutoCAD skatu vadības līdzekļi. 

Rasējuma objektu īpašības. 

Teksta ievade rasējumā. 

Izmēru izlikšana rasējumā. 

Descriptive geometry elements. 

Start working with AutoCAD. 

Drawing parameter setting. 

AutoCAD basic concepts. 

AutoCAD drawing and editing commands. 

AutoCAD view of management tools. 

Drawing object properties. 

Enter text in the drawing. 

Size of the drawing pen. 
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Iesvītrojumi rasējumā. 

Projektēšanas centrs. 

Rasējuma izdruka. 

Hatching in the drawing. 

The design center. 

Drawing reprint. 

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS 

Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, 

ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas) 

Apjoms 

stundās 

Veids  

(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 

Darba sākums ar AutoCAD.(AutoCAD grafiskais 

interfeiss. AutoCAD komandas. Darbs ar rasējuma 

failiem. Vienkāršu objektu zīmēšana.) 

2 L,P 

Rasējuma parametru uzstādīšana. (Rasējuma lapas limitu 

un palīgreţīmu uzstādīšana.) 

2 L,P 

AutoCAD pamatjēdzieni.(Objektu koordinātu ievads un 

koordinātu sistēmas. Mērvienības un mērogs. Rasējuma 

grafiskie elementi (primitīvi). Palīgreţīmi. Objektu 

piesaiste.) 

5 L,P 

AutoCAD zīmēšanas un rediģēšanas komandas.(Rīkjoslas 

Draw un Modify.) 

6 L,P 

AutoCAD skatu vadības līdzekļi.(Grafiskās informācijas 

attēlošana ekrānā. Skatu saglabāšana. Ekrāna sadalīšana 

savstarpēji nepārklājošos skatu logos.) 

2 L,P 

Rasējuma objektu īpašības.(Slāľu definēšana un līnijas 

tipu uzstatījums. Objektu īpašību modificēšana.) 

6 L,P 

Teksta ievade rasējumā.(Vienrindas teksts. Teksta stila 

izveidošana. Teksta ievietošana rasējumā. Dienesta 

simboli. Vienrindas teksta rediģēšana. Daudzrindu teksta 

ievietošana.) 

2 L,P 

 

Izmēru izlikšana rasējumā.(Izmēru tipi un sastāvelementi. 

Rīkjosla Dimension.) 

2 L,P 

Iesvītrojumi rasējumā.(Iesvītrojuma izveidošana. 

Iesvītrojuma modificēšana.) 

1 L,P 

Projektēšanas centrs.(Komandas DesignCenter iespējas.) 2 L,P 

Rasējuma izdruka.(Rasējuma sagatavošana izdrukāšanai 

un izdruka.) 

2 L,P 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 

Patstāvīgi izstrādāt divdimensiju projektus. 

 

48 

*Prasības KRP iegūšanai Sekmīgi nokārtots gala pārbaudījums 

 

*Mācību pamatliteratūra 1. N.Mozga. Automatizētā projektēšana ar 

AutoCAD 2007.  Rīga: SIA „Mācību grāmata”, 

2007. – 138 lpp. 

2. A.Peļinins, G.Spalis. AutoCAD datorizētā 

projektēšana. Rīga: SIA „J.L.V.”, 2003. – 199 

lpp. 

3. А.Орлов. AutoCAD 2009. СПб.:Питер, 2008 – 

384с. 

4. Н.Н. Полещук. AutoCAD 2008. СПб.:БХВ 

Петербург, 2007 - 1184с. 

5. Л.Б. Левковец. AutoCAD 2008 для 
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начинающих,  СПб.:БХВ Петербург, 2007 – 

464с. 

6.  

Mācību papildliteratūra  

Periodika, interneta resursi un citi avoti  

 

Kursa autors: 
 Inese Briška 02.05.2011. 

 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

Kurss apstiprināts: 

 
 

Anita Jansone 

DSZ fakultātes domes sēdes 

protokols Nr. 14, 

12.05.2011. 

 Prodekāne Paraksta atšifrējums  

 

 

* Obligāti aizpildāmie lauki 

 

** Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā 

(profesionālais bakalaurs, profesionālais maģistrs, profesionālā studiju programma) 
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Vides KURSA KODS  
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA 
 

*Kursa nosaukums latviski Informācijas tehnoloģijas II 

*Kursa nosaukums angliski Information technology II 

*Studiju programma/-as, kurai/-ām 

tiek piedāvāts studiju kurss 

Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un 

inţenierija 

*Statuss (A, B, C daļa) A 

*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums 

pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas 

2 

*KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Vineta Tomsone 

 

Sergejs Kačanovs 

Dabas un sociālo 

zinātľu fakultāte 

Asistente, Mg.sc.educ., Mg.ing. 

Asistents, Mg.sc.educ., Mg.ing. 

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 

st.) 

80 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 

praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

6 

*Semināru vai praktisko nodarbību 

skaits 

26 

Laboratorijas darbu skaits  

*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 

bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 

7- doktora; P – profesionālais**) 

P 

*Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 

programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Informācijas tehnoloģijas 

Zinātľu nozare/apakšnozare Datorzinātne / Datu apstrādes sistēmas un datortīkli 

*Kursa mērķi 

 

 

Sniegt informāciju par informācijas sistēmām, datubāzēm un 

informācijas apstrādes veidiem, iepazīstināt ar MS Access 

programmu. Sagatavot studentus darbam ar datu bāzēm, 

apgūt datu bāzes izveidošanas tehniku MS Access. 

*Kursa uzdevumi 

 

 

 

Iemācīt, kā izveidot un uzturēt programmā Microsoft Access 

veidotu datu bāzi, kā izveidot vienkāršu lietotāja sistēmu 

datu bāzei, efektīvi veikt plaša apjoma datu kārtošanu, atlasi, 

grupēšanu un analīzi, izmantot paplašinātās vaicājumu un 

pārskatu iespējas datu atlasei un kārtošanai, veidot formas 

un automatizēt datu bāzes darbību ar makro palīdzību. 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 

kompetences) 

Zināšanas un pieredze darbā ar datu bāzēm un uzľēmuma 

informācijas sistēmām. 

Kursa valoda Latviešu 

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Iepazīstināt ar datu bāzu vadības 

sistēmām un to izstrādes galvenajiem 

principiem; sniegt pamatzināšanas 

darbā ar datu bāzu vadības sistēmu 

Microsoft Access; iemācīt veidot datu 

The aim of the course is to introduce to database 

management systems and to main principles of their 

development; to impart knowledge about the use of 

Microsoft Access; to instruct how to create database tables, 

filters, queries, forms and reports; to develop skills 
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bāzes tabulas, filtrus, vaicājumus, 

formas un pārskatus; izveidot un 

uzturēt savu datu bāzi. 

necessary for design and maintenance of own database  

  

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS 

Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II 

daļa …, ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas 

pārbaudes formas) 

Apjoms 

stundās 

Veids  

(lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības, 

laboratorijas darbi) 

Datu bāzes un informācijas sistēmas, datu bāzes 

jēdzieni. Datu bāzes veidošanas teorētiskie 

principi. 

2 Lekcija 

Darba uzsākšana datu bāzu vadības sistēmā 

Microsoft Access. Tabulas kā datu bāzes pamats. 

Datu bāzes tabulu veidošana un galvenās 

darbības ar tām. Lauku tipi un to īpašības. 

2+2 Lekcija, praktiskais darbs 

Informācijas meklēšanas komandas, filtri. 

Vienkāršu vaicājumu veidošana. 

4 Praktiskais darbs 

Vaicājumi. Kritēriju, loģisko un matemātisko 

izteiksmju izmantošana atlases vaicājumos. 

2+4 Lekcija, praktiskais darbs 

Tabulu relācijas. Vaicājumu veidošana, 

izmantojot vairākas tabulas un relācijas. 

4 Praktiskais darbs 

Formas veidošana. Vadības pogu ievietošana 

formā. 

4 Praktiskais darbs 

Pārskatu sagatavošana un drukāšana. 2 Praktiskais darbs 

Vadības formas izveidošana 4 Praktiskais darbs 

Datu apmaiľa ar citām aplikācijām, datu eksports 

un imports MS Excel, MS Word. 

2 Praktiskais darbs 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 

Studentam jāizpilda visi nodarbību laikā uzdotie 

patstāvīgie darbi. 

20 

Jāizveido nelielas datu bāzes projektējums: 

tabulu nodefinēšana, datu tipi un īpašības, saites 

starp datu tabulām. 

12 

Jāizveido datu bāze pēc dotā uzdevuma: tabulas, 

formas, nepieciešamie vaicājumi, pārskati. 

16 

*Prasības KRP iegūšanai Jāizpilda nodarbību laikā uzdotos patstāvīgos darbus un 

kontroldarbus. Jāizveido datu bāze pēc dotā uzdevuma. 

*Mācību pamatliteratūra 1. http://office.microsoft.com/lv-

lv/access/FX100646911062.aspx?ofcresset=1 

2. Kliedere I. Microsoft Access 2000. Rīga: Apmācības un 

konsultāciju centrs "GRĀDA", 2001., 126 lpp.  

Mācību papildliteratūra 1. Lukaţis Dz. Datu bāzes vadība. Programma Microsoft Access.- 

R.: Biznesa augstskola Turība, 2000, 95.lpp.  

2. Поспед Б.С. Access 2000 Базы данных и приложения. 

Лекции и упражнения.-К.:”ДиаСофт”, 2000. 

3. Хансен Г., Хансен Д. Базы данных:разработка и управление. 

Пер.с англ.под ред.С.Каратыгина. - Москва: БИНОМ, 

1999. - 704 с. 

4. Яргер Р. Д.,  Риз Д., Кинг  Т. MySQL и mSQL : Базы данных 

для небольших предприятий и Интернета. 

http://office.microsoft.com/lv-lv/access/FX100646911062.aspx?ofcresset=1
http://office.microsoft.com/lv-lv/access/FX100646911062.aspx?ofcresset=1
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Пер.А.Виноградова,С.Маккавеева. - Санкт-Петербург : 

Символ-Плюс, 2000. - 560 с. 

5. Базы данных : Интеллектуальная обработка 

информации /В.В.Корнеев,А.Ф.Гареев,С.В.Васютин,В.В.Рай

х. - Москва : Издатель Молгачева С.В., 2001. - 496 с. 

Periodika, interneta resursi 

un citi avoti 

 

 

Kursa autors: 
 

Vineta Tomsone 

Sergejs Kačanovs 
06.04.2011. 

 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

Kurss 

apstiprināts:  Anita Jansone 

DSZ fakultātes domes sēdes 

protokols Nr. 14, 

12.05.2011. 

 Prodekāne Paraksta atšifrējums  

 

 

* Obligāti aizpildāmie lauki 

 

** Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā 

(profesionālais bakalaurs, profesionālais maģistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS  
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Angļu valoda I, II, III  

Kursa nosaukums angliski Business English I, II, III 

Studiju programma/-as, kurai/-ām 

tiek piedāvāts studiju kurss 

Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un 

inţenierija  

Statuss (A, B, C daļa) A 

Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums 

pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas 

3+3+2 

KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Ausma Šēna  Humanitāro un mākslas 

zinātľu fakultāte  

Lektore  

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 

st.) 

320 

Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 

praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

 

Semināru vai praktisko nodarbību 

skaits 

64 

Laboratorijas darbu skaits  

Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 

bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 

7- doktora; P – profesionālais) 

P 

Pārbaudes forma/ -as Ieskaite (1.sem.), eksāmens (2.sem.), eksāmens 

(3.sem.) 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 

programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Vidusskolas angļu valodas standarts  

Zinātľu nozare/apakšnozare Valodniecība 

Kursa mērķi 

 

 

Pilnveidot un padziļināt zināšanas lietišķajā un praktiskajā 

angļu valodā  un prasmes specialitātes tekstu lasīšanā. 

Kursa uzdevumi 

 

 

 

 Bagātināt vārdu krājumu lietišķajā angļu valodā un 

pilnveidot  sarunu valodas iemaľas, kuras nepieciešamas 

biznesa kontaktu veidošanā  

Atkārtot, nostiprināt un paplašināt zināšanas gramatikā. 

Veidot specialitātes tekstu lasīšanas un izpratnes iemaľas un 

prasmi komentēt izlasīto (termini, raksturīgās gramatiskās 

konstrukcijas). 

Strādāt pie visu valodas prasmju pilnveidošanas. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 

kompetences) 

Izveidotas prasmes oriģinālu tekstu lasīšanā par biznesa 

tēmām, spēja runāt par tekstā skartajiem jautājumiem, 

gramatiski pareizi formulējot domu. 

Kursa valoda Angļu 

KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

 

Pilnveidot vidusskolā iegūtās 

zināšanas, bagātinot vārdu krājumu 

To improve secondary school knowledge  by enriching the 

vocabulary in specialty with the aim of  further development 
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specialitātē, lai tālāk attīstītu valodas 

lietošanas iemaľas informācijas 

iegūšanai, lasot specialitātes tekstus 

angļu valodā, lai spētu komentēt un 

diskutēt par izlasīto un izteikt savas 

domas gramatiski pareizā valodā. 

of  language skills, reading specialty texts in English to be 

able to comment, discuss and express his/her opinion  using 

grammatically correct language.  

 

 

 

 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS 

Tēma un apakštēma  Apjoms 

stundās 

Veids  

 

Customers 

         Grammar – Direct and indirect question forms 

         Speaking -  Making offers  

         Role-play – Customer care  

16 Praktiskās nodarbības 

Companies 

         Grammar – Present simple and present continuous  

         Speaking – Business communication. Presenting      

         Information about companies 

16 Praktiskās nodarbības 

Products 

       Grammar – Comparative superlative  adjectives   

       Speaking  - Product presentations   

16 Praktiskās nodarbības 

People 

     Grammar –  future to be going to  

Speaking – My job, action planning  career    

objectives (writing) 

16 Praktiskās nodarbības 

Business Environment 

     Grammar – modal verbs – possibility  

     Speaking – Information exchange: describing     trends   

16 Praktiskās nodarbības 

 

 

 

Finance      

     Grammar – transitive and intransitive verbs   

Speaking  - Discussing companies‟ financial       

decisions   

16 Praktiskās nodarbības 

Corporate Responsibility 

     Grammar –  Conditionals  

     Speaking – Negotiation role-play      

16 Praktiskās nodarbības 

Competition  

      Grammar - Gerunds and infinitives 

 Speaking – Interviews, review of First Insights into 

Business   

16  Praktiskās nodarbības  

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Specialitātes tekstu lasīšana. Prezentācija par izvēlēto 

biznesa tēmu. 

192 

Prasības KRP iegūšanai Visu praktisko nodarbību apmeklējums un darbu 

izpilde.  

Programmā plānotie, patstāvīgie un pārbaudes darbi  

- Specialitātes tekstu lasīšana  

- Sekmīgi izpildīti kontroldarbi  

- Sekmīgi nokārtota ieskaite un eksāmens  
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Mācību pamatliteratūra First Insights into Business, Sue Robbins (Student‟s 

Book), England, 2005 

Ready for Business English, Duncan Glan, Munchen, 

2006 

English Grammar in Use, R.Murphy, Cambridge, 1998. 

Mācību papildliteratūra The Rules of Management, Richard Templar, Pearson 

Ltd, 2005 

Modern Business English, Miroslav Kaftan, 2009 

Test your Professional English Management, Simon 

Sweeney, 2007 

Periodika, interneta resursi un citi avoti www.business.com 

www.business.gov. 

http://www.ecoearth.info/ 

http.://www.environment-agency.gov.uk/ 

 

Kursa autors: 
 Ausma Šēna 22.04.2011. 

 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

Kurss apstiprināts: 

 Anita Jansone 

DSZ fakultātes domes sēdes 

protokols Nr. 14, 

12.05.2011. 

 Prodekāne Paraksta atšifrējums  
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KURSA KODS  
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA 
 

*Kursa nosaukums latviski Ģeogrāfija un Zemes zinātnes I 

*Kursa nosaukums angliski  

*Studiju programma/-as, kurai/-ām 

tiek piedāvāts studiju kurss 

Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un 

inţenierija 

*Statuss (A, B, C daļa) A 

*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums 

pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas 

3 

*KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Ilze Grospiľa Dabas un sociālo 

zinātľu fakultāte 

Lektore, Vides pedagoģijas 

maģistre 

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 

st.) 

120 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 

praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

18 

*Semināru vai praktisko nodarbību 

skaits 

6 

Laboratorijas darbu skaits - 

*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 

bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 

7- doktora; P – profesionālais**) 

P 

*Pārbaudes forma/ -as Ieskaite 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 

programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Ģeogrāfijas cikla priekšmeti vidusskolas kursu apjomā 

Zinātľu nozare/apakšnozare Zemes zinātľu 

*Kursa mērķi 

 

 

 

Sniegt  nepieciešamās teorētiskās un praktiskās 

kompetences  vispārējā fiziskajā un Latvijas ģeogrāfijā 

*Kursa uzdevumi 

 

 

 

 

1. Sniegt ģeogrāfisko apvalku raksturojumu, izskaidrojot 

galvenās likumsakarības. 

2. Sniegt informāciju par Latvijas dabas vidi, iepazīstinot 

ar galvenajām problēmām un to risināšanas iespējām . 

3. Attīstīt loģisko domāšanu, spēju analizēt un salīdzināt, 

vispārināt zināšanas un pielietot tās praktiskajā darbībā 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 

kompetences) 

 

Apgūtas teorētiskās kompetences vispārīgajā fiziskajā 

ģeogrāfijā, pilnveidota izpratne sabiedrības un dabas 

procesu savstarpējo mijiedarbību, kritiskās domāšanas un 

lēmuma pieľemšanas prasmes. 

 

Kursa valoda latviešu 

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 
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1.  Zemes forma un izmēri, tās 

iekšējā uzbūve. Zemes 

fizikālās īpašības. 

2. Litosfēra. Zemes iekšējo spēku 

darbība un izpausmes 

3. Zemes garozu veidojošie 

minerāli un ieţi  . 

4. Zemes ārējo procesu darbība 

5. Procesi hidrosfērā un 

atmosfērā, to raksturojums un 

mijiedarbība. 

6. Latvijas fiziski ģeogrāfiskais 

apskats 

7. Baltijas jūras raksturojums, 

problēmas un risinājumi 

8. Latvijas dabas vides objekti un 

to aizsardzība 

 

1.Earth shape and size, its internal structure. Physical 

properties of the Earth. 

 

2.Lithosphere. The ground forces of internal activity 

and expression 

 

3. Earth's crust, forming the minerals and rocks 

 

4.Earth's external process activity 

 

5.Processes in the hydrosphere and atmosphere, their 

characteristics and interactions 

 

6.Latvian physically Geographical Review 

 

7.Baltic Sea characteristics, problems and solutions 

 

 

8.Latvian natural environmental features and protection 

 

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS 

Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, 

ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas) 

Apjoms 

stundās 

Veids  

(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 

Zemes iekšējā uzbūve 

 

Zemes ģeoloģiskā vēsture: 

 Ēras un periodi, galvenie procesi. Augu un 

dzīvnieku valsts attīstība 

 

Litosfēra: 

 Zemes garozas sastāvs: 

Minerālu raksturojums un noteikšana 

Ieţi raksturojums un noteikšana 

 

 Dinamiskā ģeoloģija 

Endogenie procesi (tektoniskās kustības, vulkānisms, 

zemestrīces, kontinentu dreifs) 

Eksogēnie procesi (dēdēšana, vēja darbība, tekošu ūdeľu 

darbība, jūru darbība, ledāju darbība) 

 

Hidrosfēra  

Pasaules okeāns 

 Galvenie raksturojošie lielumi 

 Procesi okeānā un to sekas 

 Cilvēka darbības rezultātā veidojošās problēmas 

 

Sauszemes ūdeľi, to raksturojums un  darbība  

 Upes 

 Ezeri 

2 

 

 

2 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

      4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

L 

 

 

L 

 

 

 

L,P 

 

 

 

L 

 

L 

 

 

 

 

L 

 

 

 

 

L 
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 Pazemes ūdeľi 

 Ledāji 

 

Atmosfēra  

 Vertikālais sadalījums, atmosfēras slāľu galvenās 

īpašības. 

 Saules radiācija, atmosfēras sasilšanas īpatnības 

 Atmosfēras spiediens  

 Vispārējā atmosfēras cirkulācija 

 Ūdens tvaiki atmosfērā 

 Klimatu veidojošie faktori un Pasaules klimata 

izmaiľas 

 

Latvijas fiziski ģeogrāfiskais apskats  

 Latvijas ģeoloģiskā uzbūve un derīgie izrakteľi 

 Latvijas reljefa formu veidošanās 

 Latvijas klimats un tā pārmaiľas  

 Latvijas iekšējie ūdeľi un aizsardzība 

 Dabas vides objekti un to aizsardzība 

 

Baltijas jūra 

 Baltijas jūras ģeoloģiskās attīstība, galveno 

raksturojošo lielumu apskats.  

 Jūras problēmas un iespējamie risinājumi. 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

       4 

 

 

 

 

L;S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L;P;S 

 

 

 

 

L;S 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 

Referāts pat izvēlēto tēmu dabas procesu un sabiedrības 

mijiedarbība 

Apsekojums, referāts un prezentācija par izvēlētā Latvijas 

pagasta dabas vides objektu, to raksturojums un esošās 

situācijas izvērtējums no vides aizsardzības aspekta 

 

20 

 

52 

*Prasības KRP iegūšanai  

Lekciju apmeklējums 75%, dalība semināros un  praktiskajos darbos, 

izstrādāti patstāvīgie darbi, nokārtota ieskaite . Kumulatīvais vērtējums. 

*Mācību pamatliteratūra 1. Blambergs K. Ģeoloģija un hidroģeoloģija – Rīga:  

      Zvaigzne, 1993 

2. Brangulis A. Latvijas ģeoloģija. – Rīga: Valsts Ģeodēzijas Dienests, 

1998.. – 70.lpp. 

3. Grospiľa I. Litosfēra – Liepāja: LiePA, 1999. – 26.lpp. 

4. Indāns A. Ģeoloģija – Rīga: Zvaigzne, 1979 

 

Mācību papildliteratūra 1. Ancāne I. Dabas ģeogrāfija. Skaidrojošā vārdnīca. Mācību līdzeklis. 

– Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. – 335 lpp. 

2. Māra Kļaviľa un Jāna zaļoksna redakcijā Vide un ilgtspējīga attīstība 

– Rīga:LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 

3. Māris Kļaviľš. Oļģerts Nikodemumss, Valdis Segliľš, Viesturs 

Melecis, Magnuss Vircavs, Kristīne Āboliľa Vides zinātne  - Rīga: 

LU akadēmiskais apgāds, 2008. 

 

Periodika, interneta 

resursi un citi avoti 

www.latvijas.daba.lv 

www.meteo.lv  

www.gismeteo.ru  

http://www.latvijas.daba.lv/
http://www.meteo.lv/
http://www.gismeteo.ru/
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www.likumi.lv 

http://www.vidm.gov.lv/lat/likumdosana/ 

 

 

Kursa autors: 
 Ilze Grospiľa 04.04.2011. 

 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

Kurss apstiprināts: 

 
 

Anita Jansone 

DSZ fakultātes domes sēdes 

protokols Nr. 14, 

12.05.2011. 

 Prodekāne Paraksta atšifrējums  

 

 

* Obligāti aizpildāmie lauki 

 

** Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā 

(profesionālais bakalaurs, profesionālais maģistrs, profesionālā studiju programma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.likumi.lv/
http://www.vidm.gov.lv/lat/likumdosana/
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KURSA KODS  
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA 

 

*Kursa nosaukums latviski Zemes zinātnes un ģeogrāfija II 

*Kursa nosaukums angliski Earth Sciences and Geography II 

*Studiju programma/-as, kurai/-ām tiek 

piedāvāts studiju kurss 

Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un 

inţenierija 

*Statuss (A, B, C daļa) A 

*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums pa 

semestriem, ja kursam ir vairākas daļas 

3 

*KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Igo Midrijānis Dabas un sociālo 

zinātľu fakultāte 

Lektors, maģistrs 

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 120 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, praktiskie 

un laboratorijas darbi = 2 st.) 

25 

*Semināru vai praktisko nodarbību skaits 35 

Laboratorijas darbu skaits - 

*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 

bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 7- 

doktora; P – profesionālais**) 

P 

*Pārbaudes forma/ -as eksāmens 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 

programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Vidusskolas dabaszinātľu un ģeogrāfijas kurss, angļu 

un krievu valoda vidusskolas apguves līmenī, skolēnu 

zinātniski pētnieciskā darba zināšanas un pieredze, 

prasme rakstīt argumentētās esejas. 

Zinātľu nozare/apakšnozare Vides zinātne 

*Kursa mērķi 

 

 

Sniegt konkrētas zināšanas par Zemi kopumā, 

ģeoloģiju, augsnes zinātni un ģeogrāfiju, to praktisko 

pielietojamību vides inţeniera darbā, mijsakarības 

ilgtspējīgas attīstības kontekstā 

 

*Kursa uzdevumi 

 

 

 

Padziļināt studentiem zināšanas par Zemi,zemes 

zinātnēm,  iemācīt ģeoloģijas un augsnes zinātnes 

pamatjēdzienus un to pielietošanu praktisku uzdevumu 

risināšanā. No minēto zinātľu atziľām iemācīt 

studentiem izprast Latvijas un vietējās teritorijas 

racionālu izmantošanu un aizsardzību. Zināšanas tiek 

nostiprinātas semināros un praktiskajos individuālajos 

un grupu darbos, veicinot atbilstošu sadarbības un 

radošo  iemaľu nostiprināšanos. 

*Kursa rezultāti (apgūstamās kompetences) Studenti ir guvuši vispārēju ieskatu par    Zemi kopumā 

daţādās Zemes zinātnes jomās, zina 

pamatjēdzienus,izprot ģeoloģijas, augsnes zinātnes 

likumsakarības un to mijsakarības, pielietojumību vides 

inţeniera darbā. Studenti ir nostiprinājuši zinatniskā un 

praktiskā darba iemaľas, saskarsmes prasmes strādājot 
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komandā. Viľi orientējas metodoloģijā, ir spējīgi veikt 

pētījumus un gatavi padziļinātām speciālajām studijām. 

Kursa valoda latviešu 

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

1.Ievads specialitātē. Informācijas avoti. 

Sasaiste ar vispārizglītojošās skolā apgūto 

kursu. Ilgtspējīgas attīstības mijsakarības 

kursa saturā. Pētījumu (praktisko darbu) 

metodoloģija. 

2.Zeme- planēta un ekosistēma. 

Zemes zinātnes: ģeoloģija, ģeogrāfija, 

ģeodēzija.  Saules un Mēness ietekme uz 

Zemi. Visuma ietekme uz Zemi. Hipotēzes 

par Zemes izcelšanos, attīstību, vietu Visumā. 

Biosfēra- mjiedarbība starp Zemi kā planētu 

un kā ekosistēmu. Zeme un cilvēks-  

izpratnes pamati. 

3.Ģeoloģija un Zemes ģeoloģiskie resursi. 

Ģeoloģijas zinātne, saistītās zinatnes. 

Normatīvie akti, institūcijas.  Īss atkārtojums, 

interpretācijas no ģeogrāfijas: ,,Zemes forma 

un izmēri, tās iekšējā uzbūve. Zemes garoza. 

Kontinentālās (litosfēras) plātnes, to kustība. 

Seismiskās parādības un cilvēka ietekme uz 

tām. Zemes ass, poli- to kustība. Zemes 

ģeoloģiskā pagātne- periodi. Ieţi un minerāli. 

Karsta procesi. Reljefs.'' Rodons un dabiskā 

radioaktivitāte. Ģeoloģisko procesu ietekme 

uz dzīvesvidi, sabiedrības veselību un 

drošību. Riska pārvaldība (vadība). Zemes 

resursi un dabas pakalpojumi. To 

ekonomiskais novērtējums (Vides 

ekonomikas pieeja). Derīgo izrakteľu ieguve: 

tehnoloģijas, rekultivācija, pārvaldība (limiti, 

atļaujas, institūcijas). Fosīlijas, palentoloģijas 

zinātne. Zemes izpētes metodes. Ģeodēziskie 

mērījumi. 

4.Hidrosfēra. 

Ūdens bilance. Hidroģeoloģija. Hidroloģija. 

Pazemes ūdens resursi un to izmantošana un 

aizsardzība. Atmosfēras ietekme uz litosfēru 

un hidrosfēru. Ķīmisko vielu aprite: litosfērā, 

starp mantiju un litosfēru, starp litosfēru un 

pārejo biosfēru. Ārpuszemes ģeoloģija 

mūsdienu tehnoloģijām. 

5.Augsnes zinātne. 

Augsnes zinātne. Augsnes veidošanās un 

uzbūve, ietekmējosie faktori. Augsnes 

1.Introduction.The sourses of information.Connection 

with the high school programmes. The interactions of 

sustainable development in the content of the 

course.The methology of the reseach (practical works). 

2.The Earth- the planet and ecosistem. 

The Earth sciences: geology, geography, geodesy.  The 

Earth as open and closed sistem. The influance of the 

Sun and the Moon to the Earth. Hypothesis about the 

creation, development of the Earth, its place into 

universe. The biosphere- interactions between The 

Earth as planet and ecosistem. The Earth and men- the 

foundation of understanding. 

3.Geology and the Earth geological resourses. 

The geology as the science, connected 

sciences.Legislation, institutions. Short  repetition, 

interpretations: ,,the shape, dimensions and   inside 

structure of the Earth. The Earth crust.Continental 

sheets, their activities. Seismological phenomenons and 

the influence of humans to them. The axis and poles of 

the Earth, their moving.The geological past of Earth- 

ages. Rocks and minerals. The processes of  dissolving 

and melting of  underground matherials to create holes. 

Relief.'' Rodon and natural radioactivity. The influance 

of geological processes to living environment, the 

health of society and safety. Risk management. The 

Eart resorses and natural services. Their economical 

assesment (the approach of environmental economics). 

The extracation of minerals: technologies, 

recultivation, management: limits, permits, institutions. 

Fossils, the palentology. The methods of the Eart 

researh. Geodezical measurements. 

4.Hydrosphere. 

Water balance. Hydrogeology.Hydrology. 

Underground water resorses and their use and 

protection. The influance of atmosphere to the Earth 

crust and hydrosphere. Circulation of substances: into  

Earth crust, between liquid part of Earth inside and  

Earth crust, between  Earth crust and other biosphere. 

Geology of outside of  the Earth for technologies. 

5.Soil science. 

Soil science. Formation of soil its structure, factors 

what it influance. The horizonts and types of soil. 

Fertility of soil: the cycle of substances, fertilization, 

the order of agricultural species. The influance of 
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horizonti un tipi. Augsnes auglība: vielu 

aprites cikls, mēslošana, augseka. Intensīvās 

un bioloģiskās lauksaimniecības pieeju 

ietekme uz augsni. Hidroloģiskais reţīms 

augsnē. Izlases ciršu, kailciršu ietekme uz 

meţa augsni un vides aizsardzību kopumā.  

Augsnes nozīme hidroloģiskajā tīklā: 

piesārľojošo vielu (tai skaitā eitrofikāciju 

veicinošo) un potenciālo palu ūdeľu 

aizturēšana. Augsnes aizsardzība un attīrīšana 

no piesārľojuma. Augsne un pārtikas drošība, 

kvalitāte. Meliorācija. Mijsakarības starp 

augsni un biotopu, zemes izmantošanas 

specializāciju. Zemes degradācija, dabas 

pamatnes saglabašana. Pārtuksnešošanās. 

6.Teritorijas izmantošana un aizsardzība. 

Kartes. Attīstības programma un teritorijas 

plānojums. Apbūves, potenciāli bīstamo 

raţošanas objektu izvietojums, civilās 

aizsardzības pasākumi dabas katastrofu 

zaudējumu samazināšanai.  

7.Ieskats ar kursa saturu saistītās pieejās, 

metodēs un tehnoloģijās. Integrēta 

piesārľojuma kontrole. Laba 

lauksaimniecības prakse. Labākās pieejamās 

tehnoloģijas. Sanācija. Rekultivācija. 

Attīrīšana  no naftas produktiem. 

Hidrotehniskās būves. Inţenierekoloģiskās 

metodes. Artēziskā ūdens  horizontu 

aizsardzība. Ģeeoloģiskās struktūras 

radioaktīvo atkritumu,ķīmisko vielu un 

oglekļa dioksīda apglabāšanai. Naftas 

iespējamā ieguve Baltijas jūrā. 

intensive and biological farming to the soil. 

Hydrological regime into soil. Influance of selection 

cut, total cut to forest soil and environmental protection 

generaly. The soil into hydrological network: the 

sedimentation of pollutants and regulation of floods 

(inundations). The protection of soil and its purification 

from pollution. Soil and food security, quality. Land 

reclamation. Interaction between soil and biotops, the 

specialization of landuse. The degradation of land, 

protection of soil cover. Desertification. 

6.The use and protection of teritory. 

Maps. Develpment programm and territory 

planning.The placement of buildings, potentionaly 

dangerous objects, measures for reducing of losses 

duaring nature disasters. 

7.The view into approaches, methods and 

technologies connected with the contents of this 

course. 

Integrated pollution control. The best agricultural 

practice. The best available technologies. Reclaiming. 

Recultivation. Purification from oil 

pollution.Hydrotechnical buildings. Ecoengineering 

methods. Protection of artesian water. Geological 

structures for deposition of radioactive and chemical 

waste, carbon diocside.Possibility of  extracation of oil 

from the Baltic sea. 

 

 

 

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS 

Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – 

I; II daļa …, ja kurss dalās vairākās daļās un ir 

vairākas pārbaudes formas) 

Apjoms stundās Veids  

(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 

Ievads specialitātē. Informācijas 

avoti.Ilgtspējīgas attīstības mijsakarības kursa 

saturā. Pētījumu (praktisko darbu) 

metodoloģija. 

3 lekcija 

Kursa sasaiste ar vispārizglītojošās skolā 

apgūto kursu. 

3 seminārs 

Zemes zinātnes: ģeoloģija, ģeogrāfija, 

ģeodēzija. 

Kartogrāfija*. 

Ģeoloģijas zinātne un tās apakšnozares 

(vispārīgs priekšstats): ģeotehniskā 

inţenierija (tuneļi, aizsprosti), tektonika, 

4 

6 

6 

 

 

 

lekcija  

seminārs, praktiskie darbi 

lekcija  
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mineraloģija, ģeofizika, ģeokīmija, 

glacioloģija, ģeoloģiskie pieminekļi, 

ģeomorfologija, kristalogrāfija, seismoloģija, 

vulkanoloģija, speleoloģija. Saistītās 

zinātnes: ķīmija, fizika, bioloģija, vēsture, 

palentoloģija, hronoloģija, matemātika.   

Zemes forma un izmēri, tās iekšējā uzbūve. 

Zemes fizikālās īpašības.  

Normatīvie akti un institūcijas saistībā ar 

ģeoloģiju 

Zeme kā vaļēja un slēgta sistēma. Saules un 

Mēness ietekme uz Zemi. Visuma ietekme uz 

Zemi. Biosfēra- mjiedarbība starp Zemi kā 

planētu un kā ekosistēmu.  

Hipotēzes par Zemes izcelšanos, attīstību, 

vietu Visumā. Zeme un cilvēks-  izpratnes 

pamati. 

Ģeoloģijas zinātne. Ģeosfēras raksturojums. 

Zemes garoza. Kontinentālās (litosfēras) 

plātnes, to kustība. Seismiskās parādības un 

cilvēka ietekme uz tām. Zemes magnētisms. 

Zemes ass, poli- to kustība. 

Zemes ģeoloģiskā pagātne. 

Ieţi un minerāli. Karsta procesi. 

Ieţi un minerāli. Karsta procesi. 

Latvijas inţenierģeoloģiskie rajoni un 

piekraste 

Reljefa lielformas. 

Ģeodēziskie mērījumi* 

Ģeodēziskie instrumenti* 

Rodons un dabiskā radioaktivitāte. 

Ģeoloģisko procesu ietekme uz dzīvesvidi, 

sabiedrības veselību  

Rodons un dabiskā radioaktivitāte. 

Ģeoloģisko procesu ietekme uz dzīvesvidi, 

sabiedrības veselību  

Ģeoloģisko procesu ietekme uz drošību. 

Riska pārvaldība (vadība). 

Zemes resursi. Ekonomiskais novērtējums 

(Vides ekonomikas pieeja). Ārpuszemes 

ģeoloģija mūsdienu tehnoloģijām. 

Derīgo izrakteľu ieguve: tehnoloģijas, 

rekultivācija, pārvaldība (limiti, atļaujas, 

institūcijas). 

Fosīlijas, palentoloģijas zinātne. Zemes 

izpētes metodes. 

Hidrosfēra. Ūdens bilance. Hidroloģija. 

Hidroģeoloģija.  Pazemes ūdens resursi un to 

izmantošana un aizsardzība.  

 

 

 

 

4 

 

2 

2 

 

 

 

2 

 

4 

 

2 

 

4 

3 

15 

6 

4 

1 

12 

1 

 

1 

 

3 

 

2 

 

 

4 

 

2 

 

6 

 

 

2 

 

1 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

lekcija 

 

lekcija 

lekcija 

 

 

 

lekcija 

 

lekcija 

 

seminārs 

 

seminārs 

lekcija 

praktiskie darbi  

seminārs 

seminārs 

lekcija 

praktiskie darbi laukā  

lekcija 

 

seminārs 

 

praktiskie darbi  

 

seminārs 

 

 

seminārs 

 

lekcija 

 

lekcija 

 

 

praktiskie darbi  

 

lekcija 

 

praktiskie darbi  

 

 

lekcija 
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Pazemes ūdens resursi un to izmantošana un 

aizsardzība. 

 Ķīmisko vielu aprite: litosfērā, starp mantiju 

un litosfēru, starp litosfēru un pārejo biosfēru.  

Augsnes zinātne. Augsnes veidošanās un 

uzbūve, ietekmējosie faktori. Augsnes 

horizonti un tipi. Augsnes auglība: vielu 

aprites cikls, mēslošana, augseka. Intensīvās 

un bioloģiskās lauksaimniecības pieeju 

ietekme uz augsni. 

Hidroloģiskais reţīms augsnē. Izlases ciršu, 

kailciršu, agrolauksaimniecības un meţa 

līdumu lauksaimniecības ietekme uz augsni.  

Augsnes nozīme hidroloģiskajā tīklā: 

piesārľojošo vielu (tai skaitā eitrofikāciju 

veicinošo) un potenciālo palu ūdeľu 

aizturēšana. 

 Augsnes aizsardzība pret eroziju, auglības 

samazināšanos 

Meliorācija. Mijsakarības starp augsni un 

biotopu, zemes izmantošanas specializāciju. 

Zemes degradācija, dabas pamatnes 

saglabašana. Pārtuksnešošanās. Augsne un 

pārtikas drošība, kvalitāte.  

Attīstības programma un teritorijas 

plānojums. Apbūves, potenciāli bīstamo 

raţošanas objektu izvietojums, civilās 

aizsardzības pasākumi dabas katastrofu 

zaudējumu būtikai samazināšanai.  

Integrēta piesārľojuma kontrole. Laba 

lauksaimniecības prakse. Labākās pieejamās 

tehnoloģijas. Sanācija.* Rekultivācija. 

Attīrīšana  no naftas produktiem.  

 Hidrotehniskās būves.  Ģeeoloģiskās 

struktūras radioaktīvo atkritumu,ķīmisko 

vielu un oglekļa dioksīda apglabāšanai. 

Naftas iespējamā ieguve Baltijas jūrā. 

 Inţenierekoloģiskās metodes. Artēziskā 

ūdens  horizontu aizsardzība. 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

 

praktiskie darbi  

 

lekcija 

 

 

lekcija 

 

 

lekcija 

 

 

praktiskie darbi  

 

 

lekcija 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 

 

Literatūras studijas, lekciju satura apguve, gatavošanās 

semināriem. 

Atmosfēras ietekme uz litosfēru un hidrosfēru- 

argumentētā eseja. 

Meliorācijas konceptuāls projekts konkrētu mērķu 

sasniegšanai konkrētā teritorijā- individuāls darbs 

Teritorijas ģeoloģiskie un augsnes aspekti plānojumā- 

iezīmēt konkrētas teritorijas plānojumā un pamatojumu 

 

76 

 

8 

 

10 

 

10 
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apraksta formā- individuāls darbs 

Pazemes ūdens resursi un to izmantošana un aizsardzība- 

grupas prezentācijas sagatavošana 

Ģeoloģisko procesu ietekme uz drošību. Riska pārvaldība 

(vadība)- grupas prezentācijas sagatavošana 

Pazemes ūdens resursi un to izmantošana un aizsardzība- 

grupas prezentācijas sagatavošana 

Augsnes zinātne. Augsnes veidošanās un uzbūve, 

ietekmējosie faktori. Augsnes horizonti un tipi. Augsnes 

auglība: vielu aprites cikls, mēslošana, augseka. 

Intensīvās un bioloģiskās lauksaimniecības pieeju 

ietekme uz augsni- grupas prezentācijas sagatavošana 

Augsnes aizsardzība pret eroziju, auglības 

samazināšanos- grupas prezentācijas sagatavošana 

Hidrotehniskās būves.  Ģeeoloģiskās struktūras 

radioaktīvo atkritumu,ķīmisko vielu un oglekļa dioksīda 

apglabāšanai. Naftas iespējamā ieguve Baltijas jūrā- 

grupas prezentācijas sagatavošana 

 

*Ar šo zvaigzīti apzīmēto kursa daļu jāīsteno ar, 

piemēram, SIA ,,Venteko'' speciālistu un viľu aparatūras 

palīdzību 

 

4 

 

6 

 

 

4 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

6 

 

*Prasības KRP iegūšanai Kvalitatīva dalība semināros, patstāvīgo individuālo un 

grupas darbu sekmīga veikšana,  eksāmena nokārtošana. 

*Mācību pamatliteratūra  1.Ira S.Allison (7
th
 edition)Geology- the Science of a 

Changing Earth, New York, Kent State 

University,tulk.kriev.J.G.Ļeonova red. Maskava, ,,Mir'', 

1984  

2.M.Kļaviľa red.Vides zinātne, R, LU Akadēmiskais 

apgāds,2008 

3.M.Kļaviľa un J. Zaļokšľa red.Vide un ilgtspējīga 

attīstība, R, LU,2010 

4.D.Dohertija, A.Kleinborna, S.Deividsone E-

enciklopēdija Pirmā skolas ģeogrāfijas enciklopēdija un 

pasaules atlants, R,Zvaigzne ABC,2006 

5.Blambergs K. Ģeoloģija un hidroģeoloģija – Rīga:  

      Zvaigzne, 1993 

6.Brangulis A. Latvijas ģeoloģija. – Rīga: Valsts 

Ģeodēzijas Dienests, 1998.. – 70.lpp. 

7.Grospiľa I. Litosfēra – Liepāja: LiePA, 1999. – 26.lpp. 

8.Indāns A. Ģeoloģija – Rīga: Zvaigzne, 1979 

 

Mācību papildliteratūra 1.J.Strauhmanis Saistošā kartogrāfija, R, Priedaines, 2001 

2.A.Indāna red.Ģeoloģija, R,,,Zvaigzne'',1979 

3.k.Spriľģa red. ,,Latvijas PSR ģeoloģija'', R, Zinātľu 

akadēmijas izdevniecība'',  1961 

4.K.Sisojevs Ģeodēzijas un kartogrāfijas 

pamati,R,Zvaigzne,1976 

5.J.Strauhmanis Kartogrāfija,R,Zvaigzne,1993 
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Periodika, interneta resursi un citi avoti .www.usborne-quicklinks.com 

ec.europa.eu/environment/index_en.htm. 

 

Kursa autors: 
 Igo Midrijānis 15.02.2011 

 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

Kurss apstiprināts: 

 
 

Anita Jansone 

DSZ fakultātes domes sēdes 

protokols Nr. 14, 

12.05.2011. 

 Prodekāne Paraksta atšifrējums  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.usborne-quicklinks.com/
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KURSA KODS 

 

 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA 
 

*Kursa nosaukums latviski BIOLOĢIJA I  

*Kursa nosaukums angliski BIOLOGY I 

*Studiju programma/-as, kurai/-ām 

tiek piedāvāts studiju kurss 

"Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un 

inţenierija" 
 

*Statuss (A, B, C daļa) A 

*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums 

pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas 

3 

*KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Jānis Kārkliľš Dabas un sociālo 

zinātľu fakultāte 

asistents 

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 

st.) 

120 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 

praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

12 

*Semināru vai praktisko nodarbību 

skaits 

12 

Laboratorijas darbu skaits  

*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 

bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 

7- doktora; P – profesionālais**) 

P 

*Pārbaudes forma/ -as eksāmens 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 

programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Pamatzināšanas bioloģijā vidējās izglītības līmenī  

 

Zinātľu nozare/apakšnozare Bioloģija, botānika, augu fizioloģija 

*Kursa mērķi 

 

 

Sniegt nepieciešamās teorētiskās zināšanas un veidot 

praktiskās iemaľas botānikā un augu fizioloģijā, piedāvājot 

apgūt iemaľas lauka pētījumiem un darbam laboratorijā. 

 

*Kursa uzdevumi 

 

 

 

1. Iepazīstināt ar augu, sēľu valsts, augiem līdzīgo 

protistu un ķērpju daudzveidību, uzbūvi, uzsverot gan 

bioloģisko procesu unikalitāti, gan to norises īpatnības 

daţādos organizācijas līmeľos un organismu grupās. 

2. Attīstīt augu un sēľu pazīšanas un bioloģiskās 

daudzveidības vērtēšanas iemaľas. 

3. Sniegt priekšstatu par augu sistemātiku un tās 

daudzveidību.  

4. Apgūt iemaľas lauku pētījumu metodoloģijā, paraugu 

ievākšanā un atbilstošu laboratorijas darbu tehniku. 

 

 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 

kompetences) 

1. Iegūts priekšstats par mūsdienu pētniecības metodēm un 

jaunākajiem sasniegumiem augu evolūcijas, funkcionēšanas, 

ekoloģijas un sistematizēšanas izpētē.  

2. Apgūti vispārīgie augu uzbūves un funkcionēšanas 



  

198 

 

principi.  

3. Izprasta augu primārā un sekundārā uzbūve audu un 

orgānu līmenī.  

4. Iegūts priekšstats par to, kādu fizioloģisko procesu 

realizācijā ir iesaistītas daţādas augu audu sistēmas.  

5. Iegūts priekšstats par aļģu, sēľu, ķērpju un augstāko augu 

galveno sistemātisko grupu morfoloģiskām pazīmēm, 

funkcionēšanas īpatnībām un ekoloģiskām prasībām.  

6. Ir apzināta katras augu sistemātiskās grupas daudzveidība 

un sistemātika. 

7. Iegūtas praktiskas iemaľas paraugu ievākšanai dabā un to 

apstrādei laboratorijā. 

 

 

Kursa valoda 

 

Latviešu 

 

 

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Kurss iepazīstina ar vispārīgiem augu 

uzbūves un funkcionēšanas principiem, ar 

augu primāro uzbūvi audu un orgānu līmenī, 

dod priekšstatu par to, kādu fizioloģisko 

procesu realizācijā ir iesaistītas daţādas augu 

audu sistēmas, dod priekšstatu par aļģu, 

sēľu, ķērpju, sūnaugu, paparţaugu un 

sēklaugu filoģenēzi, uzbūvi, bioloģiju, 

ekoloģiju un sistemātiku. 

The course introduces with the general plant structure 

and functioning principles, the primary structure of plant 

tissue and organ levels, gives an idea of some 

physiological processes which are involved in 

realization of various plant tissue systems, gives an view 

of algae, fungi, lichen, moss, ferns and spermatophyte  

phylogenesis , structure, biology, ecology and 

systematic. 

 

 

 

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS 

Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu 

– I; II daļa …, ja kurss dalās vairākās daļās un ir 

vairākas pārbaudes formas) 

Apjoms 

stundās 

Veids  

(lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības, 

laboratorijas darbi) 

Botānikas attīstības vēsture. Vispārīgs 

priekšstats par augu uzbūvi un funkcijām. 

Augu šūna kā uzbūves un funkcionālā 

pamatvienība, augu audu uzbūve un 

novietojuma atbilstība veicamajām 

funkcijām. 

  

Augu šūnas uzbūve un pastāvīgie audi. 

Augstāko augu organisms.   

 

Augu primārā un sekundārā uzbūve. Lapas 

uzbūves un funkciju vienotība. Augu 

transporta sistēmas.  

 

Lapu morfoloģija. Atvārsnīšu uzbūve un 

 

4 

 

 

 

6 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

Lekcija, laboratorijas darbs 

 

 

 

2 lekcijas, laboratorijas darbs 

 

 

 

Lekcija 

 

 

Lekcija 
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kustību fizioloģija.   

 

Augu minerālā barošanās un kontroles 

mehānismi. Augu augšana un attīstība. 

Fitohormonu un vitamīnu loma augu 

augšanā. 

 

Plazmolīze un tās formas. Deplazmolīze. 

Zieda un augļu morfoloģija.   

 

Ievads mikoloģijā. Asku sēnes un 

bazīdijsēnes. Sēľu ekoloģija.  

 

Aļģes un ķērpji.  

Augstāko augu rašanās un evolūcija. 

Sūnaugu nodalījums. Paparţaugu 

nodalījums.  

Sēklaugu nodalījums. Kailsēkļu 

apakšnodalījums.  

 

Segsēkļu apakšnodalījums, to raksturojums 

dzimtu līmenī  

 

Augu sugu un sabiedrību dudzveidība.  

6 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

 

6 

 

 

 

8 

 

 

10 

 

 

 

2 

3 lekcijas 

 

 

2 Lekcijas 

 

 

 

Lekcija 

 

 

 

 

2 lekcijas, laboratorijas darbs 

 

 

 

3 lekcijas, laboratorijas darbs 

 

 

3lekcijas, 2 laboratorijas darbi 

 

 

 

Lekcija 

 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās (96) 

Sagatavošanās  semināram „Augu šūnas 

un to fizioloģija”. 

Ietver tādus tematus un jēdzienus: šūnu 

funkcionālā organizācija, membrānas un 

membrānu transports,  floēma, ksilēma,  

enerģijas plūsma,   

fotosintēze., elpošana, augiem nepieciešamie 

minerālelementi, augsne un  

minerālvielu pieejamība, slāpeklis un 

slāpekļa cikls. fosfora cikls.  

Praktiskais pētījums mājas vai 

laboratorijas apstākļiem par augu 

augšanu ietekmējošiem faktoriem. 

(Ietverot zināšanas par augšanas un 

diferenciācijas šūnu bioķīmisko pamatu. 

Attīstības ģenētiskais pamats. Regulācijas 

sistēmas augos. Vides signālu  uztveršana  

un atbildes reakcijas. Augu biotehnoloģija.  

 

„Sagatavots referāts par mūsdienu 

sasniegumiem augu selekcijā un iespēju 

tos pavairot in vitro” 

 

Sagatavots ziľojums seminārā 20 stundas. 

 

 

 

 

 

 

 

Sekmīgi izplānots, veikts pētījums un iesniegts ziľojums 

30 stundas. 

 

 

 

 

 

Sagatavots un iesniegts referāts 30 stundas. 

 

 

Sagatavota un prezentēta zinātniska raksta, publikācijas 

vai ziľojuma botānikas nozarē analīze 16 stundas. 
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Zinātniska raksta, publikācijas vai 

ziľojuma botānikas nozarē analīze. 

*Prasības KRP iegūšanai Laboratorijas darbi (25 %)  

Dalība seminārā (5%) 

Patstāvīgais praktiskais pētījums (10%) 

Referāts (5%) 

Raksta analīze (5%) 

Eksāmens (50 %)  

Studenti tiek pielaisti pie eksāmena kārtošanas tikai 

pēc nostrādātiem un ieskaitītiem laboratorijas 

darbiem. 

*Mācību pamatliteratūra 1.Campbell N.A., Reece J.B. 2005. Biology. Pearson / 

Benjamin Cummings, 1231 pp.  

2. Ābele G., Piterāns A., 1982. Augstāko augu 

sistemātikas praktikums. Rīga, Zvaigzne, 222 lpp.  

3. Hoek C., Mann D.G., Johns H. M. 1993. Algae. An 

introduction to phycology. Cambridge, 627 pp.  

4. Kondratovičs R. 1976. Augu anatomijas praktikums. 

Zvaigzne, Rīga, 280 lpp.  

5. Langenfelds V., Ozoliľa E., Ābele G., 1973. Augstāko 

augu sistemātika. Rīga, Zvaigzne, 406 lpp.  

6. Piterāns A., Vimba E., Vulfa L. 1975. Zemāko augu 

sistemātika. Rīga, Zvaigzne, 278 lpp. 

Mācību papildliteratūra 1. Berg L.R. 1997. Introductory Botany. Saunders 

College Publishing, 544 pp.  

2. Bumbura M., Jaudzeme V, Muiţarāja E., Pētersone A. 

1967. Augu morfoloģija un anatomija. Rīga, Zvaigzne, 

297 lpp.  

3. Mauriľa H. 1987. Augu fizioloģija. Zvaigzne, Rīga, 

360 lpp.  

4. Sitte, P., Weiler, E. W., Kadereit, J. W., Bresinsky, A., 

& Körner, C. 2002. Lehrbuch der Botanik für 

Hochschulen. Ed. 35. Spektrum Akademischer Verlag, 

Heidelberg. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 1. 

http://priede.bf.lu.lv/grozs/AuguFiziologijas/Augu_uzbuv

e_un_funkcijas  

2. 

http://priede.bf.lu.lv/grozs/BotanikasEkologijas/Ievads_B

otanika/  

3. Botanical Electronic News. 

http://www.ou.edu/cas/botany-micro/ben/  

4. Trends in Plant Science. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/  

5. Hugh D. Wilson. Taxonomy of Flowering Plants. 

Lecture Notes. 

http://www.csdl.tamu.edu/FLORA/Wilson/tfp/hdwtfpbs0

1.htm 
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Kursa autors: 
 Jānis Kārkliľš 12.04.2011. 

 
Paraksts 

Paraksta 

atšifrējums 
Datums 

Kurss 

apstiprināts:  Anita Jansone 

DSZ fakultātes domes sēdes  

protokols Nr. 14, 

12.05.2011. 

 
Prodekāne 

Paraksta 

atšifrējums 
 

* Obligāti aizpildāmie lauk 

** Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā 

(profesionālais bakalaurs, profesionālais maģistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS  

 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA 

 

*Kursa nosaukums latviski Bioloģija II 

*Kursa nosaukums angliski Biology II 

*Studiju programma/-as, kurai/-ām tiek 

piedāvāts studiju kurss 

Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un 

inţenierija 

*Statuss (A, B, C daļa) A daļa 

*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums pa 

semestriem, ja kursam ir vairākas daļas 

3 KRP 

 

*KURSA AUTORS 

 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Māra Zeltiľa Dabas un sociālo 

zinātľu fakultāte 

Docente, dr. biol. 

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 120 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, praktiskie 

un laboratorijas darbi = 2 st.) 

  12 

*Semināru vai praktisko nodarbību skaits   12 

Laboratorijas darbu skaits   

*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 

bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 7- 

doktora; P – profesionālais**) 

  P 

*Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 

programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Bioloģija I (A daļa) 

Zinātľu nozare/apakšnozare Bioloģija/ / Mikrobioloģija, Molekulārā bioloģija 

*Kursa mērķi 

 

 

Nodrošināt teorētisko zināšanu apguvi par 

prokariotiskas šūnas funkcionēšanu, iepazīstināt ar 

molekulārās bioloģijas pamatiem un veidot praktiskās 

iemaľas  mikroorganismu lomas vides procesos 

novērtēšanā un izmantošanā biotehnoloģiskos 

procesos.   

*Kursa uzdevumi 

 

 

1. Apgūt mikrobioloģijas un molekulārās 

bioloģijas teorētiskos pamatus. 

2. Iepazīstināt ar daţādu mikroorganismu grupu 
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 (sēnes, protisti, baktērijas, vīrusi) 

specifiskajām īpašībām. 

3. Apgūt prasmes mikrobioloģijas pamatu 

zināšanas izmantot biotehnoloģisko procesu 

vērtēšanā (ūdens attīrīšanas iekārtu darbībā, 

biogāzes producēšanā u.tml.)     

 

*Kursa rezultāti (apgūstamās kompetences) Studenti prot izskaidrot baktēriju darbību, izprot 

pamatprocesu norisi molekulārās bioloģijas līmenī. 

Praktiskajos darbos iegūta izpratne par 

mikrobioloģisko procesu vadīšanas iespējām. 

Kursa valoda Latviešu 

 

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Kursā tiek nodrošināta mikrobioloģijas un 

molekulārās bioloģijas pamatu apguve, 

sagatavojot studentus biotehnoloģisko 

procesu modelēšanas un vadīšanas apguvei. 

Course provides students with basic knowledge in 

microbiology and molecular biology, prepares 

students  for biotechnological process modeling and 

management. 

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS 

Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, 

ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas) 

Apjoms 

stundās 

Veids  

(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 

Mikrobioloģijas izpētes objektu morfoloģiskās un 

metaboliskās īpatnības 

8 2 lekcija, 2 praktiskās 

nodarbības 

Baktēriju klasifikācija 4 2 lekcijas 

Mikroorganismu augšana 4 1 lekcija, 1 praktiskā 

nodarbība 

Vielu aprites cikli un mikroorganismu loma to 

nodrošināšanā  

4 1 lekcija, seminārs 

Dabisko vielu mikrobioloģiskā noārdīšana 4 1 lekcija,1 praktiskā 

nodarbība  

Mikroorganismu izmantošana biotehnoloģiskajos 

procesos  

6 1 lekcija, 2 praktiskā 

nodarbība, 1 seminārs 

Šūnu dalīšanās, DNS replikācija 4 1 lekcija, 1 praktiskā 

nodarbība 

Šūnai specifisko olbaltumvielu sintēze. Transkripcija un 

translācija. 

4 1 lekcija, 1 praktiskā 

nodarbība 
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Baktēriju ģenētisko īpašību maiľa 4 1 lekcija, 1 praktiskā 

nodarbība 

Mikroorganismu izraisītās saslimšanas. Baktēriju 

rezistence pret antibiotikām 

6 1 lekcija, 2 praktiskās 

nodarbības 

 

*Studenta patstāvīgais darbs 

 

 

*Apjoms stundās 

Gatavošanās semināriem par vielu aprites cikliem un 

mikroorganismu izmantošanu biotehnoloģiskajos 

procesos 

Gatavošanās semināriem par mikroskopisko sēľu 

augšanu noteicošajiem faktoriem un vīrusu vairošanās 

stratēģijām 

Konkrēta biotehnoloģiska procesa izpēte, raksturojums 

un vadīšanas iespēju noteikšana   

 

 

24 

 

 

24 

 

24 

 

*Prasības KRP iegūšanai 

Praktisko darbu izpilde, piedalīšanās 

semināros, patstāvīgo darbu izstrāde un to 

pozitīvs novērtējums, rakstiska eksāmena 

nokārtošana  

*Mācību pamatliteratūra 1. Madera S.S. Bioloģija.1.,2.,3. daļa.-R.: 

Zvaigzne ABC, 1998 

2.Noviks G. Ekotehnoloģijas pamati.- 

Rēzekne: Rēzeknes augstskola, 2002 

Mācību papildliteratūra 1.Vilka, S., Vulfa, L., Vitričaka, L. 

Laboratorijas darbi mikrobioloģijā. LU, 

1997 

2. Zeltiľa M., Leite M., Treimanis A., 

Viesturs U., Egle V. Biotechnologie bei 

der Verwertung von 

lignozellulosehaltigen Materialien – LZA 

Vēstis, 1992.   

3. Viesturs U., Zeltiľa M., Leite M.,  

Treimanis A. Bioprocess modes of 

operation- Solid State.- Bioreactor 

engineering course Notes, ed. by M. 

Berovič and T Koloini, 1992. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti http://www.bf.rtu.lv/documents/edu/im2.pdf 

http://www.bf.rtu.lv/documents/edu/im2.pdf
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** Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā 

(profesionālais bakalaurs, profesionālais maģistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS  

 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA 

 

*Kursa nosaukums latviski ĶĪMIJA I  

*Kursa nosaukums angliski CHEMISTRY I 

*Studiju programma/-as, kurai/-ām 

tiek piedāvāts studiju kurss 

Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un 

inţenierija 

 

*Statuss (A, B, C daļa) A 

*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums 

pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas 

3 (1.semestrī 2KRP, 2.semestrī 1KRP) 

*KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Jānis Kārkliľš Dabas un sociālo 

zinātľu fakultāte 

asistents 

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 

st.) 

120 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 

praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

12 

*Semināru vai praktisko nodarbību 

skaits 

12 

Laboratorijas darbu skaits  

*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 

bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 

7- doktora; P – profesionālais**) 

P 

*Pārbaudes forma/ -as Ieskaite, eksāmens 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 

programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Zināšanas, prasmes un iemaľas vidusskolas ķīmijas kursa 

apjomā. 

Zinātľu nozare/apakšnozare Ķīmija, neorganiskā un analītiskā ķīmija 

*Kursa mērķi 

 

 

Kursa mērķis ir dot priekšstatu par vispārīgo ķīmiju, 

ķīmisko termodinamiku un bioenerģētiku, ūdens šķīdumu 

teoriju, protolītiem, biosfēras ķīmiskajiem elementiem, 

objektu kvalitatīvo un kvantitatīvo analīzi. 

*Kursa uzdevumi 

 

 

 

 Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst priekšstatu par 

vispārīgo ķīmiju, ķīmisko termodinamiku un bioenerģētiku, 

ūdens šķīdumu teoriju, protolītiem, biosfēras ķīmiskajiem 

elementiem, objektu kvalitatīvo un kvantitatīvo analīzi, 
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neorganisko vielu reakciju mehānismiem un reakciju 

kinētiku, oksidēšanās un reducēšanās procesiem reakciju 

gaitā, un izmantot šīs zināšanas laboratorijas darbos.  

Laboratorijas darbos paredzētās sintēzes izvēles pamatā ir 

darbu daudzveidība lai attīstītu studentu iemaľas praktiskā 

plāksnē. 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 

kompetences) 

1. Iegūts priekšstats un izpratne par vispārīgās ķīmijas 

pamatjautājumiem.  

2.Prot pielietot iegūtās zināšanas veicot objektu kvantitatīvo 

un kvalitatīvo analīzi. 

3. Izprot oksidēšanās – reducēšanās gaitu un izmanto šīs 

zināšanas laboratorijas darbos. 

 

4. Zina svarīgākos ķīmiskos elementus un to savienojumus, 

to ķīmiskās un fizikālās īpašības, atrašanos dabā un 

praktisko pielietojumu. 

Kursa valoda Latviešu 

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Kurss paredz sniegt zināšanas par 

neorganisko vielu daudzveidību, to 

īpašībām un pielietošanas iespējām.  

Uzmanība tiks pievērsta vispārīgās 

ķīmijas, rekciju kinētikas, ķīmiskās 

termodinamikas jautājumiem, 

analītisko iemaľu attīstīšanai un 

svarīgāko ķīmisko elementu un to 

savienojumu īpašību analīzei. Akcents 

paredzēts studentu iemaľu izkopšanā 

darbam laboratorijā. 

The course intends to provide knowledge about the diversity 

of inorganic substances, their properties and uses. Attention 

will paid to general chemistry, chemical regiment kinetics, 

chemical thermodynamics issues as well as analytical skills 

development. Also attention will be paid to most important 

chemistry elements and their compound properties.  The 

focus for students' range of skills to work in the laboratory. 

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS 

Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II 

daļa …, ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas 

pārbaudes formas) 

Apjoms 

stundās 

Veids  

(lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības, 

laboratorijas darbi) 

1.semestris 32  
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1.Vielas uzbūves teorijas  

2.Ķīmiskā saite, tās veidi un saistība ar vielas 

īpašībām 

3.Ķīmisko reakciju enerģētika  

4.Ķīmiskā kinētika  

5.Ķīmiskais līdzsvars  

6.Šķīdumi. Protolīti.  

7.Oksidēšanas-reducēšanas reakcijas  

8.Kompleksie savienojumi  

9.Bioelementi  

10.1A, 1B, 7A grupas elementi  

 

2 

2 

4 

2 

4 

6 

4 

2 

2 

4 

 

lekcija 

lekcija 

lekcija, laboratorijas darbs 

lekcija 

lekcija, laboratorijas darbs 

lekcija, 2laboratorijas darbi 

2lekcijas 

lekcija 

laboratorijas darbs 

 lekcija, laboratorijas darbs 

2.semestris 16  

11.Al, B, C, Si, N, P, S, Mn, Fe, Co, Ni, ķīmija  

12.Kvalitatīvā analīze  

13.Kvantitatīvā analīze 

8 

4 

4 

2lekcijas, 2laboratorijas darbi 

2laboratorijas darbi 

2laboratorijas darbi 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās (96) 

Atrisināti studiju gada sākumā saľemtie 

uzdevumi par studiju kursa tematiku. 

Atrisinājumi jāiesniedz proporcionāli studiju gada 

sadalījumam pa mēnešiem. 

96 stundas 

*Prasības KRP iegūšanai Uzdevumi (20 %)  

Laboratorijas darbi (30%) 

Eksāmens (50 %)  

Studenti tiek pielaisti pie eksāmena kārtošanas tikai pēc 

nostrādātiem un ieskaitītiem laboratorijas darbiem un 

sekmīgi atrisinātiem vismaz 40% patstāvīgo uzdevumu. 

*Mācību pamatliteratūra Jansons E. Analītiskas ķīmijas teorētiskie pamati, 1993 

Rauhvargers A. Vispārīgā ķīmija, 1996.  

Glinka N. Vispārīgā ķīmija, 1981. 

Ķīmija. Rokasgrāmata skolēniem. Autoru kolektīvs, red. E. 

Jansons. – Rīga : Zvaigzne, 1994. - 608 lpp.  

Mācību papildliteratūra U. Muller. Inorganic Structural Chemistry. 2nd ed., Wiley, 

2006.  

Gass G., Sutcliffe H., Practical Inorganic Chemistry, 

Science Paper backs, Chapman and Hall, London, 1979  

Miesler Gary L.,un Tarr Donald A. Inorganic Chemistry. 
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Prentice Hall,Upper Saddle River, New Jersey, 2004 

Periodika, interneta resursi un citi 

avoti 

King, R. Bruce. Encyclopedia of Inorganic Chemistry. 2nd 

ed., Wiley, 2005.  

www. chemweb.com 

www.webelements.com 
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(profesionālais bakalaurs, profesionālais maģistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS  

 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA 

 

*Kursa nosaukums latviski ĶĪMIJA II  

*Kursa nosaukums angliski CHEMISTRY II 

*Studiju programma/-as, kurai/-ām 

tiek piedāvāts studiju kurss 

"Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un 

inţenierija" 

 

*Statuss (A, B, C daļa) A 

*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums 

pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas 

3 

*KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Jānis Kārkliľš Dabas un sociālo 

zinātľu fakultāte 

asistents 

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 

st.) 

120 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 

praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

12 

*Semināru vai praktisko nodarbību 

skaits 

12 

Laboratorijas darbu skaits  

*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 

bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 

7- doktora; P – profesionālais**) 

P 

*Pārbaudes forma/ -as eksāmens 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 

programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Pamatzināšanas ķīmijā vidējās izglītības līmenī , zināšanas 

no studiju kursa Ķīmija I. 

 

Zinātľu nozare/apakšnozare Ķīmija, organiskā ķīmija 

*Kursa mērķi 

 

 

Studiju kursa mērķis ir sniegt studējošiem zināšanas par 

organiskiem savienojumiem un to pārvērtībām - to vietu 

dabā un cilvēku dzīvē, iegūšanas metodēm, fizikālajām un 

ķīmiskajām īpašībām, izmantošanas jomām un iespējām, kā 

arī attīstīt prasmes iegūt un pārveidot organiskās vielas, tās 

pareizi nosaukt, izskaidrot to rašanās vai pārveidību 

vienkāršākos mehānismus 
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*Kursa uzdevumi 

 

 

 

1.Radīt vispusīgu priekšstatu par organisko savienojumu 

struktūras un īpašību sakarībām.  

2. Attīstīt prasmi raksturot svarīgāko organisko savienojumu 

klašu fizikālās un ķīmiskās īpašības.  

3.Veidot izpratni par  organisko savienojumu reakciju 

norises pamatprincipiem un reakciju apstākļiem.  

4.Sniegt zināšanas par svarīgākajiem organisko savienojumu 

pārstāvjiem.  

5.Attīstīt prasmi veikt pētnieciska rakstura eksperimentus 

laboratorijā. 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 

kompetences) 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst zināšanas par 

organisko ķīmiju kopumā, par organisko vielu 

nozīmīgākajām klasēm, svarīgākām organisko savienojumu 

iegūšanas metodēm, fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām, 

nomenklatūru, izplatību dabā un izmantošanas iespējām, kā 

arī apgūst prasmes izolēt no dabas produktiem organiskās 

vielas, sintezēt tās pēc dota apraksta un analizēt ar 

vienkāršākajām analīzes metodēm, sastādīt reakciju 

vienādojumus, uzrakstīt vienkāršāko organisko vielu 

struktūrformulas un pārvērtību mehānismus, aprēķināt 

vajadzīgos reaģentu daudzumus, pareizi nosaukt organiskās 

vielas pēc sistemātiskās un triviālās nomenklatūras. 

Kursa valoda Latviešu 

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Kursā ir īsi aplūkotas visas 

nozīmīgākās organisko savienojumu 

klases, parādītas to savstarpējās 

pārvērtības, atzīmētas pašas svarīgākās 

fizikālās un ķīmiskās īpašības, aplūkoti 

organisko savienojumu nomenklatūras 

principi un prakse. 

The course is a brief overview of all major classes of 

organic compounds. There appear most important 

transformation and marked its most important physical and 

chemical properties, are dealt with organic compounds and 

the principles and practice of nomenclature. 

 

 

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS 

Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, ja 

kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas) 

Apjoms 

stundās 

Veids  

(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 

Organiskās ķīmijas vispārīgie jautājumi. 2 Lekcija 
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Organisko savienojumu uzbūve un daudzveidība. 2 Lekcija 

Ogļūdeľraţi (alkāni, alkēni, alkadiēni, alkīni, cikloalkāni). 6 2 lekcijas, laboratorijas darbs 

Arēni un to atvasinājumi. 2 lekcija 

Spirti, fenoli un ēteri, aldehīdi un ketoni. 4 lekcija, laboratorijas darbs 

Karbonskābes, atvasinātās karbonskābes, to sāļi.  4 lekcija, laboratorijas darbs 

 

Lipīdi 2 lekcija 

Amīni.  2 lekcija 

Peptīdi un proteīni, nukleīnskābes. 4 lekcija, laboratorijas darbs 

Ogļhidrāti. 4 lekcija, laboratorijas darbs 

Heterocikliskie savienojumi. 4 lekcija, laboratorijas darbs 

Sēru un silīciju saturošie savienojumi.  2 lekcija 

Polimēri. 4 2 laboratorijas darbi 

Organiskās sintēzes metodoloģija. 2 laboratorijas darbs 

Jaunākie atklājumi organiskajā sintēzē. 2 lekcija 

Organiskie jonu šķidrumi un to izmantošana sintēzes 

vajadzībām. 

2 laboratorijas darbs 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās (96) 

Sagatavošanās  semināram „Organisko savienojumu 

uzbūve un daudzveidība”. 

Ietver tādus tematus un jēdzienus: 

donor-akceptor saite, izomērija, enantiomērija, 

Markovľikova likumība, darbu ar uzskates līdzekļiem un 

modeļiem..  

 

Praktiskais pētījums mājas vai laboratorijas apstākļiem 

par polimēru izmantošanu, šķirošanu, otrreizēju 

pārstrādi un tā nozīmi. 

Jāietver matemātiski aprēķini par saraţoto PS, PET, PE, u.c. 

plastmasas atkritumu daudzumu konkrētā teritorijā un 

jāizstrādā priekšlikumi to izmantošanai. 

 

 „Sagatavots referāts par vienu no organiskajiem 

savienojumiem” 

Sagatavots ziľojums seminārā 20 

stundas. 

 

 

 

 

 

Sekmīgi izplānots, veikts pētījums un 

iesniegts ziľojums 30 stundas. 

 

 

 

 

 

Sagatavots un iesniegts referāts 46 

stundas. 

*Prasības KRP 

iegūšanai 

Laboratorijas darbi (25 %)  

Dalība seminārā (5%) 

Patstāvīgais praktiskais pētījums (20%) 
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Referāts (10%) 

Eksāmens (40%)  

Studenti tiek pielaisti pie eksāmena kārtošanas tikai pēc nostrādātiem un 

ieskaitītiem laboratorijas darbiem, izstrādāta patstāvīgā pētījuma un 

iesniegta referāta. 

*Mācību 

pamatliteratūra 

Rīga: Zvaigzne, 1992. (LUB 50 eks.)Meirovics I. Organiskā ķīmija.   

Cēdere D., Logins J. Organiskā ķīmija ar ievirzi bioķīmijā. Rīga: Zvaigzne ABC, 

1996. (LUB 50 eks.)  

Cēdere D., Prikšāne A. Organiskā ķīmija. Uzdevumi un vingrinājumi. Mācību 

līdzeklis neķīmijas specialitāšu studentiem. Rīga: SIA “Mācību grāmata”, 2005. 

(LUB 50 eks.)  

McMurry, John. Organic chemistry /John McMurry. Belmont, A: Thomson 

Brooks/Cole, 2008. (LUB 20 eks.) 

Mācību 

papildliteratūra 

Neilands O. Organiskā ķīmija. Rīga : Zvaigzne, 1977.  

Atkins R.C., Carey F.A. Organic Chemistry. Boston etc., McGrawHill, 2002.  

Brown W., Foote C., Organic Chemistry, Harcoutr College Publishers, 2002 

Periodika, 

interneta resursi 

un citi avoti 

www.webelements.com 

Jornal of Organic Chemistry 
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* Obligāti aizpildāmie lauki** Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts 

profesionālā studiju programmā (profesionālais bakalaurs, profesionālais maģistrs, profesionālā studiju 
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KURSA KODS  

 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA 

 

*Kursa nosaukums latviski Matemātika I,II 

*Kursa nosaukums angliski Mathematics 

*Studiju programma/-as, kurai/-ām 

tiek piedāvāts studiju kurss 

Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un 

inţenierija 

*Statuss (A, B, C daļa) A 

*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums 

pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas 

4 KRP 

2.sem. Matemātika I 2 KRP, 

3.sem. Matemātika II 2KRP 

*KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Dina Barute Dabas un sociālo 

zinātľu fakultāte 

Mg.sc.educ. 

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 

st.) 

160 

80 (Matemātika I) 

80 (Matemātika II) 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 

praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

11 (Matemātika I) 

12 (Matemātika II) 

*Semināru vai praktisko nodarbību 

skaits 

5 (Matemātika I) 

4 (Matemātika II) 

Laboratorijas darbu skaits  

*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 

bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 

7- doktora; P – profesionālais**) 

1 

*Pārbaudes forma/ -as Ieskaite, 

Eksāmens 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 

programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

 

Zinātľu nozare/apakšnozare Matemātika 

*Kursa mērķi 

 

 

Prast izmantot matemātiku dabas procesu aprakstīšanai un 

izzināšanai. 

*Kursa uzdevumi 1. Iepazīstināt ar lineārās algebras un analītiskās 
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ģeometrijas elementi; 

2. Apgūt matemātiskās analīzes elementus un 

pielietošanu; 

3. Iepazīstināt ar varbūtību un statistikas elementu 

izmantošanu masveida objektu pētīšanā. 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 

kompetences) 

Kursu beidzot studenti iegūs prasmes matematizēt apkārtējās 

vides procesus un analizēt tos, izmantojot matemātiskās 

metodes.  

Kursa valoda Latviešu valoda 

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Kursa ietvaros tiks apgūti lineārās 

algebras, analītiskās ģeometrijas, 

matemātiskās analīzes pamatelementi, 

kā arī varbūtību teorijas un statistikas 

elementi. 

 This course offers basic principles of linear algebra, 

analytic geometry, mathematical analysis, probability theory 

and elements of statistics. 

 

 

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS 

Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, 

ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas) 

Apjoms 

stundās 

Veids  

(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 

Matemātika I   

Determinanti. Vektoru algebra. Matricas. 6 Lekcijas, praktiskā nodarbība 

Analītiskās ģeometrijas elementi. 6 Lekcijas, praktiskā nodarbība 

Skaitļa jēdziena attīstība, skaitļa ass. 

Funkcijas (funkcijas definīcija, uzdošanas veidi), robeţa, 

diferenciālrēķini, atvasināšana, pielietojumi 

vienargumenta funkcijai. Elementārās funkcijas. 

16 Lekcijas, praktiskās 

nodarbības 

Nenoteiktais integrālis, noteiktais integrālis un to 

pielietošana. 

4 Lekcijas 

Matemātika II   

Nenoteiktais integrālis, noteiktais integrālis un to 

pielietošana. 

4 Lekcija, praktiskā nodarbība 

Vairākargumentu funkcijas (definīcija, robeţa, 

nepārtrauktība). Parciālie atvasinājumi. 

4 Lekcija, praktiskā nodarbība 

Jēdziens par diferenciālvienādojumu 4 Lekcijas 

Varbūtību teorijas elementi. Notikumi un eksperiments. 

Varbūtību definīcija. Darbības ar varbūtībām (reizināšana 

4 Lekcijas 
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un saskaitīšana). Neatkarīgi un atkarīgi notikumi. 

Varbūtību koks. Gadījuma lielums. Gadījums lieluma 

(binomiālais un normālais) sadalījums. 

Statistikas elementi. Statistikas elementi. Sakarību 

pētīšana. Dinamikas rindas. 

10 Lekcijas, praktiskās 

nodarbības 

Jēdziens par modeli. Lineārie modeļi, jēdziens par 

nelineārie modeļiem. 

6 Lekcijas, praktiskā nodarbība 

   

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 

Patstāvīgā darba uzdevumi. 

 

96 

48 (Matemātika I) 

48 (Matemātika II) 

*Prasības KRP iegūšanai Izpildīti patstāvīgā darba uzdevumi. 

Nokārtota ieskaite (Matemātika I). 

Nokārtots eksāmens (Matemātika II). 

*Mācību pamatliteratūra 1. Revina IsmenaMatemātika ekonomistiem : (teorija + uzdevumi) : 

[mācību grāmata] / Ismena Revina u.c. - Rīga : Izglītības soļi, 2003. - 

306 lpp. 

2. Šteiners Kārlis. Augstākā matemātika : lekciju konspekts 

inţenierzinātľu un dabaszinātľu studentiem / Kārlis Šteiners, Biruta 

Siliľa. 

  1.d. Algebras elementi. Vektori. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1997. - 96 

lpp. 

3. Šteiners Kārlis. Augstākā matemātika : lekciju konspekts 

inţenierzinātľu un dabaszinātľu studentiem / Kārlis Šteiners, Biruta 

Siliľa. 

  1.d. Algebras elementi. Vektori. - Rīga :Zvaigzne ABC, 1997. - 96 

lpp. 

4. Šteiners Kārlis. Augstākā matemātika : lekciju konspekts 

inţenierzinātľu un dabaszinātľu studentiem / Kārlis Šteiners. 

  3.d. Viena argumenta funkcija. Funkcijas robeţa. Funkcijas 

atvasinājums. Atvasinājuma lietojumi. Vairākargumentu funkcija. 

Diferenciālģeometrijas elementi. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1998. - 191 

lpp. 

5. Šteiners Kārlis. Augstākā matemātika : lekciju konspekts 

inţenierzinātľu un dabaszinātľu studentiem / Kārlis Šteiners. 

  4.d. Integrālrēķini. Diferenciālvienādojumi. - Rīga : Zvaigzne ABC, 
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1999. - 167 lpp. 

Mācību papildliteratūra 6. Smotrovs Jānis. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika : mācību 

grāmata dabaszinātľu un inţenierzinātľu studentiem / Jānis 

Smotrovs ; red. Biruta Siliľa. 

  1. Klasiskā varbūtību teorija. Gadījuma lielumi. Entropija un 

informācija. Robeţteorēmas. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2004 : (a/s 

"Poligrāfists"). - 263, [1] lpp. 

7. Mavron Vassilis C. Elements of Mathematics for Economics and 

Finance / Vassilis C. Mavron and Timothy N. Phillips. - London : 

Springer, c2007. - x, 312 p. 

8. Arhipova Irina. Statistika ar Microsoft Excel 97 ikvienam : māc. 

līdzeklis / Irina Arhipova, Signe Bāliľa. 

  1.d. - Rīga : Datorzinību centrs, 1999. - 164 lpp. 

9. Arhipova Irina. Statistika ar Microsoft Excel 97 ikvienam : māc. 

līdzeklis / Irina Arhipova, Signe Bāliľa. 

  2.d. - Rīga : Datorzinību centrs, 2000. - 133 lpp. 

Periodika, interneta 

resursi un citi avoti 

 

 

Kursa autors: 
 Dina Barute 16.04.2011. 

 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

Kurss apstiprināts: 

 Anita Jansone 

DSZ fakultātes domes sēdes 

protokols Nr. 14, 

12.05.2011. 

 Prodekāne Paraksta atšifrējums  

 

 

* Obligāti aizpildāmie lauki 

 

** Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā 

(profesionālais bakalaurs, profesionālais maģistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS VadZP036 
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Uzľēmējdarbība 

Kursa nosaukums angliski Enterpreneurship 

Studiju programma/-as, kurai/-ām 

tiek piedāvāts studiju kurss 

Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un 

inţenierija 

*Statuss (A, B, C daļa) A daļa  

Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums 

pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas 

2 

*KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Meldra Gineite Dabas un sociālo zinātľu 

fakultāte 

Lektore, mg.sc.tqm 

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 

st.) 

80 

Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 

praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

8 

Semināru vai praktisko nodarbību 

skaits 

8 

Laboratorijas darbu skaits - 

Kursa līmenis  P 

Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 

programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Ekonomikas teorija (A) 

Zinātľu nozare/apakšnozare Vadībzinātne, uzľēmējdarbības vadība 

Kursa mērķi 

 

 

Iepazīstināt studentus ar uzľēmējdarbības 

priekšnosacījumiem un principiem, sniedzot zināšanas par 

uzľēmējdarbības procesu ietekmējošiem ārējiem un 

iekšējiem apstākļiem, to savstarpējo mijiedarbību, kā arī 

veidot izpratni par praktiski pielietojamām metodēm 

uzľēmējdarbības pārvaldīšanai. 

Kursa uzdevumi 

 

 

 

Izskaidrot studentiem: 

 uzľēmējdarbības ekonomisko un tiesisko 

pamatojumu, 

 uzľēmējdarbības makro un mikro vides faktorus, 

 uzľēmējdarbības procesa sastāvdaļas, 

uzľēmējdarbības plāna būtību. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 

kompetences) 

Spēja noteikt un analizēt daţādu mikro un makro faktoru 

ietekmi uz uzľēmumu, pamatot, analizēt biznesa idejas. 

Kursa valoda Latviešu valoda 

KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Kursa laikā studējošie tiek iepazīstināti ar 

uzľēmējdarbības priekšnosacījumiem, 

uzľēmējdarbības plānošanas un organizēšanas 

procesu. Kurss sniedz zināšanas par 

uzľēmējdarbības būtību, biznesa idejām, 

During the course students understand 

preconditions for starting their own business, 

planning and organization process of 

entrepreneurship. Course gives knowledge about 

point of entrepreneurship, business ideas, business 



  

219 

 

uzľēmējdarbības tiesisko regulējumu, 

makrovidi, tās analīzes metodēm, plānošanas 

lomu un būtību, produktu un tā kvalitāti, 

uzľēmuma iekšējo vidi, riskiem un galvenajām 

problēmām uzľēmējdarbībā. 

laws, micro and macro environment, methods to 

analyzing chances of business, planning, products 

and its quality, risks and main problems of 

entrepreneurship. 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS 

Tēma un apakštēma  Apjoms 

stundās 

Veids  

 

Uzľēmējdarbības būtība un loma, attīstības 

tendences 

Definīcijas.  

Uzľēmējdarbības vides raksturojums Latvijā. 

Attīstības tendences: videi draudzīga uzľēmējdarbība; 

inovatīva uzľēmējdarbība; sociāli atbildīga 

uzľēmējdarbība 

4 1 lekcija,  

1seminārs 

Biznesa idejas 

Biznesa ideju meklēšana, analīze. 

Daţādu biznesa ideju analīze 

4 1 lekcija,  

1 praktiskā nodarbība 

Uzľēmējdarbības juridiskais regulējums 

Komercdarbības formas.  

Uzľēmuma dibināšanas procedūra. 

Uzľēmējdarbības ierobeţojumi. 

Uzľēmuma nosaukuma veidošana. 

Likumdošana uzľēmējdarbībā. 

Nodokļi. 

Franšīze kā uzľēmējdarbības veids 

4 1 lekcija,  

1 praktiskā nodarbība 

Uzľēmuma makrovide, tās analīzes metodes 

Makrovides sastāvdaļas. 

PEST analīze. 

Mērķauditorijas analīze 

Konkurentu analīze 

4 1 lekcija,  

1 praktiskā nodarbība 

Plānošanas loma un būtība uzľēmējdarbībā 

Plānošanas principi, veidi.  

SVID analīze. 

Biznesa plāns. 

Misija un vīzija, mērķi.  

4 1 lekcija,  

1 praktiskā nodarbība 

Produkts. Produkta kvalitāte 

Produkta iezīmes, īpašības, klasifikācija. 

Produkta kvalitāti raksturojošās pazīmes. 

Pircēja lēmuma pieľemšanas process. 

4 1 lekcija 

1 seminārs 

Uzľēmuma iekšējā vide 

Uzľēmuma funkcionēšanas process. 

Darbinieku loma uzľēmējdarbībā. 

Uzľēmuma organizatoriskā struktūra. 

Darba aizsardzības un drošības jautājumu organizēšana. 

Raţošanas tehnoloģiju plānošana. Raţošanas tehniskā 

bāze. 

Resursu sagādes organizēšana. 

Kvalitātes vadība uzľēmumā. 

6 1 lekcija, 

1 praktiskā nodarbība 

1 seminārs  
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Riski un galvenās problēmas uzľēmējdarbībā 

Risku veidi. 

Problēmu risināšanas metodes. 

2 1 lekcija 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Sagatavot referātu un prezentāciju par brīvi izvēlētas 

tautsaimniecības nozares attīstību Latvijā  

8 

 

Veikt aptauju par nepieciešamajām precēm un 

pakalpojumiem 

3 

Veikt komercdarbības formu salīdzinājumu 3 

Veikt tiešo un netiešo faktoru ietekmes analīzi  8 

Veikt brīvi izvēlētas valsts (izľemot Latviju) 

uzľēmējdarbības vides analīzi (vispārēja informācija, 

ekonomiskie rādītāji, nodokļi uzľēmējiem, attīstītākās 

nozares, attīstības tendences), iekļaut raksturojošus 

datus, savus secinājumus un prognozes (apjoms – 3 līdz 

5 lpp.). Uzstāšanās seminārā (5 min) 

8 

Veikt SVID analīzi  4 

Izstrādāt vīziju, misiju un mērķus  4 

Gatavošanās eksāmenam 10 

*Prasības KRP iegūšanai Sekmīgi izpildīti visi patstāvīgā darba uzdevumi. 

Vērtējums veidojas no patstāvīgo darbu vērtējumiem un eksāmena 

vērtējuma (60% un 40%) 

*Mācību pamatliteratūra 1. Ruperte Indra. Uzľēmuma vadīšana : īsi par galveno teorijā un 

praksē / Indra Ruperte; atb. red. Ieva Heimane ; lit. red. Lauma 

Asare ; Ineses Silinieces noform. - Rīga : Jumava, [2010] : 

(Tipogrāfija Rota). – 197 

2. Mazā biznesa kurss : mācību līdz. / sagat.: Sniedze Joma, Egita 

Kalnīte, Gundega Pelše, Jānis Pujāts, Daina Pūre, Indra 

Ruperte ; atb. red. Inga Zariľa ; māksl. Ints Vilcāns. - 2., lab. un 

papild. izd. - Rīga : Jumava, 2006 (Rēzekne : (Latgales 

druka). - 326 lpp.  

3. Alsiľa Rasma. Uzľēmējdarbības plānošanas principi un 

metodes : mācību līdzeklis ekonomikas profila bakalauru un 

profesionālo programmu studijām / Rasma Alsiľa, Gunārs 

Gertners ; Rīgas Tehniskā universitāte. Raţošanas un 

Uzľēmējdarbības ekonomikas katedra. - 2., pārstr. un papild. 

izd. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2007. - 229 lpp. 

Mācību papildliteratūra 1. Slavinska Inta. Uzľēmējdarbības plānošana un kontrole : 

[mācību līdzeklis] / Inta Slavinska ; red. Vija Vāvere. - 2., 

papild. izd. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2005. - 175 lpp. 

2. Abizāre Vēsma. Ievads uľēmējdarbībā : mācību līdzeklis / 

Vēsma Abizāre. - Rīga : RaKa, 2004. - 140 lpp. 

3. Rurāne Marita. Uzľēmējdarbības organizācija un plānošana / 

Marita Rurāne. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2002. - 330 

lp.  

4. Pettere Gaida. Riski uzľēmējdarbībā un to vadība : mācību 

līdzeklis / Gaida Pettere, Irina Voronova ; Banku augstskola ; 

māksl. Ieva Tiltiľa. - Rīga : Rasa ABC, 2003 

5. Zvirbule-Bērziľa Andra. Plānošana un raţošanas procesa 

organizēšanas pamatprincipi : māc. līdz. / Andra Zvirbule-

Bērziľa, Līga Mihejeva, Anita Auziľa. - Rīga : Biznesa 

augstskola Turība, 2004 

6. „Harward Business Review on” Uzľēmuma darbības 
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novērtēšana.-Rīga:Lietišķās informācijas birojs, 2008.- 179 lpp. 

7. Sociālā partnerība un tirgus ekonomika Latvijā. Sarunas ar 

Latvijas uzľēmējiem.- Rīga: Lietišķās informācijas birojs, 2008. 

-295 lpp. 

Periodika, interneta resursi 

un citi avoti 

1. Periodika: Kapitāls, Forbes, Latvijas Ekonomists, Lietišķā 

diena, Dienas bizness, Biznesa psiholoģijas 

2. Datu bāzes: Lursoft, LETA, Nozare.lv, NAIS, SAGE, Latvijas 

statistika  

Interneta resursi: www.biznesam.lv, www.liaa.gov.lv, 

www.em.gov.lv, www.ted.com  

 

Kursa autors:  Meldra Gineite 05.04.2011. 

 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 

Kurss apstiprināts:  

 

 

Anita Jansone 

DSZ fakultātes domes 

sēdes protokols Nr. 14, 

12.05.2011. 

 Prodekāne  Paraksta atšifrējums  

 

* Obligāti aizpildāmie lauki 

 

** Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā 

(profesionālais bakalaurs, profesionālais maģistrs, profesionālā studiju programma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biznesam.lv/
http://www.liaa.gov.lv/
http://www.em.gov.lv/
http://www.ted.com/
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KURSA KODS  

 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA 

 

*Kursa nosaukums latviski Vides procesa modelēšana 

*Kursa nosaukums angliski Environmental Process Modeling 

*Studiju programma/-as, kurai/-ām 

tiek piedāvāts studiju kurss 

Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un 

inţenierija 

*Statuss (A, B, C daļa) B 

*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums 

pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas 

2 KRP 

*KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Anita Jansone Dabas un sociālo 

zinātľu fakultāte 

asoc.profesore, Dr.cs.comp. 

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 

st.) 

80 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 

praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

8 

*Semināru vai praktisko nodarbību 

skaits 

8 

Laboratorijas darbu skaits  

*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 

bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 

7- doktora; P – profesionālais**) 

4 

*Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 

programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Ekonomikas teorija I,II, A; Cilvēkresursu vadība I,II, A; 

Uzľēmējdarbība, A; Dabas resursu apsaimniekošana, B;  

Zinātľu nozare/apakšnozare Vides zinātne, datorzinātnes 

*Kursa mērķi 

 

 

Apgūt procesa modelēšanas pamatjēdzienus un modelēšanas 

metodes. Veidot priekšstatu par vides procesu modelēšanas 

rīkiem un apgūt prasmi izstrādāt vides procesu modeli kādā 

no rīkiem. 

*Kursa uzdevumi 

 

 

 

Kursa teorētiskajā daļā iepazīstināt ar procesa 

pamatjēdzieniem (process, procesa valdība, servisu 

orientētās arhitektūra, procesa modelēšanas pamatjēdzieni 

un metodes). Attīstīt prasmes vides procesa izstrādē, analīzē 



  

223 

 

un pilnveidošanā. 

Kursa praktiskajā daļā: veidot prasmes izstrādāt vides 

procesa modeli izmantojot modelēšanas rīku. 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 

kompetences) 

Izprot procesu sistēmu, vides procesa valdību, servisu 

orientētu arhitektūru, procesa modelēšanas pamatjēdzienus 

un metodes. Spēj, izmantojot datorizētu rīku, izstrādāt vides 

procesa modeli. 

Kursa valoda Latviešu 

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Kursā apgūst procesa un procesa 

sistēmas jēdzienus, vides procesa 

valdību un servisu orientēto arhitektūru 

(SOA). Iegūst prasmes izstrādāt vides 

procesa modeli. Iegūst prasmes 

izmantot vides procesa modelēšanas 

rīku. 

The course learning process and concepts of process system, 

environmental process management, and service-oriented 

architecture (SOA). Acquire skills to develop environmental 

process model. Acquire skills to use environmental process 

modeling tools. 

 

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS 

Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, 

ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas) 

Apjoms 

stundās 

Veids  

(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 

Process, procesa valdība, procesa sistēmas pieeja 4 Lekcija 

Servisu orientētu arhitektūra 4 Lekcija 

Procesa modelēšanas pamatprincipi un metodes. Pārskats 

par procesa modelēšanas rīkiem 

2 Lekcija 

Procesa modelēšanas pamatjēdzieni: uzdevums, 

notikums, nosacījums, laiks u.c., 

2 Lekcija 

Modelēšanas rīka lietošanas pamatprincipi. Procesu 

imitācija rīkā. Mācību piemērs. 

2 Lekcija 

Modelēšanas rīka GRADE lietošanas pamatprincipi (BP 

detalizācija, datu izmantošana modelēšanā un imitācijā). 

Mācību piemērs. 

2 Lekcija 

Imitācijas rezultātu statistika.  

Modeļu saturīgās pareizības pārbaude (validācija) ar 

statistikas palīdzību. Mācību piemērs. 

2 Lekcija 

Rīka darbības principu apguve 8 Praktiskās nodarbības 

Vides procesa izstrāde, izmantojot rīku 6 Praktiskās nodarbības 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 

Literatūras studijas, 

Procesa modeļa izveide 

Procesa modeļa izstrāde, izmantojot datorizētu rīku 

8 

10 

30 

*Prasības KRP iegūšanai Izstrādāts vides procesa modeli, izmantojot GRADE 

vai citu programmnodrošinājumu (rīku)  
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*Mācību pamatliteratūra 1. J.Bārzdiľš, J.Tenteris, Ē.Viļums BIZNESA 

MODELĒŠANAS VALODA GRAPES-BM  4.0 

UN  TĀS  LIETOŠANA, Rīga, 1998, 

http://www.gradetools.com 

2. GRADE USER GUIDE 

http://www.gradetools.com/h 

Mācību papildliteratūra Goetsch David L. Quality Management : introduction 

to total quality management for production, 

processing, and services / David L. Goetsch, Stanley 

B. Davis. - 5th ed. - Harlow : Prentice Hall : Financial 

Times, 2006. - XVIII, 814 p. : tab., diagr. - Includes 

bibliographical references. - Index: p. 794.-814. 

 ISBN 0-13-197134-4 
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KURSA KODS CitiP527 
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Projektu izstrāde un vadība 

Kursa nosaukums angliski Project Work and Management 

Studiju programma/-as, kurai/-ām tiek 

piedāvāts studiju kurss 

Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un 

inţenierija 

*Statuss (A, B, C daļa) A daļa  

Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums pa 

semestriem, ja kursam ir vairākas daļas 

2 KRP  

*KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Uldis Drišļuks Dabas un sociālo 

zinātľu fakultāte 

Mg. oec. 

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 80 

Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, praktiskie un 

laboratorijas darbi = 2 st.) 

10 

Semināru vai praktisko nodarbību skaits 6 

Laboratorijas darbu skaits  

Kursa līmenis  P 

Pārbaudes forma/ -as Eksāmens  

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 

programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

 

Zinātľu nozare/apakšnozare Vadībzinātne 

Kursa mērķi 

 

 

Sekmēt studentu izpratni par projekta izstrādes 

procesu un vadīšanu, attīstīt praktiskās iemaľas 

projekta pieteikuma sagatavošanā un projekta 

prezentēšanā. 

Kursa uzdevumi 

 

 

 

Sniegt teorētiskās zināšanas un praktiskas iemaľas 

projekta izstrādē un vadīšanā.  

 

Sniegt informāciju par fondiem Latvijā, to 

pieteikuma veidlapu paraugiem. 

 

 

Kursa rezultāti (apgūstamās kompetences) Prasme izstrādāt projektus un tos prezentēt. 

 

Kursa valoda Latviešu valoda 

KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Studiju kurss sniedz studentiem zināšanas projektu 

izstrādē un vadīšanā. Praktisko nodarbību laikā studenti 

apgūst prasmi patstāvīgi izstrādāt projekta pieteikumus. 

For students study course gives knowledge 

to develop and administrate projects. 

During manual lessons students acquire 

skills work out project entry singly. 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS 

Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, ja kurss 

dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas) 

Apjoms 

stundās 

Veids  

(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas 



  

226 

 

darbi) 

Projekta būtība. 

Atšķirības starp projekta vadīšanu un ikdienas konkrētā darba 

vadīšanu. Projekta pazīmes. Projekta darba priekšrocības un 

trūkumi. Projekta klasificēšana. 

4 2 lekcijas 

 

Projekta vadīšana. 

Projektu mērķi. 

Projekta etapi (fāzes): definēšana, plānošana, īstenošana, 

novērtēšana pabeigšana. 

Projekta komandas veidošana (personāls). 

Projekta izstrāde (balstoties uz aktuālu projektu konkursu) 

12 4 lekcijas 

2 praktiskās nodarbības 

Projekta prezentēšana  

Projekta prezentēšanas stratēģija 

Projekta argumentācija 

Atbildes uz jautājumiem 

8 2 lekcijas 2 praktiskās 

nodarbības 

Komerciālie projekti.  

Projektu piemēri, kurus izmanto peļľas gūšanai un auditorijas 

uzmanības piesaistīšanai popularitātes gūšanai. 

4 1 lekcija 

1 seminārs 

Aktuālie projekti.  

Aktuālākā informācija projektu jomā. 

4 1 lekcija 

1 seminārs 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Patstāvīgi izstrādāt projekta pieteikuma anketu un aizstāvēt, 

prezentējot projekta ideju. 

48 stundas 

*Prasības KRP iegūšanai Teorētiski apgūts kurss, izpildīti patstāvīgā darba uzdevumi, dalība 

semināros un praktiskajās nodarbībās. 

*Mācību pamatliteratūra 1. Projektu vadība. Ilgonis Krištopāns, Agnese Orupe Rīga : 

Lietišķās informācijas dienests, 2007. 

2. Guide to the Project Management Body of Knowledge. Project 

Management Institute, 2008.  

3. Projektu vadība. Juris Uzulāns (Rīga: Jumava, 2004.) 

4. Successful project management.  Jack Gido, James P. 

Clements. - 2nd ed. - Mason, Ohio : Thomson/South-Western, 

2003 

5. Projektu menedţments. Ilgvars Forands (Rīga: Latvijas 

Izglītības fonds, 2006.) 

6. Projektu vadīšanas pamati. Dţeimss P. Lūiss ( Rīga: Puse plus, 

1997.) 

7. Projektu vadīšana. I. Geipele T. Tombovceva (Rīga: Valters un 

Rapa, 2004.) 

8. Projektu vadība Juris Uzulāns. Rīga : Jumava, 2004. 

9. Kailā patiesība par projektu menedţmentu. Vilfrīds Reiters 

(Rīga: Vaidelote, 2004.) 

10. Projektu vadība. Hanss D. Like (Rīga: De Novo, 2003.) 

11. Projektu vadīšanas rokasgrāmata. (Rīga: Dienas Bizness) 

Mācību papildliteratūra 1. Blančards, Kenets. Efektīvas vadības noslēpumi : kā 

paaugstināt produktivitāti, ienākumus un jūsu labklājību Rīga : 

Zvaigzne ABC, 2008.  

2. Vadības teorija. V. Ukolovs A. Mass I. Bistrjakovs (Rīga: 

Jumava, 2006.) 

3. Darba grupas vadība. Roberts Hellers (Rīga: Zvaigzne ABC, 

2000. ) 

4. Vadītājs un vadīšana. Ilgvars Forands (Rīga: Kamene, 2001.) 

5. Stratēģiskā vadīšana. J. Caune A. Dzedons L. Pētersons (Rīga: 
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Kamene) 

6. Zinības Vadītājam. A. Klauss (Rīga: Preses Nams, 2002.) 

7. Prasme Pārdot. Roberts Hellers (Rīga: Zvaigzne ABC, 2001.) 

8. Cirriculum Vitae. Saimons Hovards (Rīga: Zvaigzne ABC, 

2001.) 

9. Biznesa kultūra un etiķete Eiropas valstīs. Dţons Mouls (Rīga: 

J. Rozes apgāds, 2003.) 

10. Prezentēšana. Klaudija Nelke (Rīga: De Novo, 2003.) 

11. Maotivācija. R. Nīrmeijers M. Zeiferts (Rīga: De Novo, 2006.) 

12. Finanšu grāmatvedības pamati. I. Jevinga Z. Sundukova (Rīga: 

RTU, 2004.) 

13. Loģistika. V. Praude I. Beļčikovs (Rīga: Vaidelote, 2003.) 

14. Retorika. Volfgangs Mencels (Rīga: De Novo, 2002.) 

15. Komandas vadība. D. Volfgangs Krīgers (Rīga: De Novo, 

2003.) 

16. How to find information. Sally Runsey 

17. Strategy and management. A.Pettigrew H. Thomas R. 

Whittington 

18. Managers Handbook. Robert Heller 

Managin Knowledge S. Little P. Quintas T. Ray  

Periodika, interneta resursi 

un citi avoti 

1. http://www.esfondi.lv (ES Struktūrfondu mājas lapa) 

2. http://www.piaa.gov.lv (Profesionālās izglītības un attīstības 

aģentūras mājas lapa) 

3. http://www.vid.gov.lv (Valsts Ieľēmumu Dienesta mājas lapa) 

4. http://www.liaa.gov.lv (Latvijas Investīciju un attīstības 

aģentūras mājas lapa) 

  5. http://www.em.gov.lv (Ekonomikas ministrijas mājas lapa) 
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KURSA KODS  
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA 
 

*Kursa nosaukums latviski Fizika 

*Kursa nosaukums angliski Physics 

*Studiju programma/-as, kurai/-ām tiek 

piedāvāts studiju kurss 

Vides pārvalde 

*Statuss (A, B, C daļa) A 

*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums pa 

semestriem, ja kursam ir vairākas daļas 

4 

*KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Jānis Rimšāns,  

Daiga Ţaime 

Dabas un sociālo 

zinātľu fakultāte 

Profesors, Dr.math. 

Lektore, mg.sc.educ. 

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 160 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 

praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

17 

*Semināru vai praktisko nodarbību 

skaits 

10 

Laboratorijas darbu skaits 5 

*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 

bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 7- 

doktora; P – profesionālais**) 

1-bakalaura 

*Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 

programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Vidusskolas fizikas kurss, vidusskolas matemātikas kurss. 

Zinātľu nozare/apakšnozare fizika 

*Kursa mērķi Sniegt konkrētas zināšanas fizikas pamatjautājumos 

*Kursa uzdevumi 

 

 

 

Iemācīt studentiem fizikas pamatjēdzienus un to 

pielietošanu praktiskas dabas uzdevumu risināšanā. Visi 

aplūkojamie jēdzieni tiek nostiprināti, risinot atbilstošus 

uzdevumus un izstrādājot laboratorijas darbus. 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 

kompetences) 

Studenti gūst vispārēju ieskatu daţādās fizikas jomās, zina 

pamatjēdzienus, orientējas uzdevumu risināšanas 

metodoloģijā, spēj patstāvīgi veikt laboratorijas darbus un 

pētījumus, ir gatavi padziļinātām speciālām studijām. 

Kursa valoda latviešu 

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

1. Ievads Ievads specialitātē, pētījumu 

metodoloģija. SI mērvienību sistēma. SI 

mērvienību sistēmas pamatvienības. Mērījumu 

rezultātu kļūda, absolūtā un relatīvā.  

2. Kinemātika Ceļš, ātrums, pārvietojums, 

trajektorija. Kustība vienas dimensijas gadījumā. 

Paātrinājums. Ceļa formulas vienmērīgi mainīgā 

kustībā. Brīvā krišana. Augšup sviesta ķermeľa 

1. Introduction Introduction into the course, 

research methodology. SI metric system. Basic units 

of SI matric system. Error of measuring results, 

absolute and relative error.  

2. Kinematics Path, velocity, displacement, 

trajectory. One dimensional motion. Acceleration. 

Formula for calculation of position coordinate in 

case of constant velocity. Free fall. Motion of a 
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kustība. Vienmērīga kustība pa riľķa līniju. 

Centrtieces paātrinājums. Mākslīgie Zemes 

pavadoľi. Pirmais kosmiskais ātrums. Kustība 

divās koordinātēs. Ātruma un paātrinājuma 

vektori.  

3. Dinamika Dinamikas pamatlielumi: masa, 

impulss, spēks.  Ľūtona kustības likumi. Noslēgta 

sistēma. Impulsa saglabāšanās likums. Slīpā 

plakne. Trīsis. Gravitācija. Gravitācijas spēks. 

Blīvums. Zemes blīvums. Gravitācijas konstante. 

Smaguma spēka paātrinājums Zemes virsmas 

tuvumā. Planētu Keplera kustības likumi. Svars. 

Spiediens. Masas ekvivalences princips. 

4. Darbs un enerģija. Mehāniskais darbs.  Jauda. 

Elastības spēka darbs. Enerģija. Potenciālā 

enerģija. Gravitācijas spēka potenciālā enerģija. 

Smaguma spēka potenciālā enerģija. Kinētiskā 

enerģija. Mehāniskās enerģijas saglabāšanās. 

Pilnās mehāniskās enerģijas saglabāšanās likums. 

5. Sadursmes. Elastīgas sadursmes. Sadursmes 

daļiľām ar vienādām masām. Spēka impulss. 

Otrais kosmiskais ātrums. Ķermeľa enerģija 

kustībā pa riľķa līniju. Potenciālās enerģijas 

diagrammas. Pilnās  enerģijas saglabāšanās 

likums. 

7. Svārstības.  Harmoniskais spēks. Harmoniskās 

svārstības. Svārsts. Matemātiskais un atsperes 

svārsts. Harmonisko svārstību enerģija. Mazas 

svārstības. Molekulu svārstības. Skaľas viļľi. 

Skaľas intensitāte. 

8. Rotācijas kustība. Rotācijas kustības 

kinemātika. Leľķis, leľķiskais ātrums, leľķiskais 

paātrinājums. Impulsa moments. Impulsa 

momenta saglabāšanās likums. Spēka moments. 

Spēka momenta saglabāšanās likums. Masas 

centrs. Pilnā kinētiskā enerģija rotācijas kustībā. 

Cietu ķermeľu inerces moments. Piemēri. 

Sfēriskais svārsts. Matemātiskais svārsts. Statika. 

Līdzsvara nosacījumi.  

9. Termodinamika un molekulārā fizika. 

Spiediens un hidrostatika. Paskāla likums. Gāzes 

stāvokļa  vienādojums. Izoprocesi. Barometrs. 

Arhimēda likums Avogadro hipotēze. Pirmais 

termodinamikas likums. Otrais termodinamikas 

likums. Siltuma vadīšana. Īpatnējā siltumietilpība. 

Entropija.  

10. Elektrostatika. Kulona likums. Vadītāja 

kapacitāte. Kondensatori, to slēgumi. Oma likums 

ķēdes posmam. Pretestība, pretestību slēgumi. 

body tossed upwards. Circular motion with constant 

acceleration. Radial (angular) acceleration. 

Artificial Earth satellites. First cosmic speed. 

Motion in two dimensions. Velocity and 

acceleration vectors. 

3. Dynamics Main quantities of dynamics: mass, 

impulse, force. Newton's motion laws. Closed 

system. Impulse conservation law. Inclined plane. 

Pulley. Gravitation. Gravitation force. Density. 

Density of Earth. Gravitational constant. 

Gravitational acceleration close to the Earth surface. 

Kepler's laws on planet motion. Weight. Pressure. 

Mass equivalence principle. 

4. Work and Energy. Mechanical work. Power. 

Work of elastic force. Energy. Potential energy. 

Potential energy of the gravitational field. Potential 

energy of gravity force. Kinetic energy. 

Conservation of mechanical energy. Total 

mechanical energy conservation law. 

5. Collisions. Elastic collisions. Collisions of 

particles with equal masses. Force impulse. Second 

cosmic speed. Energy of the body in rotational 

motion. Potential energy diagrams. Total energy 

conservation law.  

7. Periodic motion.  Harmonic force. Harmonic 

motion. Pendulum. Mathematical and spring-type 

pendulum. Energy of harmonic oscillations. Small 

oscillations. Oscillations of molecules. Sound 

waves. Sound intensity.  

8. Rotational motion. Kinematics of rotational 

motion. Angle, angular velocity, angular 

acceleration. Momentum of impulse. Impulse 

momentum conservation law. Force momentum. 

Force momentum conservation law. Centre of mass. 

Total kinetic energy in rotational motion. Rigid-

Body inertial momentum. Examples. Spherical 

pendulum. Mathematical pendulum. Statics. 

Conditions for equilibrium. 

9. Thermodynamics and molecular physics. 

Pressure and hydrostatics. Pascal‟s law. Gas state 

equation. Barometer. Archimedes‟s law. Hypothesis 

of Avogadro. The first law of thermodynamics. The 

second law of thermodynamics. Heat conduction. 

Specific heat capacity. Entropy.  

10. Electrostatics. Coulomb‟s law. Conductor‟s 

capacity. Capacitors and connections thereof. 

Ohm‟s law for a section of circuit. Resistance, 

connections of resistors. Potential. Difference of 

potentials. Electromotive force. Current. Current 
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Potenciāls. Potenciālu starpība. 

Elektrodzinējspēks. Strāva. Strāvas stiprums. 

Strāvas blīvums. Elektriskais lauks. Elektriskā 

lauka intensitāte. Dţoula-Lenca likums. 

11. Elektrodinamika. Elektromagnētiskie viļľi. 

Magnētiskā lauka iedarbība uz vadu, pa kuru 

plūst strāva. Ampēra spēks. Elektrisko strāvu 

mijiedarbība. Solenoids. Magnētiskais lauks. Bio-

Savāra likums. Lorenca spēks. 

12. Optika. Gaisma. Plānās sfēriskās lēcas. Lēcas 

formula. Gaismas laušanas un atstarošanas 

likumi. Plakanie un sfēriskie spoguļi. Gaismas 

staru gaita prizmā. Gaismas interference. 

Difrakcija. Gaismas laušana plakanparalēlā 

plaknē. Difrakcijas reţģis. Gaismas absorbcija. 

Luminiscence. Gaismas dispersija. Gaismas viļľu 

izplatīšanās. Gaismas ātrums. Fotometrija. 

Gaismas stiprums. Gaismas avota spoţums. 

Apgaismojums. Cilvēka redze. Acs optiskā 

sistēma. Hologrāfija. Rentgenstari.  

intensity. Current density. Electrical field. Intensity 

of electrical field. Joule-Lenz's law.  

11. Electrodynamics. Electromagnetic waves. 

Magnetic force on a current-carrying conductor. 

Ampere‟s force. Interaction of electrical currents. 

Solenoids. Magnetic field. Biot-Savart‟s law. 

Lorenz‟s force.  

12. Optics. Light. Thin spherical lenses. Lens 

formula. Light reflection and refraction laws. Plane 

and spherical mirrors. Light ray trajectory in prisms. 

Light interference. Diffraction. Light refraction in 

parallel-plane. Diffraction slit. Light absorption. 

Photometry. Light intensity. Light source 

brightness. Illumination. Human sight. Optical 

system of an eye. Holography. X-rays.  

 

 

 

 

 

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS 

Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, ja 

kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas) 

Apjoms 

stundās 

Veids  

(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 

Uzdevumu risināšanas metodoloģija, pētījumu metodoloģija. 

SI mērvienības. Kļūdas novērtēšanas metodoloģija. 

2 Lekcija 

Kinemātika. Ceļš, ātrums, pārvietojums, trajektorija. Kustība 

vienas dimensijas gadījumā. Paātrinājums. Ceļa formulas 

vienmērīgi mainīgā kustībā. Smaguma spēka paātrinājums. 

Brīvā krišana. Augšup sviesta ķermeľa kustība.  

2 Lekcija 

Uzdevumu risināšana par kinemātikas tēmu 2 Praktiskie darbi 

Kinemātika. Vienmērīga kustība pa riľķa līniju.      

Centrtieces paātrinājums. Mākslīgie Zemes pavadoľi. Pirmais 

kosmiskais ātrums. Kustība divās koordinātēs. Ātruma un 

paātrinājuma vektori.     Vektoru saskaitīšana. 

2 Lekcija 

Vielas blīvuma noteikšana 2 Laboratorijas darbs 

Dinamika. Dinamikas pamatlielumi: masa, impulss, spēks. 

Ľūtona kustības likumi. Noslēgta sistēma. Impulsa 

saglabāšanās likums. Normālreakcijas spēks. Sfēriskais 

svārsts. Matemātiskais svārsts. Slīpā plakne. Trīsis.  

2 Lekcija 

Dinamika. Uzdevumu risināšana par dinamikas tēmām 2 Praktiskie darbi 

Dinamika. Gravitācija. Gravitācijas spēks. Blīvums. Zemes 

blīvums. Gravitācijas konstante. Gravitācijas lauks sfērā. 

Smaguma spēka paātrinājums Zemes virsmas tuvumā. 

Planētu Keplera kustības likumi. Svars. Spiediens.Masas 

ekvivalences princips. 

2 Lekcija 

Dinamika. Vispārīgu kinemātikas un dinamikas jautājumu 

apskats  

2 Seminārs 

Darbs un enerģija. Potenciālā un kinētiskā enerģija. Atsperes 2 Lekcija 
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potenciālā enerģija. Gravitācijas spēka potenciālā enerģija. 

Smaguma spēka potenciālā enerģija. Mehāniskās enerģijas 

saglabāšanās. Pilnās mehāniskās enerģijas saglabāšanās 

likums. Pilnās mehāniskās enerģijas saglabāšanās likums 

daļiľu sistēmai. 

Dinamika. Brīvās krišanas paātrinājuma eksperimentāla 

noteikšana 

2 Laboratorijas darbs 

Sadursmes. Elastīgas sadursmes. Sadursmes daļiľām ar 

vienādām masām. Spēka impulss. Otrais kosmiskais ātrums. 

Ķermeľa enerģija kustībā pa riľķa līniju. Potenciālās 

enerģijas diagrammas. Pilnās enerģijas saglabāšanās likums. 

2 Lekcija 

Darbs un enerģija. Uzdevumu risināšana par darbu un jaudu, 

par kinētisko un potenciālo enerģiju.  

2 Praktiskie darbi 

Darbs un enerģija. Ķermeľa enerģija kustībā pa riľķa līniju. 

Potenciālās enerģijas diagrammas. Pilnās  enerģijas 

saglabāšanās likums. 

2 Lekcija 

Darbs un enerģija. Uzdevumi par elastīgām un neelastīgām 

sadursmēm. Uzdevumi par spēka impulsu. Uzdevumi par 

pilnās enerģijas saglabāšanās likumu. 

2 Praktiskie darbi 

Svārstības. Harmoniskais spēks. Harmoniskās svārstības. 

Svārsts. Matemātiskais svārsts. Harmonisko svārstību 

enerģija. Mazas svārstības. Molekulu svārstības. Skaľas viļľi. 

Skaľas intensitāte.  

2 Lekcija 

Svārstības. Uzdevumu risināšana par svārstību kustību.  2 Praktiskie darbi 

Optika. Gaisma. Lēcas formula. Gaismas laušanas un 

atstarošanas likumi. Plakanie un sfēriskie spoguļi. Staru gaita. 

Gaismas staru gaita prizmā. Gaismas interference. Difrakcija. 

Gaismas laušana. Gaismas absorbcija. Luminiscence. 

Gaismas dispersija. Gaismas viļľu izplatīšanās. Gaismas 

ātrums. Gaismas stiprums. Gaismas avota spoţums. 

Apgaismojums. Cilvēka redze. Acs optiskā sistēma. 

Hologrāfija. Rentgenstari.  

2 Lekcija  

Rotācijas kustība. Rotācijas kustības kinemātika. Leľķis, 

leľķiskais ātrums, leľķiskais paātrinājums. Impulsa moments. 

Impulsa momenta saglabāšanās likums. Spēka moments. 

Spēka momenta saglabāšanās likums. Masas centrs.  

Pilnā kinētiskā enerģija rotācijas kustībā. Cietu ķermeľu 

inerces moments. Piemēri. Statika. Statikas nosacījumi.  

2 Lekcija 

Rotācijas kustība. Uzdevumi par rotācijas kustību un impulsa 

momenta noteikšanu, statikas jautājumiem 

2 Praktiskie darbi 

Termodinamika un molekulārfizika. Spiediens un 

hidrostatika. Paskāla likums. Gāzes stāvokļa vienādojums. 

Izoprocesi. Barometrs. Arhimēda likums. Avogadro hipotēze.  

2 Lekcija 

Rotācijas kustība. Vispārīgi jautājumi par rotācijas kustību, 

inerces un impulsa momentu noteikšanu un līdzsvara 

nosacījumu izpildi 

2 Seminārs 

Termodinamika un molekulārfizika. Pirmais termodinamikas 

likums. Otrais termodinamikas likums. Siltuma vadīšana. 

Īpatnējā siltumietilpība. Entropija.  

2 Lekcija 
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Termodinamika un molekulārfizika. Laboratorijas darbs par 

Avogadro skaitļa eksperimentālu noteikšanu izmantojot 

Perēna metodi. 

2 Laboratorijas darbs 

Termodinamika un molekulārfizika. Pirmais termodinamikas 

likums. Otrais termodinamikas likums. Siltuma vadīšana. 

Īpatnējā siltumietilpība. Entropija.  

2 Lekcija 

Termodinamika un molekulārfizika. Uzdevumu risināšana 

par termodinamikas tēmu 

2 Praktiskie darbi 

Elektrostatika. Kulona likums. Vadītāja kapacitāte. 

Kondensatori, to slēgumi. Oma likums ķēdes posmam. 

Pretestība, pretestību slēgumi. Potenciāls. Potenciālu starpība. 

Elektrodzinējspēks. 

2 Lekcija 

Termodinamika un molekulārfizika. Laboratorijas darbs par 

vielas īpatnējās siltumietilpības noteikšanu. 

2 Laboratorijas darbs 

Elektrostatika. Strāva. Strāvas stiprums. Strāvas blīvums. 

Elektriskais lauks. Elektriskā lauka intensitāte. Dţoula-Lenca 

likums. 

2 Lekcija 

Elektrostatika. Uzdevumi par Elektrostatiskas tēmām 2 Praktiskie darbi 

Elektrodinamika. Elektromagnētiskie viļľi. Magnētiskā lauka 

iedarbība uz vadu, pa kuru plūst strāva. Ampēra spēks. 

Elektrisko strāvu mijiedarbība. Solenoids. Magnētiskais 

lauks. Bio-Savāra likums. Lorenca spēks. 

2 Lekcija 

Līdzstrāva. Laboratorijas darbs par Oma likumu ķēdes 

posmam 

2 Laboratorijas darbs 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 

Mehānika: 

Literatūras studijas 

Gatavošanās semināriem un laboratorijas darbiem 

Uzdevumu risināšana 

Laboratorijas darbu nepieciešamo aprēķinu veikšana, 

Testu izpilde  

Termodinamika: 

Literatūras studijas 

Gatavošanās semināriem un laboratorijas darbiem 

Uzdevumu risināšana 

Laboratorijas darbu nepieciešamo aprēķinu veikšana, 

Testu izpilde  

 

Elektrība: 

Literatūras studijas 

Gatavošanās semināriem un laboratorijas darbiem 

Uzdevumu risināšana 

Laboratorijas darbu nepieciešamo aprēķinu veikšana, 

Testu izpilde  

32, tai skaitā 

10 

8 

8 

3 

3 

32, tai skaitā 

10 

8 

8 

3 

3 

 

32, tai skaitā 

10 

8 

8 

3 

3 

*Prasības KRP 

iegūšanai 

Dalība semināros, laboratorijas darbu sekmīga veikšana, sekmīgi atrisināti 

mājas darbu uzdevumi un testi, ieskaites un eksāmena kārtošana. 

*Mācību 

pamatliteratūra 

1. R. Grabovskis Fizika, R. Zvaigzne, 1983. 

2. J.Kručāns Molekulārfizika, R. Zvaigzne, 1975. 

3. J.Platacis Elektrība, R. Zvaigzne, 1974. 



  

233 

 

4. O.Students Optika, R. Zvaigzne, 1979. 

5. B.Rolovs Kodolfizika, R. Zvaigzne, 1964. 

6. G.Sudmalis Mehānika un elektrodinamika, Liepāja, 1987 

      7.   D.C.Giancoli General Physics, Prentice Hall, 1984. (angļu val.) 

Mācību papildliteratūra 1. Б.М.Яворский, А.А.Пинский. Основы физики, том 1-2, 2003 

(krievu val.) 

Sears and Zemansky‟s, University Physics 11th edition, 2004 (angļu val) 

Periodika, interneta 

resursi un citi avoti 

http://www.dink.ru/ref/kinem.php  (krievu val.) 

http://www.zum.de/dwu/uma.htm  (vācu val.) 

http://scienceworld.wolfram.com/physics/  (angļu val.) 

http://www.fearofphysics.com/Xva/xva.html (angļu val.) 

http://www.glenbrook.k12.il.us/gbssci/phys/mmedia/index.html (angļu v.) 

http://www.physlink.com/Education/Index.cfm (angļu v.) 

http://dir.yahoo.com/Science/Physics/ (angļu v.) 

http://www.physik-multimedial.de/lili/golili/start.php?layoutcvpmm=1 

(vācu v.) 

http://www.physikfuerkids.de/ (vācu v.) 

http://www.astro.spbu.ru/homepages/viva/Book/ch4L/ch4L.html   (krievu 

v.) 

http://www.physics.uoguelph.ca/applets/Intro_physics/kisalev/ (angļu) 

http://physics-animations.com/ (angļu) 

http://62.27.84.56/ (vācu) 

http://jersey.uoregon.edu/   (angļu) 

http://www.wissen.swr.de/warum/glaszersingen/themenseiten/t2/s1.html# 

(vācu) 

 

Kursa autors:  
Jānis Rimšāns 

Daiga Ţaime 
12.04.2011. 

 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

Kurss 

apstiprināts:  Anita Jansone 

DSZ fakultātes domes sēdes 

protokols Nr. 14, 

12.05.2011. 

 Prodekāne Paraksta atšifrējums  

 

 

* Obligāti aizpildāmie lauki 

 

** Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā 

(profesionālais bakalaurs, profesionālais maģistrs, profesionālā studiju programma) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dink.ru/ref/kinem.php
http://www.zum.de/dwu/uma.htm
http://scienceworld.wolfram.com/physics/
http://www.fearofphysics.com/Xva/xva.html
http://www.glenbrook.k12.il.us/gbssci/phys/mmedia/index.html
http://www.physlink.com/Education/Index.cfm
http://dir.yahoo.com/Science/Physics/
http://www.physik-multimedial.de/lili/golili/start.php?layoutcvpmm=1
http://www.physikfuerkids.de/
http://www.astro.spbu.ru/homepages/viva/Book/ch4L/ch4L.html
http://www.physics.uoguelph.ca/applets/Intro_physics/kisalev/
http://physics-animations.com/
http://62.27.84.56/
http://jersey.uoregon.edu/
http://www.wissen.swr.de/warum/glaszersingen/themenseiten/t2/s1.html
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B daļa 

 

KURSA KODS  
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA 
 

*Kursa nosaukums 

latviski 

Dabas resursu  apsaimniekošana 

*Kursa nosaukums 

angliski 

Natural Resource Management  

*Studiju programma/-as, 

kurai/-ām tiek piedāvāts 

studiju kurss 

Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inţenierija 

*Statuss (A, B, C daļa) B 

*Kredītpunktu skaits; 

KRP sadalījums pa 

semestriem, ja kursam ir 

vairākas daļas 

2 

*KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Māris Strazds Dabas un sociālo zinātľu 

fakultāte 

Dr. biol. 

*Kopējais stundu skaits (1 

KRP = 40 st.) 
80 

*Lekciju skaits (1 lekcija, 

seminārs, praktiskie un 

laboratorijas darbi = 2 st.) 

8 

*Semināru vai praktisko 

nodarbību skaits 
8 

Laboratorijas darbu 

skaits 
- 

*Kursa līmenis (1-4 – 

akadēmiskā bakalaura; 5-6 

– akadēmiskā maģistra; 7- 

doktora; P – 

profesionālais**) 

P 

*Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 

Priekšzināšanas (kursa 

nosaukums, programmas 

daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Pamatzināšanas bioloģijā, matemātikā un ekonomikā vidējās izglītības 

līmenī 

Zinātľu 

nozare/apakšnozare 

Vides zinātne 

*Kursa mērķi 

 

 

Iemācīt novērtēt pieejamos resursus un analizēt to izmatošanas 

alternatīvas 

*Kursa uzdevumi 

 

 

 

1) iepazīstināt ar ilgtspējas konceptu 

2) iemācīt pareizi novērtēt pieejamos resursus 

3) iepazīstināt ar daţādiem resursu veidiem un to izmantošanas 

alternatīvām 
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*Kursa rezultāti 

(apgūstamās kompetences) 

Spēja pieľemt apstākļiem atbilstošu lēmumu par pieejamo 

(apsaimniekojamo) resursu labāko izmantojumu 

Kursa valoda Latviešu 

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Kursa ietvaros studenti tiek iepazīstināti 

ar dabas resursu apsaimniekošanas 

principiem, īpašu uzmanību pievēršot 

resursu apjoma pareizam novērtējumam 

un izmantošanas alternatīvu analīzei gan 

daţādu mērogu, gan laika (ilgtspējas) 

kontekstā. Kursā liela loma ir veltīta 

praktiskajām nodarbībām. 

The purpose of the course is to teach and practically train 

students how to manage the natural resources. Particular 

attention is paid to the correct assessment of available 

resources and analysis of alternatives of their use across 

different spatial and temporal scales. 

 

 

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS 

Tēma un apakštēma (norādīt daļu 

sadalījumu – I; II daļa …, ja kurss 

dalās vairākās daļās un ir vairākas 

pārbaudes formas) 

Apjoms stundās Veids  

(lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības, laboratorijas darbi) 

Dabas resursi. Galvenie resursu 

veidi. Pārskats par pasaules un 

reģionālajiem resursiem 

4 Lekcija, seminārs 

Ilgtspējas principi. Daţādas laika 

skalas 

4 Lekcija, praktiskais darbs 

Ieskats spēļu teorijā. Tās nozīme 

kooperācijā un resursu 

apsaimniekošanā.  

4 Lekcija un seminārs 

Resursu modelēšana 4 Lekcija, praktiskais darbs 

Resursu novērtēšanas metodes 4 Lekcija un praktiskais darbs 

Riska novērtējums, seku analīze 4 Lekcija un seminārs 

Resursu monitorings. Resursu 

datu bāzes. Informācijas 

pieejamība 

4 Lekcija un seminārs 

Resursu izmantošanas 

alternatīvas. Neizmantoto 

alternatīvu cena. 

4 Lekcija un seminārs 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 

Sagatavot datus semināram par 

kādu resursu izlietojumu daţādās 

laika un telpas skalās 

 

14 

Apkopot datus par kādu resursu 

apsaimniekošanas dinamiku 

ilgtermiľā Latvijā (pēc izvēles) 

16 

Atrast literatūrā (interneta resursi, 

LiepU datu bāzes) noplicinošu 

resursu apsaimniekošanas 

piemēru un izanalizēt to (referāts 

seminārā) 

18 

*Prasības KRP iegūšanai Sekmīgi izpildīti visi pastāvīgie darbi 

Gala vērtējums veidojas 60% no pastāvīgo darbu vērtējuma, 40% 
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no rakstiskā eksāmena vērtējuma 

*Mācību pamatliteratūra The Economics of the Environment and Natural Resources. Quentin 

Grafton et al. Blackwell. Softcover | 2004 | ISBN: 0631215646 

Economics, Sustainability, and Natural Resources. Economics of 

Sustainable Forest Management. Edited by Shashi Kant and R 

Albert Berry. Springer-Verlag. Hardcover | 2005 ISBN: 

1402034652 

The Selfish Gene. Richard Dawkins. Oxford University Press 

Softcover | 2006 | Edition: 3 | ISBN: 0199291152 

Game Theory Evolving. A Problem-Centered Introduction to 

Modeling Strategic Interaction. Herbert Gintis. Princeton University 

Press. Softcover | 2009 | Edition: 2 |ISBN-13: 9780691140513 

Game Theory and Policy Making in Natural Resources and the 

Environment. Edited by Ariel Dinar, Jose Albiac and Joaquin 

Sanchez-Soriano. Routledge. Hardcover | 2008 |ISBN-13: 

9780415774222 

Latvijas ģeogrāfijas atlants / galv. red. Jānis Turlajs. - 4.pārstr. izd. - 

Rīga : Karšu izdevniecība Jāľa sēta, 2007. - 40 lpp. : il., kartes.  

ISBN 9789984074771 

Mācību papildliteratūra The Evolution of Co-Operation. R Axelrod. Penguin Books 

Softcover | 1990 | ISBN: 0140124950 

Modeling in Natural Resource Management. Development, 

Interpretation and Application. Edited by Tony M Shenk and Alan 

B Franklin. Island Press; Softcover | 2001 | ISBN: 1559637404  

Hardcover | 2001 ISBN: 1559637390 

Sustainable Management of Natural Resources. Mathematical 

Models and Methods. Michel De Lara and Luc Doyen 

Springer-Verlag. Hardcover | 2008 | ISBN-13: 9783540790730 

Ecology and Natural Resource Management. Systems Analysis and 

Simulation. William E Grant, Ellen K Pederson and Sandra L 

Marin. John Wiley & Sons; Hardcover and CD set; 1997; ISBN: 

0471137863 

Periodika, interneta resursi un 

citi avoti 

http://www.uwsp.edu/geo/faculty/ritter/geog101/textbook/atlas.html 

http://atlas.aaas.org/ 

http://www.eea.europa.eu/atlas 

http://www.gdrc.org/uem/disasters/disenvi/google-earth.html 

 

Kursa 

autors: 

 Māris Strazds 02.05.2011 

 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

Kurss 

apstiprināts:  

 

Anita Jansone 

DSZ fakultātes domes 

sēdes protokols Nr. 14, 

12.05.2011. 

 Prodekāne Paraksta atšifrējums  

 

 

* Obligāti aizpildāmie lauki 

** Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā 

(profesionālais bakalaurs, profesionālais maģistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS  
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Tiesību pamati un vides tiesības 

Kursa nosaukums angliski Fundamental Rights and Environmental Law 

Studiju programma/-as, kurai/-ām 

tiek piedāvāts studiju kurss 

Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inţenierija 

*Statuss (A, B, C daļa) B daļa  

Kredītpunktu skaits; KRP 

sadalījums pa semestriem, ja kursam ir 

vairākas daļas 

3 KRP  

*KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

IVETA TUMAŠČIKA 

 

MĀRA ZELTIĽA 

Dabas un sociālo zinātľu 

fakultāte 

Dabas un sociālo zinātľu 

fakultāte 

Mg. iur. 

 

Dr. biol. 

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 

st.) 
120  

Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 

praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 
17 (12+5) 

Semināru vai praktisko nodarbību 

skaits 

7 (4+3) 

Laboratorijas darbu skaits - 

Kursa līmenis  P 

Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 

programmas daļa, kurā kurss 

jāapgūst) 

- 

Zinātľu nozare/apakšnozare Tiesību zinātne 

Kursa mērķi 

 

 

Dot ieskatu tiesību zinātnes pamatjēdzienos, atklājot tiesību 

būtību, struktūru; iepazīstināt studentus ar svarīgākajām tiesību 

nozarēm, tiesību institūtiem, to attīstības problēmām, 

akcentējot administratīvās tiesības un darba tiesības. Sagatavot 

studentus darbībām , kas saistītas ar vides normatīvo aktu 

pielietošanu vides pārvaldības un vides inţenierijas uzdevumu 

risināšanā.    

Kursa uzdevumi 

 

 

 

1. Raksturot tiesību izcelsmi, būtību, to galvenos institūtus. 

2. Sniegt pamatzināšanas par privāto un publisko tiesību 

normatīvajiem tiesību aktiem, to hierarhiju. 

3. Veidot prasmes orientēties plašajā normatīvo tiesību aktu 

klāstā. 

4. Nodrošināt zināšanu apguvi par  vides normatīvo aktu 

struktūru, Latvijas Republikas un Eiropas Savienības vides 

normatīvo aktu lietojumu un vides aizsardzības 

institucionālo sistēmu.  

5. Veidot praktiskas iemaľas atsevišķu juridiska rakstura 

dokumentu analīzē, sagatavošanā un vides tiesību normu 

piemērošanā. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 

kompetences) 

Studenti ieguvuši izpratni par tiesību teorijas pamatjēdzieniem, 

privātajām, publiskajām tiesībām,  galvenajiem institūtiem, 

tiesību aizsardzības mehānismu; prot orientēties plašajā 

normatīvo aktu klāstā, pārzin vides normatīvo aktu sistēmu; 

prot patstāvīgi pielietot tiesību aktus, sagatavojot un analizējot 

juridiska rakstura dokumentus. 

Kursa valoda Latviešu valoda 
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KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Kurss paredzēts nejuridisko programmu 

studentiem Kursa apguve sniedz priekšstatu 

par tiesību izcelsmi, būtību, struktūru, 

svarīgākajiem tiesību teorijas 

pamatjēdzieniem, iepazīstina ar galvenajiem 

tiesību institūtiem, Latvijas Republikas un 

Eiropas Savienības vides normatīvo aktu 

sistēmu un struktūru, kā arī veido prasmes 

izmantot normatīvos aktus ikdienas dzīvē un 

profesionālajā darbībā, kā arī praktiskas 

pamatiemaľas atsevišķu juridisku dokumentu 

analīzē un sagatavošanā. 

The course is made for students who are not studying 

in law study programs. The course gives a point of 

origin of rights and laws, its merits, structure, the 

main concept, institutions, laws safeguard mechanism, 

system and structure of Latvian Republic and European Union laws 

and regulations. It also makes skills to use and 

understand laws in daily life and professional 

activities and gives practical skills of legal document 

analysis and preparation. 

 

 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS 

Tēma un apakštēma  Apjoms 

stundās 
Veids  

(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 

Tiesību teorijas pamatjautājumi 

- ieskats tiesību attīstības vēsturē;  

- tiesību avoti, to klasifikācija; 

- normatīvie akti, klasifikācija, dokumenta juridiskais 

spēks; 

- tiesību norma, tiesību normu klasifikācija, tulkošana; 

- fiziskas, juridiskas personas, pārstāvība; 

- tiesībspēja, rīcībspēja 

4 1,5 lekcija 

0,5 praktiska nodarbība 

Latvijas tiesību sistēma 

- pasaules tiesību loki; 

- Latvijas tiesību sistēma, tiesību nozares; 

- likumdošanas process Latvijā; 

- tiesu iekārta, civilprocess, kriminālprocess, to atšķirības; 

- tiesību aizsardzības iestādes 

4 1,5 lekcija 

0,5 praktiska nodarbība 

Publiskās tiesības 

- cilvēktiesības, to konstitucionālās garantijas; 

- personas datu aizsardzība; 

- vēlēšanu sistēmas; 

- izpildvaras jēdziens, Ministru kabineta funkcijas; 

- administratīvais process iestādē; 

- administratīvais akts, tam izvirzāmās prasības; 

- administratīvā akta apstrīdēšana; 

- administratīvais pārkāpums; 

- krimināltiesības, kriminālatbildība (nodarījumi pret vidi) 

14 5 lekcijas 

2 praktiskas nodarbības 

 

 

Privātās tiesības 

- darījuma, līguma jēdziens, līgumu saistošais spēks, 

civiltiesiskā atbildība; 

- svarīgāko civiltiesisko līgumu veidi; 

- darba tiesību principi,  

- darba līgums kā tiesību avots; 

- disciplināratbildība;  

- komercdarbības tiesiskie aspekti; 

- autortiesības, intelektuālā īpašuma aizsardzības 

mehānismi 

10 4 lekcijas 

1 praktiska nodarbība 

 

Eiropas Savienības un Latvijas republikas normatīvo 

aktu attiecības vides aizsardzībā 

-vides politika plānošana un vides tiesības; 

-horizontālā (vispārējā) un vertikālā (speciālā) 

likumdošana; 

6 2 lekcijas 

1 praktiskā nodarbība 
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-vides tiesību terminoloģija 

-pašvaldību kompetence vides aizsardzības nodrošināšanā 

-normatīvo aktu pārkāpumu neizpildes juridiskās sekas  

Speciālā likumdošana 

-ūdens resursu apsaimniekošana; 

-gaisa aizsardzība; 

-bioloģiskās daudzveidības aizsardzība; 

-integrētā piesārľojuma samazināšana; 

-atkritumu apsaimniekošana 

8 2 lekcijas  

1 praktiskā nodarbība 

1 seminārnodarbība 

Vispārējā likumdošana 

-ietekmes uz vidi novērtējums 

-informācijas pieejamības un sabiedrības līdzdalības 

lēmumu pieľemšanā nodrošināšana 

2 1 lekcija 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Normatīvo aktu un teorētiskās literatūras apguve  

Gatavošanās testiem 

Referāta sagatavošana 

Problēmas identificēšana vides tiesību jomā, izpēte un 

risinājumu izstrāde 

Satversmes tiesas spriedumu, kas saistīti ar vides un citu  

tiesību jomu normu piemērošanu, analīze 

24 

12 

18 

 

12 

   

  6 

*Prasības KRP iegūšanai Lekciju teorētiskā materiāla apguve 

Nozares tiesību terminu izpratne 

Sekmīgi izpildīti patstāvīgā darba uzdevumi 

Sekmīga starppārbaudījumu - tēmas noslēguma - testu izpilde 

Eksāmena – referāta un pētījuma rezultātu prezentācija – sekmīga 

nokārtošana. 

*Mācību pamatliteratūra 12. Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā : Grām. augstsk. studentiem, 

speciālistiem un interesentiem / I.Ziemeles red. - Rīga : SIA 

"Izglītības soļi", 2000. - XVl, 409 lpp.  

13. Darba likums ar komentāriem / Zvērinātu advokātu birojs "BDO 

Zelmenis & Liberte", Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība ; 

komentāru autori: Iveta Zelča, Dace Indāne, Jevgenija Pavlova, Jeva 

Slavska, Kaspars Ratkevičs, Irēna Kalniľa ; zinātniskā redaktore 

Irēna Kalniľa. - Rīga : Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 

2010. - 303 lpp.  

14. Pleps J. Konstitucionālās tiesības / J.Pleps, E.Pastars, I.Plakane. - 

Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2004. - 732 lpp. 

15. Strautmanis Jānis. Vides ētika un vides tiesības / Jānis 

Strautmanis. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2003. - 187 lpp.  

16. Meseršmits, K.;Meiere, S., Ūsiľa, E. Eiropas vides tiesības.-R.: LU, 

2003 

17. Veikša Ingrīda. Kas ir autortiesības?  - Rīga : Biznesa augstskola 

Turība, 2007. - 143 lpp.  
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Mācību papildliteratūra 1. Balodis Kaspars. Ievads civiltiesībās / Kaspars Balodis ; māksl. 

Aigars Truhins. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 383 lpp. 

2. Grudulis Māris. Ievads autortiesībās / Māris Grudulis. - Rīga : 

Latvijas Vēstnesis, 2006. - 253 lpp.  

3. Krastiľš Uldis (1933-). Krimināllikuma zinātniski praktiskais 

komentārs / U. Krastiľš, V. Liholaja, A. Niedre ; zin. red. U. Krastiľš. 1. 

Vispārīgā daļa. - Rīga : AFS, 2007. - 431 lpp.  

4. Terehovičs Vladimirs (1956-). Tiesībsargājošās institūcijas 

Latvijā / Vladimirs Terehovičs. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2007. - 180 

lpp.  

5. Torgāns Kalvis (1939-). Saistību tiesības : mācību 

grāmata 1.daļa. - Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2006. - 315 lpp.  

6. Torgāns Kalvis (1939-). Saistību tiesības : mācību grāmata. 

2.daļa. - Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2008. - 359 lpp. 

7. Krastiľš, K. Noziedzīgi nodarījumi pret dabas vidi.- Tiesu nama 

aģentūra, 2001.  

Periodika, interneta 

resursi un citi avoti 

1. Latvijas Republikas Satversme 

2. Administratīvā procesa likums 

3. Dokumentu juridiskā spēka likums 

4. Personas datu aizsardzības likums  

5. Informācijas atklātības likums 

6. Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta 

pieľemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību 

un spēkā esamību 

7. Administratīvo pārkāpumu kodekss 

8. Krimināllikums 

9. Autortiesību likums  

10.  Darba likums 

11.  Civillikums 

12.  www.likumi.lv 

13.  ww.juristavards.lv 

14.  www.lv.lv 

15.  www.ur.gov.lv 

16. Latvijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija: 

www.vidm.gov.lv 

17. Eiropas Vides aģentūra: www.eea.eu 

18. Journal F Environmental Law 

Kursa autors:  

 

Iveta Tumaščika 

 

Māra Zeltiľa 

 

15.03.2011. 

 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

Kurss apstiprināts: 
 

 
Anita Jansone 

Fakultātes domes sēdes 

protokols Nr. 14, 

12.05.2011. 

 
Prodekāne Paraksta atšifrējums 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.likumi.lv/
http://www.juristavards.lv/
http://www.lv.lv/
http://www.ur.gov.lv/
http://www.vidm.gov.lv/
http://www.eea.eu/
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KURSA KODS  

 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA 

 

*Kursa nosaukums latviski Klimatoloģija un meteoroloģija 

*Kursa nosaukums angliski Climatology and Meteorology 

*Studiju programma/-as, kurai/-ām 

tiek piedāvāts studiju kurss 

Vides un atjaunojamo energoresursu  pārvaldība un 

inţenierija 

*Statuss (A, B, C daļa) B 

*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums 

pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas 

3 

*KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Ludmila Karule Dabas un sociālo 

zinātľu fakultāte 

Asoc. Prof., dr. paed. 

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 

st.) 

120 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 

praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

24 

*Semināru vai praktisko nodarbību 

skaits 

24 

Laboratorijas darbu skaits - 

*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 

bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 

7- doktora; P – profesionālais**) 

P 

*Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 4. sem. 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 

programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Fizika (A, 2.sem.) 

Ekoloģija (B, 3.sem.) 

Ģeografija un Zemes zinātne (A, 3.sem.) 

Zinātľu nozare/apakšnozare Vides zinātnes 

*Kursa mērķi 

 

 

1. Apgūt meteoroloģijas un klimatoloģijas pamatus, 

veidojot izpratni par Zemes atmosfēras procesiem, 

to cēloľiem, izpausmēm un dinamiku. 

2. Veidot prasmes operēt ar meteoroloģiskajiem un 

klimatoloģiskajiem datiem, novērtēt laikapstākļu un 

klimata ietekmi uz cilvēka dzīvi un saimniecisko 

darbību. 

*Kursa uzdevumi 1. Studēt zinātnisko literatūru par meteoroloģijas un 
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klimatoloģijas problēmām. 

2. Iepazīties ar meteoroloģisko pētījumu sistēmu un 

specifiku, datu apstrādi un sinoptisko karšu 

veidošanu. 

3. Veikt meteoroloģiskos un fenoloģiskos 

novērojumus. 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 

kompetences) 

Studenti 

1) padziļina zināšanas par laikapstākļiem un klimatu, 

2) ir motivēti sekot jaunāko pētījumu atspoguļojumam 

zinātniskajā literatūrā un masu medijos, 

3) gūst praktisku pieredzi datu ieguvē, apstrādē un 

analīzē. 

Kursa valoda Latviešu 

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

 

Studenti sistematizē un padziļina 

zināšanas meteoroloģijā un 

klimatoloģijā, mācoties izprast 

laikapstākļu veidošanos un dinamiiku, 

klimata izmaiľu cēloľus un 

prognozēšanas iespējas.. Akcentēta 

integratīvā pieeja procesu 

interpretācijā. Teorētiskais materiāls 

saistīts ar globālajām un lokālajām 

problēmām. 

 

Students arrange and deepening knowledge in meteorology 

and climatology  by learning to understand the formation 

and dynamics of weather, the causes of climate change and 

forecasting capabilities. Emphasize an integrative approach. 

The theoretical material related to the specific global  and 

local problems. 

 

 

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS 

Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, 

ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas) 

Apjoms 

stundās 

Veids  

(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 

1. Meteoroloģija kā zinātne 2 L 

2.. Klimatoloģija kā zinātne 2 L 

3. Zemes atmosfēras zonu – troposfēras, stratosfēras, 

mezosfēras, termosfēras un eksosfēras fizikāli ķīmisko 

īpašību ietekme uz Zemes klimatu 

 

 

2 

 

 

L 

4. Saules enerģijas un kosmiskā starojuma loma Zemes 

klimata veidošanā 

 

4 

 

L,P 

5. Atmosfēras un litosfēras mijiedarbības procesi 4                    L,P 
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6. Atmosfēras un hidrosfēras mijiedarbības procesi 6                    L,P 

7. Atmosfēras un biosfēras mijiedarbības procesi 

    Antropogēnā ietekme 

 

8 

 

                   L,P 

8. Zemes klimata joslas 6                    L,P 

9. Latvijas klimats      10                    L,P 

10. Zemes klimats vēsturiskajā skatījumā, izmaiľas un to 

prognozes. Globālās sasilšanas draudi 

 

4 

 

                   L,P 

11. Laikapstākļu veidošanās ( gaisa masas, to 

klasifikācija; atmosfēras cirkulācija; atmosfēras frontes; 

cikloni un anticikloni; gaisa temperatūras, atmosfēras 

spiediena, vēja, mākoľu, nokrišľu saistība noteiktos 

laikapstākļu tipos; laikapstākļu dinamika) 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

L,P 

12. Laikapstākļu īpatnības Latvijā 12 L,P 

13. Meteoroloģiskais dienests pasaulē un Latvijā 6 L,P 

14. Klimatisko un laikapstākļu ietekme uz cilvēku 

sadzīvi, veselību un saimniecisko darbību 

 

12 

 

L,P 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 

1. Iepazīšanās ar starptautiskiem normatīvajiem un 

rīcībpolitikas dokumentiem 

2. Zinātniskās literatūras studijas 

3. Meteoroloģisko un fenoloģisko novērojumu 

veikšana, datu apkopošana un analīze 

4. Informācijas ieguve un analīze saistībā ar 

apgūstamajām tēmām 

5. Savas dzīvesdarbības novērtējums saistībā ar 

ietekmi uz klimatu  ilgtermiľā 

6. Pētījums par izvēlētās cilvēkdarbības jomas 

saistību ar laikapstākļiem un klimatu 

4 

 

10 

12 

26 

  

4 

 

16 

*Prasības KRP iegūšanai 1. Patstāvīgo darbu izpilde un prezentācija 

2. Piedalīšanās semināros un praktiskajās nodarbībās 

3. Sekmīgi nokārtots eksāmens 

*Mācību pamatliteratūra 1.  Klimata mainība un globālā sasilšana.. M.Kļaviľa un  

A.Andrušaiša red. -  Rīga: LU Akadēmiskais apg;āds, 2008. 

2. Ozola K., Zirnītis A. Meteoroloģija. – Rīga, LVI, 1951. 

3. Vide un ilgtspējīga attīstība. M.Kļaviľa un J.Zaļokšľa red.- Rīga, 

LU, 2010. 
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4. Vides zinātne.- Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 

Mācību papildliteratūra 1. Aigars J. Klimata mainība Latvijā: aktualitātes un 

piemērošanās pasākumi. – Rīga: Kalme, 2009. 

2. Astapenko P. Kāds būs laiks? – Rīga: Zvaigzne, 1993. 

3. Čirkovs J. Lauksaimniecības meteoroloģijas pamati. – Rīga: 

Zvaigzne, 1978. 

4. Lauku avīzes periodiskais izdevums Laikapstākļi 2006. 

1.(117) 

5. Ľikonovs A. Civilizācijas nākotne. Globālā sasilšana vai 

jauna leduslaikmeta tuvošanās? – Rīga: Avots, 2009. 

6. Roulends-Intvistls T. Laikapstākļi un klimats. – Rīga:Vaga, 

1995. 

7. Rudovics A. Dabas ģeogrāfija. – Rīga: Zvaigzne ABC 

8. Stratēģiskā analīzes komisija. Klimata pārmaiņas: 

izaicinājumi Latvijai starptautiskajā vidē. – Rīga: 

Zinātne,2008. 

Periodika, interneta resursi 

un citi avoti 

Terra 

Vides vēstis 

www.airclim.org 

www.ec.europa.eu/environment/index_en.htn 

www.gismeteo.ru 

www.izmiran.ru 

www.meteo.lv 

www.sidc.oma.be 

www.swpc.noaa.gov 

www.usborne-quicklinks.com 

www.vidm.gov.lv 

 

 

Kursa autors: 
 Ludmila Karule 06.04.2011. 

 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

Kurss apstiprināts: 

 Anita Jansone 

DSZ fakultātes domes sēdes 

protokols Nr. 14, 

12.05.2011. 

 Prodekāne Paraksta atšifrējums  

* Obligāti aizpildāmie lauki 

** Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā 

(profesionālais bakalaurs, profesionālais maģistrs, profesionālā studiju programma) 

http://www.airclim.org/
http://www.ec.europa.eu/environment/index_en.htn
http://www.gismeteo.ru/
http://www.izmiran.ru/
http://www.meteo.lv/
http://www.sidc.oma.be/
http://www.swpc.noaa.gov/
http://www.usborne-quicklinks.com/
http://www.vidm.gov.lv/
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KURSA KODS VidZP047 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA 

*Kursa nosaukums latviski Ekoloģija 

*Kursa nosaukums angliski Ecology 

*Studiju programma/-as, 

kurai/-ām tiek piedāvāts studiju 

kurss 

Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inţenierija 

*Statuss (A, B, C daļa) B 

*Kredītpunktu skaits; KRP 

sadalījums pa semestriem, ja 

kursam ir vairākas daļas 

2 KRP 

*KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Vineta Kulmane Dabas un sociālo zinātľu 

fakultāte 

Lektore, mg.paed. 

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 

40 st.) 

80      

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 

praktiskie un laboratorijas darbi = 2 

st.) 

16  

*Semināru vai praktisko nodarbību 

skaits 

16 

Laboratorijas darbu skaits - 

*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 

bakalaura; 5-6 – akadēmiskā 

maģistra; 7- doktora; P – 

profesionālais**) 

P 

*Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 

programmas daļa, kurā kurss 

jāapgūst) 

Vispārīgā bioloģija 

Zinātľu nozare/apakšnozare Bioloģija 

*Kursa mērķi 

 

 

Nodrošināt topošo speciālistu izpratni par ekoloģijas zinātnes 

teorētiskajām pamatatziľām vides problēmu risināšanā. 

*Kursa uzdevumi 

 

 

 

1.Iepazīstināt ar ekoloģijas zinātnes virzieniem, izmantošanas 

veidiem un attīstības tendencēm. 

2.Attīstīt prasmes problēmu risināšanā un lēmumu 

pieľemšanā. 

3.Aktivizēt studentu radošo darbu, izmantojot e- mācību vidi 

Moodle. 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 

kompetences) 

Intelektuālās kompetences – zināšanas par ekoloģijas 

teorētiskajām pamatnostādnēm daţādās vides zinātnes 

disciplīnās. 

Praktiskās un sadarbības kompetences – prasme saskatīt 

un noformulēt problēmas, kas saistītas ar vides aizsardzību un 

to risinājumu meklēšanu (mācīšanās sadarbojoties e-mācību 

vidē Moodle). 

Kursa valoda Latviešu 

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 
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Ekoloģijas zinātnes attīstība un vides 

problēmu cēloľi. Ekoloģisko faktoru 

(abiotisko, biotisko, antropogēno) 

ietekmes likumsakarības uz 

organismu. Populācijas parametri. 

Ekosistēmas uzbūve un 

funkcionēšana. Globālās vides 

problēmas un bioloģiskās 

daudzveidības saglabāšana.  

Sience of Ecology development and environmental problem 

causes. Environmental factors (abiotic, biotic, anthropogenic) 

influence of organisms. Population parameters. Structure of 

ecosystem and its functioning.  

Global environmental problems and conservation of 

biological diversity. 

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS 

Tēma un apakštēma Apjoms stundās 

Veids 

(lekcijas, semināri, 

praktiskās nodarbības, 

laboratorijas darbi) 

Ekoloģija zinātne. Ekoloģijas zinātne, 

ekoloģijas līmeľi, pētīšanas metodes. 

Sabiedrības attīstība un vides problēmu 

apzināšanās, vides interpretācija. Cilvēka un 

vides mijiedarbības veidi. 

Antropocentriskais, biocentriskais, 

ekocentriskais pasaules uzskats. 

4 
Lekcija, praktiskās 

nodarbības 
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Autekoloģija. Ekoloģisko faktoru iedalījuma 

principi. Faktoru iedarbības formas, 

mijiedarbība, kompensācija. Limitējošie 

faktori. Lībiga minimuma princips. Šelforda 

diagramma. Kritiskie punkti un zonas. 

Ekoloģiskā valence (tolerance). Eiribionti un 

stenobionti. Bioloģiskie cikli. Endogēnie un 

eksogēnie cikli. Organismu ekoloģiskais 

iedalījums. Ekoloģiskā niša. Fundamentālā, 

potenciālā, reālā niša. Ekoloģisko nišu 

pārsegšanās. Koakcijas–  pamattipi un 

formas, koakciju tipi daţādās vidēs. 

6 Lekcija, praktiskās 

nodarbības 

Demekoloģija. Populācijas jēdziena daţādas 

interpretācijas, populācijas jēdziens 

ekoloģijā. Populācijas struktūra un 

demogrāfiskie parametri – kvantitatīvais 

raksturojums, populācijas blīvums, 

populācijas pārstāvju sadalījums, uzskaite un 

vērtējums, vecumstruktūra, 

dzimumstruktūra, telpiskā struktūra un 

teritoriālās attiecības, etoloģiskie un 

komunikāciju mehānismi. Dinamiskie 

parametri – reprodukcija (dzimstība, 

mirstība), populācijas augšanas ātrums, 

populācijas augšanas ātruma atkarība no 

vides apstākļiem, populācijas lielums un 

blīvuma kritiskās robeţas. Cilvēku 

populācija un idustralizācija. 

6 Lekcija, praktiskās 

nodarbības 

Sinekoloģija. Elementārās ekosistēmas 

uzbūve. Ekosistēmas trofiskā struktūra un 

funkcijas. Ekosistēmas teritoriālā struktūra. 

Edifikatori. Produkcijas procesi ekosistēmā 

un to noteikšana. Produktivitāte daţādos 

ekosistēmas biomos. Barības ķēdes (detrīta, 

ganību). Enerģijas transformācijas 

likumsakarības daţādos trofiskajos līmeľos. 

Ekosistēmas stabilitāte. Ekosistēmu 

sukcesija. 

6 Lekcija, praktiskās 

nodarbības 

Bioloģiskā daudzveidība. Bioloģiskās 

daudzveidības samazināšanās cēloľi, tās 

saglabāšana. Ģenētiskā daudzveidība, to 

ietekmējošie procesi un aizsardzība, 

urbanizācija un vide, pārtuksnešošanās un 

zemes degradācija. 

4 Seminārs 

Globālās vides problēmas.  6 Seminārs 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 

Daţāda veida ekoloģiskās pēdas aprēķina 

metodikas praktiska izmantošana un analīze. 

Konkrētas sugas izplatību ietekmējošo vides 

faktoru analīze- biotisko, abiotisko, 

antropogēno. 

Argumentēta eseja „Ekosistēmu pakalpojumi 

jeb cik maksā ekosistēma”. 

5 

 

12 

 

12 

 

6 
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Seminārs par Natura 2000 teritorijām. 

Globālā sasilšana vai ledus laikmets? 

(prezentācija) 

13 

*Prasības KRP iegūšanai Izpildīti patstāvīgie darbi, e-studiju vides Moodle  

izmantošana, nodarbību  apmeklējums, nokārtots eksāmens. 

*Mācību pamatliteratūra 1. Environmental  Science (Ed.L.Ryden) Uppsala, 

Baltic University Press, 2003 

2. Vides un ilgtspējīga attīstība. Redaktori M.Kļaviľš, 

J.Zaļoksnis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 

2010,334 lpp. 

3. M.Kļaviľš, O.Nikodemus, V.Segliľš, V.Melecis, 

M.Vircavs, K.Āboliľa. Vides zinātne,-Rīga:LU 

Akadēmiskais apgāds, 2008.-599 lpp. 

4. A. Steigens. Nākotne sākas šodien. –Rīga: Nordic, 

1999.  

5. G.Daija . Ekoloģijas pamati.- Rīga: Enigma, 1998.  

6. I. Liepa, A. Mauriľš, E.Vimba. Ekoloģija un dabas 

aizsardzība.- Rīga: Zinātne, 1991. 

Mācību papildliteratūra 1. M. Vakerneidţels, V. Rīss Mūsu ekoloģiskās pēdas 

nospiedums R. : Norden AB, 2000. 

2. E. Römpczyk. Gribam ilgtspējīgu attīstību. Friedrich-

Ebert-Stiftung, Rīga, 2007. (www.fes-

baltic.lv/cms/upload/dokumente/Book_1-

152_mini.pdf 

3. M.Grīnberga, L.Ridūze Rokasgrāmata vides 

izglītībā.-R.: Zaļā josta, 2007. 

(http://www.zalajosta.lv) 

4. Izglītība pārmaiľām: ilgtspējīgas attīstības un 

mācīšanas un mācīšanās rokasgrāmata 

(www.balticuniv.uu.se/teacher/index.php?option=co

m...) 

Periodika, interneta resursi un citi 

avoti 

1. Vides izglītība. Pieejams: 

http://www.geo.lu.lv/vides_izglitiba/ 

2. Liepājas universitātes abonētās datu bāzes  (EBSCO, 

SAGE, Science Direct) 

3. LR Vides ministrija. Pieejams: 

http://www.vidm.gov.lv 

4. Latvijas Dabas fonds. Pieejams: http://daba.lv 

5. Zaļā brīvība. Pieejams: http://www.zb-zeme.lv 

6. Pasaules dabas fonds. Pieejams: http://www.pdf.lv 

7. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 

aģentūra. Pieejams: http://www.vvd.gov.lv 

8. Zaļā josta. Pieejams: http://www.zalajosta.lv 

9. Ţurnāls „Terra”, „Vides vēstis”. 

 

Kursa autors: 
 Vineta Kulmane 05.05.2011. 

 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

Kurss apstiprināts: 

 
 

Anita Jansone 

DSZ fakultātes domes sēdes 

protokols Nr. 14, 

12.05.2011. 

 Prodekāne Paraksta atšifrējums  
* Obligāti aizpildāmie lauki 

** Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā 

(profesionālais bakalaurs, profesionālais maģistrs, profesionālā studiju programma) 

 

 

http://www.fes-baltic.lv/cms/upload/dokumente/Book_1-152_mini.pdf
http://www.fes-baltic.lv/cms/upload/dokumente/Book_1-152_mini.pdf
http://www.fes-baltic.lv/cms/upload/dokumente/Book_1-152_mini.pdf
http://www.zalajosta.lv/
http://www.geo.lu.lv/vides_izglitiba/
http://www.vidm.gov.lv/
http://daba.lv/
http://www.zb-zeme.lv/
http://www.pdf.lv/
http://www.vvd.gov.lv/
http://www.zalajosta.lv/
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KURSA KODS  

 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA 

 

*Kursa nosaukums latviski Bioķīmija 

*Kursa nosaukums angliski Biochemistry 

*Studiju programma/-as, kurai/-ām 

tiek piedāvāts studiju kurss 

Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un 

inţenierija 

*Statuss (A, B, C daļa) B daļa 

*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums 

pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas 

2 KRP 

 

*KURSA AUTORS 

 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Māra Zeltiľa Dabas un sociālo 

zinātľu fakultāte 

Docente, dr. biol. 

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 80 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, praktiskie 

un laboratorijas darbi = 2 st.) 

  8 

*Semināru vai praktisko nodarbību skaits   4 

Laboratorijas darbu skaits   4 

*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā bakalaura; 

5-6 – akadēmiskā maģistra; 7- doktora; P – 

profesionālais**) 

  P 

*Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 

programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Bioloģija I; II (A daļa) 

Zinātľu nozare/apakšnozare Bioloģija 

*Kursa mērķi 

 

 

Iepazīstināt ar šūnas vielmaiľas pamatprocesiem, tos 

ietekmējošiem faktoriem un veidot prasmes izmantot  

bioķīmijas metodes vides aizsardzībā .   

 

*Kursa uzdevumi 

 

 

 

4. Apgūt teorētiskos pamatjautājumus par 

nozīmīgākajām vielu klasēm, vielmaiľas 

procesiem un to regulācijas mehānismiem. 

5. Iepazīstināt ar vides piesārľojuma 

noteikšanas bioķīmiskajiem testiem. 
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6. Veidot prasmes izmantot bioķīmijas 

pamatmetodes vides aizsardzībā.  

 

*Kursa rezultāti (apgūstamās kompetences) Spēj orientēties klasiskās bioķīmijas tēmās un 

pamatjautājumos, biomolekulu noteikšanas metodēs 

un izskaidrot to darbības principus; atsevišķus 

bioķīmiskos testus prot  pielietot vides aizsardzībā.   

 

Kursa valoda Latviešu 

 

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Svarīgāko vielu grupas (proteīni, ogļhidrāti, 

lipīdi) to struktūrelementi un funkcijas. 

Enzīmu termodinamika/ īpašības. Būtiskākie 

vielmaiľas procesi un to regulācija (glikolīze, 

rūgšana,  Krebsa cikls, oksidatīvā 

fosforilēšana, , metāna biosintēze, fotosintēze 

u.c.). Augu sekundārais metabolisms. (terpēni, 

fenoli, alkaloīdi). 

Bioķīmisko testu izmantošana vides 

aizsardzībā. 

Main groups of substances and their structural 

elements (protein, carbohydrates, lipids). Enzyme 

thermodynamics and properties. Essential metabolic 

processes and their regulation (glycolisis, 

fermentation, Krebs cycle, oxidative 

phosphorylation, methane biosynthesis). Plant 

secondary metabolism (terpenes, phenols, alkaloids). 

Biochemical tests for environmental protection.  

 

 

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS 

Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa 

…, ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes 

formas) 

Apjoms 

stundās 

Veids  

(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 

1. Olbaltumvielas (proteīni,  proteīdi) 

Funkcionālā daudzveidība. Aminoskābju īpašības un 

pierādīšanas reakcijas. Olbaltumvielu struktūra, 

īpašības. Fosfo-, gliko-, hromoproteīdi. Olbaltumvielu 

kvalitatīvā  pierādīšana un kvalitatīvā noteikšana. 

8 2 lekcijas 

2  laboratorijas darbi 

2. Ogļhidrāti 

Mono-, oligo- un polisaharīdi. Rezerves polisaharīdi. 

Polisaharīdi šūnsienās. 

4 1 lekcija 

1 seminārs 

3. Lipīdi 

Taukskābes, tauku ķīmiskā struktūra un īpašības. 

Fosfolipīdu īpašības. 

4 1 lekcija  

1 praktiskā nodarbība 
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4. Fermenti 

Klasifikācija, kofaktori, fermentatīvo reakciju kinētika 

un inhibēšana. 

6 1 lekcija 

2 laboratorijas darbi  

5. Katabolisms un enerģijas ģenerēšana 

Glikolīze. Krebsa cikls. Oksidatīvā fosforilēšana. 

6 1 lekcija  

1 praktiskā nodarbība 

1 seminārs  

6. Biosintēze un fosfāta saites enerģijas 

izmantošana 

Aminoskābju, ogļhidrātu, lipīdu sintēzes ceļi. 

4 1 lekcija 

 1 praktiskā nodarbība  

 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 

Gatavošanās semināram par šūnas vielmaiľas 

procesiem un to regulāciju 

Gatavošanās semināram par bioķīmisko metoţu 

izmantošanas iespējām vides aizsardzībā  

Novērtēt bioķīmisko analīţu izmantošanu konkrētā 

biotehnoloģiskā procesā 

 

 

 

16 

 

 

16 

 

16 

*Prasības KRP iegūšanai Aktīva līdzdalība semināros 

Ieskaitītas praktiskās nodarbības un 

laboratorijas darbi 

Izpildīti patstāvīgā darba uzdevumi 

Sekmīgi nokārtots eksāmens (tests) 

 

 

*Mācību pamatliteratūra 1. Ferdmanis D. Bioķīmija.- Rīga: 

Zvaigzne, 1974 

2. Lehninger A. et.al.- Principles of 

Biochemistry. 2005, 2000, 1993, krievu 

valodā 1976, 1986. Pēdējo gadu 

izdevums saucas „Lehningers principles 

of biochemistry”, vairākās izdevniecībās.  

Mācību papildliteratūra 1. Student E-resources: Harper`s 

Illustrated Biochemistry 

http://studentresources.blogspot.com/

2008/free-chemistry-e-book-

harpers.html 

http://studentresources.blogspot.com/2008/free-chemistry-e-book-harpers.html
http://studentresources.blogspot.com/2008/free-chemistry-e-book-harpers.html
http://studentresources.blogspot.com/2008/free-chemistry-e-book-harpers.html
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Periodika, interneta resursi un citi avoti http://priede.bf.lu.lv/grozs/MolekularasBiolo

gijas/Biokimija/ 

 

Kursa autors: 
 Māra Zeltiľa 16.04.2011. 

 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

Kurss apstiprināts: 
 Anita Jansone 

DSZ fakultātes domes sēdes 

protokols Nr.  14, 12.05.2011. 

 Prodekāne Paraksta atšifrējums  

 

* Obligāti aizpildāmie lauki 

** Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā 

(profesionālais bakalaurs, profesionālais maģistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS  
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA 
 

*Kursa nosaukums latviski VIDES ĶĪMIJA  

*Kursa nosaukums angliski ENVIRONMENTAL CHEMISTRY 

*Studiju programma/-as, kurai/-ām 

tiek piedāvāts studiju kurss 

"Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un 

inţenierija" 
 

*Statuss (A, B, C daļa) B 

*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums 

pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas 

3 

*KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Jānis Kārkliľš Dabas un sociālo 

zinātľu fakultāte 

asistents 

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 

st.) 

120 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 

praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

12 

*Semināru vai praktisko nodarbību 

skaits 

12 

Laboratorijas darbu skaits  

*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 

bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 

7- doktora; P – profesionālais**) 

P 

*Pārbaudes forma/ -as eksāmens 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 

programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Apgūts studiju kurss Ķīmija I. 

Zinātľu nozare/apakšnozare  

*Kursa mērķi 

 

 

Dot pamatzināšanas un sapratni par ķīmiskiem procesiem 

vidē , kas nepieciešama, lai novērtētu piesārľojošo vielu 

iedarbību un izstrādātu vides aizsardzības pasākumus, kuru 

mērķis ir pasargāt cilvēku, citus dzīvos organismus un vidi 

no kaitīgu vielu iedarbības. 

*Kursa uzdevumi 

 

 

 

1. Sniegt zināšanas par vidē (atmosfēra, hidrosfēra, litosfēra) 

noritošajiem ķīmiskajiem procesiem, enerģijas vielu 

plūsmām un cilvēka ietekmes raksturu uz Zemes sistēmām. 

2.Veicināt prasmes noteikt konkrētu vides piesārľojuma 

veidu. 

3. Uz sniegto zināšanu un praktisko iemaľu bāzes patstāvīgi 

pieľemt lēmumus, kas saistīti ar vielu aprites procesiem 

dabā. 

4. Veicināt apgūt prasmes strādāt ar vides kvalitātes 

rādītājus nosakošu aparatūru, pielietojot atbilstošu metodiku.  

*Kursa rezultāti (apgūstamās 

kompetences) 

Nozīmīgākās vispārējās kompetences: izpratne par vidē 

(atmosfēra, hidrosfēra, litosfēra) noritošajiem ķīmiskajiem 

procesiem, enerģijas vielu plūsmām un cilvēka ietekmes 

raksturu uz Zemes sistēmām; vides ķīmijas zināšanu loma 

par vidē notiekošajiem procesiem un vides pārvaldību, spēja 
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patstāvīgi analizēt vides kvalitātes problēmas, izpratne par 

sistēmisku pieeju; izpratne par vides ķīmijas pētījumu 

virzieniem, apakšnozarēm un pētījumu metodēm.  

Nozīmīgākās profesionālās kompetences: pamatzināšanas 

par vides piesārľojuma avotiem, to iedarbības raksturu un 

negatīvo ietekmju samazināšanas iespējām; vides ķīmiskās 

analīţu veikšanas pamatiemaľas: gaisa piesārľojuma, ūdeľu 

sastāva analīze; vides sastāva un piesārľojuma analīzes datu 

izvērtējuma un analīzes iemaľas; iemaľas darbam grupā un 

individuāli; iemaľas nodrošinot saziľu par vides 

piesārľojuma jautājumiem. 

Kursa valoda Latviešu 

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Kursa mērķis ir attīstīt vidē noritošo 

ķīmisko procesu un vielu iedarbības 

vidē izpratni.  Tā nepieciešama, lai 

novērtētu piesārľojošo vielu iedarbību 

un izstrādātu vides aizsardzības 

pasākumus, kuru mērķis ir pasargāt 

cilvēku, citus dzīvos organismus un 

vidi no kaitīgu vielu iedarbības. Kursa 

ietvaros paredzēts iepazīstināt ar vidi 

piesārľojošo vielu izkliedes un 

cirkulācijas vidē principiem un šīs 

izkliedes ietekmi uz biosfēru. 

The course aims is to develop understanding about chemical 

processes exposure in the environment. It is necessary to 

assess pollutant exposure and develop environmental 

measures, aimed at protecting the people, other living 

organisms and the environment from harmful exposure. The 

course intended to introduce an environmental pollutant 

distribution and circulation in the environment and the 

principles of the scattering effects on the biosphere. 

 

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS 

Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; 

II daļa …, ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas 

pārbaudes formas) 

Apjoms 

stundās 

Veids  

(lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības, 

laboratorijas darbi) 

Vides ķīmija(ievads).  Ķīmiskā piesārľojuma 

veidi. Ķīmiskā piesārľojuma izplatīšanās 

procesi. Galvenie vielu aprites cikli dabā.  

 

2 

 

 

 

Lekcija 

 

 

Atmosfēras sastāvs, uzbūve, vielu izkliedes un 

cirkulācijas procesi atmosfērā.  

2 

 

Lekcija 

 

Ķīmiskie procesi atmosfēras augšējos slānos. 

Ķīmiskie procesi stratosfērā. Zemes ozona 

slānis. Ozona degradācijas problēmas. Ozons 

troposfērā. 

 

 

2 

 

 

 

Lekcija 

 

Gaisa vidi piesārľojošās vielas, to avoti un 

iedarbības raksturs. Vielu aprites 

bioģeoķīmiskie cikli. Iekštelpu gaisa 

piesārľojums.  

Atmosfēras piesārľojuma samazināšana. 

 

 

6 

 

 

 

 

2lekcijas, laboratorijas darbs 

 

Radioaktivitāte un vides piesārľojums ar 

radioaktīvām vielām. 

 

4 

 

lekcija, laboratorijas darbs 
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Dabas ūdeľu ķīmiskais sastāvs un to 

ietekmējošie procesi. Ūdens kvalitātes kritēriji. 

Ūdeľu piesārľojums un tā sekas. 

 

 

8 

 

 

1lekcija, 3laboratorijas darbi 

 

Augsnes piesārľojums, tā sekas un 

samazināšanas iespējas.  

 

4 

 

lekcija, laboratorijas darbs 

Nozīmīgākās vidi piesārľojošās vielas. 

Ķīmisko vielu toksiskums, ietekme uz vidi un 

cilvēka veselību. 

 

6 

 

 

2lekcijas, laboratorijas darbs 

 

Ķīmiskais piesārľojums un tā avoti rūpniecībā, 

lauksaimniecībā, sadzīves vidē. 

4 

 

2lekcijas 

Vides kvalitātes un piesārľojuma analīze un  

kontrole.Vides piesārľojuma analīzes metodes. 

 

6 

 

3laboratorijas darbi 

Sintētiski izgatavotas vielas, kas bīstamas 

cilvēka veselībai vai apkārtējai videi. 

4 lekcija, laboratorijas darbs 

 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās (96) 

Sagatavošanās  semināram „Atmosfēra”. 

Ietver tādus tematus: Fizikāli ķīmiskie procesi 

atmosfērā. Atmosfēras ķīmiskais sastāvs, 

uzbūve, spiediens, starojumi, globālā 

cirkulācija. Gaisa dabiskie komponenti un to 

avoti. Vielu noplūdes atmosfērā. Siltumnīcas 

efekts. Ūdens atmosfērā. Globālie oglekļa, 

slāpekļa, sēra cikli. . Gāzu ķīmiskās reakcijas 

atmosfērā. Aerosoli. Fotoķīmiskais smogs. 

.Skābo lietu problēma. Ozons atmosfērā. 

Sagatavots ziľojums seminārā 30 stundas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinātniska raksta, publikācijas vai ziľojuma 

sagatavošana par brīvi izvēlētu tēmu ko 

apskata Vides ķīmijas kursā. 

Sagatavots un prezentēts zinātnisks raksts, 

publikācijas vai ziľojums 66 stundas. 

*Prasības KRP iegūšanai Laboratorijas darbi (20 %)  

Dalība seminārā (10%) 

Zinātniskais raksts (20%) 

Eksāmens (50 %)  

Studenti tiek pielaisti pie eksāmena kārtošanas tikai pēc 

nostrādātiem un ieskaitītiem laboratorijas darbiem un 

sekmīgi prezentēta zinātniskā raksta. 

*Mācību pamatliteratūra 1. Kļaviľš M. Ūdeľu ķīmija. – R.: LU, 1998. 

2. Kļaviľš M. , Roska A. Toksiskās vielas vidē. – R., 1998. 

3. Kļaviľš M. Vides ķīmija. Ķīmiskie procesi atmosfērā. – R.: 

LU, 1991. – 65 lpp. 

4. Kļaviľš M., Cimdiľš P. Ūdeľu kvalitāte un tās aizsardzība. 

Rīga: LU, 2003.  

5.  Kļaviľš M., Zaļoksnis J. Ekotoksikoloģija. Rīga: Elpa, 

2005.  

6. Kļaviľš M. Atmosfēras ķīmija un gaisa piesārľojums. Rīga: 

Elpa, 2000. 

7. Stinkule A., Kļaviľš M. Ģeoķīmijas pamati. Rīga: Elpa, 

1998. 

8. Laboratorijas un praktiskie darbi vides zinībās. Mācību 

līdzeklis. – Rīga : Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes 

Ministrija, 1999. 
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Mācību papildliteratūra  O‟ Neil P. Environmental chemistry. London: Chapman & Hall, 

1993.  

2. Briblecombe P. Air composition and chemistry. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1986.  

3. Alloway B. J., Ayres D. Chemical principles and 

environmental pollution. London: Blackie Academic, 1993.  

4. Handbook of environmental chemistry. / Ed. O.Hutzinger/ 

Vol. 1 – 24, Berlin: Springer Verlag, 1980 – 1994 

Periodika, interneta resursi un 

citi avoti 

1.Environmental Chemistry letters: 

http://www.springerlink.com/content/1610-3661/  

2. Environmental Science and technology: 

http://pubs.acs.org/journals/esthag/  

3. Science of The Total Environment: 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00489697 

 

Kursa autors: 
 Jānis Kārkliľš 07.04.2011. 

 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

Kurss 

apstiprināts:  Anita Jansone 

DSZ fakultātes domes sēdes 

protokols Nr. 14, 

12.05.2011. 

 Prodekāne Paraksta atšifrējums  

 

 

* Obligāti aizpildāmie lauki 

 

** Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā 

(profesionālais bakalaurs, profesionālais maģistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS VidZP026 
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA 
 

*Kursa nosaukums latviski IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMS 

*Kursa nosaukums angliski  

*Studiju programma/-as, kurai/-ām 

tiek piedāvāts studiju kurss 

Vides un atjaunojamo energoresursu pārvalde un inţenierija 

*Statuss (A, B, C daļa) B 

*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums 

pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas 

2 

*KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Ingrīda Sotľikova Dabas un sociālo 

zinātľu fakultāte 

Lektore, Mg.sc.env. 

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 

st.) 

80 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 

praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

8 

*Semināru vai praktisko nodarbību 

skaits 

8 

Laboratorijas darbu skaits  

*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 

bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 

7- doktora; P – profesionālais**) 

P 

*Pārbaudes forma/ -as Eksāmens  

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 

programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Dabas resursu apsaimniekošana 

 

Zinātľu nozare/apakšnozare Vides zinātne 

*Kursa mērķi 

 

 

Sniegt izvērstas zināšanas par ietekmes uz vidi novērtējuma 

(IVN) procedūru un realizāciju, sniegt ieskatu par integrētu 

pieeju piesārľojuma novēršanai un kontrolei. 

*Kursa uzdevumi 

 

 

 

5. Sniegt izvērstu pārskatu par vides kvalitātes 

novērtējuma nepieciešamību un iespējām.  

6. Izvērsti iepazīstināt ar IVN un stratēģiskā ietekmes 

uz vidi novērtējuma (SIVN) regulējošo juridisko 

kārtību un iesaistītām institūcijām valstī. 

7. Sniegt zināšanas par ietekmes uz vidi novērtējumu 

pārrobeţu kontekstā un IVN NATURA 2000 

teritorijās. 

8. Sniegt pārskatu par integrētu pieeju piesārľojuma 

novēršanai un kontrolei (IPNK) Latvijā salīdzinājumā ar 

IPNK citās ES valstīs.  

*Kursa rezultāti (apgūstamās 

kompetences) 

Zināšanas un prasmes par ietekmes uz vidi novērtējumu un 

integrētu pieeju piesārľojuma novēršanai, kritiskās 

domāšanas un lēmuma pieľemšanas prasmes.  

Kursa valoda Latviešu valoda. 

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 
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Ietekmes uz vidi (IVN) likumdošana 

Ietekmes uz vidi novērtējums Latvijā 

IVN principi un galvenie posmi 

SIVN principi un galvenie posmi 

IVN un SIVN efektivitāte un kvalitāte 

Integrēta pieeja piesārľojuma novēršanai  

Vides kvalitātes un piesārľojuma kontrole 

Environmental impact assessment  (EIA) legislation. 

EIA in Latvia. EIA principles and main stages. EIA 

and strategic EIA efficiency and quality. Integrated 

approach to pollution prevention. Environmental 

quality and pollution control. 

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS 

Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, 

ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas) 

Apjoms 

stundās 

Veids  

(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 

Ietekmes uz vidi (IVN)  likumdošana 4 Lekcijas 

IVN process Latvijā: principi, galvenie posmi  8 3 lekcijas, 1 praktiskais darbs 

Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) 

principi un galvenie posmi 

4 2 praktiskie darbi 

IVN un SIVN efektivitāte un kvalitāte 4 1 lekcija, 1 praktiskais darbs 

Integrēta pieeja piesārľojuma novēršanai 6 1 lekcija, 2 praktiskie darbi  

Vides kvalitātes un piesārľojuma kontrole 6 1 lekcija, 2 praktiskie darbi 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 

Apskata pētījums par kādu pabeigtu IVN vai SIVN 

procedūru Latvijā. 

     48 

*Prasības KRP iegūšanai Teorētisko lekciju noklausīšanās, piedalīšanās semināros, 

patstāvīgā darba izpilde, sekmīgi nokārtots eksāmens. 

*Mācību pamatliteratūra 1. Ietekmes uz vidi novērtējums. – Rīga: IVN Valsts 

birojs, 2002. – 208 lpp. 

2. Segliľš V. Ietekmes uz vidi novērtēšanas principi. LR 

Zinātnes un Izglītības ministrija. – Rīga: LU 

CESAMS, 1995., 44 lpp. 

3. Vircavs M. Ietekmes uz vidi novērtēšana. – Rīga: 

MKF Turība, 2001., 105. lpp. 

4. Vides pārvaldība. Lasāmgrāmata lekciju kursam 

profesionālai studiju programmai. – Rīga: LU, 1998. -  73 

lpp. 

5. Vide un ilgtspējīga attīstība. M.Kļaviľa un J.Zaļokšľa 

redakcijā – Rīga: LU, 2010 – 334 lpp. 

Mācību papildliteratūra  

Periodika, interneta resursi un citi 

avoti 

http://www.vidm.gov.lv 

http://www.vpvb.gov.lv  

 

Kursa autors: 
 I.Sotľikova 16.04.2011. 

 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

Kurss apstiprināts: 
 Anita Jansone 

DSZ fakultātes domes sēdes 

protokols Nr. 14, 12.05.2011 

 Prodekāne Paraksta atšifrējums . 

 

* Obligāti aizpildāmie lauki 

 

** Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā 

(profesionālais bakalaurs, profesionālais maģistrs, profesionālā studiju programma) 

 

 

http://www.vidm.gov.lv/
http://www.vpvb.gov.lv/
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KURSA KODS  
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Vides ekonomika un politika 

Kursa nosaukums angliski Environmental Economics and Policy 

Studiju programma/-as, kurai/-ām 

tiek piedāvāts studiju kurss 

Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inţenierija  

*Statuss (A, B, C daļa) B daļa  

Kredītpunktu skaits; KRP 

sadalījums pa semestriem, ja kursam ir 

vairākas daļas 

3 KP (3.sem) 

*KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Lilita Ābele 

 

Māra Zeltiľa 

Dabas un sociālo zinātľu 

fakultāte 

Dabas un sociālo zinātľu 

fakultāte 

Lektore, Bac.oec., Mg.env.sc. 

 

Docente, Dr. biol. 

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 

st.) 
120 

Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 

praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 
12 

Semināru vai praktisko nodarbību 

skaits 

12 

Laboratorijas darbu skaits - 

Kursa līmenis  P 

Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 

programmas daļa, kurā kurss 

jāapgūst) 

Ekonomikas teorija I, II 

Dabas resursu apsaimniekošana 

Zinātľu nozare/apakšnozare Vides zinātne, Vides pārvaldība 

Kursa mērķi 

 

 

Radīt izpratni par vides politiku, tās mērķiem un sasniegšanas 

instrumentiem. Novērtēt ekonomisko instrumentu lietderību. 

Radīt izpratni par vides vērtībām, to iedalījumu nemonetārām 

un monetārām vides vērtību vērtēšanas metodēm, ietekmes uz 

vidi novērtējumu. Veidot pamatotu izpratni par dabas resursu 

pārvaldību. prasmes analizēt aktuālās vides problēmas Latvijā 

un pasaulē un novērtēt vides politikas  instrumentu lietojuma 

ietekmi uz ilgtspējīgu attīstību.  

Kursa uzdevumi 

 

 

 

1. Iepazīties ar vides aizsardzības politikas īstenošanas 

instrumentiem, līmeľiem un institucionālo sistēmu. 

2. Izzināt vides aizsardzības ekonomiskos instrumentus – 

nodokļus, subsīdijs, depozītu – atmaksājumu sistēmu, 

ekoloģiskās ķīlas, vides risku apdrošināāsnu un citus. 

3. Rosināt pārdomas par resursu un vides kvalitātes 

problēmām mūsdienās, dabas resursu izlietojumu, 

enerģētikas politiku, ilgtspējīgas attīstības 

principiem, un to nodrošināšanas iespējām; 

4. Iepazīties ar Pasaules bankas doto vides vērtību 

klasifikāciju. 

5. Izzināt vides vērtību monetārās vērtēšanas metodes 

un to iespējamos lietojumus. 
6. Piedalīties imitācijas spēlē par atjaunojamo resursu 

apsaimniekošanu „Zveja”. 
Kursa rezultāti (apgūstamās 

kompetences) 

Students iepazinies ar vides pārvaldības ekonomiskajām 

metodēm, vides vērtību klasifikāciju un teorētiski zina 
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vairākas vides vērtību monetārās vērtēšanas metodes, kas 

lietojamas daţādos tirgus modeļos – reāli eksistējošā, 

surogāttirgū un konstruētajā. Ir priekšstats par dabas resursu 

apsaimniekošanas pamatprincipiem. Prot kritiski izvērtēt 

informāciju un  vides politikas instrumentu ietekmi uz 

ilgtspējīgas attīstības procesiem.  

Kursa valoda Latviešu valoda 

KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

Radīt izpratni par vides vērtībām, to 

iedalījumu, nemonetārām un monetārām 

vērtēšanas metodēm, ietekmes uz vidi 

novērtējumu, un veidot pamatotu izpratni par 

dabas resursu izlietojumu. Veidot prasmes 

novērtēt vides politikas īstenošanas procesu un 

pielietot atbilstošus politikas instrumentus. 

Praktiski pārbaudīt savas zināšanas resursu 

pārvaldībā piedaloties imitācijas spēle ´Zveja”. 

Create awareness of environmental values, to 

divided this to the non-monetary and monetary 

valuation methods, environmental impact 

assessment, build a reasonable understanding of the 

natural resource use. Capacity building to assess the 

environmental policy process and use of appropriate 

policy instruments As well as test own knowledge of 

resource management with participation the 

simulation game 'fish bank '. 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS 

Tēma un apakštēma  Apjoms 

stundās 
Veids  

 

Spēle „ Zveja”  4 2 praktiskas nodarbības 

Vides ekonomika kā ekonomikas apakšnozare 4 2 lekcijas 

Mikroekonomiska pieeja 

Makroekonomiska pieeja 

  

Vides politika 4 2 lekcijas 

Vides politikas pamatnostādnes 

Vides politikas principi 

Vides politikas īstenošanā iesaistītās institūcijas 

  

Vides politikas sektori, to specifika 8 2 lekcijas, 2 praktiskie darbi 

Vides politikas īstenošanas instrumenti 

Tiesiski – administratīvie 

Ekonomiskie 

Brīvprātīgie 

Vides komunikācijas 

Vides vērtību klasifikācija 

Tiešas lietošanas vides vērtības 

Netiešas lietošanas vides vērtības 

Ar lietošanu nesaistītas vides vērtības 

Vides vērtību monetārās vērtēšanas metodes 

Aizvietošanas 

Raţīguma pieauguma 

Slimības izmaksu 

Cilvēka kapitāla 

Hedoniskas analīzes 

Preventīvo pasākumu 

Ceļojuma izmaksu 

Konstruētā tirgus 

Ekoloģiskā pēdas nospieduma aprēķini 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 lekcijas 

 

 

 

 

3 lekcijas 

 

 

 

4 lekcijas 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 praktiskais darbs 

Vides politikas dokumenti un to analīze 4 2 praktiskie darbi 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Teorētiskā literatūras studijas 

Patstāvīgais darbs par vides pārvaldības 

ekonomiskajiem instrumentiem 

Referāts 

Eiropas un Latvijas enerģētikas politikas analīze  

Vides institūciju/ organizāciju stratēģiju un  darbību 

12 

12 

12 

12 

 

12 
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vides politikā analīze (gadījuma izpēte)  

Gatavošanās gala pārbaudījumam 

12 

*Prasības KRP iegūšanai 1. Lekciju apmeklējums 

2. Piedalīšanā spēlē „ Zveja” 

3. Patstāvīgā darba savlaicīga iesniegšana. 

4. Referāta sagatavošana 

5. Sekmīgi nokārtots eksāmens 

*Mācību pamatliteratūra 1.Vide un ilgtspējīga attīstība. M. Kļaviľa un J. Zaļokšľa red. LU: Rīga, 

2010, 334 lpp.  

2. M.Kļaviľš, O.Nikodemus, V.Segliľš, V.Melecis, M.Vircavs, 

K.Āboliľa. Vides zinātne,-Rīga:LU Akadēmiskais apgāds, 2008.-599 

lpp. 

3.Belmane Inga. Rokasgrāmata vides pārvaldības sistēmas ieviešanai 

atbilstoši ISO 14001 standarta prasībām. - Lunda : LPPC : IIIEE, 2002. -

,  ISBN 918890225080, 197 lpp. 

4.Sistēmdinamika vides inţenierzinātľu studentiem autori: 

A.Blumberga, D. Blumberga, u.c., Andras Blumbergas 

redakcijā,Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu 

institūts, ISBN 9789934819612; Rīga, 2010,-318.lpp. 

5.www.likumi.lv 

Mācību papildliteratūra Sistēmiskās domāšanas integrēšana vides politikā autori: autoru 

kolektīvs; Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma 

sistēmu institūts,  ISBN 9789934819605; 2010,- Rīga, 225.lpp. 

Periodika, interneta 

resursi un citi avoti 

www.varam.lv 

www.vaf.lv 

www.zb.lv 

www.wef.com 

 

Kursa autors: 

 
Lilita Ābele 

Māra Zeltiľa 
15.03.2011. 

 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

Kurss apstiprināts: 

 
 

Anita Jansone 

DSZ fakultātes domes sēdes 

protokols Nr. 14, 

12.05.2011. 

 Prodekāne Paraksta atšifrējums  

* Obligāti aizpildāmie lauki 

** Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā 

(profesionālais bakalaurs, profesionālais maģistrs, profesionālā studiju programma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.likumi.lv/
http://www.varam.lv/
http://www.vaf.lv/
http://www.zb.lv/
http://www.wef.com/
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KURSA KODS  

 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA 

 

*Kursa nosaukums latviski Vides pētījumu metodoloģija 

*Kursa nosaukums angliski Environmetal Research Methodology  

*Studiju programma/-as, kurai/-ām 

tiek piedāvāts studiju kurss 

Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inţenierija 

*Statuss (A, B, C daļa) B 

*Kredītpunktu skaits; KRP 

sadalījums pa semestriem, ja kursam ir 

vairākas daļas 

2 KRP 

*KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Māra Zeltiľa 

Liene Romaľuka 

Dabas un sociālo zinātľu 

fakultāte 

Dr.biol. 

Mg.man. 

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 

st.) 

80 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 

praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

8 

*Semināru vai praktisko nodarbību 

skaits 

8 

Laboratorijas darbu skaits - 

*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 

bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 

7- doktora; P – profesionālais**) 

P 

*Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 

programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

- 

Zinātľu nozare/apakšnozare Vides zinātne, Socioloģija  

*Kursa mērķi 

 

 

Iepazīstināt studentus ar zinātnisko pētījumu metodoloģiju, 

sistematizēt zināšanas par zinātniska pētījuma īstenošanas 

priekšnosacījumiem vides zinātnē, tā loģisko norisi, 

metodoloģiju, datu vākšanas, apstrādes, analīzes metodēm. 

Attīstīt praktiskas zinātniski pētnieciskā darba vides zinātnē  

izstrādes iemaľas.    

*Kursa uzdevumi 

 

 

 

 Izskaidrot pētniecībā lietoto terminu specifiku.  

 Iepazīstināt studentus ar zinātnisko pētījumu 

metodoloģiju un metodiku. 

 Apgūt zinātnisko pētījumu plānošanas un 

organizēšanas metodiku. 

 Veidot priekšstatu par kvalitatīvo un kvantitatīvo 

pieeju pētniecībā. 

 Iepazīstināt studentus ar empīriskās  informācijas 

iegūšanas metodēm.  

 Iepazīstināt studentus ar iegūto datu apkopošanas, 

apstrādes un analīzes posmiem pētniecībā. 

 Izstrādāt un nostiprināt praktiskās iemaľas vides 

pētījumu veikšanā. 

*Kursa rezultāti (apgūstamās Sekmīga studiju kursa satura apgūšanas rezultātā studenti 
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kompetences) iegūst nepieciešamās zināšanas pētījumu metodoloģijā, kas 

nepieciešamas studiju darbu izstrādāšanai un patstāvīgai 

pētījumu veikšanai- spēj formulēt pētniecības mērķus un 

uzdevumus vides pārvaldības jomā, sastādīt eksperimentālo 

pētījumu plānus, veikt iegūto eksperimentālo datu 

matemātisko apstrādi, izmantojot datorprogrammas un 

matemātiskās analīzes metodes. 

Kursa valoda Latviešu  

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Sniegt ieskatu pētniecībā lietoto 

terminu skaidrojumos.  Pētījuma 

vispārējās pazīmes, saturs, galvenās 

sastāvdaļas. Pētījuma veidi pētniecībā. 

Pētījuma plānošana/organizēšana. 

Kvantitatīvie un kvalitatīvie pētījumi, 

to specifika un galvenās atšķirības. 

Daţādu pētījumu metoţu pielietojums 

pētniecībā, to raksturojums un 

pamatojums. Instrumentārija veidošana 

un tā veidošanas pamatprincipi. 

Ģenerālās kopas un izlases noteikšana. 

Iegūto empīrisko datu apstrāde, 

interpretēšana un izmantošana atskaites 

sagatavošanai.  

To provide insight into explanation of terms used in research. 

General features of research, content, main components. 

Forms of research. Research planning/organization. 

Quantitative and qualitative research its specific features and 

main differences. Different study methods usage in research 

its disposition and substantiation. Forming instruments and its 

basic principles. Definition of general sets and selection. 

Processing acquired empirical data, interpretation and its 

usage to prepare report. 

 

 

 

 

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS 

Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; 

II daļa …, ja kurss dalās vairākās daļās un ir 

vairākas pārbaudes formas) 

Apjoms stundās Veids  

(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 

Pētnieciskās terminoloģijas skaidrojumi.  2 1lekcija 

Pētījums. 

Pētījuma vispārīgās pazīmes, nozīme, aktualitāte.. 

Problēmas pamatojuma izvirzīšana pētījumam.   

Pētījuma mērķis un uzdevumi. 

Objekts un priekšmets.  

Hipotēze(-s).  

4  

1 lekcija 

1 seminārs 

Pētījumu veidi. 

Pilotpētījumi, pamatpētījumi. Lietišķie pētījumi, 

teorētiskie pētījumi. Izlases pētījumi, masveida 

pētījumi. 

2 1lekcija 

Pētījumu darba plāna sagatavošana. 

Pētījuma norises galvenie etapi un to secība. 

2 1lekcija 

Pētījumu programmas izstrādes principi. 

Programmas teorētiskās un metodiskās daļas 

veidošanas pamatprincipi.  

2 1lekcija 

Kvantitatīvā pieeja un kvalitatīvā pieeja 

pētniecībā. 

Specifika un galvenās atšķirības.  

Izmantošanas iespējas. 

2 1 lekcija  
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Vides zinātnisko pētījumu metodes un nozīme. 

Vides zinātnisko pētījumu piemēri. 

4 1 lekcija, 1 praktiskais darbs 

Sociālo zinātľu pētījumu metodes.  

Aptaujas metode un aptaujas tipi.  

Aptaujas anketas izstrādes pamatprincipi.  

Interviju veidi.  

Novērošanas metode.  

Dokumentanalīze.  

Kontenanalīze. 

Fokusgrupu diskusijas (intervijas). 

4 1 lekcija 

1 seminārs 

Respondentu apjoma noteikšana.  

Ģenerālā kopa un izlase. Izlases veidi. Ticamība.  

2 1 lekcija 

 

Datu vākšanas process pētniecībā.  

Lauka darbs.  

4 1 lekcija 

1 seminārs 

Iegūto datu apstrāde. 

Iegūto (empīrisko) datu sagatavošana apstrādei, 

iegūto datu apstrāde.  

Ieskats kvantitatīvo datu apstrādes programmas 

SPSS for Windows izmantošanā. 

Ieskats kvalitatīvo datu apstrādes programmas 

Voice Editing izmantošanā. 

4 1 lekcija 

1 seminārs 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 

1. Terminu skaidrojošās vārdnīcas izveide.  6 stundas 

2. Formulēt pētījuma problēmu individuāli  

izvēlētai tēmai, kura saistīta ar vides jomu. 

Izvirzīt mērķi, uzdevumus, objektu, 

priekšmetu, hipotēzi(-es). Veikt galveno 

jēdzienu interpretāciju.  

6 stundas 

3. Interpretēt pamatjēdzienus kādas sociālas 

problēmas (studenta izvēle) izpētei. 

6 stundas 

4. Zinātniskas publikācijas analīze un 

prezentācija 

6 stundas  

5. Patstāvīgi izstrādāt aptaujas anketu 

balstoties uz anketas izstrādes 

pamatprincipiem.  

6 stundas  

6. Veikt novērošanu, fiksēt rezultātus. 8 stundas 

7. Veikt ekspertu interviju (individuāli 

izvēloties ekspertu vides jomā). Veikt 

transkripciju.  

10 stundas 

*Prasības KRP iegūšanai Studiju kurss tiek ieskaitīts, ja tiek izpildītas sekojošas prasības: 

2) izstrādāti visi patstāvīgie darbi; 

3) rakstisks eksāmens.  

*Mācību pamatliteratūra 1. Laķis Pēteris. Socioloģija. Ievads socioloģijā. – R.,Zvaigzne ABC, 

2002. 

2. Goša Zigrīda. Statistika : Mācību grāmata / Zigrīda Goša. - Rīga : 

Latvijas Universitāte, 2003. - 334 lpp.  ISBN 9984-661-51-2 

3. Socioloģija Latvijā / sast. un zin. red. Tālis Tisenkopfs. - Rīga : LU 

Akadēmiskais apgāds, 2010. - 533, [16] lpp. : il. 

 ISBN 9789984451596 

4. Socioloģisko pētījumu metodoloģija, metodika un tehnika. – R., 

1981. 

5. Mc.Burney, D.H., White, Th.,L. Research Methods. Seven 
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Edition. Thomson Learning, 2007, 441 p/  

6. Zepa Brigita, Zobena Aija. Cilvēks un dzīve socioloģijas 

skatījumā. – Rīga: LU Socioloģijas katedra, 1996.  

7. Ядов В.А.  Стратегия  социологического  исследования – 

М.,2000 

Mācību papildliteratūra 1. Iedzīvotāju aptauja. Liepājas vides rīcības plāns, Liepājas Dome, 

2001. (LiepU SPC)  

2. Iedzīvotāju aptauja. Liepājas vides rīcības plāns, Liepājas Dome, 

2007. (LiepU SPC) 

3. Lasmanis Aivars. „Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes 

pedagoģijas un psiholoģijas pētījumos”. – Rīga: SIA „Mācību 

apgāds NT”,  1999. – 190 lpp.  

4. Socioloģija : socioloģijai Latvijā - 40 : sociology in Latvia - 40 

Anniversary = Sociology / galv. red. Tālis Tisenkopfs ; red. vietn. 

Brigita Zepa. 736.sēj. Latvijas Universitātes raksti. - Rīga : 

Latvijas Universitāte, 2008. - 194 lpp. : tab. 

 ISBN 9789984825670 

5. Vides rādītāji Latvijā 2009.gadā : statistisko datu krājums = 

Environmental Indicators in Latvia in 2009 : collection of 

statistical data / Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde ; 

tulk. angļu val. Ieva Stangaine. - Rīga : Latvijas Republikas 

Centrālā statistikas pārvalde, 2010. - 51 lpp. : diagr.,tab. - (Latvijas 

statistika). - Teksts paral. latv., angļu val. 

 ISBN 9789984063928 ISSN 1407-0766 

6. Vilks, Andris. Socioloģisko pētījumu kontekstuālās problēmas : 

[monogrāfija] / Andris Vilks ; māksl. Ilze Ramane. - Rīga : 

Drukātava, 2007 : (SIA "Drukātava"). - 171 lpp. : sh. ; 20 cm. - 

Bibliogr.: 127.-140. lpp. - Kopsav. angļu val. 

 ISBN 9789984798172 

7. Volkovs Vladislavs. Socioloģijas teorijas: XIX gadsimts – XX 

gadsimta sākums. Lekciju kurss. Daugavpils Universitāte. 

Akadēmiskais apgāds ”Saule,  2007. 

Periodika, interneta resursi 

un citi avoti 

1. TNS Latvia. Tiešsaiste:  http://www.tns.lv/   

2. 2010 Экономика. Социология. Менеджмент Tiešsaiste: 

http://www.ecsocman.edu.ru/vocabulary/index.html 

3. Latvijas reģioni, augstskolas un zināšanu pārnese. Tiešsaiste: 

http://www.petnieciba.lv/  

4. Centrālas statistikas pārvaldes datu bāze. Tiešsaiste: 

http://data.csb.gov.lv/dialog/statfile16.asp    

5. EUROSTAT - Eiropas Savienības statistikas datubāze. Tiešsaiste: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/  

 

Kursa autors: 

 

 

Liene Romaľuka 

 

Māra Zeltiľa 

 

18.04.2011. 

 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

Kurss 

apstiprināts: 
 Anita Jansone 

Fakultātes domes sēdes 

protokols Nr. 14, 12.05.2011. 

 Prodekāne Paraksta atšifrējums  

* Obligāti aizpildāmie lauki 

** Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā 

(profesionālais bakalaurs, profesionālais maģistrs, profesionālā studiju programma) 

 

 

http://www.tns.lv/
http://www.ecsocman.edu.ru/vocabulary/index.html
http://www.petnieciba.lv/
http://data.csb.gov.lv/dialog/statfile16.asp
http://ec.europa.eu/eurostat
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
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KURSA KODS VidZP039 
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA 
 

*Kursa nosaukums latviski VIDES TEHNOLOĢIJAS 

*Kursa nosaukums angliski ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES 

*Studiju programma/-as, kurai/-ām 

tiek piedāvāts studiju kurss 

Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un 

inţenierija 

*Statuss (A, B, C daļa) B 

*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums 

pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas 

3 

*KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Ivars Kudreľickis Dabas un sociālo 

zinātľu fakultāte 

Inţenierzinātľu doktors 

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 

st.) 

120 stundas (3 KRP) 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 

praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

12 (24 stundas) 

*Semināru vai praktisko nodarbību 

skaits 

12 (24 stundas) 

Laboratorijas darbu skaits  

*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 

bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 

7- doktora; P – profesionālais**) 

P 

*Pārbaudes forma/ -as eksāmens 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 

programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

 

Zinātľu nozare/apakšnozare  

*Kursa mērķi 

 

 

Lietišķi orientētu zināšanu un prasmju apguve dotajā vides tehnoloģiju 

sektorā – energoresursi un gaisa&klimata aizsardzība – par 

energoresursus efektīvi izmantojošo tehnoloģiju risinājumiem, emisiju 

novēršanas tehnoloģiskajiem risinājumiem, kā arī par pārvaldības 

instrumentiem, kuri tiek pielietoti enerģijas efektīvas izmantošanas 

organizācijai starptautiskajā, nacionālajā un vietējā (pašvaldībās un 

uzľēmumos) līmeľos 

*Kursa uzdevumi 

 

 

 

1.Izstrādāt prasmes pielietot iegūtās zināšanas ar enerģijas resursu 

patēriľu un gaisa piesārľojumu saistītu vides problēmu identificēšanā, 

enerģijas resursu kvalitātes un racionāla patēriľa novērtēšanā, videi 

draudzīgu enerģijas raţošanas tehnoloģiju un gaisa piesārľojuma 

ierobeţošanas tehnoloģiju izvēles pamatošanā, 

2. Izveidot prasmes un iemaľas nepieciešamas pašvaldības rīcības 

programmas plānošanā energosaimniecības un gaisa aizsardzības 

sektorā 

*Kursa rezultāti 

(apgūstamās kompetences) 

Sekmīgi apgūstot kursu, studenti iegūst interdisciplināru izpratni un 

lietiški orientētas zināšanas par daţādiem enerģijas resursiem, to 

pārvaldību un izmantošanu noteicošām stratēģijām un 

tehnoloģiskajiem risinājumiem,  enerģijas resursu – gaisa&klimata 

aizsardzības integrētas pārvaldības nostādnēm.   

Studenti spēj pastāvīgi identificēt un analizēt enerģijas resursu 



  

267 

 

kvalitāti, to izmantošanas potenciālu un izmantošanas tehnoloģiskos 

risinājumus, formulēt galveno vides pārvaldes līdzekļu pielietošanu 

videi draudzības energoapgādes un gaisa-klimata aizsardzības 

rīcībpolitikas izstrādē un ieviešanā.  

Kursa valoda latviešu 

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Kurss aplūko vides tehnoloģiju pielietošanas 

principus un risinājumus enerģijas raţošanas 

procesā radītā atmosfēras piesārľojuma 

samazināšanai un klimata pārmaiľu 

ierobeţošanai. Kurss tematiski iedalās 3 

savstarpēji papildinošās un integrējošās daļas: 

(i) primārie enerģijas resursi, to fizikāli 

ķīmiskās īpašības un tehnoloģiskie risinājumi 

to efektīvai izmantošanai; (ii) emisiju 

samazināšanas stratēģijas un tehnoloģiskie 

risinājumi – piesārľojuma samazināšana 

kurināmā sadedzināšanas procesā, (dūm)gāzu 

attīrīšanas tehnoloģijas; (iii) gaisa kvalitātes 

aizsardzības un klimata pārmaiľu 

ierobeţošanas (SEG emisiju) pārvaldības 

instrumenti un prakses starptautiskajā, 

nacionālajā un vietējā līmenī, noslēdzošā kursa 

daļa tādējādi dod zināšanas par vides 

tehnoloģiju ieviešanas instrumentiem. 

Nozīmīga kursa daļa ir veltīta studentu 

patstāvīgajam darbam un seminārnodarbībām, 

sniedzot  atbildes uz Latvijas situācijā 

aktuāliem jautājumiem. 

The course is devoted to the application of 

environmental technologies (principles and 

engineering solutions) for rational use of energy 

resources and minimization of noxious and GHG 

emissions. The principal thematic parts of the course 

are: (i) primary energy resources, their physical and 

chemical parameters, technological solutions for 

rational use of them, (ii) strategies and technological 

solutions for emissions‟ minimization – 

minimization of emissions‟ creation in the 

combustion process, flue gas cleaning and control, 

(iii) management instruments and practices of air 

quality protection and climate change mitigation in 

international, national and local levels. Practical 

works and interactive workshops constitute 

important part of the course. 

 

 

 

 

 

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS 

Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, ja 

kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas) 

Apjoms 

stundās 

Veids  

(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 

1. Primārie enerģijas resursi, to raksturojums. Enerģijas 

resursu izmantošanas vēsturiskās paradigmas. 

Aplūkojamie jautājumi: Primārās enerģijas resursu veidi, īss 

to raksturojums. Enerģijas resursu izmantošanas vēsturiskā 

attīstība („dominējošā resursa paradigmas”): (i) vēsturiskais 

tradicionālais atjaunojamo resursu izmantošanas laikmets, (ii) 

ogļu laikmets, (iii) naftas produktu laikmets. Mūsdienu 

attīstības izvēles – dabasgāzes, kodolenerģijas, atjaunojamo 

enerģijas resursu paradigmas. Dabasgāzes resursu globālā 

paplašināšanās  – „nekonvencionālā gāze” (dziļās iegulas, 

necaurlaidīgie ieţi, slānekļa gāze, ogļu atradľu metāns, 

ģeopresurizētās zonas, metāna hidrāti), tās perspektīvās 

ieguves vietas un ieguves problēmjautājumi, dabasgāzes 

paradigmas alternatīvas perspektīva kā starpposms pārejai uz 

atjaunojamo resursu paradigmu. Kodolenerģijas izmantošanas 

4 Lekcija - 4 
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problēmjautājumi: vides ietekmes, radiācijas un radioaktīvo 

atkritumu drošības, tehnoloģiju elastīgas izmantošanas 

dinamiski mainošā elektroenerģijas pieprasījuma apstākļos 

faktori. Atjaunojamo enerģijas resursu pieejamības un 

izmantošanas problēmjautājums – izkliedētība un 

nepieciešamība tos koncentrēt enerģijas pārveidošanas un 

ieguves vietās. Plašas pārejas uz atjaunojamiem resursiem jau 

šodien pētījumi valstu nacionālajā mērogā (Dānija, Vācija), 

galvenās to atziľas. Globālās enerģijas resursu plūsmas un 

tirdzniecība, ar to saistītie energoapgādes drošības riski 

pasaulē un Latvijā. 

2. Kurināmā resursu fizikāli-ķīmiskais raksturojums. 

Izmešu veidošanās kurināmā sadegšanas procesā. 

Enerģijas raţošanas ietekmes uz vidi. Gaisu piesārľojošās 

vielas un to avoti. Globālās un reģionālās/lokālās gaisa 

piesārľojuma ietekmes. Praktisko darbu nodarbība – 

uzdevumi, saistīti ar kurināmā sadedzināšanas procesu. 

Aplūkojamie jautājumi: Kurināmā sastāvs, degošie un 

nedegošie ķīmiskie elementi. Darba kurināmais (darba masa), 

kurināmā sausā masa, kurināmā degošā masa. Augstākais un 

zemākais sadegšanas siltums (siltumspēja), procentuālās 

atšķirības starp tām daţādiem kurināmā veidiem. Daţāda 

veida kurināmo siltumspējas un sastāvs. Standarta kurināmā 

veidu siltumspējas, pieľemtas Latvijas energobilances 

aprēķinos. Netradicionālā (zemas kvalitātes) kurināmā 

jēdziens un sastāvs (pelni, smagie metāli, u.c.). Principiālās 

pieejas netradicionālā kurināmā materiāla pārstrādei. Izmešu 

veidi un veidošanās kurināmā sadegšanas procesā: dabasgāze, 

šķidrais kurināmais, cietais kurināmais. Enerģijas raţošanas 

potenciālās ietekmes uz vidi (atmosfēras piesārľojums, SEG 

emisijas, atkritumi, ūdens piesārľojums, augsnes 

piesārľojums, vides un ekosistēmu degradācija kurināmā 

ieguves vietās, ainavu pārveide un vizuālais piesārľojums, 

troksnis, u.c). Gaisu piesārľojošās vielas un to avoti: primārās 

un sekundārās piesārľojošās vielas, dabiskā un antropogēnā 

piesārľojuma avoti, emisiju avotu ģeogrāfiskais raksturojums 

(punktveida, līnijavoti, laukuma avoti). Globālās ietekmes – 

skābie lieti, klimata mainība, ozona slāľa noārdīšanās. 

Reģionālās/lokālās ietekmes – ietekme uz iedzīvotāju 

veselību, ietekme uz biodaudzveidību un ekosistēmu 

kvalitāti, ietekmes uz materiālajām būvēm. 

4 lekcija -2 

praktiskie darbi - 2 

3. Enerģijas raţošanas tehnoloģiju raksturojums. 

Siltumenerģijas raţošana. Elektroenerģijas raţošana. 

Koģenerācija. Enerģijas raţošanas no biomasas 

tehnoloģijas. Saules un vēja tehnoloģijas. 

Aplūkojamie jautājumi: Veidi enerģijas iegūšanai no 

biomasas (tiešā sadedzināšana, līdzsadedzināšana, termiskā 

un anaerobā gazifikācija, pirolīzes, esterifikācija, 

fermentācija, hidrolīze). Siltumenerģijas raţošana vienkāršās 

6 Lekcijas – 4, 

Seminārs - 2 
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iekārtās (malkas apkures krāsnis un katli, granulu apkures 

krāsnis un katli, šķeldas apkures iekārtas); lielākas jaudas 

apkures katli (ārdu kurtuves, verdošā slāľa kurtuves, 

pulverizētās sadedzināšanas kurtuves), automatizētās padeves 

kurtuves. Cietā kurināmā gazifikācija. Elektroenerģijas 

raţošana – tvaika turbīna, tās elementi. Tvaika turbīnas 

darbības kondensācijas cikls. Koģenerācijas princips. Tvaika 

turbīnas darbība koģenerācijas ciklā, pretspiediena un 

nozartvaika turbīnas. Gāzes turbīna, tās elementi, gāzes 

turbīnas cikls ar siltumenerģijas atgūšanu.  Gāzes 

mikroturbīnas. Stirlinga dzinēji. Organiskais Renkina cikls. 

Kurināmā elementi (kurināmā šūnas). Pirolīzes process. 

Biodegvielas (pirmā paaudze, otrā/trešā paaudze), 

biodegvielas ilgstpējības kritēriji.  Vēja turbīnas – attīstības 

virzieni (lielas jaudas un mikroturbīnas). Saules kolektori. 

Saules elektrostacijas. Saules PV tehnoloģijas – monokristāli, 

polikristāli, amorfie, plānās kārtiľas, to raksturojums. Saules 

un vēja tehnoloģiju izmantošana Latvijā. Seminārs – 

videodemonstrācija par daţādu tehnoloģiju pielietojumu 

Latvijā, diskusija.  

4. Emisiju samazināšanas stratēģijas. Gaisa piesārľojuma 

minimizēšana kurināmā sadedzināšanas procesā. 

(Dūm)gāzu attīrīšanas tehnoloģijas. Praktiskais 

darbs/seminārs par optimālas emisiju samazināšanas 

tehnoloģiju kombinācijas izvēli. 

Aplūkojamie jautājumi: Emisiju samazināšana – 

tehnoloģiskie (iekārtas līmenī) un strukturālie 

(tautsaimniecības apakšsektora) līmenī. Kurināmā preventīvā 

aizvietošana. Kurināmā apstrāde pirms sadedzināšanas. 

Kurināmā sadedzināšana kopā ar vielām, kuras jau degšanas 

procesā saista sēra dioksīdu. Slāpekļa oksīdu veidošanās 

mehānismu traucēšana sadedzināšanas kamerā. Verdošā 

(virstošā) slāľa tehnoloģija cietā kurināmā sadedzināšanai, 

būtiski samazinot sēra un slāpekļa oksīdu izmetes – 

tehnoloģiskais pamatojums, notiekošās ķīmiskās reakcijas, 

u.c. Labākie pieejamie paľēmieni slāpekļa oksīdu emisiju 

samazināšanai kurināmā degšanas laikā – pazemināta gaisa 

padeve, gaisa pakāpeniska padeve, dūmgāţu recirkulācija, 

degvielas pakāpeniska padeve, zema NOx degļi. Dūmgāzu 

attīrīšanas tehnoloģijas - piesārľojuma mehāniskā atdalīšana 

– (gravitācijas kameras, filtri, cikloni), elektrostatiskie filtri, 

adsorbcijas metode, mitrie skruberi jeb izsmidzināšanas 

kolonnas, gāzu pārdedzināšana (pēcdedzināšana). Dūmgāzu 

dziļā kondensācija – stratēģisks risinājums emisiju gaisā 

samazināšanai un kurināmā efektīvai izmantošanai. 

Bioloģiskās attīrīšanas tehnoloģijas (biofiltri un bioskruberi). 

Optimālas dūmgāzu attīrīšanas tehnoloģijas izvēli 

ietekmējošie faktori. 

Praktiskais darbs auditorijā– studenti nosaka dūmgāzu 

10 Lekcijas – 4 

Praktiskais darbs – 2 

Seminārnodarbība - 4 
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attīrīšanas tehnoloģiju optimālo kombināciju atkarībā no 

izmantotās sadedzināšanas iekārtas veida un kurināmā veida.  

1.patstāvīgais darbs – Latvijā konkrēti izmantotu gaisu 

piesārľojošo tehnoloģiju identifikācija un iepazīšanās ar tām 

(A un B piesārľojošo kategoriju atlaujas, tehnoloģiju 

raţotāju/izplatītāju dokumentācija, citi avoti), prezentācijas 

sagatavošana. 

1.patstāvīgā darba uzdevuma izskaidrošana. 1.patstāvīgā 

darba izpilde (laiks – 1 mēnesis). 

1.patstāvīgā darba izpildes individuāla prezentācija 

seminārnodarbībās. 

5. Kurināmā sadedzināšanas procesā radīto izmešu 

daudzuma novērtējums. 

Aplūkojamie jautājumi: Emisiju koeficienti. Standarta 

emisiju koeficienti un pārejas starp tiem. Praktiska uzdevuma 

– emisiju aprēķins/novērtējums kurināmā sadedzināšanas 

iekārtai – risināšana (kursa docētāja demonstrēts piemērs, 

individuālais darbs). Praktiska uzdevums – emisiju izkliedes 

novērtējuma vienkāršas metodes pielietošana maziem 

punktveida emisiju avotiem risināšana (kursa docētāja 

demonstrēts piemērs, individuālais darbs). 

5 Praktiskie darbi - 5 

6. Oglekļa uztveršanas un noglabāšanas tehnoloģijas 

Aplūkojamie jautājumi: Oglekļa uztveršana un noglabāšana – 

tehnoloģiskie risinājumi, ekonomiskais vērtējums, 

sabiedrības atbalsts. CO2 uztveršanas tehnoloģijas: (i) CO2 

uztveršana pēc sadedzināšanas, (ii) CO2 uztveršana pirms 

sadedzināšanas, (iii) CO2 uztveršana pēc koncentrēšanas 

izplūdes gāzēs - tehnoloģiskie risinājumi un 

problēmjautājumi šodien. Citas pieejas CO2 uztveršanai 

(absorbcijas metode, mineralizācija, u.c), to tehnoloģiskā 

attīstība šodien. CO2 uzglabāšana krātuvēs ģeoloģiskajos 

slāľos. Oglekļa uztveršanas-noglabāšanas pētījumi Latvijā, 

CO2 ģeoloģiskās krātuves izveidošanas iespējas Latvijā. 

Konceptuālie priekšlikumi un pilottehnoloģijas CO2 

uztveršanai no atmosfēras (ārzemju literatūras apskats).  

3 Lekcija - 3 

7. Starptautiskā un Eiropas Savienības klimata politika 

un tīrā gaisa politika. Latvijas energoresursi un klimata 

rīcībpolitika. Latvijas aktuālā likumdošana energosektorā 

un gaisa kvalitātes – klimata pārmaiľu ierobeţošanas 

sektorā.  

Aplūkojamie jautājumi: Latvijas energoresursu izmantošanas 

statistiskā analīze – no tās izrietošie problēmjautājumi. 

Starptautiskās vienošanās un Eiropas Savienības klimata 

politika, un tās noteiktie uzdevumi Latvijai. Eiropas 

Savienības Tīrā gaisa politika un tās uzdevumi Latvijā. Abu 

politiku mijiedarbība un sinerģiskais efekts ES un Latvijas 

kontekstā. ANO Eiropas Ekonomikas komisijas (Ţenēvas) 

konvencija "Par gaisa pārrobeţu piesārľojumu lielos 

attālumos”. Stokholmas konvencija Par Noturīgajiem 

8 Lekcijas - 3 

Praktiskais darbs -2 

Seminārnodarbība - 3 
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organiskajiem piesārľotājiem. ANO Vides programmas 

Vīnes konvencija Par Ozona slāľa aizsardzību. 

Analīze par aktuālo Latvijas likumdošanu energoapgādes 

sektorā, gaisa kvalitātes aizsardzībā un klimata pārmaiľu 

ierobeţošanā (neliela aktuālo jautājumu analīze, ievērojot 

studentu iepriekšiegūtās zināšanas vides likumdošanas kursā). 

Praktiskais darbs – tests, testa rezultātu analīze 

Esošās un perspektīvās klimata rīcībpolitikas analīze Latvijā 

(i) transporta, (ii) mājsaimniecību, (iii) pakalpojumu-mazās 

rūpniecības un (iv) lauksaimniecības sektoros. Rīcībpolitikas 

instrumenti siltumnīcefekta gāzu (CO2, CH4 un N20) emisiju 

samazināšanai – tehnoloģiju attīstība, administratīvi 

regulējošie instrumenti, fiskālie instrumenti, finanšu-

ekonomiskie instrumenti, brīvprātīgā kooperatīvā mērķgrupu 

sadarbība, informācijas&izglītības& komunikācijas 

instrumenti. Seminārs – studentu grupu darbs rīcībpolitikas 

ieteikumu ierosināšanai, balstoties uz kursa docētāja sniegto 

informāciju. 

8. Energoapgādes un gaisa aizsardzības plānošana 

pašvaldībā, pašvaldības siltumapgādes organizācija 

Aplūkojamie jautājumi: Galvenie faktori, kuri ietekmē 

pašvaldības darbību energosektora attīstības plānošanā. 

Atjaunojamo enerģijas resursu plānošana reģionālajā un 

vietējā līmenī: resursu pieejamība, izmantojošo tehnoloģiju 

pieejamība, siltumslodţu pieejamība, klientu – gala patērētāju 

motivācija. Ilgtspējīgas siltumapgādes vides, ekonomiskie un 

sociālie ieguvumi. Latvijas un ārzemju pašvaldību piemēri. 

Pašvaldības energoapgādes sistēmas integrētas plānošanas 

koncepcija. Ilgtspējīgas enerģijas apgādes sistēmas izveides 

hierarhija. Ilgtpējīgas siltumapgādes stratēģijas izstrādes soļi. 

Energoresursu apgādes un telpiskās plānošanas integrācija. 

Pašvaldības daţādās lomas enerģētikas sektora plānošanā. 

Pārbaudes jautājumi pašvaldībā ceļā uz ilgtspējīgu 

energoapgādi. Instrumenti enerģētikas sektora attīstības 

rīcībpolitikas veidošanai un pārvaldībai.  

2. Patstāvīgais darbs. – energoapgādes attīstības un gaisa 

kvalitātes-klimata pārmaiľu ierobeţošanas  jautājumu 

risinājumi pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos un to 

vērtējums;  

2.patstāvīgā darba uzdevuma izskaidrošana. 2.patstāvīgā 

darba izpilde (laiks – 1 mēnesis). 

2.patstāvīgā darba izpildes individuāla prezentācija 

8 Lekcijas – 4 

Seminārnodarbība - 4 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 

Kursa laikā studenti izpilda un seminārnodarbībās aizstāv 2 

patstāvīgos darbus: 

1.patstāvīgais darbs – Latvijā konkrēti izmantotu gaisu 

piesārľojošo tehnoloģiju identifikācija un iepazīšanās ar tām 

(A un B piesārľojošo kategoriju atlaujas, tehnoloģiju 

raţotāju/izplatītāju dokumentācija, citi avoti) 

72 
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2. Patstāvīgais darbs. – energoapgādes attīstības un gaisa 

kvalitātes-klimata pārmaiľu ierobeţošanas  jautājumu 

risinājumi pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos un to 

vērtējums;  

*Prasības KRP iegūšanai 1. Sekmīgi izpildīti un aizstāvēti patstāvīgie darbi, 

Patstāvīgo darbu ieskaites kritēriji - tēmas satura izvērsuma atbilstība 

docētāja sniegtajām vadlīnijām; teksta izklāsta strukturētība un 

loģiskums; pētījuma dziļums; prasme identificēt problēmas un 

pamatot to aktualitāti;  prasme identificēt un piedāvāt risinājumus un 

pamatot to izvēli, piedāvāto risinājumu daudzveidības līmenis. Par 

katru no patstāvīg`ajiem darbiem tiek saľemts individuāls vērtējums, 

kas veido daļu no kursa kopējā gala vērtējuma. Kursa docētāja 

komentāri tiek saľemti seminārnodarbību laikā, studentam aizstāvot 

darbu.  

2. Kursa eksāmens 

*Mācību pamatliteratūra 1. „Bioenerģijas tehnoloģijas”. RTU Vides aizsardzības un siltuma 

sistēmu institūts, 2011 (tikko iznācis) 

2. Atjaunojamie enerģijas resursi Latvijā -Būvniecības, enerģētikas 

un mājokļu aģentūra, 2009 

3. Blumberga, D., un citi. Biogāze - Ekodoma, Rīga, 2008, 155 lpp., 

pieejama http://www.big-east.eu/downloads/IR-

reports/ANNEX%202-42_WP4_D4.2_Handbook-Latvia.pdf ;  

4. G.Klāvs un citi. Atjaunojamo energoresursu izmantošana Latvijas 

ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā – Sorosa Fonds, Latvija, Rīga, 

2010 – 64.lpp. pieejama 

http://www.sfl.lv./upload_file/2010%20gads/AER_petijums.pdf  

5. G.Klāvs un citi. Pētījums „Meţa nozares ieguldījums jauno 

Latvijas enerģētikas nozarei izvirzīto mērķu sasniegšanā”. Fizikālās 

Enerģētikas institūts, Rīga, 2008, skat.lpp 38.-55 (tehnoloģijas). 

Pieejams. http://www.zm.gov.lv/index.php?sadala=1569&id=8303 

6. D.Blumberga, I.Veidenbergs. Kliedētas energosistēmas: Mazas 

koģenerācijas stacijas. RTU izdevniecība, 2008, 206. lpp. 

7. Raimunds Šeļegovskis. Siltuma ieguves tehnoloģijas: 1.daļa, 

metodiskais materiāls studiju priekšmetam Siltumapgādes avoti, 

LLU, Jelgava, 2007, 96.lpp. Pieejama: LLU Tehniskās fakultātes 

mājas lapa, mācību materiāli, meklēt Raimunda Šeļegovska mācību 

materiāli 

8. Vilnis Gulbis. Iekšdedzes motoru biodegvielas, mācību grāmata, 

LLU, Jelgava, 2008, 322 lpp. Pieejama: LLU Tehniskās fakultātes 

mājas lapa, mācību materiāli, meklēt Viļľa Gulbja mācību materiāli 

Mācību papildliteratūra I.Kudreľickis. Kursa lekciju konspekti (pieejami kursa studentiem 

digitāli). 

G.Baţbauers un citi. Mazās koģenerācijas stacijas. Rīga., apgāds 

„Imanta”, 2002 – 28 lpp. 

Periodika, interneta resursi 

un citi avoti 

žurnāls Enerģija un Pasaule 

žurnāls Enerģētika un Automatizācija 

žurnāls Enerģētika un Sabiedrība 

Latvijas Fizikas un tehnisko zinātņu žurnāls 

Energy Policy (Butteworth-Heineman Ltd.)  

http://www.big-east.eu/downloads/IR-reports/ANNEX%202-42_WP4_D4.2_Handbook-Latvia.pdf
http://www.big-east.eu/downloads/IR-reports/ANNEX%202-42_WP4_D4.2_Handbook-Latvia.pdf
http://www.sfl.lv./upload_file/2010%20gads/AER_petijums.pdf
http://www.zm.gov.lv/index.php?sadala=1569&id=8303
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Energy: the International Journal (Elsevier Science) 

 

Kursa autors: 
 Ivars Kudreľickis 04.04.2011. 

 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

Kurss 

apstiprināts:  
 

Anita Jansone 

DSZ fakultātes domes sēdes 

protokols Nr. 14, 

12.05.2011. 

 Prodekāne Paraksta atšifrējums  

 

 

* Obligāti aizpildāmie lauki 

 

** Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā 

(profesionālais bakalaurs, profesionālais maģistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS  
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Vides analītika un monitorings 

Kursa nosaukums angliski Environmental analysis and monitoring 

Studiju programma/-as, kurai/-ām 

tiek piedāvāts studiju kurss 

Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un 

inţenierija 

Statuss (A, B, C daļa) B 

Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums 

pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas 

2 

KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Normunds Kadiķis Dabas un sociālo 

zinātľu fakultāte 

Mg.sc.env. 

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 

st.) 

80 

Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 

praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

10 

Semināru vai praktisko nodarbību 

skaits 

6 

Laboratorijas darbu skaits - 

Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 

bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 

7- doktora; P – profesionālais) 

P 

Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 

programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Bioloģija, Ģeogrāfija un Zemes zinātnes, Ķīmija, 

Matemātika un statistika   

Zinātľu nozare/apakšnozare Vides zinātne (nozare) 

Vides pārvaldība (apakšnozare) 

Kursa mērķi 

 

 

Kursa mērķis ir attīstīt studentu izpratni par vides 

informācijas radīšanu un  izmantošanu ar vidi saistītu 

lēmumu pieľemšanā.  

Kursa uzdevumi 

 

 

 

1. Radīt izpratni par vides informācijas ģenerēšanu, apstrādi 

un interpretāciju.  

2. Iepazīstināt ar institūcijām un to radītajiem vides 

informācijas produktiem.  

3. Iepazīstināt ar vides monitoringa sistēmas pamatiem.  

4. Sniegt zināšanas par galveno vides elementu kvalitātes 

dinamiku Latvijā.  

5. Ar praktiskiem piemēriem parādīt, kā vides informācija 

tiek izmantota lēmumu pieľemšanas procesā.  

Kursa rezultāti (apgūstamās 

kompetences) 

Studenti spēj patstāvīgi atrast viľiem nepieciešamo vides 

informāciju un to izmantot savā darbā. Studenti spēj kritiski 

novērtēt daţādu institūciju sagatavotās vides informācijas 

kvalitāti.  

Kursa valoda Latviešu 
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KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

Kursa mērķis ir attīstīt studentu izpratni par 

vides informācijas ģenerēšanu, apstrādi, 

interpretāciju un izmantošanu ar vidi saistītu 

lēmumu pieľemšanā, vides informācijas 

sistēmas attīstību Latvijā un pasaulē. Kursa 

ietvaros tiks aplūkota galveno vides elementu 

kvalitātes dinamika Latvijā pēdējā 

desmitgadē un tiks sniegti praktiski piemēri, 

kā vides informācija ir izmantota lēmumu 

pieľemšanas procesā.  

 

The objective of the course is to develop 

understanding of students about the generation, 

treatment, interpretation and usage of environmental 

information in environmental decision making. The 

aim of the course is to look at development of 

environmental information in Latvia and 

internationally, as well. The dynamic of 

environmental quality of main environmental 

elements in the last decade will be tracked down and 

the related decisions taken concerning environmental 

management will be analyzed.  

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS 

Tēma un apakštēma Apjoms stundās Veids  

Informācijas nozīme vispārīgajā vadības procesā. Datu un 

informācijas jēdzieni.  Vides jēdziens un vides informācija. Ar 

informāciju saistītie tehniskie un citi aspekti. Informācijas 

sabiedrība. 

4 Lekcija 

Datu un informācijas ģenerēšana: ieguve, apstrāde un analīze. 

Vides informācijas sistēma, aprites cikls un nozīme vides 

politikas pārvaldības ciklā un vides komunikācijā. Vides 

informācijas tiesiskie aspekti. 

4 Lekcija  

Vides informācijas institucionālais nodrošinājums. Vides 

informācijas produkti. 

4 Lekcija 

Vides informācijas analīze un novērtēšana. Praktisks darbs grupās 

(4-5 cilvēki). Grupas darba prezentēšana seminārā.   

4 Seminārs 

Vides indikatori: jēdziens, nozīme un sistēmas. Vides 

monitorings: jēdziens, galvenie aspekti, klasifikācija un sistēmas 

struktūra. Latvijas nacionālā vides monitoringa programma. Citi 

vides informācijas avoti. 

6 Lekcija un 

praktiskās 

nodarbības 

Vides kvalitātes dinamika Latvijā un vides informācijas 

izmantošana lēmumu pieľemšanas procesā – praktiski piemēri par 

ūdens un gaisa kvalitātes pārvaldību. Vides veselības informācijas 

izmantošana cilvēka veselības aizsardzībā un dzīves kvalitātes 

uzlabošanā. 

4 Lekcija 

Grupu ziľojumu par izvēlētu vides informācijas 

problēmjautājumu prezentācija  

6 Seminārs 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Grupu (4-5 cilvēki) ziľojuma sagatavošana par brīvi izvēlēta 

vides informācijas problēmjautājumu 

 

48 

Prasības KRP iegūšanai Sekmīgi prezentēti grupu ziľojums, parādot katra 

ieguldījumu ziľojuma sagatavošanā; nokārtots eksāmens 

 

Mācību pamatliteratūra 1. Nacionālais ziľojums par vides stāvokli. Latvijas Republikas Vides 

ministrija. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra. 

2009. Pieejama elektroniskā versija: 

http://www.meteo.lv/public/27240.html   

2. Vides monitoringa programmas pamatnostādnes 2009.–

http://www.meteo.lv/public/27240.html
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2012.gadam. Apstiprinātas ar Ministru kabineta 2009.gada 

11.marta rīkojumu Nr.187. Pieejama elektroniskā versija: 

http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=2968  

3. The European environment – state and outlook 2010. European 

Environment Agency. Pieejama elektroniskā versija: 

http://www.eea.europa.eu/soer    

4. Allan Pentecost. Analysing environmental data. Longman, 1999. 

Mācību papildliteratūra 1. Vides faktoru ietekme uz veselību. Latvijas iedzīvotāju aptaujas 

rezultāti. Sabiedrības veselības aģentūra, 2008. 

2. Latvijas ilgtspējīgas attīstības indikatoru pārskats 2006. Latvijas 

Republikas Vides ministrija. Latvijas Vides, ģeoloģijas un 

meteoroloģijas aģentūra. Rīga, 2007. 

3. Resursu patēriľa novērtējums. Latvijas Republikas Vides 

ministrija. Latvijas Vides aģentūra. Rīga, 2004. 

4. Edvīns Karnītis. Informācijas sabiedrība – Latvijas iespējas un 

uzdrošināšanās. R., Pētergailis, 2004. 

5. A. Broks. Izglītības sistemoloģija. R.: RaKa, 2000. 

6. A. Broks. Sistēmas ap mums un mēs sistēmās. Sērijā „Zinātne 

šodien”. R., Zinātne, 1988. 

7. Израэль Ю. А. Экология и контроль состояния природной 

среды. Издание 2-е, дополненное. Москва, Гидрометеоиздат, 

1984. 

8. Bjorn Lomborg. The skeptical environmentalist. Measuring the 

Real State of the World. Cambridge: Cambridge University Press, 

2001. 

Periodika, interneta resursi 

un citi avoti 

1. Ţurnāls "Vides vēstis". 

2. Latvijas ZA Vēstis, Sēr. B. 

3. Ţurnāls "Ambio" (Zviedrija) 

4. Ţurnāls „Environmental monitoring and Assessment” (Springer, 

Nīderlande) 

5. Latvijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija: 

www.vidm.gov.lv 

6. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs: 

www.lvgma.gov.lv 

7. Eiropas Vides aģentūra: www.eea.eu 

 

Kursa autors: 
 Normunds Kadiķis 19.04.2011. 

 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

Kurss apstiprināts: 

 
Anita Jansone 

 

DSZ fakultātes domes sēdes 

protokols Nr. 14, 

12.05.2011. 

 Prodekāne Paraksta atšifrējums  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=2968
http://www.eea.europa.eu/soer
http://www.vidm.gov.lv/
http://www.lvgma.gov.lv/
http://www.eea.eu/
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KURSA KODS ĢeogP010 
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA 
 

*Kursa nosaukums latviski ĢEOGRĀFISKĀS INFORMĀCIJAS SISTĒMAS 

*Kursa nosaukums angliski GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS 

*Studiju programma/-as, kurai/-ām 

tiek piedāvāts studiju kurss 

Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un 

inţenierija 

*Statuss (A, B, C daļa) B 

*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums pa 

semestriem, ja kursam ir vairākas daļas 

2 KRP 

*KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Inga Krivcova Dabas un sociālo 

zinātľu fakultāte 

Zemes ierīcības inţeniere, 

inţenierzinātľu maģistrs 

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 80 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 

praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

10 

*Semināru vai praktisko nodarbību 

skaits 

6 

Laboratorijas darbu skaits  

*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 

bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 7- 

doktora; P – profesionālais**) 

1-4 

*Pārbaudes forma/ -as Ieskaite 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 

programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

- 

Zinātľu nozare/apakšnozare Vides zinības 

*Kursa mērķi 

 

Iepazīstināt ar ģeogrāfiskās informācijas sistēmām un to 

izmantošanas iespējām vides pārvaldībā  

*Kursa uzdevumi 

 

 

1. Sniegt pamatzināšanas par ĢIS, to  izmantošanas 

iespējām.  

2. Iepazīstināt ar ĢIS izmantošanas iespējām vides datu 

uzkrāšanā un analizēšanā, vides novērtēšanā, monitoringa 

veikšanā un modeļu veidošanā un plānošanā. 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 

kompetences) 

Teorētiskās zināšanas par ģeogrāfiskās informācijas 

sistēmām un praktiskais pielietojums. 

Kursa valoda Latviešu 

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Kursā tiks apskatītas ģeogrāfisko 

informācijas sistēmu (ĢIS) normatīvā 

bāze Latvijā un Eiropas savienībā, to 

attīstība un pašreizējais stāvoklis valstī.  

Kursa mērķis - iepazīstināt ar ĢIS un to 

izmantošanas iespējām vides datu 

uzkrāšanā un analizēšanā, vides 

novērtēšanā, monitoringa veikšanā un 

In this course will be learned (discussed) normative basis 

of geographical information systems (GIS) in latvia and 

european union, development and present situation of the 

country. 

 

Course objectives – introduce with gis and exploitation 

opportunities in environmental data storage and analysis, 

environmental assessment, monitoring and simulation and 
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modeļu veidošanā un plānošanā. planning. 

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS 

Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, ja 

kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas) 

Apjoms 

stundās 

Veids  

(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 

Ģeogrāfiskās informācijas sistēmām un to izmantošanas 

iespējām vides pārvaldībā 

4 Lekcija 

ĢIS izmantošanas iespējām vides datu uzkrāšanā  4 Lekcija 

ĢIS izmantošanas iespējām vides datu analizēšanā  4 Lekcija 

ĢIS izmantošanas iespējām vides novērtēšanā, monitoringa 

veikšanā  

4 Lekcija 

ĢIS izmantošanas iespējām vides modeļu veidošanā un 

plānošanā. 

4 Lekcija 

Darbs ar grafisko materiālu ArcWiev programmu 8 Praktiskā nodarbība 

Prezentācija par izvēlēto tēmu 4 Seminārs 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 

Praktiskais darbs ar grafisko materiālu ArcWiev 

programmā 

Prezentācijas sagatavošana par izvēlēto tēmu 

38  

 

10 

*Prasības KRP iegūšanai Prezentācija par aktuālu tēmu un ieskaite (tests) 

*Mācību 

pamatliteratūra 

 http://www.bf.rtu.lv/?page=edu vietnē pieejamas: 

Ervīns Stūrmanis, 2006., Ģeoinformācijas sistēmas; 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte un Rīgas  

Tehniskā universitāte, Jelgava, Mācību līdzeklis, 90 lpp 

Jānis Štrauhmanis, 2004., Kartogrāfija; Rīgas  

Tehniskā universitāte, Rīga, Mācību līdzeklis, 118 lpp 

Mācību 

papildliteratūra: 

Alibrandi M., Fitzpatrick C. GIS in the Classroom: Using Geographic 

Infprmation Systems in Social  Studies and Environmental Science.- 

Heinemann, 2003. 

Бугаевский Л. М., Цветков В. Я. Геоинформационные системы. Учебное 

пособие для вузов.- Москва, 2000. 

Periodika, 

interneta resursi 

un citi avoti 

http://www.gisnet.lv/gisnet 

http://www.lgia.gov.lv  

http://gis.com 

http://www.gis.lv 

 

Kursa autors: 
 I.Krivcova 01.04.2011. 

 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

Kurss apstiprināts: 

 
 

Anita Jansone 

DSZ fakultātes domes sēdes 

protokols Nr. 14, 

12.05.2011. 

 Prodekāne Paraksta atšifrējums  

 

* Obligāti aizpildāmie lauki 

** Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā 

(profesionālais bakalaurs, profesionālais maģistrs, profesionālā studiju programma) 

 

 

 

http://www.bf.rtu.lv/?page=edu
http://www.gis.lv/
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KURSA KODS CitiP818 

 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA 

 

*Kursa nosaukums latviski Studiju darbs I 

*Kursa nosaukums angliski Annual paper I 

*Studiju programma/-as, kurai/-ām tiek 

piedāvāts studiju kurss 

Vides un atjaunojamo energoresursu 

pārvaldība un inţenierija 

*Statuss (A, B, C daļa) B 

*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums pa 

semestriem, ja kursam ir vairākas daļas 

2 KRP 

*KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Māra Zeltiľa Dabas un sociālo 

zinātľu fakultāte 

Docente,  Dr. biol.,  

 

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 80 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, praktiskie 

un laboratorijas darbi = 2 st.) 

1 

*Semināru vai praktisko nodarbību skaits 2 

Laboratorijas darbu skaits - 

*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā bakalaura; 5-

6 – akadēmiskā maģistra; 7- doktora; P – 

profesionālais**) 

P 

*Pārbaudes forma/ -as Ieskaite 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas 

daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Bioloģija I, II; Ķīmija I; Informācijas tehnoloģijas 

I,II (A); Dabas resursu apsaimniekošana ; 

Ekoloģija (B) 

Zinātľu nozare/apakšnozare Vides zinātne  

*Kursa mērķi 

 

Pētnieciskā darba plānošanas un īstenošanas 

prasmju attīstība 

*Kursa uzdevumi 

 

 

 

1. Padziļināt studentu zināšanas dabas un vides 

zinātľu apakšnozarēs. 

2. Apgūt pētnieciskās darbības pamatprasmes. 

3. Iepazīt zinātnisko darbu izstrādes procesa etapus 

un metodiku.    

*Kursa rezultāti (apgūstamās kompetences) Pielietot teorētiskās zināšanas pētījuma problēmas 

identificēšanā un atbilstoša pētījuma plānošanā. 

Efektīvi plānot un organizēt savu darbu un 

sadarbību, strādājot komandā. 

Izmantot modernās informācijas iegūšanas, 

apstrādes un sistematizēšanas tehnoloģijas. 

Sagatavot pētījuma rezultātus prezentēšanai 

Kursa valoda Latviešu  

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Studiju darbs tiek izstrādāts mācībspēka- 

zinātniskā vadītāja  vadībā. Studiju darbs 

The annual paper is worked out under guidance of 

the research consultant . The annual paper is 
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strukturējams un noformējams atbilstoši LiepU 

metodisko norādījumu prasībām. Studiju darba 

apjoms-15-20 lpp. datorrakstā.   

structured and formatted according to the 

methodological instruction for LiepU students. 

Volume of annual paper- 15-20- pages in computer 

typing. 

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS 

Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; 

II daļa …, ja kurss dalās vairākās daļās un ir 

vairākas pārbaudes formas) 

Apjoms stundās Veids  

(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 

Studiju darba rakstīšana un noformēšana 2                       1 lekcija 

Studiju darba aizstāvēšana 4 2 semināri 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 

Teorētiskās literatūras studijas. Studiju darba teorētiskās un  

praktiskās daļas izstrāde. Darba noformēšana un 

sagatavošana prezentācijai, 

74 

*Prasības 

KRP 

iegūšanai 

Sadarbība ar darba zinātnisko vadītāju, darba izstrāde, aizstāvēšana.  

*Mācību 

pamatliterat

ūra 

1.Kristapsone, S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā. Rīga: Turība, 2008. 

2. Kroplijs, A., Račevska, M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. 

Rīga: RaKa, 2004 

Mācību 

papildliterat

ūra 

Vides rādītāji Latvijā 2009.gadā : statistisko datu krājums = Environmental Indicators 

in Latvia in 2009 : collection of statistical data / Latvijas Republikas Centrālā 

statistikas pārvalde ; tulk. angļu val. Ieva Stangaine. - Rīga : Latvijas Republikas 

Centrālā statistikas pārvalde, 2010. - 51 lpp. : diagr.,tab. - (Latvijas statistika). - Teksts 

paral. latv., angļu val.  ISBN 9789984063928 ISSN 1407-0766 

Periodika, 

interneta 

resursi un 

citi avoti 

 Studiju darbu rakstīšana un noformēšana. Metodiski norādījumi LiepU 

studentiem. Apstiprināts Studiju padomes sēdē 2010. gada 15. martā: 

http://www.liepu.lv/uploads/files/Studiju_darbu_rakstisana_noformesana_12_

05_2010.pdf 

 http://petnieciba.lv 

 

Kursa 

autors: 

 

 

Māra Zeltiľa 

 

20.04.2011. 

 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

Kurss 

apstiprināts:  
 

Anita Jansone 

DSZ fakultātes domes sēdes 

protokols Nr. 14, 

12.05.2011. 

 
Prodekāne Paraksta atšifrējums 

. 

 

 

* Obligāti aizpildāmie lauki 

** Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā 

(profesionālais bakalaurs, profesionālais maģistrs, profesionālā studiju programma) 

 

 

 

 

 

 



  

281 

 

 

KURSA KODS  

 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA 

*Kursa nosaukums latviski Studiju darbs II 

*Kursa nosaukums angliski Annual paper II 

*Studiju programma/-as, 

kurai/-ām tiek piedāvāts 

studiju kurss 

Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inţenierija 

*Statuss (A, B, C daļa) B 

*Kredītpunktu skaits; KRP 

sadalījums pa semestriem, ja 

kursam ir vairākas daļas 

2 KRP 

*KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Māra Zeltiľa 

 

Dabas un sociālo zinātľu fakultāte 

 

Docente,  Dr. biol.,  

*Kopējais stundu skaits (1 

KRP = 40 st.) 
80 

*Lekciju skaits (1 lekcija, 

seminārs, praktiskie un 

laboratorijas darbi = 2 st.) 

1 

*Semināru vai praktisko 

nodarbību skaits 
2 

Laboratorijas darbu skaits - 

*Kursa līmenis (1-4 – 

akadēmiskā bakalaura; 5-6 – 

akadēmiskā maģistra; 7- doktora; 

P – profesionālais**) 

P 

*Pārbaudes forma/ -as Ieskaite 

Priekšzināšanas (kursa 

nosaukums, programmas daļa, 

kurā kurss jāapgūst) 

Ģeogrāfija un Zemes zinātnes I,II; Matemātika II (A); 

Bioķīmija; Vides ķīmija; 

Vides pārvaldības pamati; Vides inţenierijas pamati (B, BI, 

BII)   

Zinātľu nozare/apakšnozare Vides zinātne  

*Kursa mērķi 

 

Pētnieciskā darba plānošanas un īstenošanas prasmju attīstība 

un nostiprināšana 

*Kursa uzdevumi 

 

 

 

1. Padziļināt studentu zināšanas izvēlētās specializācijas 

teorētiskajos pamatos.  

2. Apgūt specializācijai atbilstošās pētījumu pamatmetodes.  

3. Nostiprināt  zinātniskā darba plānošanas un informācijas 

atlases un apstrādes prasmes..    

*Kursa rezultāti (apgūstamās 

kompetences) 

Patstāvīgas pētnieciskā darba kompetences 

 

Kursa valoda Latviešu  

*KURSA ANOTĀCIJA 

LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 
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Studiju darbs tiek izstrādāts 

mācībspēka- zinātniskā vadītāja  

vadībā. Studiju darbs 

strukturējams un noformējams 

atbilstoši LiepU metodisko 

norādījuma prasībām. Studiju 

darba apjoms- 20-25 lpp. 

datorrakstā.   

The annual paper is worked out under guidance of the research 

consultant . The annual paper is structured and formatted 

according to the methodological instruction for LiepU 

students. Volume of annual paper- 20-25- pages in computer 

typing. 

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS 

Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – 

I; II daļa …, ja kurss dalās vairākās daļās un ir 

vairākas pārbaudes formas) 

Apjoms stundās Veids  

(lekcijas, semināri, 

praktiskās nodarbības, 

laboratorijas darbi) 

Studiju darba rakstīšana un noformēšana 2 1 lekcija 

Studiju darba aizstāvēšana 4 2 semināri 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 

Teorētiskās literatūras studijas. Studiju darba 

teorētiskās un  praktiskās daļas izstrāde. Darba 

noformēšana un sagatavošana prezentācijai, 

74 

*Prasības KRP 

iegūšanai 

Sadarbība ar darba zinātnisko vadītāju, darba izstrāde, aizstāvēšana.  

*Mācību 

pamatliteratūra 

1.Kristapsone, S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā. Rīga: Turība, 

2008. 

2. Kroplijs, A., Račevska, M. Kvalitatīvās pētniecības metodes 

sociālajās zinātnēs. Rīga: RaKa, 2004 

Mācību 

papildliteratūra 

1. Vides rādītāji Latvijā 2009.gadā : statistisko datu krājums = 

Environmental Indicators in Latvia in 2009 : collection of statistical data / 

Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde ; tulk. angļu val. Ieva 

Stangaine. - Rīga : Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, 2010. - 

51 lpp. : diagr.,tab. - (Latvijas statistika). - Teksts paral. latv., angļu val. 

 ISBN 9789984063928 ISSN 1407-0766 

2. Salvato, J.A., Nemerow, N.L., Agardy, F.J. Environmental Engineerig 

(5th ed.). N.Y.: Willey 

Periodika, 

interneta resursi 

un citi avoti 

>Studiju darbu rakstīšana un noformēšana. Metodiski norādījumi LiepU 

studentiem. Apstiprināts Studiju padomes sēdē 2010. gada 15. martā: 

http://www.liepu.lv/uploads/files/Studiju_darbu_rakstisana_noformesana_1

2_05_2010.pdf 

>http://petnieciba.lv 

Kursa 

autors: 
 Māra Zeltiľa 20.04.2011 

 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

Kurss 

apstiprināts:  Anita Jansone 

DSZ fakultātes domes sēdes 

protokols Nr. 14, 

12.05.2011. 

 Prodekāne Paraksta atšifrējums  

* Obligāti aizpildāmie lauki** Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts 

profesionālā studiju programmā (profesionālais bakalaurs, profesionālais maģistrs, profesionālā 

studiju programma) 
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KURSA KODS  

 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA 

 

*Kursa nosaukums latviski Studiju darbs III 

*Kursa nosaukums angliski Annual paper III 

*Studiju programma/-as, kurai/-

ām tiek piedāvāts studiju kurss 

Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inţenierija 

*Statuss (A, B, C daļa) B 

*Kredītpunktu skaits; KRP 

sadalījums pa semestriem, ja 

kursam ir vairākas daļas 

2 KRP 

*KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Māra Zeltiľa 

 

 

Dabas un sociālo zinātľu 

fakultāte 

 

Docente,  Dr. biol.,  

 

 

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 80 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, praktiskie 

un laboratorijas darbi = 2 st.) 

1 

*Semināru vai praktisko nodarbību skaits 2 

Laboratorijas darbu skaits - 

*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā bakalaura; 

5-6 – akadēmiskā maģistra; 7- doktora; P – 

profesionālais**) 

P 

*Pārbaudes forma/ -as Ieskaite 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 

programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Vides pētījumu metodoloģija;  Ietekmes uz vidi 

novērtējums;  Vides analītika un monitorings; Vides 

tehnoloģijas (B); Atkritumu apsaimniekošana; Ūdens 

resursu apsaimniekošana  (BI); Hidrodinamika; 

Satiksmes fizika un ekonofizika; Biofizika (BII). 

Zinātľu nozare/apakšnozare Vides zinātne  

*Kursa mērķi 

 

 

Pētnieciskā darba plānošanas un īstenošanas prasmju 

attīstība un nostiprināšana, bakalaura darba pētījuma 

problemātikas precizēšana . 

*Kursa uzdevumi 

 

 

 

1. Padziļināt studentu zināšanas izvēlētās 

specializācijas teorētiskajos pamatos.  

2. Nostiprināt  specializācijai atbilstošo pētījuma 

metoţu izmantošanā.  

3. Apkopot un analizēt prakses laikā iegūto empīrisko 

materiālu. 

*Kursa rezultāti (apgūstamās kompetences) Patstāvīgas pētnieciskā darba kompetences 

 

Kursa valoda Latviešu  

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Studiju darbs tiek izstrādāts mācībspēka- The annual paper is worked out under guidance of the 
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zinātniskā vadītāja  vadībā. Studiju darbs 

strukturējams un noformējams atbilstoši LiepU 

metodisko norādījuma prasībām. Studiju darba 

apjoms- 25-30 lpp. datorrakstā.   

research consultant . The annual paper is structured 

and formatted according to the methodological 

instruction for LiepU students. Volume of annual 

paper- 25-30- pages in computer typing. 

 

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS 

Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – 

I; II daļa …, ja kurss dalās vairākās daļās un ir 

vairākas pārbaudes formas) 

Apjoms stundās Veids  

(lekcijas, semināri, 

praktiskās nodarbības, 

laboratorijas darbi) 

Studiju darba rakstīšana un noformēšana 2 1 lekcija 

Studiju darba aizstāvēšana 4 2 semināri 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 

Teorētiskās literatūras studijas. Studiju darba 

teorētiskās un  praktiskās daļas izstrāde. Darba 

noformēšana un sagatavošana prezentācijai, 

74 

*Prasības KRP iegūšanai Sadarbība ar darba zinātnisko vadītāju, darba izstrāde, 

aizstāvēšana.  

*Mācību 

pamatliteratūra 

1.Kristapsone, S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā. Rīga: Turība, 2008. 

2. Kroplijs, A., Račevska, M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. 

Rīga: RaKa, 2004 

3. Vides tehnoloģijas (D. Blumbergas red.). Rīga: LU,  2010. 

Mācību 

papildliteratūra 

1. Vides rādītāji Latvijā 2009.gadā : statistisko datu krājums = Environmental 

Indicators in Latvia in 2009 : collection of statistical data / Latvijas Republikas 

Centrālā statistikas pārvalde ; tulk. angļu val. Ieva Stangaine. - Rīga : Latvijas 

Republikas Centrālā statistikas pārvalde, 2010. - 51 lpp. : diagr.,tab. - (Latvijas 

statistika). - Teksts paral. latv., angļu val.  ISBN 9789984063928 ISSN 1407-0766 

2. Salvato, J.A., Nemerow, N.L., Agardy, F.J. Environmental Engineerig (5th ed.). 

N.Y.: Willey 

3. Pētījumu metodes ekonomikā un biznesā: mācību līdzeklis ekonomikas un 

Vadības fakultāšu studentiem/ V. Kozlinskis.- Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības 

universitāte, 2001.-97 lpp.  

Periodika, interneta 

resursi un citi avoti 

>Studiju darbu rakstīšana un noformēšana. Metodiski norādījumi LiepU 

studentiem. Apstiprināts Studiju padomes sēdē 2010. gada 15. martā: 

http://www.liepu.lv/uploads/files/Studiju_darbu_rakstisana_noformesana_

12_05_2010.pdf 

http://petnieciba.lv 

Kursa autors:  Māra Zeltiľa 20.04.2011. 

 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

Kurss 

apstiprināts:  Anita Jansone 

DSZ fakultātes domes 

sēdes protokols Nr. 14, 

12.05.2011. 

 Prodekāne Paraksta atšifrējums  

 

* Obligāti aizpildāmie lauki 

** Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā 

(profesionālais bakalaurs, profesionālais maģistrs, profesionālā studiju programma) 
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B1 daļa 
KURSA KODS  

 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA 
 

*Kursa nosaukums latviski Vides pārvaldības pamati 

*Kursa nosaukums angliski Basics of environmental management 

*Studiju programma/-as, kurai/-ām tiek 

piedāvāts studiju kurss 

Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un 

inţenierija 

*Statuss (A, B, C daļa) BI daļa 

*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums pa 

semestriem, ja kursam ir vairākas daļas 

2 KRP 

*KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Māra Zeltiľa Dabas un sociālo 

zinātľu fakultāte 

Docente, dr. biol. 

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 80 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, praktiskie 

un laboratorijas darbi = 2 st.) 

  8 

*Semināru vai praktisko nodarbību skaits   8 

Laboratorijas darbu skaits   

*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 

bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 7- 

doktora; P – profesionālais**) 

  P 

*Pārbaudes forma/ -as Ieskaite 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 

programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Bioloģija I, II; Ķīmija I, II; Matemātika I; Fizika (A); 

Dabas resursu apsaimniekošana (B) 

Zinātľu nozare/apakšnozare Vides zinātne/ Vides pārvaldība 

*Kursa mērķi 

 

 

Veidot priekšstatu par vides zinātni, tās pētījumu 

objektu  un vietu dabas zinātľu sistēmā. Nodrošināt 

prasmes sistematizēt vides informāciju, analizēt vides 

problēmas un piedāvāt vides problēmu risinājumus ar 

pārvaldības metodēm  

*Kursa uzdevumi 

 

 

 

1.Iepazīstināt ar vides zinātnes struktūru un pētījumu 

metodēm. 

2. Nostiprināt priekšstatu par vielu un enerģijas 

aprites likumsakarībām uz Zemes. 

3.Iepazīstināt ar vides pārvaldības metoţu 

pielietojumu vides problēmu risināšanā un nodrošināt 

prasmju veidošanu vides problēmu identificēšanā un 

risinājumu noteikšanā.   

*Kursa rezultāti (apgūstamās kompetences) Studenti izprot Zemi kā vienotu sistēmu, vielu un 

enerģijas apriti dabā;  ir pamatzināšanas par vides un 

sabiedrības mijiedarbību, galvenajām vides 

problēmām, to cēloľiem un risinājumiem. Studentiem 

ir komandas darba iemaľas, identificējot un analizējot 

vides problēmas.  

Kursa valoda Latviešu 

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  *KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
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(līdz 300 rakstu zīmēm) (līdz 300 rakstu zīmēm) 

Kursā tiek apskatīti jautājumi par vides 

zinātnes sistēmu, vielu un enerģijas apriti 

dabā, veidots priekšstats par vides 

pārvaldības metoţu izmantošanu vides 

problēmu risināšanā.  

The course deals with issues of environmental science 

system, material and energy flow in nature, building 

the concept of environmental management techniques 

in addressing environmental problems. 

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS 

Tēma un apakštēma (norādīt daļu 

sadalījumu – I; II daļa …, ja kurss dalās 

vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas) 

Apjoms stundās Veids  

(lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības, 

laboratorijas darbi) 

Vides zinātnes struktūra, vieta zinātľu 

vieta zinātľu sistēmā un pētījumu metodes 

4 1 lekcija, 1 praktiskā nodarbība 

Vielu un enerģijas plūsma uz Zemes 4 2 lekcijas 

Vides problēmu specifika. Globālās vides 

problēmas. 

6 1 lekcija, 2 praktiskās nodarbības 

Vides politikas dokumenti, likumdošana, 

pārvaldes institucionālā sistēma. 

4 1 lekcija, seminārs 

Ilgtspējīga attīstība un tās mērīšana 2 1 praktiskā nodarbība  

Vides saziľa: vides informācija un vides 

izglītība 

2 1 lekcija 

Vides pārvaldības metodes un paľēmieni 4 1 lekcija, 1 praktiskā nodarbība 

Vides profesiju standarti 2 0,5 lekcija, 0,5 praktiskā nodarbība 

Vides pētījumu plānošana. 4 1 lekcija, 1 seminārs 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 

 Latvijas vides problēmu analīze 

Baltijas jūras reģiona vides problēmu 

analīze 

Eseja par pasauli 2030. gadā no vides 

pārvaldības speciālista skatu punkta  

16 

16 

16 

*Prasības KRP iegūšanai Praktisko darbu izpilde, piedalīšanās semināros, patstāvīgo darbu 

izstrāde un to pozitīvs novērtējums, ieskaites nokārtošana  

 

*Mācību pamatliteratūra 1. Vide un ilgtspējīga attīstība. Redaktori M. Kļaviľš, J. Zaļoksnis. 

Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010, 334 lpp. 

2. M. Kļaviľš u.c. Vides zinātne.-Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 

2008, 599 lpp. 

3. Environmental Science (Ed. L. Ryden). Uppsala, Baltic University 

Press, 2003.  

 

Mācību papildliteratūra 1.A. Maurāns. Starptautiskie kvalitātes standarti ISO 14000 un 

EMAS: profesionālās apmācības kursa materiāli.- Latvijas 

piesārľojuma profilakses centrs, 2000. 61 lpp. 

2.J. Benders. Ekodizaina attīstība vides pārvaldības studijās. – 

Latvijas Universitātes raksti, 2007, 717. sēj. 332.-341. lpp. 

 

Periodika, interneta resursi 

un citi avoti 

 Liepājas Universitātes abonētās datu bāzes (EBSCO, 

SAGRE, Science Direct) 

 http://visc.gov.lv/saturs/profizgl/stand_registrs.shtml 

 

http://visc.gov.lv/saturs/profizgl/stand_registrs.shtml
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Kursa autors: 
 Māra Zeltiľa 02.04.2011. 

 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

Kurss 

apstiprināts: 
 Anita Jansone 

Fakultātes domes sēdes protokols Nr. 

14. 12.05.2011 

 Prodekāne Paraksta atšifrējums  

* Obligāti aizpildāmie lauki 

** Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā 

(profesionālais bakalaurs, profesionālais maģistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS VadZP098 
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA 
 

*Kursa nosaukums latviski Vadības teorija  

*Kursa nosaukums angliski Management Theory  

*Studiju programma/-as, kurai/-ām 

tiek piedāvāts studiju kurss 
Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un 

inţenierija 

*Statuss (A, B, C daļa) B 

*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums 

pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas 
2 

*KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

 Daina Celma Dabas un sociālo zinātľu 

fakultāte 

Dr. oec., asoc, prof. 

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 

st.) 
80 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 

praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 
16 

*Semināru vai praktisko nodarbību 

skaits 

16 

Laboratorijas darbu skaits 48 (pastāvīgais darbs) 

*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 

bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 

7- doktora; P – profesionālais**) 

1-4 

*Pārbaudes forma/ -as Ieskaite (ar atzīmi), eksāmens 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 

programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

 

Zinātľu nozare/apakšnozare Vadībzinātne 

*Kursa mērķi 

 

 

Iepazīstināt studentus ar vadīšanas teorijas pamatjēdzieniem. 

Radīt priekšstatu par mūsdienīgu organizāciju vadību. 

*Kursa uzdevumi 

 

 

 

1. Piedāvāt studiju materiālus, kas paplašinātu un 

nostiprinātu studentu zināšanas vadībzinātľu 

pamatnostādnēs. 

2. Semināra nodarbībās attīstīt prasmes analizēt 

organizācijās notiekošos procesus un veidot 

priekšstatus par vadītāja darbībām nepieciešamajām 

prasmēm. 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 

kompetences) 

Zināšanas vadībzinātnes pamatnostādnēs – klasiskie 

priekšstati par menedţmentu un vadības filozofisko jēgu. 

Prasmes piedalīties organizācijas darbības plānošanā un 

svarīgu lēmumu pieľemšanas procesos. 

Prasmes noteikt organizācijas darbības prioritātes un 

piedalīties to organizēšanā. 

Prasmes analizēt organizācijā notiekošos procesus: 

psiholoģisko klimatu, vadītāja darba stilu, organizācijas 

darba kultūru. 

Kursa valoda Latviešu 

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Kursa apguves laikā studenti iepazīstas 

ar organizācijas būtību, veidiem un 

organizāciju pamatelementiem. Kursa 

dalībnieki iepazīstas ar vadītāju 

darbības pamatelementiem: plānošanu, 

lēmumu pieľemšanu, stratēģijas 

During the course students get knowlege about 

the organization, type and organization of basic elements.  

Students will be introduced tothe driver key 

components: planning, decision 

making, strategy setting, problem andconflict resolution, the 

emphasis is on staff participation in 
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noteikšanu, problēmu un konfliktu 

risināšanu, tiek uzsvērta personāla 

līdzdalība plānošanā un organizācijas 

attīstības nodrošināšanā. Praktisko 

aktivitāšu laikā studentiem ir iespējas 

izprast centralizācijas, decentralizācijas 

priekšrocības un trūkumus organizācijā. 

Studenti iepazīstas arī ar jaunajām 

pieejām organizāciju vadībā: varas 

deleģēšanu, izmaiľām organizācijas 

struktūrā un motivācijas uzturēšanu 

personālā. 

planning and organization development. 

 Practical activities during the students can understand 

the centralization,decentralization, strengths and 

weaknesses of the organization. Students will also 

examine new approaches to leadership in organizations: the 

delegation of power, changes in organizational 

structure and motivation ofmaintenance personnel. 

 

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS 

Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, 

ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas) 

Apjoms 

stundās 

Veids  

(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 

Vadīšanas teorijas pamatjēdzieni. 

Organizācijas jēdziens. Organizāciju struktūru veidi. 

Misija. Vīzija. Mērķi. 

4 2 – lekcijas 

2 – semināri 

Organizāciju vadīšana Menedţmenta un vadīšanas 

jēdzieni. 

Menedţmenta funkcijas. Vadītāju un menedţeru lomas 

organizācijā. Vadīšanas līmeľi. 

4 2 – lekcijas 

2 – semināri 

Vadītāja darba stils un tā ietekme uz personālu. 

Vadības stila teorijas. Uz mērķiem un uz personālu 

orientētais vadītāja un darba stils. Vadītāja individuālā 

darba organizācija 

8 4 – lekcijas 

4 – semināri 

Komunikācijas  organizācijā. 

Komunikācijas nozīme menedţmenta darbā. 

Komunikācijas 

veidi organizācijās. Komunikāciju organizēšana. 

4 2 – lekcijas 

2 - semināri 

Personāla motivēšana. 

Darbinieku novērtēšana. Vispārējais motivēšanas 

modelis. Vajadzības organizācijā. 

2 1 – lekcija 

1 - seminārs 

Stresi un konflikti organizācijā. 

Personāla darbu ietekmējošie faktori. Stresa 

menedţments. Stresu izraisošie faktori organizācijā. 

2 1 – lekcija 

1 - seminārs 

Darba kultūra organizācijā. 

Lomu, izpildes, varas un personības kultūra. 

2 1 – lekcija 

1 - seminārs 

Plānošana organizācijā. Personāla līdzdalība 

plānošanā. 

Plānošanas pamatprincipi. Galamērķu izvēle. Plāna 

analīze. Plāna struktūras izveide. Kopīgas stratēģijas 

veidošana, personāla iesaistīšana plānošanā. 

4 2 – lekcijas 

2 - semināri 

Lēmumu sagatavošana, pieľemšana, īstenošana. 

Lēmums. Standarta, nestandarta lēmumi. Lēmuma 

pieľemšana, lēmumu pieľemšanas process. 

2 1 – lekcija 

1 - seminārs 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 

Semināra nodarbību gatavošana, gatavošanās testam. 48 

*Prasības KRP iegūšanai Piedalīšanās visās semināra nodarbībās. Pozitīvi 

nokārtots tests. 
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* Obligāti aizpildāmie lauki 

 

** Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā 

(profesionālais bakalaurs, profesionālais maģistrs, profesionālā studiju programma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Mācību pamatliteratūra 1. Forands I. Stratēģija. Kvalitāte. – R.: 2001. 

2. Garleja R. Darbs, organizācija un psiholoģija. – 

R.: 2003. 

3. Drucker P.E. Management. – USA, Harper and 

Row, Publishers, 1985. 

4. Mazā biznesa kurss. R.:Jumava, 1999 

5. Drukers, Pīters F. Efektīvs vadītājs : 

rokasgrāmata 5 svarīgāko efektivitātes 

paradumu apgūšanai. - [Jelgava] : Zoldnera 

izdevniecība, 2011.  

Mācību papildliteratūra 1. Alsiľa R., Gertners G. Uzľēmējdarbības 

plānošanas principi un metodes. – R. : RTU, 

2005. 

2. Caune J., Dzedons A., Pētersons A. Stratēģiskā 

vadīšana. R.: Kamene, 1999. 

3. Elearn, Vadīt pārmaiľas, Lietišķās informācijas 

dienests, 2009 

4. Ārmstrongs M., Kā kļūt par izcilu menedţeri, 

Zvaigzne ABC, 2008 

5. Nēbels K.P., Bērziľš I., Cilvēku, zīmolu, mediju 

un kultūras menedţments, JR apgāds, 2006 

6. Tafinders P., Intensīvais līdervadības kurss, 

Pētergailis, 2004 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 1. Reģionu attīstība Latvijā (Ikgadējie izdevumi). 

 

Kursa autors: 
 Daina Celma 25.04.2011. 

 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

Kurss apstiprināts: 

 Anita Jansone 

DSZ fakultātes domes sēdes 

protokols Nr. 14, 

12.05.2011. 

 Prodekāne Paraksta atšifrējums  
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KURSA KODS EkonP179 
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Finanšu teorija 

Kursa nosaukums angliski Financial Theory 

Studiju programma/-as, kurai/-ām 

tiek piedāvāts studiju kurss 

Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un 

inţenierija 

*Statuss (A, B, C daļa) B1 daļa  

Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums pa 

semestriem, ja kursam ir vairākas daļas 

2 KRP (7.sem.) 

*KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Lilita Ābele Dabas un sociālo zinātľu 

fakultāte 

Lektore, Bac.oec., Mg.env.sc. 

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 80 

Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 

praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

12 

Semināru vai praktisko nodarbību 

skaits 

4 

Laboratorijas darbu skaits - 

Kursa līmenis  P 

Pārbaudes forma/ -as Ieskaite 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 

programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Ekonomikas teorija I,II (A) 

Zinātľu nozare/apakšnozare Ekonomika, Finanses un kredīts 

Kursa mērķi 

 

 

Radīt izpratni par finanšu un kredīta sistēmu, sistēmas 

galvenajiem elementiem, valsts finanšu politiku, 

monetārās un fiskālās politikas izpausmes veidiem, 

regulēšanas un realizācijas sekām, nodokļu un subsīdiju 

politiku, budţeta veidošanu un realizāciju, banku darbību, 

kredīta lomu un realizāciju.  

Kursa uzdevumi 

 

 

 

1. Izzināt finanšu un kredīta sistēmas galvenā elementa – 

naudas – vēsturisko attīstību, masu apgrozībā un CB 

instrumentus tās regulēšanai. 

2. Izzināt valsts finanšu vadības, budţeta veidošanas un tā 

izpildes kontroles procesu. 

3. Apgūt nodokļu un subsīdijas politikas nozīmi un būtību.  

4. Izzināt nodokļu īpatsvaru iekšzemes kopproduktā un 

noteikt nodokļu masas veidošanas avotus un to 

nozīmīgumu. 

5. Salīdzināt Latvijas nodokļu politiku ar ārvalstu pieredzi 

un iespēju pielietot Eiropas Savienības valstu nodokļu 

sistēmu. 

6. Izprast subsīdiju būtību. Iepazīties ar nodokļu 

administrēšanas galvenajiem principiem. 

7. Izprast banku sistēmas darbības principus. 

8. Izzināt kredītu veidus un formas. 

9. Izprast finanšu instrumentu lietošanas iespējas. 
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Kursa rezultāti (apgūstamās 

kompetences) 

Students orientējas finanšu un  kredīta sistēmā, valsts 

finanšu pārvaldē, banku operācijās, nodokļu politikā. 

Kursa valoda Latviešu valoda 

KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

 

Radīt izpratni par finansu un kredītu sistēmām 

pasaulē, par šo sistēmu galvenajiem elementiem. 

Izpratni par naudu, tās īpašībām, funkcijām, 

naudas daudzumu apgrozībā. Kopējo naudas 

masu, banku procentu un aizdevumu likmēm, 

Kredītiem, to formām un veidiem. Radīt 

priekšstatu par valsts finanšu sistēmu, banku 

līmeľiem, nodokļu sistēmu, nodokļu likmēm un 

starptautiskajām konvencijām, uzľēmuma 

kreditēšanas iespējām. 

Generate understandings about financial and 

credit system in the world, on the main elements 

of the system. Understanding of money, its 

features, functions, amount of money in 

circulation. The total mass of money, banking 

and lending interest rates, credit, their shapes and 

forms. To generate conception about national 

financial system, banking levels, tax systems, tax 

rates and international conventions, the 

company's lending facilities. 

 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS 

Tēma un apakštēma  Apjoms 

stundās 

Veids  

 

Nauda 

Nauda, naudas vēsture, attīstība,būtība.  

Naudas kalšanas un apgrozības sistēmas. 

Īpašības, funkcijas, nauda Latvijas valstī. 

Naudas piedāvājums un pieprasījums, 

Naudas apgrozījums, Fišera formula. 

Naudas masas apgrozībā regulēšana. 

Elektroniskā nauda, maksājumu kartes. 

8 3 lekcijas 

1 seminārs 

Finanses 

Valsts finanšu saimniecība, tās vadība. 

Fiskālā un monetārā politika, atbildība par to. 

Centrālās bankas loma valsts finanšu politikā. 

Budţetu iedalījums. 

Budţeta pārpalikums, finanšu deficīts un fiskālais deficīts. 

Budţeta process. 

Apropriācija un asignācija. 

8 3  lekcijas 

1 seminārs 

Nodokļi 

Nodokļu sistēma, tās elementi 

Subjekts, objekts, objekta vienība, likme, termiľi, 

aplikšanas kārtība, atvieglojumi, soda nauda. 

Tiešie un netiešie nodokļi. 

Valsts fiskālais monopols un citi nodokļi. 

Sociālās drošības modeļi. 

Latvijas valsts nodokļi, to objekti. 

Nodokļu administrēšana. 

Nodokļu ranţēšana pēc svarīguma budţeta ieľēmumos.  

Salīdzinājums trīs gadu griezumā. 

Starpvalstu konvencijas. 

Ārzonas. 

10 3 lekcijas 

2 semināri 

Kredīti 6 3 lekcijas 
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Divu līmeľu banku sistēma. 

Centrālās bankas uzdevumi un nozīme. 

Komerciestādes, to raksturojums. 

Komercbankas, to attīstība Latvijā. 

Banku aktīvās un pasīvās operācijas. 

Marţa starp depozītu un kredītu likmēm, saistība ar 

refinansēšanās likmi. 

Centrālās bankas prasības komercbankām. 

 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

1. Referāts par lata pretviltošanas pazīmēm, 

Bretonvudsas un Jamaikas valūtas sistēmām. 

2. Referāts par valsts konsolidēto kopbudţetu, tā 

analīze un salīdzinājums ar iepriekšējo trīs gadu 

budţetiem. 

3. Referāts par atsevišķiem nodokļiem, to aprēķinu 

kārtību. 

4. Referāts par ārzonām un banku finanšu 

instrumentiem. 

12 

 

12 

 

 

12 

 

12 

 

*Prasības KRP iegūšanai 1. Lekciju apmeklējums obligāts. 

2. Laicīgi iesniegti patstāvīgie darbi. 

3. Dalība semināros un prezentācijās. 

4. Pozitīvi nokārtots mutiskais eksāmens. 

 

Par katru laicīgi neiesniegtu patstāvīgo darbu un nepiedalīšanos 

seminārā vai prezentācijā eksāmena atzīme tiek samazināta par 1 balli. 

Prezentāciju atzīmes tiek ľemtas vērā izliekot gala vērtējumu. 

*Mācību pamatliteratūra 4. Briede Ilona. Banku finansu pakalpojumi : [māc. līdz.] / I.Briede ; 

Biznesa augstsk. "Turība" Grāmatvedības kat. - Rīga : SIA 

Biznesa augstsk. "Turība", 2000. - 88 lpp.  

5. Budţeta reformas : valsts budţeta veidošanas attīstības veidošanas 

attīstības tendences Latvijā un pasaulē. - Rīga : Valsts kanceleja, 

2003. - 79 lpp. 

6. Frīdenfelds Vilis. Ofšors : darbība un pielietojuma mehānismi / 

Vilis Frīdenfelds ; red. Vija Sarguna. - Rīga : Preses nams, 2001. - 

101 lpp.   

7. Gončarovs G. Finansu teorija : [māc. līdz.] / G.Gončarovs ; LU 

Ekonomikas un vadības fak. - Rīga : LU, 2000. - 107 lpp.   

8. Kodoliľa Ieva. Nodokļi Latvijā '2004 : [māc. līdzeklis] / Ieva 

Kodoliľa. - Rīga : SIA Biznesa augstsk. "Turība", 2004. - 63 lpp.  

9. Kutuzova Olga. Finanses un kredīts : [māc. līdz.] / Olga 

Kutuzova ; Biznesa augstsk. "Turība" Ekonomikas kat. - Rīga : 

SIA Biznesa augstsk. "Turība", 2001. - 119 lpp.  

10. Latvijas valsts finanses : statistikas datu krājums : statistical data 

collection = Public Finances of Latvia / Latvijas Republikas 

Centrālā statistikas pārvalde ; atb. par izd. Vija Veidemane ; angļu 

val. tulk. Kristīne Karaseva. - Rīga : Latvijas Republikas Centrālā 

statistikas pārvalde, 2010. - 44 lpp.  

11. Lībermanis Georgs. Nauda, inflācija / Georgs Lībermanis. - 

2.pārstr. un papild. izd. - Rīga : SIA "Kamene", 1999. - 140 lpp.  

12. Lukašina Olga. Nodokļu sistēma un tās nianses / Olga Lukašina ; 

tulk. no krievu val. A.lībiete, V.Rūtiľa. - Rīga : Merkūrijs LAT, 

2000. - 549 lpp.   

13. Rešina Ganna. Latvijas Republikas budţets: vakar, šodien, rīt / 
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Ganna Rešina. - Rīga : Turība, 2003. - 263 lpp. 

14. Rupeika-Apoga Ramona. Valūtas tirgus un valūtas darījumi : 

mācību līdzeklis / Ramona Rupeika-Apoga. - Rīga : Datorzinību 

Centrs, 2003. - 159 lpp.   

Mācību papildliteratūra 1. Aľikins Andrejs. Dzeltenais sātans : Zelts un kapitālisms / 

Andrejs Aľikins. - Rīga : Avots, 1982. - 207 lpp. 

2. Долан Эдвин Дж. Деньги, банкковское дело и денежно - 

кpедитная политика / Эдвин Дж.Долан,Колин 

Д.Кэмпбел,Розмари Дж.Кэмпбел ; Пер.с англ.В.Лукашевича и 

др. ; Под общ.ред.В.Лукашевича,М.Ярцева. - Санкт-

Петеpбуpг : "Санкт-Петеpбуpг оpкестp, 1994. - 496 с. 

3. Пашкус Ю.В. Деньги: прошлое и современность / 

Ю.В.Пашкус. - Ленинград : ЛГУ, 1990. - 184 с. 

4. Miezere Baiba. Maksājumu kartes / Baiba Miezere ; red. Andris 

Mukāns. - Rīga : Hipotēku bankas finanšu konsultāciju centrs, 

2006 : (Elpa-2). - 159, [1] lpp. : tab. ; 21 cm. - Bibliogr.: 159.-

[160.] lpp.  

5. Vēciľš Ēvalds. Naudas lietas : skaidrojošā vārdnīca / Ē.Vēciľš ; 

red. N.Antēns. - Rīga : Zvaigzne, 1993. - 170 lpp.   

6. Verjē Tanja. Finanšu fitness / Tanja Verjē. - Rīga : Nordik, 

2005. - 253 lpp.   

Periodika, interneta 

resursi un citi avoti 

1. www.krediti.lv 

2. www.bank.lv 

3. www.fktk.lv 

4. www.csb.lv 

5. Ţurnāls „Kapitāls” 

6. Avīze „Dienas bizness” 

 

Kursa autors: 
 Lilita Ābele 15.03.2011. 

 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

Kurss apstiprināts: 

 Anita Jansone 

Fakultātes domes sēdes 

protokols Nr. 14, 

12.05.2011. 

 Prodekāne 

 
Paraksta atšifrējums  

 

* Obligāti aizpildāmie lauki 

** Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā 

(profesionālais bakalaurs, profesionālais maģistrs, profesionālā studiju programma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.krediti.lv/
http://www.bank.lv/
http://www.fktk.lv/
http://www.csb.lv/


  

295 

 

KURSA KODS  
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA 
 

*Kursa nosaukums latviski Dokumentu pārvaldība un lietišķās attiecības 

*Kursa nosaukums angliski Documents Management and Business Relations 

*Studiju programma/-as, kurai/-ām tiek 

piedāvāts studiju kurss 

Biznesa un organizāciju vadība,  

Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība 

un inţenierija 

*Statuss (A, B, C daļa) B daļa 

*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums pa 

semestriem, ja kursam ir vairākas daļas 

2 (3.sem.) 

*KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Ineta Nazarova Dabas un sociālo 

zinātľu fakultāte 

Lekt., mg.paed. 

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 80 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, praktiskie un 

laboratorijas darbi = 2 st.) 

8 

*Semināru vai praktisko nodarbību skaits 8  

Laboratorijas darbu skaits - 

*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā bakalaura; 5-6 

– akadēmiskā maģistra; 7- doktora; P – 

profesionālais**) 

P 

*Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas 

daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Informāciju tehnoloģijas. Komerczinības 

Zinātľu nozare/apakšnozare Valodniecība/ lietišķā valodniecība 

*Kursa mērķi 

 

 

Veidot studentiem prasmes un iemaľas lietvedības darba organizēšanā un 

veicināt lietišķa vadītāja organizatorisko un komunikatīvo kompetenču 

veidošanu biznesa vidē. 

*Kursa uzdevumi 

 

 

 

 Attīstīt prasmes lietvedības darba organizēšanā,dokumentu izstrādāšanā un 

noformēšanā, dokumentu aprites organizēšanā, dokumentu sistematizēšanā 

un glabāšanā. 

 Orientēties uzľēmuma vai iestādes darba reglamentējošos dokumentos, 

likumdošanā un normatīvajos aktos. 

 Attīstīt un nostiprināt komunikāciju prasmes rakstiskā un mutiskā aspektā. 

 Iegūt pamatkompetences labvēlīgas un mūsdienu standartiem atbilstošas 

vispārcilvēciskās, lietišķās un oficiālās saskarsmes veidošanā  sadarbojoties 

ar darbiniekiem, partneriem, īpašniekiem, masu saziľas līdzekļiem un valsts 

institūcijām. 

*Kursa rezultāti 

(apgūstamās 

kompetences) 

Studiju priekšmeta apguves rezultātā students iegūst zināšanas un prasmes 

biznesa praksē bieţāk lietoto dokumentu izstrādē un noformēšanā, rīkojoties 

atbilstoši likumdošanas normām, efektīvi pielietojot jaunākās darba organizācijas 

formas un informācijas tehnoloģijas. Prot nodrošināt sekmīgu rakstiskās un 

mutiskās informācijas apmaiľu organizācijas iekšienē un ārpus tās, kā arī izprot 

un spēj pielietot teorētiskas un praktiskas zināšanas  lietišķu attiecību veidošanā 

biznesa vidē.  

Kursa valoda Latviešu 

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 



  

296 

 

Veidojot studentiem prasmes un iemaľas 

lietvedības darba organizēšanā un veicinot 

lietišķa vadītāja organizatorisko un 

komunikatīvo kompetenču veidošanu biznesa 

vidē, kursā tiek aplūkota dokumentu pārvaldības 

pamatjēdzieni: lietvedības darba organizācija, 

normatīvie dokumenti, kas regulē lietvedības 

darbu birojā, pārvaldes dokumentu klasifikācija, 

dokumentu noformēšanas prasības, dokumentu 

apgrozība, saľemto, nosūtāmo un iekšējo 

dokumentu plūsma, elektronisko dokumentu 

aprite, lietu veidošanu un dokumentu 

saglabāšana, arhivēšana. 

Tiek veidots priekšstats par lietišķo attiecību 

lomu saskarsmē, apgūtas nozīmīgākās 

vispārcilvēciskās, lietišķo kontaktu un oficiālo 

pasākumu uzvedības normas un standarti. 

Praktiskās nodarbības sniedz iespēju apgūt 

prasmes adekvāti izvēlēties lietišķā vidē 

atbilstošo uzvedības normas. 

 

When helping students to form skills and abilities to 

organize the work of bookkeeping and promoting the 

formation of business manager‟s organisation and 

communicative competences in business 

environment, in the course there are looked upon the 

basic terms of documents management: organization 

of bookkeeping work, normative documents which 

control the bookkeeping work in an office, 

requirements to fill in documents, documents 

turnover, flow of the received , sent to be and internal 

documents, circulation of the electronic documents, 

formation of cases and documents saving, archiving. 

The impression is formed about the role of business 

relations in communication, the most important 

behaviour norms and standards of business contacts 

and formal activities are acquired. The practical 

classes provide with a possibility to choose 

appropriate behaviour norms in business 

environment. 

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS 

Tēma un apakštēma Apjoms 

stundās 

Veids  

(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 

Dokumentu pārvaldības loma un nozīme uzľēmuma 

darbības mērķu veiksmīgai sasniegšanai 

Lietvedība un tās pamatjēdzieni. Lietvedību reglamentējošā 

likumdošana. Dokumenta pamatfunkcijas. Dokumentu 

iedalījums. Lietvedības organizatora  pienākumi. 

4 1 lekcija,  

1 seminārs (patst.d. Nr.1-

prezentācija) 

Pārvaldes dokumenti, to noformēšana. 

Dokumenta oriģināls un tā atvasinājumi 

Pārvaldes dokumentu sastāvdaļas un to izvietojums. Rīkojuma, 

organizatorisko, izziľu un pārskata, personāla, sarakstes 

dokumentu noformēšana 

Dokumenta valoda. 

6 2 lekcijas,  

1 seminārs (patst.d. Nr.2) 

Rekvizītu un dienesta atzīmju noformēšana. 

Dokumenta veidlapas 

2 1 lekcija 

Dokumentu apgrozība organizācijā 

Dokumentu iedalījums pēc dokumentu virzības. Dokumentu 

reģistrācija. Dokumentu izpildes kontrole. Dokumentu aprites 

tehnoloģiskie risinājumi. 

2 1 lekcija 

Lietu nomenklatūra. Arhivēšana. 

Paraugnomenklatūra. Lietu nomenklatūras forma un tās 

aizpildīšanas kārtība. Lietas veidošana. Lietas apdare 

sagatavojot nodošanai arhīvā. Organizācijas dokumentu 

arhīvs. Organizācijas dokumentu nodošana valsts arhīvā. 

4 1 lekcija, 

1 praktiskā nod.- arhīva 

apmeklējums 

Lietišķa cilvēka imidţs: panākumu priekšnosacījums 

lietišķā vidē. 

4 1 lekcija,  

1 seminārs (patst.d. Nr.4) 
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Speciālista komunikatīvā kompetence. Pašprezentācija. 

Ģērbšanās stils lietišķā vidē. Ieskats daţādu nacionālo kultūru 

etiķetes īpatnībās. 

 

Lietišķā saruna. Publiskā uzstāšanās. Lietišķā sarakste. 

Lietišķas sarunas mākslas galvenie principi. Darba intervija, 

sanāksmes, darījumu tikšanās. Rekomendācijas lietišķas 

sarunas plānošanā. Konfliktu risināšanas iespējas. 

Telefonsaruna. Lietišķā sarakste. E-pasta etiķete. 

4 1 lekcija, 

1 seminārs (diskusijas, 

lomu spēles) 

Lietišķās viesības, to veidi.  

Dāvanas lietišķā vidē. 

 

6 1 lekcija 

1 seminārs (patst.d. Nr.3) 

1 praktiskā nodarbība- 

vīna studijas 

apmeklējums. 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās (48) 

1. Mājas darbs. Referāta sagatavošana „Lietvedību 

reglamentējošās likumdošanas analīze”. 

2. Gatavošanās grupu darbam un normatīvo aktu 

studēšana daţādu dokumentu izstrādāšanai un 

noformēšanai atbilstoši pastāvošajām prasībām. 

3. Mājas darbs. Referāta sagatavošana atbilstoši tēmai 

„Vizītkartes noformēšanas un lietošanas principi, 

dāvanu un ziedu izvēles un pasniegšanas nosacījumi”. 

4. Mājas darbs. Referāta sagatavošana   atbilstoši tēmai 

„Lietišķa cilvēka imidţs: panākumu priekšnosacījums 

lietišķā vidē”. 

Referāta prezentācija (vērtējums- 

atzīme) 

Grupu darbs seminārā (vērtējums- 

atzīme) 

 

Referāta prezentācija  (vērtējums- 

atzīme) 

 

 

Referāta prezentācija  (vērtējums- 

atzīme) 

 

*Prasības KRP iegūšanai Teorētiskā kursa apguve, pastāvīgo darba uzdevumu izpilde un sekmīga 

noslēguma pārbaudījuma nokārtošana. 

*Mācību pamatliteratūra 1. 06.05.2010. likums "Dokumentu juridiskā spēka likums" [spēkā no 

01.07.2010.]; 

2. 28.09.2010. MK noteikumi Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un 

noformēšanas kārtība" [spēkā 15.10.2010.]LR Ministru Kabineta 

22.08.2000. noteikumi Nr. 295;  

3. 02.03.2004. MK noteikumi Nr.114 "Noteikumi par personvārdu 

rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju" 

[spēkā 06.03.2004.]; 

4.  „Informācijas atklātības likums”, pieľemts 29.10.1998; 

5. 23.03.2000. likums "Fizisko personu datu aizsardzības likums";  

6. 09.12.1999. likums "Valsts valodas likums"; 

7. 19.02.1998. likums "Par Latvijas valsts ģerboni"; 

8. 17.10.1996. likums "Par valsts noslēpumu"; 

9. 31.10.2002. likums "Elektronisko dokumentu likums"; 

10.  MK noteikumi Nr. 473. Elektronisko      dokumentu izstrādāšanas, 

noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību 

iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite 

starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un 

fiziskajām un juridiskajām personām. 28.06.2005; 

11. LVS ISO 9706:1994 “Informācija un dokumentācija. Dokumentu 

papīrs. Ilgizturības prasības”; 

12. 22.08.2000. MK noteikumi Nr.286 "Noteikumi par svešvalodu 

lietošanu zīmogu, spiedogu un veidlapu tekstā"; 

13. 22.08.2000. MK noteikumi Nr.291 "Kārtība, kādā apliecināmi 



  

298 

 

dokumentu tulkojumi valsts valodā"; 

14. Latvijas valsts arhīvu ģenerāldirekcijas 27.12.1996 „Valsts 

institūciju tipveida dokumentu glabāšanas termiľu saraksts”. 

15. 27.09.2007. likums "Iesniegumu likums"; 

16. 11.02.2010. likums "Arhīvu likums"; 

17. 20.06.2001. likums "Darba likums" (spēkā 01.06.2002); 

18.  04.06.2009. likums "Pasta likums". 

19. Behmane Dz. Lietved 04.06.2009. likums "Pasta likums" ības 

dokumentu rokasgrāmata. Riga: Merkūrijs 2007. 

20. Bahanovkis V. Praktiskā lietvedība. Rīga: Kamene, 2006, 255.lpp. 

21. Urtāne R. Lietvedība un arhīvs. Rīga: LUMA, 2007,350.lpp. 

22. Ķestere I. Lietišķā etiķete. Eiropas pieredze. Rīga: Zvaigzne ABC, 

2007, 166.lpp. 

23. Veics V. Uzvedības kultūra saskarsmē. Rīga: RaKa , 2005, 240.lpp. 

24. Dubkēvičs L. Ķestere L. Saskarsme. Lietišķā etiķete. R.: SIA 

J.L.V., 2003. 

25. Fosters D. Lietišķā etiķete Eiropā. R.: Zvaigzne ABC, 2005. 

26. Kincāns V.Lietišķā etiķete un protokols. R.:Zvaigzne, 1997. 

27. Līkopa V. Lietišķā etiķete starptautiskajā biznesā. R.: Zvaigzne 

ABC, 2004. 

Mācību papildliteratūra 1. Kalve I. Jaunās paaudzes lietvedība. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 

2002., 231.lpp 

2. Dambe G.,Augucēvičs J., Datorizētā lietvedība. Rīga: Biznesa 

augstskola Turība, 1999.,48 lpp. 

3. Kincāns V. Etiķete. Rīga: Biznesa partneri, 2003, 268 lpp. 

4. Lasila S. Jaunā zelta uzvedības grāmata. Rīga: Sprīdītis, 1994, 639 

lpp. 

5. Hanišs H. Galda kultūra. R.: Jumava, 2000. 

Periodika, interneta resursi 

un citi avoti 

1. Latvijas likumi – www.likumi.lv 

2. LR Saeima – www.saeima.lv 

3. Latvijas Republikas Ministru kabinets – www.mk.gov.lv 

4. Latvijas arhīvs www.arhivs.lv 
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KURSA KODS  
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Ekosistēmu un pilsētvides aizsardzība un pārvalde 

Kursa nosaukums angliski  

Studiju programma/-as, kurai/-ām 

tiek piedāvāts studiju kurss 

Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inţenierija 

*Statuss (A, B, C daļa) BI  daļa (Vides pārvaldība)  

Kredītpunktu skaits; KRP 

sadalījums pa semestriem, ja kursam ir 

vairākas daļas 

3 KRP  

*KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Jānis Kārkliľš 

 

Māra Zeltiľa 

Dabas un sociālo zinātľu 

fakultāte 

Dabas un sociālo zinātľu 

fakultāte 

asistents 

 

docente, Dr. biol. 

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 

st.) 

120  

Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 

praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

6+6 

Semināru vai praktisko nodarbību 

skaits 

6+6 

Laboratorijas darbu skaits - 

Kursa līmenis  P 

Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 

programmas daļa, kurā kurss 

jāapgūst) 

Bioloģija I, II; Dabas resursu apsaimniekošana 

Zinātľu nozare/apakšnozare Vides zinātne 

Kursa mērķi 

 

 

Iepazīstināt ar ekosistēmu un to ietekmējošo faktoru 

daudzveidību, nozīmi ; veidot  īpaši aizsargājamu un jūtīgu 

dabas teritoriju un pilsētvides pārvaldības nodrošināšanas 

prasmes  

Kursa uzdevumi 

 

 

 

6. Nodrošināt zināšanu apguvi par  augu un dzīvnieku sugu 

daudzveidību un to ietekmējošiem faktoriem daţādās 

ekosistēmās.        

7. Apgūt daţādu ekosistēmu un pilsētvides zaļās zonas 

apsaimniekošanas specifiku.    

8. Veidot prasmes izvēlēties ekosistēmas aizsardzības 

specifikai atbilstošas teritorijas pārvaldības metodes.   

 

Kursa rezultāti (apgūstamās 

kompetences) 

Studenti ieguvuši izpratni par ekosistēmu struktūru un to 

ietekmējošiem faktoriem; orientējas ekosistēmu un pilsētvides 

aizsardzības problēmās;  pārzin bioloģiskās daudzveidības 

saglabāšanu veicinošos normatīvos aktus; prot izvēlēties un 

izmantot  atbilstošas pārvaldības metodes 

Kursa valoda Latviešu valoda 

KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 
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Kursa apguves laikā studenti tiek iepazīstināti 

ar aktuālo terminu hierarhiju, ekosistēmu 

raksturojumu, augu un dzīvnieku sugu 

daudzveidību un to ietekmējošiem faktoriem. 

Praktisko un patstāvīgā darba uzdevumi vērsti 

uz  ekosistēmu pētījumu metodikas un 

aizsardzību nodrošinošo apsaimniekošanas 

metoţu apguvi un praktisku izmantošanu.  

Completing the course students are introduced with 

the current term hierarchy, ecosystem characteristics, 

plant and animal species diversity and the 

influencing factors. Practical and independent work 

tasks focused on the ecosystem research 

methodology and the Safe Harbor management 

techniques learning for practical use. 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS 

Tēma un apakštēma  Apjoms 

stundās 

Veids  

(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 

Aktuālo terminu hierarhija, ekosistēmu iedalījums. 2 1,5 lekcija 

0,5 praktiskā nodarbība 

Ekosistēmu raksturošanas shēma. Augu un dzīvnieku 

sugu daudzveidība daţādās ekosistēmās. 

2 1,5 lekcija 

0,5 praktiskā nodarbība 

Baltijas jūras un piekrastes ekosistēmas, ietekmējošie 

faktori, sugu struktūra. Piekrastes ekosistēmu 

funkcionālā nozīme. 

2 Lekcija 

Piekrastes un citu ekosistēmu pētījumu metodika. 

Dabas aizsardzības plānu izstrādes metodika. 

4 Lekcija 

Praktiskā nodarbība 

Piekrastes aizsardzības un apsaimniekošanas specifika 2 Praktiskā nodarbība 

Integrētie piekrastes apsaimniekošanas plāni, 

ekosistēmu novērtēšanas indikatori. Eiropas indikatoru 

izmantošana ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanā 

(Urban Ecosystem Europe) 

2 Praktiskā nodarbība 

 

Pļavas, to raksturojums, sugu sastāvs. Pļavu 

apsaimniekošanas īpatnības 

4 Lekcija  

Praktiskā nodarbība  

Pilsētvides zaļās zonas iedalījums, analīze. Zaļās zonas 

plānošanas instrumenti un pārvaldība. 

4 Lekcija 

Seminārs 

Ainava un bioloģiskā daudzveidība. Ainavas 

novērtēšana. Dabas un ainavas aizsardzības 

nodrošināšana 

2 1, 5 lekcija 

0,5 praktiskā nodarbība 

Ūdens ekosistēmas, to iedalījums un galvenās 

atšķirības. 

2 1,5 lekcija 

0,5 praktiskā nodarbība 

Ezeri un upes, to raksturojums, sugu sastāvs. Ezeru un 

upju  apsaimniekošanas īpatnības. 

4 Lekcija 

Praktiskā nodarbība 

Sālsūdens ekosistēmas. Ūdens ekosistēmu pētījumu 

metodika. 

6 Lekcija 

Praktiskā nodarbība 

Seminārs 

Meţi. Meţu tipi, to noteikšana. 4 Lekcija 

Praktiskā nodarbība 

Daţādi meţu biotopi, sugu sastāvs tajos. Faktori kuri 

ietekmē meţu biotopus un nosaka piederību noteiktam 

meţa tipam. 

2 1, 5 lekcija 

0,5 praktiskā nodarbība 

Meţu apsaimniekošana un tās īpatnības. 2 Lekcija 

Purvi, to iedalījums un raksturojums. Īpaši 

aizsargājami purvu biotopi. 

2 Lekcija 

Latvijas purvu ekosistēmas, augu un dzīvnieku sugu 2 Praktiskā nodarbība 
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daudzveidība tajās. 

 

 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 36+36 

Terminu apguve un lietošanas prasmes 

Zinātniska raksta par ekosistēmu apsaimniekošanas tematiku 

svešvalodā izvēle un analīze 

Zaļās zonas (pēc studenta izvēles) apsaimniekošanas dokumenta 

izstrāde un prezentācija 

Dabas aizsardzības plāna izvēlētai teritorijai sagatavošana 

Meţa teritorijas (pēc studenta izvēles) inventarizācijas veikšana, 

atskaites sagatavošana un prezentācija  

 

Piedalīšanās meţu apsaimniekošanas nodarbībās sadarbībā ar AS 

„Latvijas valsts meţi” 

10 

8 

 

10 

 

20 

 

14 

 

 

10 

*Prasības KRP 

iegūšanai 

Lekciju teorētiskā materiāla apguve 

Terminu izpratne 

Sekmīgi izpildīti patstāvīgā darba uzdevumi 

Sekmīgi nokārtots tests 

Starpatskaite par dabas aizsardzības plāna izstrādi 

Eksāmena darba –Dabas aizsardzības plāna izstrāde izvēlētai dabas teritorijai–  

izstrāde un prezentācija 

*Mācību 

pamatliteratūra 

 Biotopu rokasgrāmata. Red. I. Kabucis. -R.: 2000 

 Latvijas biotopi. Red. I. Kabucis.- R.: Latvijas Dabas fonds, 2001 

 ES nozīmes putniem nozīmīgās vietas Latvijā.- Latvijas Ornitoloģijas 

biedrība, 2004 

 Račinska, I. Rokasgrāmata īpaši aizsargājamo teritoriju dabas aizsardzības 

plānu izstrādātājiem. R., 2004 

 EUROSITE ieteikumi dabas aizsardzības plānu izstrādātājiem. 

Rokasgrāmata praktiķiem. 2004 

Mācību 

papildliteratūra 

 Eberhards, G., Lapinskis, J. Baltijas jūras Latvijas krasta procesi (atlants).- 

Rīga: Akadēmiskais apgāds, 2008 

 Kļaviľš, M., Blumbergs, D., Bruľiniece, I. u.c. Klimata mainība un 

globālā sasilšana.- Rīga: Akadēmiskais apgāds, 2008    

Periodika, interneta resursi un citi avoti  www.ecosystem.eu@ambienteitalia.it/eng 

 

Kursa autors: 

 

 

 

Jānis Kārkliľš 

Māra Zeltiľa 
15.03.2011. 

 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

Kurss apstiprināts: 
 Anita Jansone 

Fakultātes domes sēdes 

protokols Nr. 14, 12.05.2011. 

 Prodekāne Paraksta atšifrējums  

* Obligāti aizpildāmie lauki** Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts 

profesionālā studiju programmā (profesionālais bakalaurs, profesionālais maģistrs, profesionālā studiju 

programma) 
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KURSA KODS  

 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA 

 

*Kursa nosaukums latviski Atkritumu apsaimniekošana 

*Kursa nosaukums angliski Waste Management 

*Studiju programma/-as, kurai/-ām 

tiek piedāvāts studiju kurss 

Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un 

inţenierija 

*Statuss (A, B, C daļa) B 

*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums 

pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas 

3 

*KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Dace Liepniece-Liepiľa Dabas un sociālo 

zinātľu fakultāte 

Vides zinātnes un pārvaldes 

maģistrs 

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 120 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 

praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

12 

*Semināru vai praktisko nodarbību 

skaits 

12 

Laboratorijas darbu skaits  

*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 

bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 7- 

doktora; P – profesionālais**) 

P 

*Pārbaudes forma/ -as 5.sem. ieskaite , 6.sem. eksāmens 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 

programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Vides ķīmija, Fizika, Tiesību pamati un vides tiesības 

Zinātľu nozare/apakšnozare  

*Kursa mērķi 

 

 

Iepazīstināt ar atkritumu saimniecības pārvaldes pamatiem un 

atkritumu apsaimniekošanas tiesisko regulējumu 

*Kursa uzdevumi 

 

 

 

Iepazīties ar: 

- atkritumu apsaimniekošanas politiku nacionālajā, reģionālajā un 

pašvaldību līmenī  

- atkritumu saimniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem 

- atkritumu apsaimniekošanas tehnoloģijām 

- atkritumu apsaimniekošanā iesaistītajām organizācijām un to 

uzdevumiem 
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- apgūt atsevišķas praktiskas iemaľas atkritumu apsaimniekošanas 

jomā 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 

kompetences) 

Zināšanas par atkritumu apsaimniekošanu, kritiskās 

domāšanas un lēmuma pieľemšanas prasmes 

Kursa valoda Latviešu  

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Atkritumi, to rašanās, apjomi, iedalījums 

Atkritumi kā resurss, to kritēriji, Atkritumu 

radītais piesārľojums, tā izpausme (virszemes 

ūdeľi, pazemes ūdeľi, augsne, gaiss) 

Atkritumu apsaimniekošanas politika un 

likumdošana 

Galvenie  atkritumu apsaimniekošanas politiku 

noteicošie principi 

Atkritumu apsaimniekošanas  stratēģijas  pasaulē, 

ES un Latvijā 

Atkritumu apsaimniekošanas pārvalde, 

apsaimniekošanas principi 

Atkritumu apsaimniekošanas principi 

Atkritumu apsaimniekošanas problēmas Latvijā, 

to cēloľi 

Atkritumu apsaimniekošanas tehnoloģijas.  

Atkritumu dalīta vākšana un otrreizējo izejvielu 

izmantošana 

Bioloģiskās apstrādes metodes 

Termiskās apstrādes metodes 

Noglabāšana  

Waste 

Waste rise, volumes, classification  

Waste as resource, its criteria 

Waste pollution (ground water, surface water, soil, 

air) 

Waste management policy and legislation  

Basic waste management policy making principles  

Waste management strategies in the World, EU and 

Latvia 

Waste management administration and principles 

Waste management principles 

Waste management problems in Latvia, its reasons 

Waste management technologies  

Separate collection and recycling, using recycled 

raw materials 

Biological waste treatment methods  

Thermic waste treatment methods  

Waste disposal  

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS 

Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, ja 

kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas) 

Apjoms 

stundās 

Veids  

(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 

Atkritumi  

Atkritumu rašanās, apjomi, veidi, iedalījums, atkritumu 

īpašības  

Atkritumu radītais piesārľojums, tā izpausme (virszemes 

ūdeľi, pazemes ūdeľi, augsne, gaiss) 

8 Lekcijas, praktiskais darbs 

Atkritumu apsaimniekošanas politika un likumdošana 8 Lekcijas, praktiskais darbs, 
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• ES tiesību akti  

• Latvijas Republikas tiesību aktu sistēma 

• Atkritumu saimniecības stratēģiskā plānošana 

• Atbildība atkritumu apsaimniekošanas jomā 

• Atkritumu apsaimniekošanas sistēma Latvijā 

seminārs 

 

Atkritumu apsaimniekošanas pārvalde, apsaimniekošanas 

principi 

• Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 

• Reģionālie atkritumu apsaimniekošanas plāni 

• Reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 

realizācija 

• Atkritumu savākšanas tehnoloģijas 

8 
Lekcijas, praktiskais darbs, 

seminārs 

Atkritumu apsaimniekošanas tehnoloģijas  

Atkritumu dalīta vākšana un otrreizējo izejvielu 

izmantošana 

Bioloģiskās apstrādes metodes 

Termiskās apstrādes metodes 

Noglabāšana 

12 Lekcijas, praktiskais darbs 

Bīstamo atkritumu apsaimniekošana  

Likumdošana, tehnoloģijas, problēmas Latvijā  
8 Lekcijas  

Sabiedrības loma atkritumu apsaimniekošanā  4 
Lekcijas, praktiskais darbs, 

seminārs  

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 

Problēmorientēts pētījums „atkritumu apsaimniekošana pašvaldībā”, t.i. pēc brīvas izvēles 

kādā pašvaldībā vai pašvaldības teritorijas daļā (lielāku pilsētu gadījumā)  

Uzdevums - izstrādāt vispārēju dotās pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas vispārēju 

analīzi. 

Patstāvīgā darba struktūra:  

1. Pētījuma mērķis un uzdevumi 

2. Pētījuma metodoloģija 

3. Literatūras analīze 

4. Pētījuma daļa 

5. Secinājumi 

Darbā izstrādātā teksta apjoms ne mazāks par 15 lpp. (neskaitot tabulas, shēmas). Darba 

struktūrai jābūt harmoniskai, t.i. literatūras analīzes apjomam jābūt salīdzināmam ar 

pētījuma daļas apjomu (ieteicams, literatūras analīze – 6 lpp. un pētījuma daļa – 6 lpp.).  

Nelieli praktiskie darbi par katru tēmu 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 
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*Prasības KRP 

iegūšanai 

Aktīva līdzdalība lekcijās un semināros, patstāvīgā darba izpilde, sekmīgi nokārtoti 

pārbaudījumi – ieskaite un eksāmens 

*Mācību 

pamatliteratūra 

Atkritumu saimniecība / Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija, Rīga: 

LASA, 2007. - 133 lpp  

Vide un ilgtspējīga attīstība / Māra Kļaviľa, Jāľa Zaļokšľa redakcijā, Rīga: LU 

Akadēmiskais apgāds, 2010. - 334 lpp.  

Vides zinātne / Māra Kļaviľa redakcijā, Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. - 

599 lpp.  

Mācību 

papildliteratūra 

Bioloģiski sadalāmo atkritumu apsaimniekošana/ Latvijas Atkritumu 

saimniecības asociācija, Rīga: LASA, 2005. – 102 lpp 

Periodika, 

interneta resursi 

un citi avoti 

Atkritumu apsaimniekošana sadaļa VARAM mājas lapā www.varam.gov.lv ietver 

materiālus par atkritumu apsaimniekošanas politiku, likumdošanu un atsevišķu 

atkritumu veidu praktisku apsaimniekošanu Latvijā  

Atkritumu apsaimniekošana sadaļa Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra 

mājas lapā www.meteo.lv ietver pārskatus par bioloģiski noārdāmajiem 

atkritumiem un materiāliem, sadzīves un bīstamajiem atkritumiem, naftas produktu 

atkritumiem u.c 

Eiropas Vides Aģentūra, www.eea.europa.eu 

Pasaules Veselības organizācija, www.who.int  

Waste Management www.ipcc.chpdfassessment-report 

Urban Waste Management, www.gdrc.org/uem/waste/ 

U  Urban Solid Waste Management, web.world rldbank.org 

Kursa autors:  Dace Liepniece-Liepiľa 20.04.2011. 

 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 

Kurss 

apstiprināts: 

  

Anita Jansone 

DSZ fakultātes domes sēdes 

protokols Nr. 14, 

12.05.2011. 

 Prodekāne  Paraksta atšifrējums  

 

 

 

* Obligāti aizpildāmie lauki 

** Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā 

(profesionālais bakalaurs, profesionālais maģistrs, profesionālā studiju programma) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.varam.gov.lv/
http://www.meteo.lv/
http://www.eea.europa.eu/
http://www.who.int/
http://www.ipcc.chpdfassessment-report/
http://www.gdrc.org/uem/waste/
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTURBANDEVELOPMENT/EXTUSWM/0,,menuPK:463847~pagePK:149018~piPK:149093~theSitePK:463841,00.html
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KURSA KODS  
 

 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA 

 
 

*Kursa nosaukums latviski ŪDENS RESURSU APSAIMNIEKOŠANA 

*Kursa nosaukums angliski WATER RECOURCE MANAGEMENT 

*Studiju programma/-as, kurai/-ām 

tiek piedāvāts studiju kurss 

"Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un 

inţenierija" 
 

*Statuss (A, B, C daļa) B 

*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums 

pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas 

3 

*KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Jānis Kārkliľš Dabas un sociālo 

zinātľu fakultāte 

asistents 

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 

st.) 

120 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 

praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

12 

*Semināru vai praktisko nodarbību 

skaits 

12 

Laboratorijas darbu skaits  

*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 

bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 

7- doktora; P – profesionālais**) 

P 

*Pārbaudes forma/ -as eksāmens 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 

programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Bioloģija I,II,  Ekoloģija,  Vides ķīmija, Vides zinātne, 

Vides politika un pārvalde, Ķīmija I,II 

 

Zinātľu nozare/apakšnozare  

*Kursa mērķi 

 

 

Kursa mērķis ir veidot studentos izpratni par ūdens resursu 

plānošanu, notekūdeľu attīrīšanas nepieciešamību, to 

savākšanas sistēmām un attīrīšanas metodēm. 

*Kursa uzdevumi 

 

 

 

1. Sniegt nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas 

par ūdens resursiem, to kvalitāti un organizējot praktiskos 

darbus veicināt nepieciešamās metodikas apguvi. 

2.Iepazīstināt ar jaunākajām ūdens resursu 

apsaimniekošanas tehnoloģijām. 

3. Iepazīties ar ūdenssaimniecību darbu, projektiem, 

problēmām un risinājumiem. 

4. Iepazīstināt ar politiskajiem un normatīvajiem aktiem, 

saistītiem ar ūdens resursu apsaimniekošanu. 

 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 

kompetences) 

Zināšanas par ūdens resursu apsaimniekošanu, kritiskās 

domāšanas un lēmuma pieľemšanas prasmes. Studenti 

iegūst prasmes daţādu tehnoloģisko iekārtu izvēlē, ūdens 

attīrīšanas, iegūšanas un sagatavošanas tehnoloģisko shēmu 
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izstrādāšanā, sagatavošanas iekārtu parametru aprēķināšanā. 

 

Kursa valoda Latviešu 

 

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Kursā paredzēts sniegt studentiem 

teorētiskas un praktiskas zināšanas 

galvenajos ūdens apstrādes procesos. 

Priekšmets dod padziļinātu ieskatu 

dabas ūdeľu (virszemes un pazemes 

ūdeľu) attīrīšanas pamat shēmās un 

tehnoloģijās. Kontekstā ar attīrīšanas 

iekārtām tiek apskatīti ūdens kvalitātes 

normatīvu, ķīmijas un mikrobioloģijas 

jautājumi. Priekšmets balstās uz 

attīrīšanas iekārtās izmantoto procesu 

apguvi, kas ļauj studentam izprast 

iekārtās notiekošo procesu būtību. 

This course is intended to give students a theoretical and 

practical knowledge in main water treatment processes. 

Course content giving in-depth insight into natural waters 

(surface and groundwater) water treatment and technology 

basic plan. In the context of water treatment plants are 

discussed about water quality standards, chemical and 

microbiological issues. Course is based on learning process 

about water treatment plants, allowing students to 

understand the nature of the equipment is in order. 

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS 

Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II 

daļa …, ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas 

pārbaudes formas) 

Apjoms stundās Veids  

(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 

Ūdens resursi. 

Ūdens resursi, to nodrošinājums  pasaulē un 

Latvijā. 

Ūdens resursu kvalitāte, to kritēriji, piesārľojums, 

tā izpausme  

(virszemes ūdeľi, pazemes ūdeľi, dzeramais 

ūdens, sadzīves un rūpnieciskie notekūdeľi). 

Ietekmju veidi  uz ūdens resursiem pašvaldībā. 

Galvenie ūdens piesārľojuma parametri, to 

principiālās noteikšanas metodes, ievads ūdens 

monitoringā.    

 

 

Ūdens resursu politika un likumdošana 

Galvenie  Ūdens resursu pārvaldes  politiku 

noteicošie principi. 

Ūdens resursu pārvaldes  stratēģijas  pasaulē, ES 

un Latvijā. 

Ūdens sateces baseina pārvaldes pieeja.  

Galvenie Ūdens resursu  politikas realizācijas 

instrumenti (pārskats): likumdošana, 

kontrolējošās institūcijas, IVN,  

vides informācija un izglītība, tehnoloģiskie 

instrumenti. 

ES Ūdens struktūrdirektīva. 

LR normatīvo aktu sistēmu ūdens 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4lekcijas, 4laboratorijas darbi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4lekcijas 
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apsaimniekošanas jomā.  

Likuma un MK noteikumu pārskats, to darbības 

mehānisms un analīze.  

 

 

Ūdens resursu pārvalde, apsaimniekošanas 

principi 

Ūdens resursu pārvaldes principi.  

Ūdens resursu pārvaldes problēmas Latvijā, to 

cēloľi. 

Ūdens resursu pārvalde pašvaldībā, raţošanas 

uzľēmumā,  

institucionālā struktūra tās realizēšanā. 

Ūdens apgādes un kanalizācijas principiālie 

risinājumi.  

Ūdens saimniecības galvenās programmas un 

projekti Latvijā.  

Ūdens resursu apsaimniekošana sadzīvē. 

Ūdens apstrādes un attīrīšanas principi un 

metodes.  

 

Ūdens saimniecības tehnoloģijas.  

Ūdens resursu ieguves tehnoloģiskās problēmas 

Latvijā. 

Dzeramā ūdens ieguve, sagatavošana, attīrīšana, 

piegāde un sadale,  

to veidi un tiem atbilstošās tehnoloģijas.  

Notekūdeľu veidi un tiem atbilstošās tehnoloģijas 

pašvaldībā un raţošanas uzľēmumā. 

Notekūdeľu savākšana, novadīšana, 

priekšattīrīšana, uzkrāšana, attīrīšana, ievadīšana 

vidē. 

Lokālās notekūdeľu attīrīšanas sistēmas. 

Ūdens saimniecības uzľēmumu serviss 

pašvaldībā, darba organizācija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3lekcijas, 1izbraukuma lekcija, 

1laboratorijas darbs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1lekcijas, 3laboratorijas darbi, 3 

izbraukuma praktiskie darbi 

 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās (96) 

Problēmorientēts pētījums „Ūdens resursu 

pārvaldība pašvaldībā”, t.i. pēc brīvas izvēles 

kādā pašvaldībā vai pašvaldības teritorijas daļā 

(lielāku pilsētu gadījumā).  

Uzdevums - izstrādāt vispārēju dotās pašvaldības 

Ūdens resursu pārvaldības vispārēju analīzi. 
Patstāvīgā darba struktūra:  

1. Pētījuma  mērķis un uzdevumi 

2. Pētījuma metodoloģija 

3. Literatūras analīze 

4. Pētījuma daļa 

5. Secinājumi 

Darbā izstrādātā teksta apjoms ne mazāks par 15 

lpp. (neskaitot tabulas, shēmas). Darba struktūrai 
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jābūt harmoniskai, t.i. literatūras analīzes 

apjomam jābūt salīdzināmam ar pētījuma daļas 

apjomu (ieteicams, literatūras analīze – 6 lpp. un  

pētījuma daļa – 6 lpp.). 

*Prasības KRP iegūšanai Izstrādātais pētījums (20%) 

Laboratorijas darbi (30%) 

Eksāmens (50 %)  

Studenti tiek pielaisti pie eksāmena 

kārtošanas tikai pēc nostrādātiem un 

ieskaitītiem laboratorijas darbiem un 

iesniegta pētījuma. 

*Mācību pamatliteratūra 1. Ūdeľu ķīmija un ūdens vides 

piesārľojums. - Kļaviľš Māris, 1998 

www.liis.lv/vecindex.html  

2. Vides ķīmija. - Kļaviľš Māris, 2000 

www.liis.lv/vecindex.html  

3. Latvijas  Virszemes ūdeľu kvalitātes 

pārskats 2006  

www.lvgma.gov.lv -  Profesionālā 

informācija – Tematiskie pārskati 

4. Notekūdeľu vadlīnijas 

www.lvgma.gov.lv -  Profesionālā 

informācija – Rokasgrāmatas un vadlīnijas 

5. Vides monitoringa programma 

www.lvgma.gov.lv -  Profesionālā 

informācija  

6. Ūdens apsaimniekošana (sadaļa mājas 

lapā, ietver materiālus par Ūdens baseina 

apsaimniekošanu. www.lvgma.gov.lv - Par 

aģentūru - Aģentūras darbības jomas –  

7. Ūdenssaimniecības infrastruktūras 

attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku 

ekvivalentu līdz 2000” www.vidm.gov.lv – 

Fondi un investīcijas – Nacionālās 

programmas 

8. Buklets „Ūdens aizsardzības politika un 

nevalstiskās organizācijas: iespējas un 

nepieciešamība līdzdalībai”  

www.river.bef.lv -  Informatīvie materiāli – 

Publikācijas  

9. Integrēta ūdens resursu 

apsaimniekošana. Globālā ūdens 

partnerība.  www.vvi.gov.lv/gwp/  

10. H.Odenkirhens, K.Riters, L.Šifmans, 

G.Vilmrots. Vides saimniecības darbinieka 

rokasgrāmata. 2. sējums. ŪDENS 

APGĀDE. Ozolnieki 2000. www.llpc.lv – 

Biblioteka  

Mācību papildliteratūra  

Periodika, interneta resursi un citi avoti 1. Eiropas ūdeľi – uz indikatoriem balstīts 

novērtējums - Kopsavilkums Eiropas vides 

aģentūra;   

//reports.eea.europa.eu/  - by language - 

latvian 

http://www.liis.lv/vecindex.html
http://www.liis.lv/vecindex.html
http://www.lvgma.gov.lv/produkti/sowq_lv/2005/
http://www.lvgma.gov.lv/produkti/sowq_lv/2005/
http://www.lvgma.gov.lv/
http://www.lvgma.gov.lv/
http://www.lvgma.gov.lv/
http://www.lvgma.gov.lv/
http://www.vidm.gov.lv/
http://www.river.bef.lv/
http://www.vvi.gov.lv/gwp/
http://www.llpc.lv/
http://reports.eea.europa.eu/report_2003_0617_150910/lv
http://reports.eea.europa.eu/report_2003_0617_150910/lv
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2. Latvijas ilgtspējīgas attīstības indikatoru 

pārskats 2006.  

www.lvgma.gov.lv -  Profesionālā 

informācija – Tematiskie pārskati 

3. Komunālo notekūdeľu novadīšana un 

notekūdeľu dūľu izvietošana Latvijā 

www.lvgma.gov.lv - Profesionālā 

informācija – Tematiskie pārskati 

Kursa autors:  Jānis Kārkliľš 05.04.2011. 

 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

Kurss apstiprināts:   

Anita Jansone 

DSZ fakultātes domes sēdes 

protokols Nr. 14, 

12.05.2011. 

 Prodekāne Paraksta atšifrējums  

* Obligāti aizpildāmie lauki** Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts 

profesionālā studiju programmā (profesionālais bakalaurs, profesionālais maģistrs, profesionālā studiju 

programma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lvgma.gov.lv/
http://www.meteo.lv/upload_file/Profesionala_informacija/UWWTD_article16_zinojums2006.pdf
http://www.meteo.lv/upload_file/Profesionala_informacija/UWWTD_article16_zinojums2006.pdf
http://www.meteo.lv/upload_file/Profesionala_informacija/UWWTD_article16_zinojums2006.pdf
http://www.meteo.lv/upload_file/Profesionala_informacija/UWWTD_article16_zinojums2006.pdf
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KURSA KODS VidZP036 
 

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKTŪRA 
 

 

*Kursa nosaukums latviski VIDES  KOMUNIKĀCIJA 

*Kursa nosaukums angliski Environmental communication 

*Studiju programma/-as, kurai/-ām 

tiek piedāvāts studiju kurss 

Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un 

inţenierija 

*Statuss (A, B, C daļa) B1 

*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums 

pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas 

2 

*KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Igo Midrijānis Dabas un sociālo 

zinātľu fakultāte 

Lektors, maģistrs 

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 

st.) 

24 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 

praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

6 

*Semināru vai praktisko nodarbību 

skaits 

6 

Laboratorijas darbu skaits - 

*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 

bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 

7- doktora; P – profesionālais**) 

P 

*Pārbaudes forma/ -as eksāmens 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 

programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Vides pārvalde, vides (rīcīb)politika, ietekmes un vidi 

novērtējums, publiskās tiesības vides pārvaldē, vadības 

teorija, datu bāzes un uzľēmumu informācijas sistēmas, 

vides kvalitātes un piesārľojuma novērtējums,pētījumu 

metodoloģija, ilgtspējīgas attīstības plānošana, svešvaloda. 

Zinātľu nozare/apakšnozare Vides zinātne/vides pārvalde 

*Kursa mērķi 

 

 

 

1.Veicināt studentu vides apziľas pilnveidi, lai rosinātu gan 

studentus pašus uz videi draudzīgu rīcību, gan caur viľu 

pārliecību un zināšanām ietekmētu saskarsmē citus.  

2.Rast priekšstatu par vides komunikācijas daudzveidīgo 

lomu.  

3. Izprast vides komunikācijas elementus: informāciju, vides 

izglītību, sabiedrības līdzdalību, saskarsmi, ilgtspējīga 

dzīvesdarbību uc. un to mijiedarbību. 

Veidot studenta viedokli par vides komunikācijas iespējām 

un to robeţām.  

4. Apgūt daţas vides komunikācijas iemaľas. 

*Kursa uzdevumi 

 

 

 

 

1.Apgūt zinašanas par vides komunikāciju. Izmantot apgūtās 

priekšzināšanas un pašpieredzi vielas apguvē. 

2. Veicināt kritisko domāšanu, spēju argumentēt, 

sadarboties grupās uc. 

3. 3Lietot interaktīvas metodes. 
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Zināšanas tiek nostiprinātas semināros un praktiskajos 

individuālajos un grupu darbos, veicinot atbilstošu 

sadarbības un radošo  iemaľu nostiprināšanos. 

 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 

kompetences) 

Priekšstati, zināšanas, pārliecība un praktiskās iemaľas vides 

komunikācijā. 

 

Kursa valoda latviešu 

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Komunikācija, vides komunikācija, 

vides apziľa. Vides komunikācijas 

tēmas aspektu pārskats (jomas 

pārskats), vides komunikācijas un IA 

komunikācijas izpratne; saikne: dati-

informācija-zināšanas-pārliecība-ticība, 

emocijas un jūtas; 

daţas komunikācijas formas: verbāla 

(telefonsaruna, radio uc.), ķermeľa 

valoda, rakstiska, vizuāla (attēls, 

teksts), ar domām, kompleksa; daţi 

veidi: ikdienas saskarsme, izglītība un 

audzināšana, publicitāte, pārvaldība un 

vadība, marketings/reklāma, 

pašizpausme mākslā uc.; tehniskie 

līdzekļi: TV, avīzes, internets, telefons 

uc.; komunikācijas un vides 

komunikācijas problēmas: saziľas 

šķēršļi, saskarsmes deficīts, laika zagļi, 

informācijas pārsātinātība, neprasme 

ātri atrast vajadzīgo informāciju, 

nepietiekošas saskarsmes un komandas 

darba iemaľas; vides komunikācijas 

objekti: individuāls cilvēks, sabiedrības 

mērķgrupas, kā arī diskutabli saziľas 

objekti: dzīvnieki, Dievs 

(ticīgajiem)…?mākslīgais intelekts, 

augi, Zeme, uc; vides komunikācijas 

vieta Maslova cilvēka vajadzību 

piramīdā: pēc saskarsmes, 

pašizteikšanās, sabiedrības atzinības…; 

konflikti, strīdi, diskusija; 

komunikācija un zinātne: 

sociālpsiholoģija, pedagoģija, 

androloģija, vides zinātne uc.; vides 

komunikācijas ietekme uz dzīvesveidu 

un dzīvesdarbību, vides komunikācijas 

ietekmes uz rīcību pārvērtēšana- 

holistiskā sinerģiskā mijiedarbība vides 
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apziľas veidošanas procesā, vides 

komunikācija un sabiedrības iesaiste, 

demokrātija, vietējā demokrātiju, 

pilsoniskā sabiedrība, 

apgaismība/tautas izglītība; 

komunikācija un dzīves kvalitāte; 

starptautiskie dokumenti un normatīvie 

akti, kas regulē vides komunikācijas 

jomu; 

-Vides izglītība Vispārizglītojošās un 

profesionālajās skolās un interešu 

izglītībā: integrāla/ starpdisciplināra un 

mācību priekšmeta pieejas, vadlīnijas, 

praktiskā īstenošana, pieaugušo vides 

izglītība. Plaisa starp vides apziľu un 

rīcību (dzīvesdarbību: dzīvesveids, 

mājsaimniecība (mājokļa 

energoefektivitāte, lietotie materiāli 

uc.), preču/pakalpojumu izvēle, 

sabiedriskā darbība, politiskā izvēle 

vēlēšanās. 

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS 

Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, 

ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas) 

Apjoms 

stundās 

Veids  

(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 

-Kas ir komunikācija, vides komunikācija, vides apziľa? 

Vides komunikācijas tēmas aspektu pārskats (jomas 

pārskats): 

*vides komunikācijas un IA komunikācijas izpratne; 

*saturs:dati-informācija-zināšanas-pārliecība-ticība, 

emocijas un jūtas; 

*formas: verbāla (telefonsaruna, radio uc.), ķermeľa 

valoda, rakstiska, vizuāla (attēls, teksts), ar domām, 

kompleksa; 

*daţi veidi: ikdienas saskarsme, izglītība un audzināšana, 

publicitāte, pārvaldība un vadība, marketings/reklāma, 

pašizpausme mākslā uc.; 

*tehniskie līdzekļi: TV, avīzes, internets, telefons uc.; 

*komunikācijas problēmas: saziľas šķēršļi, saskarsmes 

deficīts, laika zagļi, informācijas pārsātinātība, neprasme 

ātri atrast vajadzīgo informāciju, nepietiekošas 

saskarsmes un komandas darba iemaľas; 

*komunikācijas objekti: individuāls cilvēks, sabiedrības 

mērķgrupas, kā arī dzīvnieki, Dievs 

(ticīgajiem)…?mākslīgais intelekts, augi, Zeme, uc 

diskutabli saziľas objekti;  

*komunikācijas vieta Maslova cilvēka vajadzību 

piramīdā: pēc saskarsmes, pašizteikšanās, sabiedrības 

atzinības…; 

4 
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*konflikti, strīdi, diskusija; 

*komunikācija un zinātne: sociālpsiholoģija, pedagoģija, 

androloģija, vides zinātne uc.; 

*komunikācijas ietekme uz dzīvesveidu un 

dzīvesdarbību, vides komunikācijas ietekmes uz rīcību 

pārvērtēšana- holistiskā sinerģiskā mijiedarbība vides 

apziľas veidošanas procesā, 

*komunikācija un sabiedrības iesaiste, demokrātija, 

vietējā demokrātiju, pilsoniskā sabiedrība, 

apgaismība/tautas izglītība; 

*komunikācija un dzīves kvalitāte, laime; 

*starptautiskie dokumenti un normatīvie akti, kas regulē 

vides komunikācijas jomu: Arhūsas konvencija, globālā 

Agenda 21, Baltic 21E, likums ,,Par vides aizsardzību‟‟, 

,,Ietekmes uz vidi novērtējumu‟‟ un ar tiem saistītie MK 

noteikumi, Pašvaldību likums uc., starptautiskie un LR 

rīcībpolitikas dokumenti, kas būtiski saistīti ar vides 

komunikācijas jomu; vides izglītība un izglītība 

ilgtspējīgai attīstībai;  

 Vides komunikācijas nozīme. 

-Studiju programmā apgūstamā vides komunikācijas 

tematikas daļa, izvēles pamatojums. Vides izglītība un 

izglītība ilgtspējīgai attīstībai: vēsture, vispārējs esošais 

stāvoklis (normatīvie akti, rīcībpolitikas dokumenti 

finansējums, valsts institūciju, t.sk valdības un ministriju, 

pašvaldību un augstskolu, NVO, plašsaziľas līdzekļu uc. 

ieinteresēto pušu ieguldījums, mūţizglītība, vispārējā 

izglītība, augstākā izglītība, formālā un neformālā 

izglītība, tai skaitā strukturētās pašpieredzes pieeja); 

vides izglītības teorijas pamati, pētījumi, metodoloģija, 

vides izglītības mērķgrupas. 

-Vides izglītība Vispārizglītojošās un profesionālajās 

skolās un interešu izglītībā: integrāla/ starpdisciplināra un 

mācību priekšmeta pieejas, vadlīnijas, praktiskā 

īstenošana. 

-Pieaugušo vides izglītība. Latvijas un citu zemju 

pieredze. Iespējas un šķēršļi. Nozīme. Studiju apļi laukos. 

Lēmumu pieľēmēju un ietekmīgo cilvēku, zemnieku, 

uzľēmēju, skolotāju loma. Demonstrācijas, plašsaziľas 

līdzekļu un mājsaimniecības izglītības pieejas. Plaisa 

starp pieaugušo vides apziľu un rīcību (dzīvesdarbību: 

dzīvesveids, mājsaimniecība (mājokļa energoefektivitāte, 

lietotie materiāli uc.), preču/pakalpojumu izvēle, 

sabiedriskā darbība, politiskā izvēle vēlēšanās. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lekcija 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lekcija 

 

 

Lekcija 

 

 

 

 



  

315 

 

-Priekšzināšanu sasaiste ar apgūstamo vielu: darbs grupās 

nodarbību laikā, katra grupa prezentē kādu mācību 

priekšmetu. 

-Dokumentu pētījums: ES, Baltijas uc. starptautiskie un 

LR un vietējie/reģionālie rīcībpolitikas (policy) 

dokumenti, piemēram, Attīstības programmas, vietējās 

Agenda 21, Vides politikas plāns uc., kas cieši saistīti ar 

vides komunikāciju; Starptautiskie saistošie dokumenti, 

LR normatīvie akti vides komunikācijas jomā. Grupu 

darbs ar mājas uzdevumu, analizējot 1 konkrētu 

dokumentu: kāpēc tas tapis, tā īstenošana ārpus Latvijas 

un Latvijā, problēmas, nepilnības, vājās vietas, to, uz 

kuriem dokuments attiecas, informētība un 

gatavība/vēlme/iespējas/attieksme to īstenot, efektivitāte 

un citi interesanti aspekti. 

-Sagatavota un novadīta 10 min nodarbība Izglītības 

ilgtspējīgai attīstībai jomā par konkrētu jomu pārējiem 

studentiem nodarbības laikā, pāru darbs 

Liepājas 5.vidusskolas apmeklējums par vides izglītību 

(neapmeklēšanas gadījumā- pētījums X skolā).  

Diskusija darba grupās un prezentācijā par vienu no 

1.lekcijā minētajiem vides komunikācijas aspektiem, kas 

nav minēti citos praktiskajos un individuālajos darbos. 

2 
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Praktiskie darbi 

 

 

Praktiskie darbi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktiskie darbi 

 

 

Praktiskie darbi 

 

 

Praktiskie darbi 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 

-Pētījums (aptauja, intervijas, novērojumi, pašpieredzes 

analīze uc.metodes) par vides izglītību X mācību iestādē. 

-Eseja: ,,Kā ar izglītību ilgtspējīgai attīstībai panākt 

Latvijas ilgtspējīgu attīstību (ko students konkrēti saprot 

ar jēdzienu ,,Latvijas ilgtspējīga attīstība‟‟?, vai tāda jau 

ir vai nav/kāpēc?, vai tā ir/nav reāla (kāpēc?), izglītības 

loma un mijiedarbības mehānisms ar citiem 

instrumentiem: finansu, likumdošanas, plānošanas, 

kontroles utml., kādas galvenās mērķgrupas, izglītības 

veidi: skola, plašsaziľas līdzekļi, demonstrāciju centri, 

studiju apļi utml., metodes. 

-Eseja ,,Mana vides apziľa un rīcība. Detalizēta analīze‟‟  

26 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

10 

*Prasības KRP iegūšanai Izpildīti praktiskie, grupu un individuālie darbi, 

nokārtots eksāmens 

*Mācību pamatliteratūra Ernšteins R. - Sast. (2003) Environmental 

Communication, University of Latvia, Institute for 

Environmental Science and Management, Riga 

Ernšteins R. Local Agenda 21 attīstība, LU, VZPI, 2004, 

Rīga 

Ernšteins R. – Sast. ( 1998. ) Vides komunikācija, 

Lasāmgrāmata, 2 daļas, LU CESAMS, Rīga. 

Likums ,,Par ietekmes uz vidi novērtējumu'' 

Manual on Public Participation in Environmental 

Decision-making. (1994.) The Regional 

Environmental Center for Center and Eastern  

Europe, Budapest. 
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M.Kļaviľa red.Vides zinātne, LU Akadēmiskais apgāds, 

2008, Rīga 

M.Kļaviľa un J. Zaļokšľa red.Vide un ilgtspejīga 

attistība, LU, 2010, Riga 

Vides aizsardzības likums 

Mācību papildliteratūra Baltic 21E 

Global Agenda 21 (Earth Summit, Zuich,Switzerland, 

1992) 

Rūpējoties par Zemi, izd.Latvijā LU Ekoloģiskais centrs, 

1991, Rīga 

Likums ,,Par pašvaldībām'' 

Periodika, interneta resursi un citi avoti www.vidm.gov.lv 

EC Magazin of the Directorate- General for the 

Environment ,,Environment for Europeans'' 

Ilustrētā Zinātne 

 

* Obligāti aizpildāmie lauki 

** Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā 

(profesionālais bakalaurs, profesionālais maģistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS ValoP324 
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA 
 

*Kursa nosaukums latviski Valodas un runas kultūra  

*Kursa nosaukums angliski Culture of Language and Speech 

*Studiju programma/-as, kurai/-ām 

tiek piedāvāts studiju kurss 

Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un 

inţenierija  

*Statuss (A, B, C daļa) A 

*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums 

pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas 

2 KRP 

*KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Sandra Okuľeva Humanitāro un mākslas 

zinātľu fakultāte 

Mg. philol., lektore 

Velga Laugale Dr. philol., docente 

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 80 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, praktiskie 

un laboratorijas darbi = 2 st.) 

4 (8 stundas) 

*Semināru vai praktisko nodarbību skaits 12 (24 stundas) 

Laboratorijas darbu skaits - 

*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 

bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 7- 

doktora; P – profesionālais**) 

P 

*Pārbaudes forma/ -as Ieskaite  

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 

programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Latviešu valodas kurss vidusskolas apjomā. 

Zinātľu nozare/apakšnozare Valodniecība/ lietišķā valodniecība 

*Kursa mērķi 

 

 

Pilnveidot komunikatīvās kompetences: veidot prasmi 

izvēlēties valodas izteiksmes līdzekļus, kas atbilst 

valodas normām un saziľas situācijai.  

Apgūt iemaľas kontrolēt savu rakstu valodu un runu. 

*Kursa uzdevumi 

 

 

 

Iepazīties ar teorētisko literatūru, vārdnīcām, apgūt 

prasmi veidot savus un analizēt daţāda stila publicētos 

tekstus un daţādas publisko runu situācijas, analizēt to 

pareizību un piemērotību mērķauditorijai. 

Pilnveidot publiskās runas prasmes. 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 

kompetences) 

Kursa apguves rezultātā studenti: 

 pratīs realizēt iemaľas un prasmes teksta un publiskās 

runas novērtēšanā; 

 pratīs veikt teksta saturisku un formālu analīzi 

atbilstīgi rediģējamā teksta specifikai un valodas 

kultūras prasībām; 

 pārzinās teorētiskos un praktiskos valodas normatīvos 

avotus; 

 pārzinās  publiskās runas gatavošanas pamatprincipus; 

 pratīs sasniegt  mērķi ar pareizākā vārda izvēli 

rakstītajā vai runātajā tekstā, pielāgot to paredzētajai 

mērķauditorijai un pārliecinoši uzstāties. 

Kursa valoda Latviešu  
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*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Kursa ietvaros paredzēts gūt zināšanas un 

pilnveidot prasmes publiskajā runā, 

akcentējot verbālās un neverbālās 

komunikācijas nozīmi, izkopjot runas 

tehniku, kā arī apgūstot zināšanas par runas 

uzbūvi un runu veidiem. 

Svarīgāko pareizrakstības principu 

raksturojums. Rakstības problēmas 

mūsdienās. Interpunkcijas jēdziens un 

nozīme. 

During the course students are expected to get 

knowledge about and improve their skills in public 

speech creating, emphasizing the meaning of verbal 

and nonverbal communication, perfecting speech 

technique as well as getting knowledge about structure 

and types of speech. 

Characterization of the most important orthography 

principles. Spelling problems in modern language. 

Notion and significance of punctuation. 

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS 

Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, ja 

kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas) 

Apjoms 

stundās 

Veids  

(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 

I daļa   

Runas kultūra un retorika. 

 Ieskats retorikas vēsturē. Mūsdienu  publiskās runas 

pamatprincipi.. 

2 1 lekcija 

Neverbālā komunikācija. 

Ķermeľa valoda (acu kontakts, mīmika, ţesti, stāja, distances) 

Intonācijas nozīme komunikācijā (loģiskais akcents, pauze, 

intonatīvais temps, intonatīvais tembrs, intonatīvais spēks, 

intonatīvais pārgarums, teikuma melodija). 

4 1 lekcija, 

1 praktiskā nodarbība 

Runas tehnika. 

Balss īpašības.Elpošana. Runas dikcija. 

2 Seminārs  

Runas uzbūve. 

Runas sākums. Galvenā daļa (izklāsts un argumentācija). Runas 

nobeigums. Runas daļu funkcijas un iespējami varianti. 

2 1 seminārs  

 

Runu veidi.  

Runu klasifikācija. Informatīvā runa, tās galvenās iezīmes. 

Svinību jeb iedvesmojošā runa, tās galvenās iezīmes. 

Argumentācijas jeb pārliecināšanas runas īpatnības. 

Argumentācija. Prezentācija. 

2 1 lekcija 

 

Uzstāšanās. 

Uzstāšanās situāciju analīze. Uzstāšanās stils.Uzstāšanās ar 

argumentācijas runu. Uzstāšanās videoieraksta analīze. 

4 2 praktiskās nodarbības 

II daļa   

Valodas kultūras jēdziens.  

Valodas norma un funkcionālie stili. Teksta struktūra (saturs, 

valoda, stils, uzbūve). Saskarsmes, saziľas un tulkošanas 

problēmas polisēmijas un homonīmijas sakarā. 

4 1 lekcija 

1 praktiskā nodarbība 

Morfoloģijas normu raksturojums. 

Patstāvīgo vārdu un palīgvārdu lietojums atbilstoši 

literārās valodas prasībām. Vārdu koprakste un 

savruprakste. Vārdu un to formu pareizrakstība. 

4 1 lekcija 

1 praktiskā nodarbība 

 

Sintakses normu ievērošana.  
Vārdu izvēles secības un saistījuma kļūdas. Pieturzīmju 

2 1 praktiskā nodarbība 



  

319 

 

lietošana. Nosaukumu sintakse.  

Leksikas lietojums valodas praksē. 

 Stilistiski izmantojamie valodas līdzekļi (stilistiski ekspresīvie 

valodas līdzekļi, emocionāli ekspresīvie valodas līdzekļi). 

Pārspīlējumi valodas līdzekļu izmantojumā. Nelabskanīgs vai 

pārprotams valodas līdzekļu kombinējums. 

2 1 praktiskā nodarbība 

 

Ortoepijas kļūdas.  

Zilbes intonācijas pareizs lietojums latviešu literārajā valodā. 

Novirzes no literārās izrunas normām vārda uzsvara lietojumā. 

2 1 praktiskā nodarbība 

Reklāma, vizītkarte. 

Veiksmīga reklāmas, vizītkartes teksta izveides pamatprincipi, 

akcentējot pārliecināšanas iemaľu izkopšanu. 

2 1 praktiskā nodarbība 

Studenta patstāvīgais darbs 

 

*Apjoms stundās 

„Uztraukuma mazināšanas iespējas” vai „Harismātiska oratora iezīmes”. Eseja 

(2 – 3 lpp. datorrakstā) 

Runu sagatavošana. Runas sagatavošanas pamatprincipi un galvenie etapi. 

Materiāla vākšana un atlase. Runas satura un kompozīcijas izveide. Runas 

teksta pirmvariants. Teksta rediģēšana. Prezentācijas sagatavošana. Uzstāšanās  

mēģinājums. 

10 stundas 

 

 

22 stundas 

Izmantojot nodarbību materiālu u.c. literatūru jāsagatavo rakstu darbu kopa 

atbilstoši programmas kursa satura tematu apguvei (vēstule, ielūgums, 

vizītkarte, motivācijas vēstule, CV pēc Eiropas parauga).  

Patstāvīgi jāveido presē atrasto valodas kļūdu (stilistikas, ortogrāfijas, 

interpunkcijas) kopa. 

12 stundas 

 

 

 

 

20 stundas 

*Prasības KRP iegūšanai Nodarbību apmeklējums (10 %), patstāvīgi veicamo darbu sekmīga 

izpilde (40%) un sekmīgi nokārtots galapārbaudījums (50%) 

*Mācību pamatliteratūra 1. Bredberijs, E. Izcilas prezentācijas prasmes : ko teikt un kā 

izturēties prezentācijā, lai panāktu vēlamo rezultātu. Rīga : Zvaigzne 

ABC, 2008. 139 lpp.   

2. Freimane, I. Valodas kultūra teorētiskā skatījumā. Rīga : 

Zvaigzne,1993. 470 lpp. 

3. Keigels, T. Uzstāšanās māksla : droši paņēmieni, kā pārliecināt 

auditoriju un patikt klausītājiem. Rīga : Atēna, 2008. 214 lpp.  

4. Kramiľš, E. Runas prasme saziņā : monogrāfija par 

komunikatīvās kompetences veidošanos runas apguves procesā. 

Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2005.688 lpp.  

5. Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca. Rīga : 

Avots, 1995. 943 lpp.  

6. Mencels, V. Retorika : prasme brīvi un pārliecinoši runāt. Rīga : 

De-Novo, 2002. 128 lpp.    

Mācību papildliteratūra 1. Denijs, R. Prasme sazināties un uzstāties. Rīga : Jāľa Rozes 

apgāds, 2002. 123 lpp. 

2. Hindls, T. Prasme uzstāties. Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. 72 lpp.  

3. Hofmanis, K. D. Prezentācija un moderācija: Efektīva   

komunikācija un mērķtiecīga tehnisko līdzekļu lietošana. Rīga : 

Zvaigzne ABC, 2005. 128 lpp.  

4. Indriksone, I. Prezentēšana [Elektroniskais resurss: CD]  - Rīga : 
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SIA Biznesa augstskola Turība, 2004.   

5. Nelke, K. Prezentēšana. Rīga : DE NOVO, 2000. 111 lpp. 

8. Paegle, Dz., Kušķis, J. Kā latvietis runā… R : 1994. 159 lpp. 

Periodika, interneta resursi 

un citi avoti 

1.Vurio Dţ. Tas ir lielisks rīks, ja to izmanto lietderīgi –  

http://microsoft.com/latvija/bussinessportal/themes/maerketing/articl

e5.mspx 

2. Prezentācijas plānošana - http://www.liis.lv/ecdl/am6/6112.htm 

www.ted.com u.c.  

Raksti krājumos: „Latviešu valodas kultūras jautājumi”, „Valodas 

aktualitātes”, „Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi”, „Vārds un tā 

pētīšanas aspekti”, interneta resursi: www.lu.lv/filol/valoda/, 

www.valoda.lv,  www.vvk.lv,   u.c. 
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(profesionālais bakalaurs, profesionālais maģistrs, profesionālā studiju programma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://microsoft.com/latvija/bussinessportal/themes/maerketing/article5.mspx
http://microsoft.com/latvija/bussinessportal/themes/maerketing/article5.mspx
http://www.liis.lv/ecdl/am6/6112.htm
http://www.ted.com/
http://www.lu.lv/filol/valoda/
http://www.valoda.lv/
http://www.vvk.lv/
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KURSA KODS  
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA 
 

*Kursa nosaukums latviski Ilgtspējīgas attīstības plānošana 

*Kursa nosaukums angliski Sustainable development planning 

*Studiju programma/-as, kurai/-ām 

tiek piedāvāts studiju kurss 

Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un 

inţenierija 

*Statuss (A, B, C daļa) B 

*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums 

pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas 

4 

*KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Olga Glikasa 

 

Dabas un sociālo 

zinātľu fakultāte 

Docente, Dr.paed. 

 

Māra Zeltiľa Dabas un sociālo 

zinātľu fakultāte 

Docente, Dr.biol. 

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 160 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, praktiskie 

un laboratorijas darbi = 2 st.) 

16 

*Semināru vai praktisko nodarbību skaits 16 

Laboratorijas darbu skaits  

*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 

bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 7- 

doktora; P – profesionālais**) 

P 

*Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 

programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Bioloģija I, II (A daļa); Vides ķīmija (B daļa);  Vides 

ekonomika un politika (B daļa); Ietekmes uz vidi 

novērtējums (B1 daļa) u.c. 

Zinātľu nozare/apakšnozare Vides zinātne 

*Kursa mērķi 

 

 

Apgūt attīstības plānošanas teoriju un  tās praktiskās 

pielietošanas metodoloģiju. 

Veidot priekšstatu par indivīda un sabiedrības 

veselības veicināšanas procesu ilgtspējīgai attīstībai, 

kurā sabiedrība uzľemas kontroli par vidi un 

apstākļiem, kas ietekmē vides un cilvēka veselību. 

*Kursa uzdevumi 

 

 

 

1. Iepazīstināt ar ilgtspējīgas attīstības un plānošanas 

principiem, īstenošanas iespējām daţādos 

plānošanas līmeľos.  

2. Attīstīt prasmes izvērtēt daţādu faktoru un veselības 

sociālekonomisko determinantu savstarpējās 

mijiedarbības ietekmi uz cilvēka veselību. 

3. Veidot prasmes iesaistīties plānošanas procesos un 

plānošanas dokumentu īstenošanas pārraudzībā. 

*Kursa rezultāti (apgūstamās kompetences) Izprot telpiskās attīstības aspektus un vides, veselības 

un nacionālās attīstības kopsakarības.  

Spēj iesaistīties plānošanas procesos, pārzin 

sabiedrības iesaistes metodes.  

 

Kursa valoda Latviešu 
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*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Plānošanas process: pieejas plānošanas 

procesam (t.sk. ilgtspējīga attīstība; telpiskā 

plānošana kā integrēta pieeja); attīstības 

plānošanas tiesiskais pamats un 

programmatiskie dokumenti. Plānošanas 

dokumentu sistēmas, līmeľi. Veselība kā 

cilvēka dzīves kvalitātes priekšnosacījums, 

sabiedrības veselības problemātika,  

mērķgrupu pieeja, politikas plānošanas un 

dokumentu specifika Latvijā. 

Plānu īstenošanas pārraudzība,  sabiedrības 

iesaiste plānošanas procesos.  

 

Planning process: approaches (including sustainable 

development, spatial development planning); the legal 

basis and programmatic documents for the planning 

process. Planning process document system and levels. 

Health as a precondition for the quality of human life, 

public health issues, target approach, policy planning 

document specific in Latvia.  

Plan implementation monitoring, public involvement 

in planning processes.  

 

 

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS 

Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, 

ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas) 

Apjoms 

stundās 

Veids  

(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 

1.Terminoloģija 

Ilgstpējīgas attīstības dimensijas, mērķi, pamatprincipi. 

Veselības jēdziena holistiskais skaidrojums. 

Veselības jēdziens, veselība kā fiziskā, psihiskā un 

sociālā labklājība. Veselības pašvērtējums. 

8 Lekcijas, seminārs, praktiskā 

nodarbība 

2. Plānošanas process 

Plānošanas sistēma: attīstības, teritorijas, telpiskā, 

politikas plānošana. Plānošanas tiesiskais pamats un 

programmatiskie dokumenti Eiropas Savienībā un 

Latvijā. Plānošanas dokumentu sistēma, līmeľi, to 

specifika. 

12 Lekcijas, praktiskās 

nodarbības 

3. Sabiedrības veselības veicināšanas pamatprincipi 

un specifika  

Endogeno un eksogēno (vides) faktoru (dzeramais ūdens, 

troksnis, klimata izmaiľas, atmosfēras gaiss, mājokļu un 

pilsētu veselība) 

ietekme uz cilvēka organismu. 

Veselības veicināšana, prioritārie virzieni, mērķgrupas, 

veselīgs dzīves veids. 

12 Lekcijas, praktiskās 

nodarbības 

 

4. Plānošanas procesa un plānu īstenošanas 

pārraudzība 

Indikatoru sistēmas, to izmantošana.  

8 Praktiskās nodarbības 

 

5.Sabiedrības iesaiste plānošanas procesos un plānu 

īstenošanā 

Priekšnosacījumi, mērķgrupu noteikšana, iesaistes 

metodes un paľēmieni, līmeľi.  

12 Lekcijas, praktiskās 

nodarbības 

 

6. Sabiedrības veselības apskats Latvijā, 

salīdzinājums ar citām Eiropas valstīm. Prioritāšu 

noteikšana sabiedrības veselībā daţādās mērķa 

grupās. 

6 Lekcijas, praktiskā nodarbība 
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Demogrāfiskie rādītāji. Bieţākie saslimstības un 

mirstības cēloľi. Medicīniski ekonomiskā statistika. 

Prioritātes daţādās vecuma grupās. Iespējamie veselības  

riski daţādās profesijās, to novērtējums. 

7. Ilgtspējīgas attīstības pārvaldības instrumenti 

Attīstības instrumentu lietošanas un pieredzes 

izvērtējums Latvijā. Kopsavilkums par aktuālajiem 

nozaru politikas plānošanas dokumentiem. 

6 Praktiskās nodarbības, 

seminārs  

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 

1. Sagatavot referātu par vides faktoru ietekmi uz 

cilvēka veselību (izvēlēties vienu faktoru). Prezentēt 

izstrādāto referātu studentu grupā. 

2. Iepazīties ar daţāda līmeľa (nacionālais, reģionālais, 

vietējais, nozaru, uzľēmuma/ iestādes) plānošanas 

dokumentiem un sagatavot to izvērtēšanas 

blokshēmu.  

3. Veikt pētījumu Prioritātes sabiedrības veselības 

veicināšanā (pilsētā, pagastā, konkrētā darba vietā 

u.tml.). 

4. Veikt konkrēta sabiedriskās apspriešanas procesa 

novērošanu un analīzi. Rezultātus prezentēt studentu 

grupā vai sagatavot anotāciju par vienu nodaļu Rīgas 

Stradiľa Universitātes 2008.gada izdevumā Vides 

veselība (sastādījusi Maija Eglīte). 

5. Izvēlēties vienu analizējamo plānošanas dokumentu, 

veikt tā  izvērtējumu, īpaši akcentējot atbilstību 

ilgtspējīgas attīstības perspektīvai,  un indikatoru 

sistēmas izstrādi tā īstenošanas pārraudzībai. 

18 

 

 

 

                                22 

 

 

 

18 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

                               22 

*Prasības KRP iegūšanai Aktīva līdzdalība lekcijās un semināros (20%), patstāvīgo darbu 

izpilde (40%), sekmīgi nokārtots eksāmens (40%). 

*Mācību pamatliteratūra 1. Vide un ilgtspējīga attīstība. M. Kļaviľa un J. Zaļokšľa red. 

LU: Rīga, 2010, 334 lpp.  

2. Vides veselība. Sastādītāja Maija Eglīte. R.: Rīgas Stradiľa 

universitāte, 2008,696 lpp. 

3. Leins N. Stratēģiskā plānošana.- Rīga: Multineo, 2007. 

4. Vanags E., Vilka I. Pašvaldību darbība un attīstība.- Rīga: LU 

Akadēmiskais apgāds, Latvijas Pašvaldību savienība, 2006. 

 

Mācību papildliteratūra 1. Jūrmalietis R. Uzvedības zinātne, vide, veselība. –R.: LU, 

2000. 

2. Veselība 21 – Veselība visiem 21.gadsimtā. Veselību 

visiem politikas pamatnostādnes PVO Eiropas reģionam. 

Eiropas Veselība Visiem sērija Nr.6, PVO, 1999. 

3. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam 

(Latvija 2030), 2010. Pieejama elektroniskā versija: 

http://latvija2030.lv 

4. Latvijas ilgstpējīgas attīstības indikatoru pārskats 2006. 

Latvijas Republikas Vides ministrija. Latvijas Vides, 

ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra. Rīga, 2007. 

 

Periodika, interneta resursi un 1. Latvijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
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citi avoti ministrija: www. varam.gov.lv 

3.  Valsts kanceleja: www.polsis.mk.gov.lv 

      4.   Ţurnāls „Vides vēstis”. 

      5.   Ţurnāls „Ambio” (Zviedrija) 

 

 

Kursa autors: 

 Olga Glikasa 

Māra Zeltiľa 

18.04.2011. 

 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

Kurss apstiprināts:   

Anita Jansone 

DSZ fakultātes domes sēdes 

protokols Nr. 14, 

12.05.2011. 

 Prodekāne Paraksta atšifrējums  

 

* Obligāti aizpildāmie lauki 

** Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā 

(profesionālais bakalaurs, profesionālais maģistrs, profesionālā studiju programma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://varam.gov.lv/
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B2 daļa 
KURSA KODS  

 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA 
 

*Kursa nosaukums latviski Vides inţenierijas pamati 

*Kursa nosaukums angliski Basics of environmental engineering 

*Studiju programma/-as, kurai/-ām 

tiek piedāvāts studiju kurss 

Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un 

inţenierija 

*Statuss (A, B, C daļa) B2 

*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums 

pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas 

2 

*KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Laimons Virsis Dabas un sociālo zinību 

fakultāte 

Mg.sc.educ. 

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 

st.) 

80 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 

praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

74 

*Semināru vai praktisko nodarbību 

skaits 

6 

Laboratorijas darbu skaits  

*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 

bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 

7- doktora; P – profesionālais**) 

P 

*Pārbaudes forma/ -as Ieskaite 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 

programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Fizika, ķīmija 

Zinātľu nozare/apakšnozare  

*Kursa mērķi Veidot studentiem nepieciešamās pamatzināšanas vides 

inţenierijā. 

*Kursa uzdevumi 

 

Veidot iemaľas analizēt un novērtēt vides kvalitāti, iepazīt 

vides pārvaldības un inţeniertehniskos pasākumus vides 

aizsardzības jomā. 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 

kompetences) 

Studenti iepazīst un izprot procesu ietekmi uz apkārtējo vidi. 

Prot veikt vienkāršus ietekmes uz vidi aprēķinus. 

Kursa valoda Latviešu 

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Nelabvēlīgā vides piesārľojuma 

ietekme. Kontroles stratēģija. Vides 

aizsardzības likumdošana. Vides 

aizsardzības likumdošana. Ūdens 

piesārľošana. Gaisa piesārľošana. 

Cieto atkritu pārvaldība. Ekoloģija. 

Atjaunojamie enerģijas resursi. 

Apkārtējās vides ietekmes 

novērtējums. Skaľas piesārľojums. 

Biotic and abiotic Environment. 

Adverse effects of environmental pollution. 

Control strategies. 

Environmental act and regulations. 

Water pollution. Air pollution. Solid waste management. 

Ecology. Renewable sources of energy. Environmental 

impact assessment. Noise pollution. 
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*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS 

Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, 

ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas) 

Apjoms 

stundās 

Veids  

(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 

Vides inţenierijas pamata nostādnes 2 Lekcija 

Dzīvā un nedzīvā vide   

Piesārľojuma negatīvā ietekme uz vidi   

Ekoloģiskā likumdošana   

Pārraudzības stratēģija   

Ūdens piesārľojums 8 Lekcija, seminārs 

Ūdens resursi   

Lietus ūdeľi   

Virszemes un pazemes ūdens resursi   

Ūdens apgādes shēmas   

Ūdens apgāde   

Ūdens kvalitātes prasības   

Iekšējā aprite un ūdens ekonomija   

Gaisa piesārľojums 4 Lekcija 

Piesārľojuma noteikšana   

Piesārľojuma avotu klasifikācija   

Piesārľojuma kontrole   

„Siltumnīcas efekts”   

Cieto atkritumu pārvaldība 4 Lekcija, seminārs 

Sastāvs, īpašības   

Atkritumu utilizācija   

Cieto atkritumu apsaimniekošana   

Bīstamo atkritumu uzglabāšana   

Ekoloģija 4 Lekcija 

Ekoloģiskie pētījumi   

Ekosistēma   

Enerģētiskā plūsma ekosistēmā   

Bioloģiskā daudzveidība   

Iedzīvotāju izpēte   

Atjaunojamie enerģijas resursi 4 Lekcija 

Saules   

Vēja   

Ūdens   

Biomasas   

Ģeotermiskā   

Ietekmes uz apkārtējo vidi novērtējums 4 Lekcija 

Ietekmes novērtējuma nepieciešamība   

Novērtējuma metodoloģija   

Trokšľu piesārľojums 2 Lekcija 

Trokšľu līmeľi   

Skaľas raksturlielumi   

Jūtība pret skaľu   

Pieľemamais trokšľu līmenis   

Trokšľu piesārľojuma līmeľa mērīšana   
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*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 

Vides inţeniertehnisko iekārtu funkciju izpēte 4 

Ūdens apgādes un notekūdeľu shēmas izpēte 6 

Atkritumu apsaimniekošanas objekta izpēte 5 

Gaisa piesārľojuma objektu izpēte 6 

Skaľas piesārľojuma avotu lokalizācija 4 

Ūdens apgādes aprēķins 10 

Notekūdeľu savākšanas aprēķins 8 

*Prasības KRP iegūšanai Prast noteikt iespējamos piesārľojuma veidus. Prast 

ieteikt risinājumus piesārľojuma samazināšanai – 

novēršanai. Raksturot jauna objekta iespējamo ietekmi 

uz apkārtējo vidi. 

*Mācību pamatliteratūra R.Weiner, R.Matthews, Enviromental Engineering. 

Mācību papildliteratūra R.C.Gaur. „Basic environmental engoneering”. 

2009.New Age International. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti http://ascelibrary.org/eeo/ 

Kursa autors:  

 
Laimons Virsis 04.04.2011. 

 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

Kurss apstiprināts: 

 Anita Jansone 

DSZ fakultātes domes sēdes 

protokols Nr. 14, 

12.05.2011. 

 Prodekāne Paraksta atšifrējums  

 

* Obligāti aizpildāmie lauki 

** Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā 

(profesionālais bakalaurs, profesionālais maģistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS  
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA 
 

*Kursa nosaukums latviski Tēlotāja ģeometrija un inţeniergrafika 

*Kursa nosaukums angliski Descriptive geometry and engineering graphik 

*Studiju programma/-as, kurai/-ām 

tiek piedāvāts studiju kurss 

Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un 

inţenierija 

*Statuss (A, B, C daļa) B2 

*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums 

pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas 

3 

*KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Inese Briška Dabas un sociālo 

zinātľu fakultāte 

Lektore, Mg.sc.educ 

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 

st.) 

120 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 

praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

12 

*Semināru vai praktisko nodarbību 

skaits 

12 

Laboratorijas darbu skaits  

*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 

bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 

7- doktora; P – profesionālais**) 

1-4 

*Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 

programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Iemaľas darbā ar AutoCAD programmu 

Zinātľu nozare/apakšnozare Datorzinības 

*Kursa mērķi 

 

 

Sniegt studentiem zināšanas par tēlotājas ģeometrijas 

pamatiem  un nostiprināt projektēšanas pamatmetodes 

AutoCAD vidē 

 

*Kursa uzdevumi 

 

 

 

Iepazīstināt studentus ar tēlotājģeometrijas 

pamatjēdzieniem. 

Iemācīt izstrādāt divdimensiju un trīsdimensiju projektus ar 

daţādu sareţģītības pakāpi AutoCad vidē 

 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 

kompetences) 

Spēj izstrādāt divdimensiju un trīsdimensiju projektus 

 

Kursa valoda Latviešu 

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Tēlotājģeometrijas elementi. 

Trīsdimensiju modelēšana. 

Divdimensiju un trīsdimensiju projektu 

izstrāde. 

Descriptive geometry elements. 

Three-dimensional modeling. 

Two-dimensional and three-dimensional projects. 

 

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS 

Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, 

ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas) 

Apjoms 

stundās 

Veids  

(lekcijas, semināri, praktiskās 
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nodarbības, laboratorijas darbi) 

Tēlotājģeometrijas pamati. (Projekciju metode. 

Ortogonālās projekcijas. Pozīciju uzdevumi. Metriskie 

uzdevumi. Aksonometriskās projekcijas. 

10 L,P 

Tehniskās rasēšanas elementi. Rasējumu noformēšana. 6 L,P 

Ģeometriskās konstrukcijas 4 L,P 

Kopsalikuma vienību attēlošana. 2 L,P 

Atkārtojums par AutoCAD pamatjēdzieniem 4 L,P 

AutoCAD zīmēšanas un rediģēšanas komandas 4 L,P 

Teksta ievade rasējumā. Tabulas. 2 L,P 

 

Divdimensiju projektēšana. 6  

Trīsdimensiju modelēšana.(Trīsdimensiju modelēšanas 

pamati. Karkasu modelēšana. 3D virsmu modelēšana. 

Cietķermeľu objektu modelēšana.) 

10 L,P 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 

Patstāvīgi izstrādāt divdimensiju un trīsdimensiju 

projektus. 

72 

*Prasības KRP iegūšanai Sekmīgi nokārtots gala pārbaudījums 

*Mācību pamatliteratūra 7. Bogoļubovs S. Rasēšana.-R.: Zvaigzne, 1990.-

303 lpp. 

8. Орлов А. AutoCAD 2009. СПб.:Питер, 2008 – 

384с. 

9. Полещук Н.Н. AutoCAD 2008. СПб.:БХВ 

Петербург, 2007 - 1184с. 

10. Левковец Л.Б. AutoCAD 2008 для 

начинающих,  СПб.:БХВ Петербург, 2007 – 

464с. 

Mācību papildliteratūra 1. Peļinins A., Spalis G. AutoCAD datorizētā 

projektēšana. Rīga: SIA „J.L.V.”, 2003. – 199 

lpp. 

2. Jurāns V., Rieksts V., Seľins A. 

Inţeniergrafika.R.: Zvaigzne,1983.-275 lpp. 

3. Mozga N. Automatizētā projektēšana ar 

AutoCAD 2007.  Rīga: SIA „Mācību grāmata”, 

2007. – 138 lpp. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti  

 

Kursa autors: 
 Inese Briška 03.04.2011. 

 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

Kurss apstiprināts:  Anita Jansone 

DSZ fakultātes domes sēdes 

protokols Nr. 14, 

12.05.2011. 

 Prodekāne Paraksta atšifrējums  

* Obligāti aizpildāmie lauki 

** Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā 

(profesionālais bakalaurs, profesionālais maģistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS  

 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA 

 

*Kursa nosaukums latviski Nano fizika un kvantu elektronika 

*Kursa nosaukums angliski Nano Physics and Quantum Electronics 

*Studiju programma/-as, kurai/-ām 

tiek piedāvāts studiju kurss 

Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un 

inţenierija 

*Statuss (A, B, C daļa) B 

*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums 

pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas 

2 

*KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Jānis Rimšāns  Dabas un sociālo 

zinātľu fakultāte 

Profesors, Dr.math. 

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 

st.) 

80 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 

praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

10 

*Semināru vai praktisko nodarbību 

skaits 

4 

Laboratorijas darbu skaits 2 

*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 

bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 

7- doktora; P – profesionālais**) 

P 

*Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 

programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Kvantu mehānika, cietvielu fizika, pusvadītāju fizika, 

elektromagnētisms 

Zinātľu nozare/apakšnozare fizika 

*Kursa mērķi 

 

 

Sniegt konkrētas zināšanas nano fizikas un kvantu 

elektronikas  pamatjautājumos 

*Kursa uzdevumi Iemācīt studentiem nano fizikas un kvantu elektronikas  

pamatjēdzienus un pamatsakarības un to pielietošanu 
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 praktiskas dabas uzdevumu risināšanā. Visi aplūkojamie 

jēdzieni tiek nostiprināti, risinot atbilstošus  problēmu 

uzdevumus. 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 

kompetences) 

Studenti gūst  ieskatu  nano fizikas un kvantu elektronikas  

problēmās, zina pamatjēdzienus, orientējas uzdevumu 

risināšanas metodoloģijā, ir gatavi padziļinātām speciālām 

studijām 

Kursa valoda Latviešu 

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Kurss veltīts nano fizikas un kvantu 

elektronikas fizikālo procesu 

aprakstam. Tiek aplūkoti optiskā 

starojuma veidi, lāzeru fizikas pamati, 

cietvielu lāzeru darbības principi un 

nelineārās optikas parādības. 

Iepazīstina ar pusvadītāju 

heterostruktūru, krāsvielu un dalītas 

atgriezeniskās saites lāzeriem, to 

darbību, tehniskiem risinājumiem un 

pielietojumiem.  

The course is devoted to descrption of physical processes of 

nano Physics and quantum electronics. Optical irradiation 

types are considered as well as laser fundamentals, 

principles of solid substance lasers and nonlinear optics 

phenomena. The course introduces heterostructure of 

semiconductors, dye and shared feedback lasers, their 

principles, technical solutions and application.   

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS 

Tēma un apakštēma (norādīt daļu 

sadalījumu – I; II daļa …, ja kurss dalās 

vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes 

formas) 

Apjoms stundās Veids  

(lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības, 

laboratorijas darbi) 

1. Ievads nano fizikā. 

Matricu kvantu mehānika. Kvantu 

pārejas ierosinājumu ietekmē. 

Spektrālo līniju platums.  Blīvuma 

matrica. 

2                  Lekcija 

2 .Reţģa svārstības un to kvantēšana 

Atomu svārstības. Divu atomu 

molekulu svārstības. Akustisko 

svārstību kvantēšana. 

2 Lekcija 

3. Elektromagnētiskais lauks   

Elektromagnētiskā lauka enerģijas 

pārnese. Elektromagnētisko viļľu 

izplatīšanās anizotropās vidēs. 

2 Lekcija 

4. Elektromagnētiskais  lauks 

Laušanas koeficienta elipsoīds. Viļľu 

izplatīšanās vienas optiskās ass 

2 Lekcija 
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kristālos 

5. Elektromagnētiskā lauka kvantēšana 

Elektromagnētiskā lauka kvantēšana. 

Stāvokļu blīvuma funkcija un absolūti 

melna ķermeľa starojums 

2 Lekcija 

6. Elektromagnētiskā lauka teorija 

Elektromagnētiskais lauks un tā  

kvantēšana 

2 Seminārs 

7. Optisko staru gaita viendabīgās 

vidēs un lēcu sistēmās 

Optiskie viļnvadi. Optiskie stari 

lēcveidīgās vidēs. Gausa stari 

Eliptiskie stari lēcveidīgās vidēs. 

2 Lekcija 

8. Optiskie rezonatori 

Sfērisko rezonatoru sistēmas. 

Rezonanses frekvences. Zudumu 

optisko rezonatoru sistēmās. 

2 Lekcija 

9. Optiskie rezonatori 

Optisko rezonatoru spoguļu sistēmas 

2 Laboratorijas darbs 

10. Starojuma mijiedarbība ar atomu 

sistēmām 

Dielektriskā uzľēmība. Spontānās un 

inducētās pārejas, to varbūtības 

2 Lekcija 

11. Lāzeri 

Ģenerēšanas nosacījums. Lāzers 

ģenerēšanas reţīmā. Lāzera izejas 

jauda. 

2 Lekcija 

12. Lāzeru tipi 

Rubīna lāzers. Neodimija itrija-

alumīnija granāta YAG:Nd lāzers. 

Hēlija-neona lāzers. 

2 Lekcija 

13. Lāzeru tipi 

CO 2 lāzers. Pusvadītāju lāzers. 

Krāsvielu lāzers.    

2 Lekcija 

14. Nelineārā optika 2 Lekcija 
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Elektromagnētisko viļľu nelineāra 

mijiedarbība. Gaismas otrās 

harmonikas ģenerēšana. 

15. Optiskie rezonatori, lāzeri un 

nelineārā optika 

Optisko rezonatoru, lāzeru un 

nelineārās optikas teorētiskie pamati un 

ierīču darbības principi.   

2 Seminārs 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 

Literatūras studijas, gatavošanās 

semināriem un praktiskajiem darbiem, 

sekmīga mājas darbu uzdevumu 

risināšana, testu izpilde. 

48 

*Prasības KRP 

iegūšanai 

Dalība semināros, laboratorijas  un praktiskajos darbos,  izpildīti mājas darbu 

uzdevumi un testi, eksāmena kārtošana. 

*Mācību 

pamatliteratūra 

1. A.Yariv. Quantum Electronics, New York, John Wiley&Sons, 1980 

(krievu val.)  

2. Quantum electronics. Edited by Amnon Yariv. 3rd ed. New York : John 

Wiley & Sons, 1989 (angļu val.) 

3. L. Novotny, Bert Hecht. Principles of Nano-Optics, Cambridge 

University Press, 2006 (angļu val.) 

Mācību 

papildliteratūra 

O.Svelto.  Principles of lasers.  Moskva : Mir, 1979 (krievu val.) 

Periodika, interneta 

resursi un citi avoti 

http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_electronics (angļu val.) 

http://www.wepapers.com/Papers/7268/1_-

_Introduction:_Fundamentals_of_Photonics_Quantum_Electronics,_Spring_2006 

(angļu val.) 

http://www.rp-photonics.com/encyclopedia.html (angļu val.) 

 

Kursa autors: 
 Jānis Rimšāns 02.05.2011. 

 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

Kurss 

apstiprināts: 
 Anita Jnasone 

DSZ fakultātes domes sēdes protokols 

Nr. 14, 

12.05.2011. 

 Prodekāne Paraksta atšifrējums  

* Obligāti aizpildāmie lauki 

 

** Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā 

(profesionālais bakalaurs, profesionālais maģistrs, profesionālā studiju programma) 

http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/search-handle-url?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books-uk&field-author=Lukas%20Novotny
http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/search-handle-url?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books-uk&field-author=Bert%20Hecht
http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_electronics
http://www.rp-photonics.com/encyclopedia.html
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KURSA KODS  

 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA 

 

*Kursa nosaukums latviski Hidrodinamika 

*Kursa nosaukums angliski Hydrodynamics 

*Studiju programma/-as, kurai/-ām 

tiek piedāvāts studiju kurss 

Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un 

inţenierija 

*Statuss (A, B, C daļa) B 

*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums 

pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas 

2 

*KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Jānis Rimšāns  Dabas un sociālo 

zinātľu fakultāte 

Profesors, Dr.math. 

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 

st.) 

80 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 

praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

12 

*Semināru vai praktisko nodarbību 

skaits 

4 

Laboratorijas darbu skaits  

*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 

bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 

7- doktora; P – profesionālais**) 

P 

*Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 

programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Teorētiskā mehānika, matemātiskā analīze, matemātiskā 

fizika 

Zinātľu nozare/apakšnozare fizika 

*Kursa mērķi 

 

 

Sniegt konkrētas zināšanas hidrodinamikas pamatjautājumos 

 

*Kursa uzdevumi Iemācīt studentiem hidrodinamikas pamatjēdzienus un 

pamatsakarības un to pielietošanu praktiskas dabas 
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uzdevumu risināšanā. Visi aplūkojamie jēdzieni tiek 

nostiprināti, risinot atbilstošus hidrodinamisko problēmu 

uzdevumus 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 

kompetences) 

Studenti gūst  ieskatu hidrodinamikas problēmās, zina 

pamatjēdzienus, orientējas uzdevumu risināšanas 

metodoloģijā, ir gatavi padziļinātām speciālām studijām 

Kursa valoda latviešu 

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Kurss veltīts hidrodinamikas pamat 

procesu aprakstam. Tiek aplūkota 

šķidrumu kustības kinemātika, ieviesti 

saglabāšanās likumi un Navjē-Stoksa 

vienādojumi. Iepazīstina ar precīziem 

Navjē-Stoksa vienādojumu 

atrisinājumiem un robešslāľa teorijas 

pamatiem, kā arī ar hidrodinamikas 

tipiskiem uzdevumiem. 

The course is devoted to description of basic hydrodynamic 

processes. Liquid motion kinematics is considered, 

conservation laws and Navier-Stokes equations are 

introduced. Precise solutions of Navier-Stokes equations are 

introduced together with basics of boundary layer theory, as 

well as with typical problems of hydrodynamics 

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS 

Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, 

ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas) 

Apjoms 

stundās 

Veids  

(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 

1. Šķidrumu kinemātika 

Ievads šķidrumu kustībā. Inerciālas atskaites sistēmas. 

Ātrums un paātrinājums.  

Šķidruma daļiľu trajektorijas un strāvas līnijas. 

2 Lekcija 

2. Šķidrumu kinemātika 

Eilera un Reinoldsa kinemātiskas formulas. Deformāciju 

kinemātika. Savirpuļojums un cirkulācija. 

2 Lekcija 

3. Saglabāšanās likumi un plūsmu kinētika 

Masas saglabāšanās princips.  Kontroltilpums. Integrālais 

masas saglabāšanās likums. Impulss un impulsa 

moments.   

2 Lekcija 

4. Saglabāšanās likumi un plūsmu kinētika 

Impulsa un impulsa momenta saglabāšanās likumi.  

Sprieguma tenzors. Kustības vienādojums. Integrālie 

2 Lekcija 
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impulsa un impulsa momenta saglabāšanās likumi 

5. Šķidrumu kinemātika un saglabāšanās likumi 

Masas, impulsa un impulsa momenta saglabāšanās likumi 

2 Seminārs 

6. Saglabāšanās likumi un plūsmu kinētika 

Enerģijas saglabāšanās likums. Plūsmas nepārtrauktības 

vienādojums. Kustības vienādojuma atrisināmība. 

Stāvokļa vienādojums. 

2 Lekcija 

7. Saglabāšanās likumi un plūsmu kinētika 

Stoksa postulāti. Stoksa sprieguma tenzors. 

Spiediens.  Disipatīvā funkcija. 

2 Lekcija 

8. Saglabāšanās likumi un plūsmu kinētika 

Spiediena un viskozitātes termodinamiskie aspekti. 

Ideālas gāzes. Sazerlenda formula. Kustības vienādojumi 

Lagranţa koordinātēs. 

2 Lekcija 

9. Šķidrumu kinētika un saglabāšanās likumi 

Substanciālais atvasinājums un lauka teorijas elementi 

šķidrumu kinētisko parādību un saglabāšanās likumu 

aprakstā 

2 Praktiskie darbi  

10. Navjē-Stoksa vienādojumi 

Problēmas formulējums. Viskoza saspieţama un 

nesaspieţama šķidruma vienādojumi. Eilera vienādojumi 

2 Lekcija 

11. Navjē-Stoksa vienādojumi 

Navjē-Stoksa vienādojumu bezdimensionāla pieraksta 

forma. Raksturīgie parametri. Navjē-Stoksa vienādojumi 

ortogonālās koordinātēs 

2 Lekcija 

12. Navjē-Stoksa vienādojumi 

Navjē-Stoksa vienādojumi vispārinātās koordinātēs. 

Strāvas funkcija. Navjē-Stoksa vienādojumi strāvas 

funkciju pieraksta formā. 

2 Lekcija 

13. Lamināri viskozi šķidrumi 

Lamināru plūsmu analītiskie atrisinājumi 

2 Lekcija 

14. Lamināri viskozi šķidrumi 

Lamināru plūsmu analītiskie atrisinājumi 

2 Praktiskie darbi 
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15. Robeţslāľa teorija 

Robeţslāľa teorijas formulējums. Robeţslāľa 

vienādojumi. Brīvas virsmas problēmas. Nestacionārās 

un periodiskās problēmas. 

2 Lekcija 

16. Navjē-Stoksa vienādojumi 

Navjē-Stoksa vienādojumi. Lamināri viskozi šķidrumi. 

Robeţslāľa teorija 

2 Seminārs 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 

Literatūras studijas, gatavošanās semināriem un 

praktiskajiem darbiem, sekmīga mājas darbu uzdevumu 

risināšana, testu izpilde. 

48 

*Prasības KRP iegūšanai Dalība semināros un praktiskajos darbos,  izpildīti mājas 

darbu uzdevumi un testi, ieskaites un eksāmena 

kārtošana. 

*Mācību pamatliteratūra 1. Z.U.A.Warsi.Fluid Dynamics, Taylor&Francis, 

New York, 2006 (angļu val.)  

2. A.Cēbers. Teorētiskā hidrodinamika. 

Ievadlekcijas, LU, Rīga 

3. R.P.Feynman, R.B. Leighton, M.Sands. The 

Feynman Lectures on Physics, vol. 7, Mir, 

Moscow, 1977 (krievu val.)   

Mācību papildliteratūra 1. L.D.Landau, E. M. Lifshitz. Fluid Mechanics,  visi 

izdevumi 

2.P.J.Roache. Computational Fluid Dynamics, Hermosa  

         Publishers, Albuquerque, 1976 (1980, krievu val.) 

Periodika, interneta resursi un citi avoti http://en.wikipedia.org/wiki/Fluid_mechanics (angļu 

val.) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fluid_flow (angļu val.) 

http://www.rzg.mpg.de/~bds/numerics/cfd-lectures.html  

(angļu val.) 

 

Kursa autors: 
 Jānis Rimšāns 02.05.2011. 

 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

Kurss apstiprināts: 
 Anita Jansone 

DSZ fakultātes domes sēdes 

protokols Nr. 14, 

12.05.2011. 

 Prodekāne Paraksta atšifrējums  

* Obligāti aizpildāmie lauki 

** Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā 

(profesionālais bakalaurs, profesionālais maģistrs, profesionālā studiju programma) 

 

 

http://www.flipkart.com/e-m-lifshitz/
http://en.wikipedia.org/wiki/Fluid_mechanics
http://en.wikipedia.org/wiki/Fluid_flow
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KURSA KODS Fizi3004 
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA 
 

*Kursa nosaukums latviski Biofizika 

*Kursa nosaukums angliski Biophysics 

*Studiju programma/-as, 

kurai/-ām tiek piedāvāts studiju 

kurss 

Vides pārvalde 

*Statuss (A, B, C daļa) B 

*Kredītpunktu skaits; KRP 

sadalījums pa semestriem, ja kursam 

ir vairākas daļas 

2 

*KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Daiga Ţaime Dabas un sociālo zinību 

fakultāte 

Lektore, mg.sc.educ. 

*Kopējais stundu skaits (1 KRP 

= 40 st.) 

80 

*Lekciju skaits (1 lekcija, 

seminārs, praktiskie un laboratorijas 

darbi = 2 st.) 

8 

*Semināru vai praktisko 

nodarbību skaits 

8 

Laboratorijas darbu skaits  

*Kursa līmenis (1-4 – 

akadēmiskā bakalaura; 5-6 – 

akadēmiskā maģistra; 7- doktora; 

P – profesionālais**) 

3 

*Pārbaudes forma/ -as ieskaite 

Priekšzināšanas (kursa 

nosaukums, programmas daļa, 

kurā kurss jāapgūst) 

Vispārīgās fizikas kurss,  

Zinātľu nozare/apakšnozare Fizika 

*Kursa mērķi 

 

 

Sniegt zināšanas fizikas likumu pielietojumos dzīvajā dabā 

*Kursa uzdevumi 

 

 

 

Sniegt studentiem konkrētas zināšanas par fizikālu un 

matemātisku metoţu pielietojumu dzīvās dabas procesu 

aprakstos. Iemācīt veidot, saprast vienkāršus dabas modeļus, 

izprast to uzbūves pamatlikumus. 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 

kompetences) 

Studenti izprot biofizikas nozīmi, saprot metodes, kā ar 

matemātiskās modelēšanas palīdzību aprakstāmi procesi dzīvajā 

dabā, prot izmantot diferenciālvienādojumus vienkāršu modeļu 

izveidei. 

Kursa valoda Latviešu 

*KURSA ANOTĀCIJA 

LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 
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Kurss iepazīstina klausītājus ar 

fizikas un matemātikas 

likumsakarību izpausmēm dzīvajā 

dabā. Tiek apskatīti matemātisku 

modeļu piemēri, kas ļauj aprakstīt 

ar diferenciālvienādojumu 

palīdzību tādus procesus kā 

populācijas augšanu, zāļu 

uzkrāšanos organismā, plēsoľas-

upura modeli, epidēmijas 

izplatīšanos, organisma attīstību, 

saistību ar ķīmisku vielu iedarbību 

noteiktos attīstības posmos. 

Apgūtās likumsakarības tiks 

nostiprinātas ar uzdevumu 

risināšanu un vienkāršu modeļu 

izveidi. 

The course introduces regularity of physics and mathematics laws 

in the wildlife. Examples of mathematical models are considered, 

which allow, by using differential equations, to describe such 

processes as growth of population, accumulation of medicine in 

the organism, model prey-predator, spreading of epidemics, 

development of organisms, relationship with effect of chemical 

substances at certain development stages. The acquired 

knowledge is strengthened by solving problems and creation of 

simple models.  

 

 

 

 

 

 

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS 

Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa 

…, ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes 

formas) 

Apjoms 

stundās 

Veids  

(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 

Biofizikas vieta starp pārējām zinātnēm. Fizikālu 

modeļu piemēri dzīvajā dabā. Optika, svira, spiediens, 

elektrība. 

2 Lekcija 

Vienkāršu fizikālu modeļu piemēri 2 Praktiskie darbi 

Populācijas augšanas modelis, to aprakstošo 

vienādojumu un modeļu raksturojums 

2 Lekcija 

Uzdevumu risināšana un vienkāršu modeļu ar daţādiem 

parametriem apskate. 

2 Praktiskie darbi 

Zāļu devas patēriľa un uzkrāšanās organismā modelis.  2 Lekcija 

Uzdevumu risināšana un vienkāršu modeļu ar daţādiem 

parametriem sastādīšana un apskate. 

2 Praktiskie darbi 

Pēsoľas- upura modelis dabā 2 Lekcija 

Seminārs par vispārīgiem biomatemātikas jautājumiem. 2 Seminārs 

Epidēmijas izplatīšanās modeļi, to veidi, nozīme, 

risināšanas metodes. 

2 Lekcija 

Uzdevumu risināšana un vienkāršu modeļu ar daţādiem 

parametriem apskate. 

2 Praktiskie darbi 

Epidēmijas izplatīšanās modeļi, to veidi, nozīme, 

risināšanas metodes. 

2 Lekcija 

Uzdevumu risināšana un vienkāršu modeļu ar daţādiem 

parametriem apskate. 

2 Praktiskie darbi 

Organisma attīstība. Ķīmiskas reakcijas šūnā un 

difūzijas problēmas. 

2 Lekcija 

Vienkārši uzdevumi par šūnu un organisma attīstību pie 

daţādām parametru vērtībām. 

2 Praktiskie darbi 

Organisma attīstība. Tjūringa modelis. Organisma 

attīstības daţādi etapi. Krāsojuma izveide. 

2 Lekcija 

Seminārs par bioloģisku norišu modelēšanu izmantojot 2 Seminārs 
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fizikas un matemātikas metodes. 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 

Literatūras studijas,  

gatavošanās semināriem,  

uzdevumu risināšana 

18 stundas 

15 stundas 

15 stundas 

*Prasības KRP iegūšanai Iesniegti sekmīgi atrisināti mājasdarba uzdevumi, dalība 

semināros, ieskaites kārtošana. 

*Mācību pamatliteratūra D.S.Jones, B.D.Sleemann. Differential Equations and 

Mathematical Biology. 2003, A CRC Press Company 

Mācību papildliteratūra 1. P.A.Markowich. Applied Partial Differential 

Equations, a visual approach. 2007, Springer 

2. Bohl. Mathematik in der Biologie. 2006, Springer 

3. Jan Medlock, Mathematical Modeling of 

Epidemics, Univerity of Washington, Aplied 

Mathematics Department, 22.-24. may 2002 

Periodika, interneta resursi un citi 

avoti 

1. http://www. sinnesphysiologie.de  

2. http://www.spider-

biology.de/spiderbiology/pages/links.htm 

3. http://leifi.physik.uni-

muenchen.de/web_ph08/m14_schweredruck.htm 

4. http://i115srv.vu-

wien.ac.at/physik/ws95/w95i0000.htm 

5. http://xray1.physics.sunysb.edu/research/intro.php 

http://www.sinnesphysiologie.de/gruvo03/gruvoin.htm 

 

Kursa autors: 
 Daiga Ţaime 14.04.2011. 

 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

Kurss apstiprināts: 

 Anita Jansone 

DSZ fakultātes domes sēdes 

protokols Nr. 14, 

12.05.2011. 

 Prodekāne Paraksta atšifrējums  

 

* Obligāti aizpildāmie lauki 

** Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā 

(profesionālais bakalaurs, profesionālais maģistrs, profesionālā studiju programma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spider-biology.de/spiderbiology/pages/links.htm
http://www.spider-biology.de/spiderbiology/pages/links.htm
http://leifi.physik.uni-muenchen.de/web_ph08/m14_schweredruck.htm
http://leifi.physik.uni-muenchen.de/web_ph08/m14_schweredruck.htm
http://i115srv.vu-wien.ac.at/physik/ws95/w95i0000.htm
http://i115srv.vu-wien.ac.at/physik/ws95/w95i0000.htm
http://xray1.physics.sunysb.edu/research/intro.php
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KURSA KODS  
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA 
 

*Kursa nosaukums latviski Vides piesārľojuma samazināšanas tehnoloģijas 

*Kursa nosaukums angliski Pollution reduction technology  
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 

tiek piedāvāts studiju kurss 
Vides inţenierija 

*Statuss (A, B, C daļa) B 

*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums 

pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas 
4 

*KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Laimons Virsis Dabas un sociālo 

zinātľu fakultāte 

Asist., Mg. sc. educ. 

Anita Jansone Dabas un sociālo 

zinātľu fakultāte 

Asoc.prof., Dr.sc.comp. 

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 

st.) 
32 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 

praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 
27 

*Semināru vai praktisko nodarbību 

skaits 
5 

Laboratorijas darbu skaits - 
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 

bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 

7- doktora; P – profesionālais**) 

P 

*Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 

programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 
Vides inţenierija, vides procesu modelēšana 

Zinātľu nozare/apakšnozare Vides zinātne 

*Kursa mērķi 

 

 

Veidot studentiem nepieciešamās kompetences 

atjaunojamo enerģiju izmantojamībā un atjaunojamo 

energoresursu pārvaldē 

*Kursa uzdevumi 

 

 

 

Attīstīt studentu profesionālās kompetences analizēt 

un novērtēt vides kvalitāti, plānot vides pārvaldības 

un inţeniertehniskos pasākumus vides aizsardzības 

jomā. Izmantojot datorizētu rīku modelēt 

piesārľojuma procesus. 
*Kursa rezultāti (apgūstamās 

kompetences) 
Studenti gūst nepieciešamās kompetences 

atjaunojamo enerģiju lietošanā, spēj izvēlēties 

nepieciešamās iekārtas, novērtēt to ietekmes uz vidi 

sekas, patstāvīgi pieľemt lēmumus atjaunojamo 

energoresursu pārvaldes jomā. Prasme, izmantojot 

datorizētus rīkus, modelēt  piesārľojuma ietekmi uz 

vidi. 

Kursa valoda Latviešu 

 

*KURSA ANOTĀCIJA 

LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 
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Ekoloģiskā inţenierija. Ietekme uz 

apkārtējo vidi. Riska pakāpes 

analīze. Ūdens piesārľojums. Ūdens 

kvalitātes maiľa. Ūdens apgāde. 

Notekūdeľi. Dūľu apstrāde un 

uzglabāšana. Cieto atkritumu 

uzglabāšana. Resursu atjaunošana, 

atgriešana apritē. Bīstamie 

atkritumi. Radioaktīvie atkritumi. 

Meteoroloģija un gaisa 

piesārľojums. Skaľas piesārľojums. 

Datorizēti rīki piesārľojuma 

ietekmes modelēšanai. 

Environmental Engineering. Assessing 

Environmental Impact. Risk Analysis. Water 

Pollution. Measurement of Water Quality. Water 

Supply. Water Treatment. Collection of Wastewater. 

Wastewater Treatment. Sludge Treatment and 

Disposal. Nonpoint Source Water Pollution. Solid 

Waste. Solid Waste Disposal. Reuse, Recycling, and 

Resource Recovery. Hazardous Waste. Radioactive 

Waste Radiation Health Effects. Solid and Hazardous 

Waste Law. Meteorology and Air Pollution. 

Measurement of Air Quality. Air Pollution Control. 

Air Pollution Law. Noise Pollution. Tools for 

simulating the impact of pollution. 

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS 
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, 

ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas) 

Apjoms 

stundās 
Veids  

(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 

Ekoloģiskā inţenierija. 2 Lekcija. 

Ietekme uz apkārtējo vidi.  2 Lekcija. 

Riska pakāpes analīze. 2 Lekcija, praktiskā 

nodarbība. 

Ūdens piesārľojums.  2 Lekcija. 

Ūdens kvalitātes mērījumi.  4 Lekcija, seminārs 

Ūdens apgāde.  2 Lekcija. 

Ūdens apstrāde.  2 Lekcija. 

Notekūdeľu savākšana. 2 Lekcija. 

Notekūdeľu aprite.  6 Lekcija, seminārs, 

praktiskā nodarbība. 

Dūľu apstrāde un uzglabāšana.  2 Lekcija. 

Cietie atkritumi.  2 Lekcija. 

Cieto atkritumu uzglabāšana.  2 Lekcija. 

Resursu atjaunošana, atgriešana apritē un atkārtota 

izmantošana. 

2 Lekcija. 

Bīstamie atkritumi. 2 Lekcija. 

Radioaktīvie atkritumi.  2 Lekcija. 

Likumi par cietajiem un bīstamajiem atkritumiem.  2 Lekcija. 

Meteoroloģija un gaisa piesārľojums. 2 Lekcija. 

Gaisa kvalitātes mērījumi.  2 Lekcija. 

Gaisa piesārľojuma kontrole. 2 Lekcija. 

Likumi par gaisa piesārľojumu.  2 Lekcija. 

Skaľas piesārľojums. 2 Lekcija. 

Datorizēto rīku pārskats 2 Lekcija 

Piesārľojuma procesu modelēšanas pamatprincipi 4 Lekcija 

Rīka darbības principi. Piemēri 4 Praktiskā nodarbība 

Piesārľojuma procesu modelēšana. Vides izmaiľas 

procesu modelēšana. Atmosfēras dispersijas 

modelis. 

6 Praktiskā nodarbība 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 

Riska aprēķins 6 

Ūdens piesārľojuma problēmas risinājums. 8 

Ūdens mērījumu apstrāde. 6 
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Ūdens plūsmas uzdevums 4 

Ūdens sūkľa darbības aprēķins. 4 

Attīrīšanas iekārtas reţīma aprēķins 6 

Filtrācijas iekārtas aprēķins 6 

Ūdens plūsmas uzdevums Maninga formula 6 

Nostādināšanas rezervuāra aprēķins 6 

Aerācijas sistēmas aprēķins 6 

Nostādinātāja (thickener) aprēķins 4 

Cieto atkritumu savākšanas transporta uzdevums 6 

Radioaktivitātes uzdevums 4 

Atmosfēras dispersijas novērtējums 6 

Atmosfēras pašattīrīšanās aprēķins 4 

Skaľas līmeľa aprēķina uzdevums. 4 

Piesārľojuma procesu modeļa izstrāde. Vides 

izmaiľas procesu modelēšana. Atmosfēras 

dispersijas modeļa izstrāde. 

10 

  

*Mācību pamatliteratūra 1. J.L.Montech, M.H.Unsworth, 

Principles of Enviromental Physics. 

2. R.Weiner, R.Matthews, Enviromental 

Engineering. 

3. R. F. Weiner and R.A. Matthews 

„Environmental engineering”, 2003. 

Butterworth Heinemann. 

Mācību papildliteratūra И.В.Якунина, И.С. Попов „Методы и приборы 

контроля окружающей среды.” ТГТУ, 2009. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti http://ascelibrary.org/eeo/ 
 

Kursa autors: 
 

Laimons Virsis 

 

Anita Jansone 

 

04.04.2011. 

 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

Kurss apstiprināts: 

 
Anita Jansone 

DSZ fakultātes domes 

sēdes protokols Nr. 14, 

12.05.2011. 

 Prodekāne Paraksta atšifrējums  

 

* Obligāti aizpildāmie lauki 

 

** Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā 

(profesionālais bakalaurs, profesionālais maģistrs, profesionālā studiju programma) 
 
 

 

 

 

 

 

 



  

347 

 

 

KURSA KODS  
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA 
 

*Kursa nosaukums latviski Vides piesārľojuma samazināšanas tehnoloģijas 

*Kursa nosaukums angliski Pollution reduction technology  
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 

tiek piedāvāts studiju kurss 
Vides inţenierija 

*Statuss (A, B, C daļa) B 

*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums 

pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas 
4 

*KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Laimons Virsis Dabas un sociālo 

zinātľu fakultāte 

Asist., Mg. sc. educ. 

Anita Jansone Dabas un sociālo 

zinātľu fakultāte 

Asoc.prof., Dr.sc.comp. 

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 

st.) 
32 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 

praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 
27 

*Semināru vai praktisko nodarbību 

skaits 
5 

Laboratorijas darbu skaits - 
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 

bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 

7- doktora; P – profesionālais**) 

P 

*Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 

programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 
Vides inţenierija, vides procesu modelēšana 

Zinātľu nozare/apakšnozare Vides zinātne 

*Kursa mērķi 

 

 

Veidot studentiem nepieciešamās kompetences 

atjaunojamo enerģiju izmantojamībā un atjaunojamo 

energoresursu pārvaldē 

*Kursa uzdevumi 

 

 

 

Attīstīt studentu profesionālās kompetences analizēt 

un novērtēt vides kvalitāti, plānot vides pārvaldības 

un inţeniertehniskos pasākumus vides aizsardzības 

jomā. Izmantojot datorizētu rīku modelēt 

piesārľojuma procesus. 
*Kursa rezultāti (apgūstamās 

kompetences) 
Studenti gūst nepieciešamās kompetences 

atjaunojamo enerģiju lietošanā, spēj izvēlēties 

nepieciešamās iekārtas, novērtēt to ietekmes uz vidi 

sekas, patstāvīgi pieľemt lēmumus atjaunojamo 

energoresursu pārvaldes jomā. Prasme, izmantojot 

datorizētus rīkus, modelēt  piesārľojuma ietekmi uz 

vidi. 

Kursa valoda Latviešu 
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*KURSA ANOTĀCIJA 

LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Ekoloģiskā inţenierija. Ietekme uz 

apkārtējo vidi. Riska pakāpes 

analīze. Ūdens piesārľojums. Ūdens 

kvalitātes maiľa. Ūdens apgāde. 

Notekūdeľi. Dūľu apstrāde un 

uzglabāšana. Cieto atkritumu 

uzglabāšana. Resursu atjaunošana, 

atgriešana apritē. Bīstamie 

atkritumi. Radioaktīvie atkritumi. 

Meteoroloģija un gaisa 

piesārľojums. Skaľas piesārľojums. 

Datorizēti rīki piesārľojuma 

ietekmes modelēšanai. 

Environmental Engineering. Assessing 

Environmental Impact. Risk Analysis. Water 

Pollution. Measurement of Water Quality. Water 

Supply. Water Treatment. Collection of Wastewater. 

Wastewater Treatment. Sludge Treatment and 

Disposal. Nonpoint Source Water Pollution. Solid 

Waste. Solid Waste Disposal. Reuse, Recycling, and 

Resource Recovery. Hazardous Waste. Radioactive 

Waste Radiation Health Effects. Solid and Hazardous 

Waste Law. Meteorology and Air Pollution. 

Measurement of Air Quality. Air Pollution Control. 

Air Pollution Law. Noise Pollution. Tools for 

simulating the impact of pollution. 

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS 
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, 

ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas) 

Apjoms 

stundās 
Veids  

(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 

Ekoloģiskā inţenierija. 2 Lekcija. 

Ietekme uz apkārtējo vidi.  2 Lekcija. 

Riska pakāpes analīze. 2 Lekcija, praktiskā 

nodarbība. 

Ūdens piesārľojums.  2 Lekcija. 

Ūdens kvalitātes mērījumi.  4 Lekcija, seminārs 

Ūdens apgāde.  2 Lekcija. 

Ūdens apstrāde.  2 Lekcija. 

Notekūdeľu savākšana. 2 Lekcija. 

Notekūdeľu aprite.  6 Lekcija, seminārs, 

praktiskā nodarbība. 

Dūľu apstrāde un uzglabāšana.  2 Lekcija. 

Cietie atkritumi.  2 Lekcija. 

Cieto atkritumu uzglabāšana.  2 Lekcija. 

Resursu atjaunošana, atgriešana apritē un atkārtota 

izmantošana. 

2 Lekcija. 

Bīstamie atkritumi. 2 Lekcija. 

Radioaktīvie atkritumi.  2 Lekcija. 

Likumi par cietajiem un bīstamajiem atkritumiem.  2 Lekcija. 

Meteoroloģija un gaisa piesārľojums. 2 Lekcija. 

Gaisa kvalitātes mērījumi.  2 Lekcija. 

Gaisa piesārľojuma kontrole. 2 Lekcija. 

Likumi par gaisa piesārľojumu.  2 Lekcija. 

Skaľas piesārľojums. 2 Lekcija. 

Datorizēto rīku pārskats 2 Lekcija 

Piesārľojuma procesu modelēšanas pamatprincipi 4 Lekcija 

Rīka darbības principi. Piemēri 4 Praktiskā nodarbība 

Piesārľojuma procesu modelēšana. Vides izmaiľas 

procesu modelēšana. Atmosfēras dispersijas 

modelis. 

6 Praktiskā nodarbība 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 
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Riska aprēķins 6 

Ūdens piesārľojuma problēmas risinājums. 8 

Ūdens mērījumu apstrāde. 6 

Ūdens plūsmas uzdevums 4 

Ūdens sūkľa darbības aprēķins. 4 

Attīrīšanas iekārtas reţīma aprēķins 6 

Filtrācijas iekārtas aprēķins 6 

Ūdens plūsmas uzdevums Maninga formula 6 

Nostādināšanas rezervuāra aprēķins 6 

Aerācijas sistēmas aprēķins 6 

Nostādinātāja (thickener) aprēķins 4 

Cieto atkritumu savākšanas transporta uzdevums 6 

Radioaktivitātes uzdevums 4 

Atmosfēras dispersijas novērtējums 6 

Atmosfēras pašattīrīšanās aprēķins 4 

Skaľas līmeľa aprēķina uzdevums. 4 

Piesārľojuma procesu modeļa izstrāde. Vides 

izmaiľas procesu modelēšana. Atmosfēras 

dispersijas modeļa izstrāde. 

10 

  

*Mācību pamatliteratūra 4. J.L.Montech, M.H.Unsworth, 

Principles of Enviromental Physics. 

5. R.Weiner, R.Matthews, Enviromental 

Engineering. 

6. R. F. Weiner and R.A. Matthews 

„Environmental engineering”, 2003. 

Butterworth Heinemann. 

Mācību papildliteratūra И.В.Якунина, И.С. Попов „Методы и приборы 

контроля окружающей среды.” ТГТУ, 2009. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti http://ascelibrary.org/eeo/ 
 

Kursa autors: 
 

Laimons Virsis 

 

Anita Jansone 

 

04.04.2011. 

 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

Kurss apstiprināts: 

 Anita Jansone 

DSZ fakultātes domes 

sēdes protokols Nr. 14, 

12.05.2011. 

 Prodekāne Paraksta atšifrējums  

 

* Obligāti aizpildāmie lauki 

 

** Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā 

(profesionālais bakalaurs, profesionālais maģistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS  
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA 
 

*Kursa nosaukums latviski Klimata tehnoloģijas 

*Kursa nosaukums angliski Climate Technology 

*Studiju programma/-as, kurai/-ām 

tiek piedāvāts studiju kurss 

Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un 

inţenierija 

*Statuss (A, B, C daļa) B 

*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums 

pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas 

2 

*KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Daiga Ţaime 

Anita Jansone 

Dabas un sociālo 

zinātľu fakultāte 

Lektore, mg.sc.educ. 

Asoc.Prof., dr.sc.comp. 

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 

st.) 

80 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 

praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

9 

*Semināru vai praktisko nodarbību 

skaits 

7 

Laboratorijas darbu skaits  

*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 

bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 

7- doktora; P – profesionālais**) 

P 

*Pārbaudes forma/ -as ieskaite 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 

programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Vispārīgā fizika, prasme apieties ar datoru, matemātika, 

ģeogrāfija (vēlams), bioloģija (vēlams), ķīmija (vēlams), 

priekšstats par matemātisko modelēšanu (vēlams) 

Zinātľu nozare/apakšnozare fizika 

*Kursa mērķi 

 

 

Studenti veido kompetences ar vides izmaiľām saistīto 

fizikālo procesu izvērtēšanā un modelēšanā, apgūst 

mūsdienās izstrādātās jaunās klimata tehnoloģijas. 

*Kursa uzdevumi 

 

 

 

Iepazīt vides fizikas aspektus, izzināt daţādu vides procesu 

fizikālos parametrus, to savstarpējo saistību un ietekmi 

vienam uz otru, iepazīt klimata modeļus, apgūt daţādus 

klimata modelēšanas paľēmienus, pielietojot daţādas 

klimata tehnoloģijas 

 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 

kompetences) 

Studenti būs kompetenti vides procesu fizikālo izmaiľu 

izvērtēšanā un nepieciešamo lēmumu pieľemšanā, spēs 

izprast un lietot pieejamās klimata tehnoloģijas. 

Kursa valoda Latviešu 

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Klimata tehnoloģiju koncepcija pasaulē 

un Latvijā. CO2 emisijas salīdzinājums. 

Efektīvākās tehnoloģijas. Atjaunojamo 

resursu izmantošana. Bioūdeľradis. 

Concepts of Climate technology in Latvia and in the World. 

CO2 emission comparing. Most effective technologies. The 

use of reusable resources. Biohydrogen. Natural resources. 

Technologies of CO2 conserving. 
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Dabiskie avoti. CO2 uzglabāšanas 

tehnoloģijas. 

 

 

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS 

Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, 

ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas) 

Apjoms 

stundās 

Veids  

(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 

Klimata sistēmas.  2 lekcija 

Klimata tehnoloģiju koncepcija pasaulē un Latvijā.  2 lekcija 

CO2 emisijas salīdzinājums. Efektīvākās tehnoloģijas. 2 lekcija 

Atjaunojamo resursu izmantošana. Dabiskie enerģijas 

avoti.  

2 lekcija 

Bioūdeľradis kā nākotnes kurināmais. 2 lekcija 

CO2 uzglabāšanas tehnoloģijas Latvijā un pasaulē. 4 lekcija 

Seminārs par klimata tehnoloģiju koncepcijām, CO2 

emisiju, efektīvākajām vides tehnoloģijām, atjaunojamo 

un dabisko resursu izmantošanu, bioūdeľraţa 

izmantošanas iespējām, CO2 uzglabāšanas tehnoloģijām. 

2 seminārs 

Datorizēti rīki klimata procesu modelēšanā 2 lekcija 

Datorizēta rīka izmantošana pamatprincipi 8 Praktiskie darbi 

Klimata procesu modelēšanā datorizētā rīkā 6 Praktiskie darbi 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 

Literatūras studijas par klimata tehnoloģijām 

Gatavošanās semināram  

Literatūras studijas par atjaunojamo resursu un dabisko 

avotu izmantojamību 

Klimata procesa datorizēta modeļa izveide 

15 stundas 

6 stundas 

 

15 stundas 

12 stundas 

 

*Prasības KRP iegūšanai Sekmīga dalība semināros, visu uzdoto mājas darbu 

izpilde, sekmīgi nokārtota ieskaite. Izstrādāts klimata 

procesu modelis, izmantojot datorizētu rīku. 

*Mācību pamatliteratūra F.W.Taylor, Elementary Climate Physics. 

Mācību papildliteratūra J.L.Montech, M.H.Unsworth, Principles of 

Enviromental Physics 

Periodika, interneta resursi un citi avoti  

 

Kursa autors: 

  

Daiga Ţaime 

 

14.04.2011 

 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 

 

 

  

Anita Jansone 

 

14.04.2011 

 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 

Kurss apstiprināts:   

Anita Jansone 

DSZ fakultātes domes sēdes 

protokols Nr.14, 12.05.2011 

 Prodekāne  Paraksta atšifrējums  

* Obligāti aizpildāmie lauki 

** Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā 

(profesionālais bakalaurs, profesionālais maģistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS  

 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA 

 

*Kursa nosaukums latviski ATJAUNOJAMO RESURSU IZMANTOŠANA 

*Kursa nosaukums angliski USE OF RENEWABLE ENERGY 

*Studiju programma/-as, kurai/-ām 

tiek piedāvāts studiju kurss 

Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un 

inţenierija 

*Statuss (A, B, C daļa) B2 

*Kredītpunktu skaits; KRP 

sadalījums pa semestriem, ja kursam ir 

vairākas daļas 

4 

*KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Patriks Morevs 

Anita Jansone 

Dabas un sociālo 

zinātľu fakultāte 

Mg.math.,  

Asoc.prof., Dr.sc.comp. 

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 

st.) 

160 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 

praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

21 

*Semināru vai praktisko nodarbību 

skaits 

11 

Laboratorijas darbu skaits  

*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 

bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 

7- doktora; P – profesionālais**) 

P 

*Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 

programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Priekšzināšanas hidrodinamikā, fizikā, Ekoloģijā, Vides 

ķīmijā 

Zinātľu nozare/apakšnozare Vides zinātne 

*Kursa mērķi 

 

Kursa mērķis ir dot studentiem plašu izklāstu par 

atjaunojamās enerģijas izmantošanu, to veidiem un 

modeļiem.  

*Kursa uzdevumi 

 

Iemācīt studentiem  priekšstatu par enerģijas atjaunamību un 

par tās lietošanu. 

Izmantojot datorizētus rīku atjaunojamo resursu 

izmantošanas procesu modelēšanā. 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 

kompetences) 

Prasme patstāvīgi iegūt informāciju zinātniskajā vai 

populārzinātniskajā literatūrā, apzināties atjaunojamās 

enerģijas veidus un to izmantošanu, spēt izteikt savu 

viedokli par tiem un prot pielietot savas zināšanas praksē. 

Prasme, izmantojot datorizētus rīkus, modelēt  atjaunojamo 

resursu izmantošanas procesus. 

Kursa valoda latviešu 

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

 

Kurss veltīts atjaunojamai enerģijas 

  

The course is devoted to the use of renewable energy, its 
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izmantošanai. Tiek apskātīti 

atjaunojamas enerģijas veidi un tās 

iegūšanas iespējas. Tiek apskatīti 

atjaunojamas enerģijas modeļi un to 

lietošanas principi. Kā arī tiek analizēti 

enerģijas saglabāšanas un 

transportēšanas principi. Tiek apskatīti 

vairāki piemēri katram enerģijas 

veidam. Tiek apskatīti datorizēti rīku 

atjaunojamo resursu izmantošanas 

modelēšanai. 

types. Models of different energy sources are discussed, 

energy conservation processes as well as energy 

transmission and storage is discussed during the course.  

Socio-economic assessment of energy supply system is 

done.  

Tools for using of renewable resource modeling. 

 

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS 

Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II 

daļa …, ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas 

pārbaudes formas) 

Apjoms 

stundās 

Veids  

(lekcijas, semināri, 

praktiskās nodarbības, 

laboratorijas darbi) 

Atjaunojamās enerģijas perspektīvas. Saules 

starojums, starojuma plūsma uz zemes. 

4 Lekcija 

Fizikālie un ķīmiskie procesi tuvu zemes virsmai. 

Zemes enerģijas cikls. 

4 Lekcija 

Vējš, okeāna viļľi, šķidruma plūsmas, paisumi un 

bēgumi. 

4 Lekcija, Seminārs 

Siltuma plūsmas un siltuma uzglabāšana  2 Lekcija 

Enerģijas bioloģiskā pārveide un uzglabāšana. 

Enerģijas pārejas principi 

4 Lekcija 

Saules starojuma un vēja enerģijas pārveide 4 Lekcija , Seminārs 

Viļu enerģijas pārveide 4 Lekcija 

Kurināmā pārveide un citi pārveides procesi 4 Lekcija, Seminārs 

Enerģijas pārraide un uzglabāšana 4 Lekcija 

Enerģijas nodrošināšanas sistēmas. Lokālu sistēmu 

simulāciju piemēri 

4 Lekcija, Seminārs 

Enerģijas nodrošinājuma sistēmu sociāli 

ekonomiskais novērtējums  

6 Lekcija 

Kopsavilkums par kursa vielu 4 Seminārs 

Datorizēto rīku pārskats 2 Lekcija 

Atjaunojamo resursu izmantošanas procesa 

modelēšanas pamatprincipi 

4 Lekcija 

Rīka darbības principi. Piemēri 4 Praktiskā nodarbība 

Atjaunojamo resursu izmantošanas procesa 

modelēšana.  

6 Praktiskā nodarbība 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 

Referāta sagatavošana par kādu no pasniedzēja 

dotajām tēmām. Literatūras studijas, gatavošanās 

semināriem un  testu izpilde. 

Atjaunojamo resursu izmantošanas procesa modeļa 

izstrāde. 

72 

 

 

24 

*Prasības KRP iegūšanai Referāts, dalība semināros un  praktiskajos darbos, 

izpildīti mājas darbu uzdevumi un testi, eksāmena 

kārtošana. 
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*Mācību pamatliteratūra 1. Bent Sorensen – Renewable Energy, Elsevier academic 

press, 2004 (angļu val.) 

 

Mācību papildliteratūra  

Periodika, interneta resursi un citi 

avoti 

http://en.wikipedia.org/wiki/ (angļu val.) 

www.springerlink.com  (angļu val.) 

 www.sciencedirect.com (angļu val.) 

 

Kursa autors: 
 P. Morevs 02.05.2011. 

 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

 

Kursa autors: 
 A. Jansone 02.05.2011. 

 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

Kurss apstiprināts: 

 A. Jansone 

DSZ fakultātes domes 

sēdes protokols Nr. 14, 

12.05.2011. 

 Prodekāne Paraksta atšifrējums  

 

* Obligāti aizpildāmie lauki 

** Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā 

(profesionālais bakalaurs, profesionālais maģistrs, profesionālā studiju programma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.springerlink.com/
http://www.sciencedirect.com/
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KURSA KODS  
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA 
 

*Kursa nosaukums latviski Elektrotehnika un elektronika  
*Kursa nosaukums angliski  

*Studiju programma/-as, kurai/-ām 

tiek piedāvāts studiju kurss 
Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un 

inţenierija 

*Statuss (A, B, C daļa) B 

*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums 

pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas 
2 

*KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Laimons Virsis Dabas un sociālo 

zinātľu fakultāte 

Mg. sc. educ. 

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 

st.) 
80 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 

praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 
22 

*Semināru vai praktisko nodarbību 

skaits 
10 

Laboratorijas darbu skaits  
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 

bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 

7- doktora; P – profesionālais**) 

P 

*Pārbaudes forma/ -as Ieskaite 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 

programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 
Vidusskolas fizikas kurss 

Zinātľu nozare/apakšnozare  

*Kursa mērķi 

 

 

Sniegt padziļinātas zināšanas par elektrotehnikas un 

elektronikas likumsakarībām un procesiem, kas 

nepieciešamas  

*Kursa uzdevumi 

 

 

 

Sniegt zināšanas par elektrotehnikas un elektronikas 

likumsakarībām un procesiem. 

Veidot prasmes elektrotehnikā. 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 

kompetences) 

Orientēties vides mērījumos izmantojamo elektronisko 

iekārtu darbības principos.  

Kursa valoda Latviešu 

 

*KURSA ANOTĀCIJA 

LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Strāvas ķēdes slēgumi. Transformatori. 

Elektriskie filtri. Mēraparātu uzbūve 

un pielietojumi. Pusvadītāju teorētiskie 

pamati. Mikroelektronikas pamati. 

Integrālās shēmas. Ciparu un analogās 

mikroshēmas. Elektroniskie 

pastiprinātāji. Atmiľas elementi. 

Komutācijas elementi. 

Electric circuits. Transformers. Electrical filters. Measuring 

technique. Basic of semiconductors theory. Microelectronics 

basic. Digital and analog chips. Amplifiers. Memory 

elements. Switching elements. 

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS 
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, 

ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas) 

Apjoms 

stundās 
Veids  

(lekcijas, semināri, praktiskās 
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nodarbības, laboratorijas darbi) 

Strāvas ķēdes slēgumi. 6 Lekcija-2, praktiskā - 4 

Transformatori. 2 Lekcija 

Elektriskie filtri. 4 Lekcija 

Mēraparātu uzbūve un pielietojumi. 4 Lekcija 

Pusvadītāju teorētiskie pamati. 6 Lekcija -2, praktiskā 

nodarbība - 4 

Mikroelektronikas pamati. 2 Lekcija 

Ciparu un analogās mikroshēmas. 4 Lekcija-2, praktiskā 

nodarbība-2 

Atmiľas elementi. 2 Lekcija 

Komutācijas elementi. 2 Lekcija 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 

Līdzstrāvas elektrisko ķēţu aprēķins 8 

Maiľstrāvas elektrisko ķēţu aprēķins 8 

Transformatora aprēķins 4 

Filtru aprēķins 6 

Parametriskā stabilizatora aprēķins 4 

Tranzistoru darba reţīmu aprēķins 10 

Pastiprinātāju darba reţīmu un raksturlielumu 

aprēķins 

10 

Automātu projektēšana 8 

*Mācību pamatliteratūra Ē. Priednieks. „Elektrotehnikas un elektronikas” 

kursa materiāli. RTU, 2009. 

U.Zītars. „Elektronikas pamati”,Rīga, RTU, 2002 

Ē. Priednieks. „Elektriskās ķēdes un to 

vienādojumi” , Rīga, 2002 

Mācību papildliteratūra Эрл.Д.Гейтс. «Введение в электронику» 1998, 

«Феникс»  

Blackburn J.A. „Modern Instrumentation for Scientists 

and Engineers” Springer, 2001. 
Periodika, interneta resursi un citi avoti  
 

Kursa autors: 
 Laimons Virsis 15.04.2011. 

 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

Kurss apstiprināts: 

 Anita Jansone 

DSZ fakultātes domes 

sēdes protokols Nr. 14, 

12.05.2011. 
 Prodekāne Paraksta atšifrējums  

 

 

* Obligāti aizpildāmie lauki 

 

** Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā 

(profesionālais bakalaurs, profesionālais maģistrs, profesionālā studiju programma) 
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Prakses 
KURSA KODS CitiPA95 

 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Lauku prakse 

Kursa nosaukums angliski Field practice 

Studiju programma/-as, kurai/-ām 

tiek piedāvāts studiju kurss 

Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inţenierija 

*Statuss (A, B, C daļa) B  daļa  

Kredītpunktu skaits; KRP 

sadalījums pa semestriem, ja kursam ir 

vairākas daļas 

2KRP  

*KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Jānis Kārkliľš 

 

Māra Zeltiľa 

Dabas un sociālo zinātľu 

fakultāte 

Dabas un sociālo zinātľu 

fakultāte 

asistents 

 

docente, Dr. biol. 

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 

st.) 

80 

Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 

praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

2 

Semināru vai praktisko nodarbību 

skaits 

14 

Laboratorijas darbu skaits - 

Kursa līmenis  P 

Pārbaudes forma/ -as Ieskaite 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 

programmas daļa, kurā kurss 

jāapgūst) 

Bioloģija I; Dabas resursu apsaimniekošana; Ekoloģija 

Zinātľu nozare/apakšnozare Vides zinātne 

Kursa mērķi 

 

 

Nostiprināt teorētiskajos kursos apgūtās zināšanas, veidojot 

praktiskas iemaľas darbam lauka apstākļos. 

Kursa uzdevumi 

 

 

 

1. Nodrošināt zināšanu apguvi par  augu un dzīvnieku sugu 

daudzveidību un to pētīšanas daţādajām metodēm. 

2. Apgūt iemaľas daţādu paraugu ievākšanā, konservācijā un 

izpētei lauka un laboratorijas apstākļos. 

3. Veidot prasmes patstāvīgi veikt praktisku pētījumu, 

izvēloties atbilstošas metodes un analizēt iegūtos 

rezultātus. 

 

Kursa rezultāti (apgūstamās 

kompetences) 

Studenti ieguvuši izpratni par augu un dzīvnieku sugu 

daudzveidību daţādos biotopos; apguvuši praktiskas iemaľas 

dabas paraugu ievākšanā un saglabāšanā; prot izvēlēties un 

izmantot  atbilstošas praktiskā darba metodes; prot pamatot un 

aizstāvēt sava pētījuma rezultātus 

Kursa valoda Latviešu valoda 

KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
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(līdz 300 rakstu zīmēm) (līdz 300 rakstu zīmēm) 

Kursa apguves laikā studenti tiek iepazīstināti 

ar daţādiem biotopiem, augu un dzīvnieku 

sugu daudzveidību tajos un to ietekmējošiem 

faktoriem. Praktisko un patstāvīgā darba 

uzdevumi vērsti uz  studenta individuāla 

pētījuma veikšanu, kura pamatā ir dabā iegūto 

materiālu apstrāde un analīze.  

Completing the course students will be introduced 

with a variety of habitats, plant and animal diversity 

in and the influencing factors. Practical and 

independent work tasks directed to the student's 

individual conduct of the study, based on the 

handling and analysis of the resulting material in 

nature. 

 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS 

Tēma un apakštēma  Apjoms 

stundās 

Veids  

(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 

Prakses ievadinstruktāţa, uzdevumu izvirzīšana 2 Lekcija 

Purvu biotopi. Zāļu, augstā un pārejas purva 

apsekošana un izpēte. 

4 Praktiskā nodarbība 

Liepājas ezera, Baltijas jūras ūdens un piekrastes 

izpēte,  ietekmējošie faktoru noskaidrošana. Ūdens 

paraugu ievākšana un analīze lauka un laboratorijas 

apstākļos. 

4 Praktiskā nodarbība 

Tipisku pļavu biotopu izpēte. Herbārija (augu) 

ievākšana, apstrāde un prezentācija. 

4 Praktiskā nodarbība 

Mākslīgas ekosistēmas. Liepājas piejūras parka koku 

sugu daudzveidības noteikšana, koku vispārējā 

stāvokļa noteikšana. 

2 Praktiskā nodarbība 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 64 

Piedalīšanās meţu biotopu iepazīšanas nodarbībās 

sadarbībā ar AS „Latvijas valsts meţi” 

Dienvidkurzemes meţsaimniecību 

 

Sagatavots augu herbārijs (iesietā formā un 

elektroniskā formā) 

 

Sagatavošanās prakses izvērtējuma semināram un 

atskaites formas sagatavošana 

 

Laboratorijā veikto analīţu rezultātu apstrāde, atskaites 

sagatavošana 

 

Foto materiālu sagatavošana par Liepājas piejūras 

parka koku sugām 

26 

 

 

10 

 

 

10 

 

8 

 

 

10 

*Prasības KRP iegūšanai Dalība praktiskajās nodarbībās 

Sekmīgi izpildīti patstāvīgā darba uzdevumi 

Piedalīšanās prakses izvērtējuma seminārā 

Sagatavota prakses atskaites forma 

Laboratorijā veikto analīţu atskaites iesniegšana 

Iesniegts sagatavots foto materiāls dendroloģijā 

*Mācību pamatliteratūra  Biotopu rokasgrāmata. Red. I. Kabucis. -R.: 2000 

 Latvijas biotopi. Red. I. Kabucis.- R.: Latvijas 
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Dabas fonds, 2001 

 ES nozīmes putniem nozīmīgās vietas Latvijā.- 

Latvijas Ornitoloģijas biedrība, 2004 

 Keirāns, A., Iepazīsim Latvijas augus 1., 2.daļa.-

R.: Zvaigzne 

  

Mācību papildliteratūra  Egle, V., Ilziľa, A., Bioloģijas rokasgrāmata.-R.: 

Zvaigzne ABC, 1995. 

Periodika, interneta resursi un citi 

avoti 

www.latvijasdaba.lv 

 

Kursa autors: 

 

 

 

Jānis Kārkliľš 

 

Māra Zeltiľa 

15.03.2011. 

 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

Kurss apstiprināts: 
 

 
Anita Jansone 

Fakultātes domes sēdes 

protokols Nr. 14, 

12.05.2011. 

 Prodekāne Paraksta atšifrējums  

 

* Obligāti aizpildāmie lauki 

** Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā 

(profesionālais bakalaurs, profesionālais maģistrs, profesionālā studiju programma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

360 

 

KURSA KODS  

 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA 

*Kursa nosaukums latviski Vides aizsardzības institucionālā prakse 

*Kursa nosaukums angliski Environmental institutional practice 

*Studiju programma/-as, kurai/-ām 

tiek piedāvāts studiju kurss 

Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inţenierija 

*Statuss (A, B, C daļa) B1 (Vides pārvaldības virziens) 

*Kredītpunktu skaits; KRP 

sadalījums pa semestriem, ja kursam 

ir vairākas daļas 

2 KRP 

*KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Māra Zeltiľa 

 

Ingrīda Sotľikova 

Dabas un sociālo 

zinātľu fakultāte 

Dabas un sociālo 

zinātľu fakultāte 

Docente,  Dr. biol.,  

 

Lektore, Mg. sc.env. 

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 80 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, praktiskie un 

laboratorijas darbi = 2 st.) 

1 

*Semināru vai praktisko nodarbību skaits 2 

Laboratorijas darbu skaits - 

*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā bakalaura; 5-6 

– akadēmiskā maģistra; 7- doktora; P – 

profesionālais**) 

P 

*Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas 

daļa, kurā kurss jāapgūst) 

- 

Zinātľu nozare/apakšnozare Vides zinātne  

*Kursa mērķi 

 

 

Izprast un novērtēt vides aizsardzības institucionālo darbību, 

akcentējot tiesisko bāzi, sadarbību un informācijas apmaiľu 

institūciju starpā, lomu ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā 

*Kursa uzdevumi 

 

 

 

 Iepazīties ar institūcijas struktūru, funkcijām un tiesībām 

vides jomā, likumiem un likumpakārtotām normām, kas 

regulē attiecīgās institūcijas darbību 

 Iepazīties ar speciālistu profesionālo darbību, metodēm un 

darba veidiem, institūcijā izmantoto datu bāţu un 

informācijas sistēmām 

 Noskaidrot institūcijas galvenos sadarbības partnerus 

valstiskā un starptautiskā kontekstā 

 Raksturot konkrētā pašvaldības/ reģiona vides problēmas, 

to risināšanas ceļus  

 

*Kursa rezultāti (apgūstamās kompetences) Teorētisko zināšanu aprobācija praksē 

Kursa valoda Latviešu 

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Prakses mērķis ir izprast un novērtēt vides 

aizsardzības institucionālo darbību, akcentējot 

Practise is to understand and assess the 

environment institutional system, emphasis on the 
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tiesisko bāzi, sadarbību un informācijas apmaiľu 

institūciju starpā, lomu ilgtspējīgas attīstības 

nodrošināšanā  

legal basis, cooperation and information exchange 

between institutions, the role for sustainable 

development promotion.  

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS 

Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; 

II daļa …, ja kurss dalās vairākās daļās un ir 

vairākas pārbaudes formas) 

Apjoms stundās Veids  

(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas 

darbi) 

Ievadnodarbība 

Prakses ievadinstruktāţa: prakses mērķis, 

uzdevumi, dokumentācija, termiľi  

2 1 pārskata lekcija 

Konsultācijas 

Starpatskaite par prakses laikā veicamo uzdevumu 

izpildi 

2 1 seminārs 

Noslēguma seminārs 

Prakses rezultātu prezentācija 

2 1 seminārs 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 

8. Prakses uzdevumu izpilde 22 

9. Secinājumu izdarīšana un priekšlikumu izstrāde 2 

10. Atskaites sagatavošana 7 

11. Prakses rezultātu prezentācijas sagatavošana 3 

*Prasības KRP 

iegūšanai 

Patstāvīgā darba izpilde, pozitīvas atsauksmes iegūšana no prakses vietas, 

sekmīga prakses rezultātu aizstāvēšana noslēguma seminārā. 

Izvērtēšanai iesniedzamo dokumentu kopu veido: 

 Izvērsta atskaite (apjoms līdz 15 lpp.) atbilstoši prakses uzdevumiem 

 Novērtējums no prakses vietas 

 Studenta pašvērtējums 

*Mācību pamatliteratūra  

Mācību papildliteratūra  

Periodika, 

interneta resursi 

un citi avoti 

http://vvd.gov.lv/lv/normativie-akti-un politikas-planosanas-dokumenti/metodikas 

http://vidm.gov.lv/public/statistikas_veidlapas.html 

http://www.likumi.lv/doc.php?d=97132 

Iestāţu iekšējā dokumentācija 

 

Kursa autors:  

Māra Zeltiľa 

 

Ingrīda Sotľikova 

22.03.2011. 

 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

Kurss 

apstiprināts:  
 

Anita Jansone 

DSZ fakultātes domes sēdes 

protokols Nr. 14, 

12.05.2011. 

 Prodekāne Paraksta atšifrējums  

* Obligāti aizpildāmie lauki 

** Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā 

(profesionālais bakalaurs, profesionālais maģistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS  

 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA 

 

*Kursa nosaukums latviski Prakse: Piesārľojuma samazināšanas tehnoloģijas  

 

*Kursa nosaukums angliski Practics: Pollution reduction technology  

*Studiju programma/-as, kurai/-ām 

tiek piedāvāts studiju kurss 

Vides ienţenierija 

*Statuss (A, B, C daļa) B2 

*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums 

pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas 

4 

*KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Laimons Virsis DSZF Mg. sc. educ. 

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 

st.) 

180 (4 nedēļas) 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 

praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

 

*Semināru vai praktisko nodarbību 

skaits 

1 

Laboratorijas darbu skaits  

*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 

bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 

7- doktora; P – profesionālais**) 

P 

*Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 

programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Vides inţenierija, vides procesu modelēšana 

Zinātľu nozare/apakšnozare  

*Kursa mērķi 

 

 

Veidot studentiem nepieciešamās kompetences atjaunojamo 

enerģiju izmantojamībā un atjaunojamo energoresursu pārvaldē 

*Kursa uzdevumi 

 

 

 

Attīstīt studentu profesionālās kompetences analizēt un 

novērtēt vides kvalitāti, plānot vides pārvaldības un 

inţeniertehniskos pasākumus vides aizsardzības jomā. 
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*Kursa rezultāti (apgūstamās 

kompetences) 

Studenti gūst nepieciešamās kompetences atjaunojamo enerģiju 

lietošanā, spēj izvēlēties nepieciešamās iekārtas, novērtēt to 

ietekmes uz vidi sekas, patstāvīgi pieľemt lēmumus 

atjaunojamo energoresursu pārvaldes jomā. 

Kursa valoda Latviešu 

*KURSA ANOTĀCIJA 

LATVISKI (līdz 300 rakstu 

zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Ekoloģiskā inţenierija. Ietekme uz 

apkārtējo vidi. Riska pakāpes 

analīze. Ūdens piesārľojums. Ūdens 

kvalitātes maiľa. Ūdens apgāde. 

Notekūdeľi. Dūľu apstrāde un 

uzglabāšana. Cieto atkritumu 

uzglabāšana. Resursu atjaunošana, 

atgriešana apritē. Bīstamie 

atkritumi. Radioaktīvie atkritumi. 

Meteoroloģija un gaisa 

piesārľojums. Skaľas piesārľojums. 

Environmental Engineering. Assessing Environmental 

Impact. Risk Analysis. Water Pollution. Measurement 

of Water Quality. Water Supply. Water Treatment. 

Collection of Wastewater. Wastewater Treatment. 

Sludge Treatment and Disposal. Nonpoint Source 

Water Pollution. Solid Waste. Solid Waste Disposal. 

Reuse, Recycling, and Resource Recovery. Hazardous 

Waste. Radioactive Waste Radiation Health Effects. 

Solid and Hazardous Waste Law. Meteorology and Air 

Pollution. Measurement of Air Quality. Air Pollution 

Control. Air Pollution Law. Noise Pollution. 

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS 

Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, 

ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas) 

Apjoms 

stundās 

Veids  

(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 

   

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 

Instruktāţa un prakses vietas apstākļu izpēte 8 

Riska aprēķina metodika 12 

Ūdens piesārľojuma problēmas risinājumi. 16 

Ūdens mērījumu apstrāde. 12 

Ūdens plūsmas izpēte 2 

Ūdens sūkľa darbības izpēte - aprēķins. 8 

Attīrīšanas iekārtas reţīma izpēte 12 

Filtrācijas iekārtas reţīma un konstrukcijas izpēte 16 

Ūdens plūsmas izskaitļošana 16 

Nostādināšanas rezervuāra izpēte 16 

Aerācijas sistēmas darbības izpēte 16 
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Nostādinātāja (thickener) konstrukcijas un darbības 

izpēte 

8 

Izpētīt cieto atkritumu savākšanas transportēšanas 

maršrutu 

12 

Radioaktivitātes fona mērījumi 8 

Atmosfēras dispersijas novērtējums 12 

Skaľas līmeľa mērījumi. 8 

*Mācību pamatliteratūra 

1.J.L.Montech, M.H.Unsworth, Principles of Enviromental Physics. 

2.R.Weiner, R.Matthews, Enviromental Engineering. 

3.R. F. Weiner and R.A. Matthews „Environmental engineering”, 2003. 

Butterworth Heinemann. 

Mācību papildliteratūra И.В.Якунина, И.С. Попов „Методы и приборы контроля 

окружающей среды.” ТГТУ, 2009. 

Periodika, interneta 

resursi un citi avoti 

http://ascelibrary.org/eeo/ 

 

Kursa autors:  Laimons Virsis 22.03.2011. 

 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

Kurss 

apstiprināts:  Anita Jansone 

DSZ fakultātes domes sēdes 

protokols Nr. 14, 

12.05.2011. 

 Prodekāne Paraksta atšifrējums  

* Obligāti aizpildāmie lauki 

** Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā 

(profesionālais bakalaurs, profesionālais maģistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA 

*Kursa nosaukums latviski Prakse: Integrētā pieeja piesārľojuma samazināšanai  

*Kursa nosaukums angliski Practice: Integrated approach to pollution prevention  

*Studiju programma/-as, kurai/-ām 

tiek piedāvāts studiju kurss 

Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inţenierija 

*Statuss (A, B, C daļa) B1 (Vides pārvaldības virziens) 

*Kredītpunktu skaits; KRP 

sadalījums pa semestriem, ja kursam ir 

vairākas daļas 

8 KRP 

*KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Māra Zeltiľa 

 

Ingrīda Sotľikova 

Dabas un sociālo 

zinātľu fakultāte 

Dabas un sociālo 

zinātľu fakultāte 

Docente, Dr. biol.,  

 

Lektore, Mg. sc.env. 

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 320 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, praktiskie un 

laboratorijas darbi = 2 st.) 

2 

*Semināru vai praktisko nodarbību skaits 3 

Laboratorijas darbu skaits - 

*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā bakalaura; 5-6 

– akadēmiskā maģistra; 7- doktora; P – 

profesionālais**) 

P 

*Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas 

daļa, kurā kurss jāapgūst) 

- 

Zinātľu nozare/apakšnozare Vides zinātne  

*Kursa mērķi 

 

 

1. Iepazīties ar ietekmes uz vidi (IVN) un stratēģiskās ietekmes uz 

vidi (SIVN) procedūru un rezultātiem, izmantojot daţādu projektu 

pieredzi. 

2. Gūt priekšstatu par vides  risku un tā novērtēšanas metodēm.  

3. Iepazīties ar vides aizsardzības prasībām un to izpildi uzľēmumā. 

*Kursa uzdevumi 

 

 

 

 Iepazīties ar IVN un SIVN procedūru, metodoloģiju un vides 

kvalitātes novērtējumu 

 Iepazīties ar vides riska novērtēšanas metodēm 

 Izvērtēt konkrēta procesa norisi un rezultātus 

 Iepazīties ar uzľēmums darbību un nozares, kurā darbojas 

uzľēmums, specifiku 

 Iepazīties ar vides aizsardzības normatīvo aktu prasībām atbilstoši 

uzľēmuma darbības specifikai 

 Analizēt uzľēmuma darbības ietekmi uz vidi 

 Izprast un novērtēt, kā uzľēmumā tiek nodrošināta vides 

aizsardzības prasību izpilde 

 Veikt prakses vietā uzticētos uzdevumus 

*Kursa rezultāti 

(apgūstamās kompetences) 

Teorētisko zināšanu aprobācija praksē 

 

Kursa valoda Latviešu  

 

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Iepazīšanās ar ietekmes uz vidi  un stratēģiskās 

ietekmes uz vidi procedūru un rezultātiem, 

izmantojot daţādu projektu pieredzi. 

To get to now the environmental impact and 

strategic environment impact assessment procedure 

and results through various project experiences. 
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Konkrēta uzľēmuma vides snieguma novērtējums. Particular company`s environmental performance 

assessment. 

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS 

Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa 

…, ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes 

formas) 

Apjoms 

stundās 

Veids  

(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas 

darbi) 

Ievadnodarbība 

Prakses ievadinstruktāţa: prakses mērķis, uzdevumi, 

dokumentācija, termiľi  

4 2 pārskata lekcija 

Konsultācijas 

Starpatskaite par prakses laikā veicamo uzdevumu izpildi 

saistībā ar IVN procesu 

Vides izpildījuma novērtējuma plānu saskaľošana  

 

2 

 

2 

1 seminārs 

 

 

1 seminārs 

Noslēguma seminārs 

Prakses rezultātu prezentācija 

 

2 

 

1 seminārs 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 

12. Prakses uzdevumu izpilde 250 

13. Vides izpildījuma novērtēšanas plāna sastādīšana 

un īstenošana 

40 

14. Atskaites sagatavošana 12 

15. Prakses rezultātu prezentācijas sagatavošana 8 

*Prasības KRP iegūšanai Patstāvīgā darba izpilde, pozitīvas atsauksmes iegūšana no prakses 

vietas, sekmīga prakses rezultātu aizstāvēšana noslēguma seminārā. 

Izvērtēšanai iesniedzamo dokumentu kopu veido: 

 Izvērsta atskaite (apjoms līdz 25 lpp.) atbilstoši prakses 

uzdevumiem 

 Novērtējums no prakses vietas 

 Studenta pašvērtējums 

*Mācību pamatliteratūra 6. Ietekmes uz vidi novērtējums. – Rīga: IVN Valsts birojs, 2002. – 

208 lpp. 

7. Vircavs M. Ietekmes uz vidi novērtēšana. – Rīga: MKF Turība, 

2001., 105. lpp. 

3.  Belmane Inga. Rokasgrāmata vides pārvaldības sistēmas ieviešanai 

atbilstoši ISO 14001 standarta prasībām. - Lunda : LPPC : IIIEE, 2002. -, 

 ISBN 918890225080, 197 lpp. 

Mācību papildliteratūra  

Periodika, interneta resursi un 

citi avoti 

http://www.vidm.gov.lv 

http://www.vpvb.gov.lv 

 

Kursa autors:  

Māra Zeltiľa 

 

Ingrīda Sotľikova 

22.03.2011. 

 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

Kurss 

apstiprināts:  
 

Anita Jansone 

DSZ fakultātes domes sēdes 

protokols Nr. 14, 

12.05.2011. 

 Prodekāne Paraksta atšifrējums  

* Obligāti aizpildāmie lauki** Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts 

profesionālā studiju programmā (profesionālais bakalaurs, profesionālais maģistrs, profesionālā 

studiju programma) 

 

 

 

 

http://www.vidm.gov.lv/
http://www.vpvb.gov.lv/
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KURSA KODS  
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA 
 

*Kursa nosaukums latviski   PRAKSE – 

TEHNOLOĢISKO PROCESU VADĪBA 

*Kursa nosaukums angliski TECHNOLOGICAL PROCESS MANAGEMENT 

*Studiju programma/-as, kurai/-ām 

tiek piedāvāts studiju kurss 

Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un 

inţenierija 

*Statuss (A, B, C daļa) B 

*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums 

pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas 

8 

*KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Anita Jansone Dabas un sociālo 

zinātľu fakultāte 

asoc.profesore, Dr.cs.comp. 

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 

st.) 

320 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 

praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

2 

*Semināru vai praktisko nodarbību 

skaits 

3 

Laboratorijas darbu skaits - 

*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 

bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 

7- doktora; P – profesionālais**) 

P 

*Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 

programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Vides inţenierijas pamati, Tēlotāja ģeometrija un 

inţeniergrafika, Nanofizika un kvantu elektronika, 

Hidrodinamika, Satiksmes fizika un ekonofizika, Biofizika 

(B2). Visi A un B daļas kursi līdz 6.sem. 

Zinātľu nozare/apakšnozare Vides zinātne/vides inţenierzinātne 

*Kursa mērķi 

 

Apgūt prasmes vides tehnoloģisko procesu vadībā 

*Kursa uzdevumi 

 

 

 

1. Iepazīties ar vides tehnoloģiskiem procesiem 

2. Izvērtēt vides tehnoloģiskos procesus prakses vietā 

3. Izstrādāt risinājumus vides tehnoloģisko procesu 

pilnveidošanai prakses vietā 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 

kompetences) 

Iegūtas prasmes vides tehnoloģisko procesu izvērtēšanā un 

vadībā 

Kursa valoda Latviešu valoda 

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Norises vieta: uzľēmumi, kuros tiek izmantotas 

vides tehnoloģijas. Iepazīšanās ar uzľēmuma 

struktūru, funkcijām un likumiem; Izstrādāt 

tehnoloģisko procesu novērtēšanas kritērijus un 

novērtēt tehnoloģiskos procesu atbilstoši 

izstrādātiem novērtēšanas kritērijus. Piedāvāt 

risinājumus tehnoloģisko procesu pilnveidošanai. 

Venue: companies, which are used environmental 

technology.  

Get acquainted with the company's structure, 

function and laws. Develop a process evaluation 

criteria and to assess the technological process 

according to the rules for the assessment criteria. 

Offer solutions to process improvement. 
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 *KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS  

Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, 

ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas) 

Apjoms 

stundās 

Veids  

(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 

Ievadnodarbība 

Prakses ievadinstruktāţa: prakses mērķis, uzdevumi, 

dokumentācija, termiľi  

4 2 pārskata lekcija 

Konsultācijas 

Starpatskaite par prakses laikā veicamo uzdevumu izpildi 

saistībā ar vides tehnoloģisko procesu vadību 

4 seminārs 

Noslēguma seminārs 

Prakses rezultātu prezentācija 

 

2 

 

seminārs 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 

Prakses uzdevumu izpilde: 

1.Iepazīties ar uzľēmuma struktūru, funkcijām un 

tiesībām vides jomā, likumiem un likumpakārtotām 

normām, kas regulē attiecīgās institūcijas darbību; 

izvērtēt ES direktīvu ieviešanas līmeni un starptautisko 

konvenciju respektēšanu vides jomā. 

2.Izstrādāt tehnoloģisko procesu novērtēšanas kritērijus. 

3.Novērtēt tehnoloģiskos procesu atbilstoši izstrādātiem 

novērtēšanas kritērijus. 

4.Piedāvāt risinājumus tehnoloģisko procesu 

pieveidošanai. 

Atskaites un prakses rezultātu prezentācijas sagatavošana. 

Piedalīties prakses izvērtējuma seminārā. 

290 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

*Prasības KRP iegūšanai Prakses uzdevumu sekmīga izpilde un prakses 

dokumentu iesniegšana un prakses aizstāvēšana. 

Prakses noslēgumā fakultātē jāiesniedz prakses 

materiālu kopa, kurā ietilpst: 

 prakses dienasgrāmata ar prakses konsultanta 

akceptu; 

 izvērsta prakses atskaite (apjoms 5- 8 lpp.) un 

analītisks  kopsavilkums (1 lpp.) ar prakses 

konsultanta vērtējumu; 

 rakstisku atsauksmi no prakses vietas ar darba 

prakses laikā novērtējumu. 

*Mācību pamatliteratūra  Weiner Ruth F. Environmental Engineering / 

Ruth F.Weiner, Robin A.Matthews. - 

Amsterdam ; Boston : Butterworth-Heinemann, 

2003. - xiii, 484 p. : ill., maps ; 25 cm. 

 ISBN 9780750672948 

 Belmane Inga. Rokasgrāmata vides pārvaldības 

sistēmas ieviešanai atbilstoši ISO 14001 standarta 

prasībām. - Lunda : LPPC : IIIEE, 2002. -, 

 ISBN 918890225080, 197 lpp. 

Mācību papildliteratūra Vides rādītāji Latvijā 2005.gadā : statistisko datu 

krājums = Environmental indicators in Latvia 2005 : 

collection of statistical data / Latvijas Republikas 

Centrālā statistikas pārvalde ; tulk. angļu val. Maruta 
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Legzdiľa. - Rīga : Latvijas Republikas Centrālā 

statistikas pārvalde, 2006. - 80 lpp. : tab. - Paral. 

latviešu, angļu val.  ISBN 9984-06-301-1 ISSN 1407-

0766 

Vides rādītāji Latvijā 2009.gadā : statistisko datu 

krājums = Environmental Indicators in Latvia in 2009 

: collection of statistical data / Latvijas Republikas 

Centrālā statistikas pārvalde ; tulk. angļu val. Ieva 

Stangaine. - Rīga : Latvijas Republikas Centrālā 

statistikas pārvalde, 2010. - 51 lpp. : diagr.,tab. - 

(Latvijas statistika). - Teksts paral. latv., angļu val. 

 ISBN 9789984063928 ISSN 1407-0766 

Zemes un vides zinātnes : humusvielas un to loma 

vidē : : character of natural organic matter and its role 

in the environment = Earth and environmental 

Sciences / red. Vitālijs Zelčs. 

  692.sēj. Latvijas Universitātes Raksti : Zemes un 

vides zinātnes. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2005. - 

174 lpp. : tab., sh. - Bibliogr.: nod. beigās. 

 ISBN 9984-7832-3-5 

Periodika, interneta resursi un citi avoti  

 

Kursa autors: 
 Anita Jansone 02.05.2011. 

Anita Jansone Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

Kurss apstiprināts: 

 
 

Anita Jansone 

DSZ fakultātes domes sēdes 

protokols Nr. 14, 

12.05.2011. 

 Prodekāne Paraksta atšifrējums  

 

 

* Obligāti aizpildāmie lauki 

 

** Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā 

(profesionālais bakalaurs, profesionālais maģistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA 

*Kursa nosaukums latviski Pirmsdiploma prakse  

*Kursa nosaukums angliski Pregraduate practice  

*Studiju programma/-as, kurai/-ām 

tiek piedāvāts studiju kurss 

Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un 

inţenierija 

*Statuss (A, B, C daļa) B1; B2 

*Kredītpunktu skaits; KRP 

sadalījums pa semestriem, ja kursam ir 

vairākas daļas 

12 KRP 

*KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Māra Zeltiľa 

 

Dabas un sociālo zinātľu 

fakultāte 

 

Docente, Dr. 

biol.,  

 

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 

st.) 

480 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 

praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

2 

*Semināru vai praktisko nodarbību 

skaits 

3 

Laboratorijas darbu skaits - 

*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 

bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 

7- doktora; P – profesionālais**) 

P 

*Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 

programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

- 

Zinātľu nozare/apakšnozare Vides zinātne  

*Kursa mērķi 

 

 

 Bakalaura darba teorētiski un praktiski 

pētnieciskās daļas izstrāde  

*Kursa uzdevumi 

 

 

 

4. Precizēt pētījuma jautājumu, objektu un 

priekšmetu, mērķi. 

5. Izveidot pētījuma teorētisko bāzi. 

6. Izstrādāt atbilstošu pētījuma programmu. 

7. Īstenot empīrisko pētījumu. 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 

kompetences) 

Teorētisko zināšanu aprobācija praksē, pētnieciskā 

darba plānošanas un izstrādes iemaľu 

nostiprināšana 

Kursa valoda Latviešu  

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Bakalaura darba pētījuma izstrāde, 

uzdevumu izpildi saskaľojot ar darba 

zinātnisko vadītāju. 

Bachelor`s research development in coordination 

with the scientific adviser 

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS 

Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – 

I; II daļa …, ja kurss dalās vairākās daļās un ir 

Apjoms stundās Veids  

(lekcijas, semināri, 
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vairākas pārbaudes formas) praktiskās nodarbības, 

laboratorijas darbi) 

 

Ievadnodarbība 

Prakses ievadinstruktāţa: prakses mērķis, 

uzdevumi, dokumentācija, termiľi  

2 1 pārskata lekcija 

Starpatskaites par paveikto bakalaura darba 

pētījuma izstrādē 

4 2 semināri 

Noslēguma seminārs 

Prakses rezultātu prezentācija- bakalaura darba 

priekšaizstāvēšana 

 

2 

 

1 seminārs 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās 

16. Prakses uzdevumu izpilde 470 

17. Bakalaura darba pirmvarianta 

sagatavošana 

 

18. Prezentācijas sagatavošana bakalaura 

darba priekšaizstāvēšanai 

 

*Prasības KRP iegūšanai Bakalaura darba pirmvarianta un 

priekšaizstāvēšanas prezentācijas pozitīvs 

vērtējums 

*Mācību pamatliteratūra 8. Mc.Burney, D.H., White, Th.,L. Research Methods. Seven 

Edition. Thomson Learning, 2007, 441 pp. 

9.  Kristapsone, S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā. Rīga: 

Turība, 2008. 

10. Kroplijs, A., Račevska, M. Kvalitatīvās pētniecības 

metodes sociālajās zinātnēs. Rīga: RaKa, 2004 

Mācību papildliteratūra 1. Salvato, J.A., Nemerow, N.L., Agardy, F.J. Environmental 

Engineerig (5th ed.). N.Y.: Willey 

Periodika, interneta 

resursi un citi avoti 

 Studiju darbu rakstīšana un noformēšana. Metodiski 

norādījumi LiepU studentiem. Apstiprināts Studiju 

padomes sēdē 2010. gada 15. martā: 

http://www.liepu.lv/uploads/files/Studiju_darbu_rakstis

ana_noformesana_12_05_2010.pdf 

 http://petnieciba.lv 

 

Kursa autors:  

 

Māra Zeltiľa 

 

22.03.2011. 

 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

Kurss 

apstiprināts:  
 

Anita Jansone 

DSZ fakultātes domes 

sēdes protokols Nr. 14, 

12.05.2011. 

 Prodekāne Paraksta atšifrējums  

* Obligāti aizpildāmie lauki** Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts 

profesionālā studiju programmā (profesionālais bakalaurs, profesionālais maģistrs, profesionālā 

studiju programma) 

 

 

 

 

 



  

372 

 

C daļa 
KURSA KODS  

 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA 

*Kursa nosaukums latviski Lietišķā svešvaloda I,II (vācu) 

*Kursa nosaukums angliski Foreign Language in Business II (German) 

*Studiju programma/-as, kurai/-

ām tiek piedāvāts studiju kurss 

Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inţenierija 

*Statuss (A, B, C daļa) C 

*Kredītpunktu skaits; KRP 

sadalījums pa semestriem, ja kursam ir 

vairākas daļas 

2 KRP (4. semestris), 2 KRP (5. semestris) 

*KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

 

Elita Balčus 

Humanitāro un mākslas 

zinātľu fakultāte 

 

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 

40 st.) 

160 

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 

praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

- 

*Semināru vai praktisko 

nodarbību skaits 

32 

Laboratorijas darbu skaits - 

*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 

bakalaura; 5-6 – akadēmiskā 

maģistra; 7- doktora; P – 

profesionālais**) 

P 

*Pārbaudes forma/ -as Eksāmeni 

Priekšzināšanas (kursa 

nosaukums, programmas daļa, kurā 

kurss jāapgūst) 

nav nepieciešamas 

Zinātľu nozare/apakšnozare  

*Kursa mērķi 

 

 

1.Padziļināt zināšanas praktiskajā vācu valodā un lietišķajā 

vācu valodā. 

     2.Izkopt prasmes un iemaľas vācu valodas lietošanā noteiktu 

leksisku un gramatisku tēmu ietvaros, 

3.Gūt ieskatu vācu valodā runājošo valstu kultūrā, darījumu 

etiķetē, tradīcijās, mentalitātē. 
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*Kursa uzdevumi 

 

 

 

1.Apgūt vācu valodu un lietišķo vācu valodu A2 līmenī. 

2.Attīstīt visas valodu prasmes – lasīšanu, rakstīšanu, 

klausīšanos un rakstīšanu minēto tēmu ietvaros. 

3.Radīt bāzi individuālajām  vācu valodas studijām nākotnē. 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 

kompetences) 

Mācību kursu beidzot, izglītojamie apguvuši mācīšanās 

stratēģijas, lai varētu papildināt pamatprasmes valodas lietošanā  

līdz patstāvīgās valodas lietošanas līmenim B1,2. Izglītojamie 

mācību procesa laikā apgūst visas četras valodas prasmes 

(lasīšana, runāšana, rakstīšana, klausīšanās) un valodas 

lietojumu un veic savu zināšanu pašnovērtējumu. Izglītojamie 

gūst pamatzināšanas lietišķajā vācu korespondencē un biznesa 

saziľā, ievērojot Vācu valodā runājošo valstu  biznesa ētikas 

normas. 

Kursa valoda vācu valoda 

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Praktiskās nodarbības tiek plānotas saistot 

ikdienas tēmas ar lietišķās leksikas apguvi 

un vadītas, izmantojot mācību materiālus, 

kas izstrādāti Vācijā, HUEBER 

izdevniecībā, autentiskos valodas 

materiālus, aktuālos audio- un 

videomateriālus no interneta vietnēm. 

Nodarbības noris pēc modernām valodas 

mācīšanas metodēm, akcentējos 

starpkultūru saikni, izmantojot lomu 

spēles un  modelējot autentiskas 

situācijas. Vārdu krājuma paplašināšanai, 

nodarbībās mācību materiāls tiek 

papildināts ar  speciāliem tekstiem un 

literāro materiālu - dzejoļiem un 

īsstāstiem. Vingrinoties valodas 

lietojumā, tiek akcentēti spēļu elementi un 

daţādi mnemotehnikas paľēmieni. 

Practical lessons are planned combining 

the daily topics with business vocabulary learning 

and managed using the training materials developed 

in Germany, HUEBER publishing house,  the authentic 

language materials, current audio-and video from Internet 

sites. Classes take place using modern                    

language teaching methods, the importance of                  

intercultural links will be practiced 

through role playing and simulation 

of authentic situations. Vocabulary classroom training  

material  is added to the  authentic and literary material -

 poems and short stories.  Language  will  be practiced by 

using specially texts, game  features and  different 

mnemo techniques. 

 

 

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS 

Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa 

…, ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes 

formas) 

Apjoms 

stundās 

Veids  

(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 
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1.Iepazīšanās. Personīgie dati. Klišeju izteicieni. Skaitļi.  4 Praktiskas nodarbības 

2. Laika plānošana. Skaitļi. Gadskaitļi. Lietvārds. 

Artikuli. 

4 Praktiskas nodarbības 

3. Darba plānošana. Nedēļas dienas. Vietniekvārds. 

Darbības vārds. Tagadne.  

4 Praktiskas nodarbības 

4. Ēdiens. Darījumu pusdienas. Pieklājības frāzes. 

Jautājumi. 

4 Praktiskas nodarbības 

5.Ceļojums. Transports. Darījumu brauciens. 

Maksājumi. Vietniekvārdi. 

4 Praktiskas nodarbības 

6. Vajadzības. Pirkumi. Grāmatas, prese. Modālie 

darbības vārdi. 

4 Praktiskas nodarbības 

7.Orientēšanās vidē, ceļa apraksts. Ievērojamas vietas. 

Pilsēta, lauki. Kārtas skaitļa vārdi. Prievārdi. 

4 Praktiskas nodarbības 

8.Termiľplānošana. Ikdienas rutīna. Pavēles izteiksme. 

Perfekts. 

4 Praktiskas nodarbības 

9. Noraidījums, akcepts. Televīzija, kino. Lietvārds 

datīvā. 

4 Praktiskas nodarbības 

10. Svētki un tradīcijas. Ielūgumi.  4 Praktiskas nodarbības 

11. Lietišķā korespondence. Laika apstākļi. Small talk. 

Bezpersoniskās formas. 

4 Praktiskas nodarbības 

12. Apģērbs. Dresskods. Īpašības vārdi. 4 Praktiskas nodarbības 

13.Profesijas. Karjera. CV. Lietvārda ģenitīvs. 

Atgriezeniskie vietniekvārdi. 

4 Praktiskas nodarbības 

14.Aktualitātes. Ziľas. Pagātnes lietošana. 4 Praktiskas nodarbības 

15. Kultūra. Brīvais laiks. Nākotnes laiki. 4 Praktiskas nodarbības 

16.Aktuāla tēma pēc studentu izvēles. 4 Praktiskas nodarbības 

 64  

 *Apjoms stundās 

Patstāvīgie darbi – esejas, prezentācijas par aktuālām 

tēmām Vācijas kultūrā un valsts mācībā. Darbs pie 

tēmām MOODLE vidē. Savu panākumu izvērtēšana. 

96 

*Prasības KRP iegūšanai 1.Sekmīga programmas apguve, 

2.Praktisko darbu izstrāde, regulāra darbība MOODLE 

vidē, 

3.Pārbaudes darbu sekmīga izpilde, 

4.Eksāmena sekmīga nokārtošana. 

*Mācību pamatliteratūra 1.Alltag, Beruf & Co / [com.: Norbert Becker, Jorg Braunert].1 
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Kursbuch + Arbeitsbuch. - Stuttgart : Hueber, 2009. - 119 S. : ill. + 1CD 

(Niveau A1/1). - (Deutsch als Fremdsprache).  ISBN 9783191015909 

2.Aufderstrase Hartmut. Delfin : Lehrwerk fur Deutsch als 

Fremdsprache / Hartmut Aufderstrase, Jutta Muller, Thomas Storz. 

  Lehrbuch. - 1.Auflage. - Munchen : Hueber Verlag, 2001. - 256 S. : 

il. + 2 CD. - Pieejams arī kompaktdiskā.  ISBN 9783190016013 

Mācību papildliteratūra 3.Celmrauga Imanta. Vācu - latviešu vārdnīca : Ap 22000 vārdu / I. 

Celmrauga, A.Plēsuma, A.Straube. - 4., pārstr. un papild. izd. - Rīga : 

Avots, 1984. - 814 lpp. 

4.Granta Katrīna. Vācu-latviešu vārdnīca : ap 52 000 vārdu = Deutsch-

Lettisches Worterbuch / Katrīna Granta, Eleonora Pampe ; vārdn. papild. 

K.Sējēja. - 3.izd., pārstr. un papild. - Rīga : Avots, 1996. - 746,[3] lpp. 

 ISBN 5-401-00995-x Vācu-5.Latviešu vārdnīca bildēs : vairāk nekā 6 

000 vārdu un frāţu / tulk. Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. - 

360 lpp. : krās. il. ; 17 cm. - (Lieliem un maziem). - Palīgrād.: 324.-359. 

lpp.  ISBN 9984-377-12-1 

6.Большой немецко-русский словарь = Das Grosse Deutsch-

Russische Worterbuch / сост. Е.И.Лепинг...[ и др.] ; под руков. 

О.И.Москальской. 

  1. А-К. - Москва : Советская энциклопедия, 1969. - 760 с. 

7.Немецко - русский словарь : 20 000 слов = Deutsch - Russisches 

Worterbuch / авт.: H.В.Глен-Шестакова, В.Б.Линднер, А.О.Орлова, 

И.В.Рахманов. - 33-е изд., стереотипное. - Москва : Русский язык, 

1987. - 559 с. 

2. Pischel, Susanne.Geschäftskorrespondenz.-Zvaigzne ABC,1997 

Periodika, interneta resursi un citi 

avoti 

http://www.hueber.de/shared/uebungen/alltag/ 

http://www.hueber.de/delfin/ 

 

Kursa autors: 
 Elita Balčus 02.04.2011. 

 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

Kurss apstiprināts: 

 Anita Jansone 

DSZ fakultātes domes sēdes 

protokols Nr. 14, 

12.05.2011. 

 Prodekāne Paraksta atšifrējums  

* Obligāti aizpildāmie lauki 

** Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā 

(profesionālais bakalaurs, profesionālais maģistrs, profesionālā studiju programma) 
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5.  Par augstākās izglītības programmas apgūšanu 

izsniedzamā diploma un tā pielikuma paraugs 
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         PARAUGS  

 

Diploma pielikums ir izveidots saskaņā ar modeli, kuru izstrādāja Eiropas Komisija, Eiropas Padome 

un UNESCO/CEPES. Pielikuma mērķis ir sniegt pietiekamu, neatkarīgu informāciju, lai uzlabotu 

starptautisko caurredzamību un kvalifikāciju (diplomu, grādu, sertifikātu, u.c.) atbilstīgu akadēmisko 

un profesionālo atzīšanu. Pielikums sniedz aprakstu par atbilstošajā oriģinālajā kvalifikācijā minētās 

personas veikto un sekmīgi pabeigto studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Diploma 

pielikumā nedrīkst būt norādes par kvalifikācijas novērtējumu, norādījumi par tās ekvivalenci vai 

ieteikumi tās atzīšanai. Informācija jāsniedz visās astoņās sadaļās. Ja kādā sadaļā informācija netiek 

sniegta, norāda  iemeslu. 

 

DIPLOMA PIELIKUMS (Diploma sērija      Nr.        ) 

 
1. ZIĽAS PAR KVALIFIKĀCIJAS ĪPAŠNIEKU 

 

1.1 Uzvārds(-i): ……………… 

 

1.2 Vārds (-i): ……………….. 

 

1.3 Dzimšanas datums (datums/mēnesis/gads): …………………… 

 

1.4 Studenta identifikācijas numurs vai personas kods: ……………. 

 

2. ZIĽAS PAR KVALIFIKĀCIJU 

 

2.1  Kvalifikācijas nosaukums: 

Profesionālais bakalaura grāds vides zinībās un vides inženiera profesionālā kvalifikācija 

 

2.2  Galvenā(s) studiju joma(s) kvalifikācijas iegūšanai: 

Vides inženierzinātne 

 

2.3  Kvalifikāciju piešķīrušās iestādes nosaukums un statuss: 

Liepājas Universitāte, valsts akreditēta (28.08.2008), valsts dibināta, universitāte 

 

2.4  Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: tā pati, kas 2.3. punktā 

 

2.5  Studiju un eksaminācijas valoda(-s): Latviešu 

3. ZIĽAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI 
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3.1 Kvalifikācijas līmenis: Pirmais (pamatstudiju) profesionālais grāds 

 

3.2 Oficiālais programmas garums: 

4 gadi pilna laika studiju, 160 Latvijas kredītpunkti, 240 ECTS kredītpunkti 

vai 

4,5 gadi nepilna laika studiju, 160 Latvijas kredītpunkti, 240 ECTS kredītpunkti 

 

3.3 Uzľemšanas prasības: 

Vidējā izglītība 

 

4. ZIĽAS PAR STUDIJU SATURU UN IEGŪTAJIEM REZULTĀTIEM 

4.1 Studiju veids: Pilna laika studijas vai Nepilna laika studijas 

 

4.2 Programmas prasības: 

Apgūt teorētiskos pamatkursus dabas zinātnēs, matemātikā, vides tehnoloģijās, ekonomikā un 

uzņēmējdarbībā, kas attīstīta organizatoriskās prasmes un spēju stratēģiski un analītiski 

formulēt un risināt ar vides aizsardzību saistītas problēmas; apgūt nozares profesionālās 

specializācijas kursus, kas nodrošina nepieciešamās profesionālās kompetences saskaņā ar 

attiecīgajiem profesiju standartiem; apgūt vismaz 2 svešvalodas un mūsdienu komunikācijas 

līdzekļu lietošanas prasmes; veikt patstāvīgus pētījumus un apkopot rezultātus 3 studiju darbos 

un bakalaura darbā; veikt četras prakses, apliecinot teorētisko zināšanu izmantošanas prasmes 

praktiskajā profesionālajā darbībā 

 

4.3. Programmas sastāvdaļas un personas iegūtais novērtējums/atzīmes/kredītpunkti: 

A DAĻA (OBLIGĀTA) 

Kursa nosaukums Kredītpunkti ECTS 

kredīti 

Vērtējums 

Filozofija 2   

Vides ētika 2   

Ekonomikas teorija I 2   

Ekonomikas teorija II 2   

Cilvēkresursu vadība I 2   

Cilvēkresursu vadība II 2   

Informācijas tehnoloģijas I 2   

Informācijas tehnoloģijas II 2   

Angļu valoda I 3   

Angļu valoda II 3   

Angļu valoda III 2   

Ģeogrāfija un Zemes zinātnes I 3   

Ģeogrāfija un Zemes zinātnes II 3   

Bioloģija I 3   

Bioloģija II 3   

Ķīmija I 4   

Ķīmija II 2   

Matemātika I 2   

Matemātika II 2   

Uzņēmējdarbība 2   

Vides procesu modelēšana 2   
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Projektu izstrāde un vadība 2   

Fizika 4   

B DAĻA (IEROBEŽOTA IZVĒLE) 

Kursa nosaukums Kredītpunkti 
ECTS 

kredīti 
Vērtējums 

Dabas resursu apsaimniekošana 2   

Tiesību pamati un vides tiesības 3   

Klimatoloģija un meteoroloģija 3   

Ekoloģija 2   

Bioķīmija 2   

Vides ķīmija 3   

Ietekmes uz vidi novērtējums 2   

Vides inženierijas pamati 2   

Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika 3   

Nanofizika un kvantu elektronika 2   

Hidrodinamika 2   

Satiksmes fizika un ekonofizika 2   

Biofizika 2   

Vides piesārņojuma samazināšanas tehnoloģijas 4   

Klimata tehnoloģijas 2   

Atjaunojamo resursu izmantošana 4   

Elektronika un elektrotehnika 2   

Vides ekonomika un politika 3   

Vides pētījumu metodoloģija 2   

Vides tehnoloģijas 3   

Vides analītika un monitorings   2   

Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas 2   

Studiju darbs I 2   

Studiju darbs II 2   

Studiju darbs III 2   

C DAĻA (BRĪVĀ IZVĒLE) 

Lietišķā svešvaloda I 2   

Lietišķā svešvaloda II 2   

B1 izvēlas no B2 priekšmetiem, B2 izvēlas no B1 

priekšmetiem 2 

  

PRAKSE 

Lauku prakse 2   

Vides aizsardzības institucionālā sistēma 4   

Integrētā pieeja piesārņojuma novēršanai 8   

Pirmsdiploma prakse 12   

VALSTS PĀRBAUDĪJUMI 

Kvalifikācijas eksāmens 2   

Bakalaura darbs 10   

 

4.4.Atzīmju sistēma un  norādījumi par atzīmju sadalījumu: 

 

Atzīme (nozīme) Atzīmes īpatsvars šīs programmas 

studentu vidū 
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10 (izcili) % 

9 (teicami) % 

8 (ļoti labi) % 

7 (labi) % 

6 (gandrīz labi) % 

5 (viduvēji) % 

4 (gandrīz viduvēji) % 

3-1 (neapmienoši) % 

 

 Kvalifikācijas īpašnieka svērtā vidējā atzīme: 0,00 

 

4.5.Kvalifikācijas klase: ’’Standarta’’ 

5. ZIĽAS PAR KVALIFIKĀCIJAS FUNKCIJU 

 

5.1 Tiesības turpināt studijas: 

Tiesības studēt maģistra studiju programmās 

 

5.2 Profesionālais statuss: 

Nav paredzēts piešķirt 

 

6. PAPILDINFORMĀCIJA 

 

6.1 Papildinformācija: 
 

Dotais diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu sērija          Nr. 

 

Diploma pielikumu angļu valodā izsniedz Liepājas Universitāte. 

 

Liepājas Universitātes profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Vides un atjaunojamo energoresursu 

pārvaldība un inženierija” ir akreditēta no                  līdz 

 

 

 
 

 

6.2 Papildinformācijas avoti: 
 

 
 

 

7. PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS 
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7.1 Datums: 00.00.0000. 

 

7.2 Paraksts un tā atšifrējums: ____________________ Vārds, Uzvārds 

 

7.3 Parakstītāja ieľemamais amats: Liepājas Universitātes rektors 

 

7.4 Zīmogs vai spiedogs: 

 

8. ZIĽAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ 

Skat. nākamās divas lappuses 
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PARAUGS  

 

Diploma pielikums ir izveidots saskaņā ar modeli, kuru izstrādāja Eiropas Komisija, Eiropas Padome 

un UNESCO/CEPES. Pielikuma mērķis ir sniegt pietiekamu, neatkarīgu informāciju, lai uzlabotu 

starptautisko caurredzamību un kvalifikāciju (diplomu, grādu, sertifikātu, u.c.) atbilstīgu akadēmisko 

un profesionālo atzīšanu. Pielikums sniedz aprakstu par atbilstošajā oriģinālajā kvalifikācijā minētās 

personas veikto un sekmīgi pabeigto studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Diploma 

pielikumā nedrīkst būt norādes par kvalifikācijas novērtējumu, norādījumi par tās ekvivalenci vai 

ieteikumi tās atzīšanai. Informācija jāsniedz visās astoņās sadaļās. Ja kādā sadaļā informācija netiek 

sniegta, norāda  iemeslu. 

DIPLOMA PIELIKUMS (Diploma sērija      Nr.        ) 

 
1. ZIĽAS PAR KVALIFIKĀCIJAS ĪPAŠNIEKU 

 

1.5 Uzvārds(-i): ……………… 

 

1.6 Vārds (-i): ……………….. 

 

1.7 Dzimšanas datums (datums/mēnesis/gads): …………………… 

 

1.8 Studenta identifikācijas numurs vai personas kods: ……………. 

 

2. ZIĽAS PAR KVALIFIKĀCIJU 

 

2.6  Kvalifikācijas nosaukums: 

Profesionālais bakalaura grāds vides zinībās un vides pārvaldības speciālista profesionālā 

kvalifikācija 

 

2.7  Galvenā(s) studiju joma(s) kvalifikācijas iegūšanai: 

Vides pārvaldība 

 

2.8  Kvalifikāciju piešķīrušās iestādes nosaukums un statuss: 

Liepājas Universitāte, valsts akreditēta (28.08.2008), valsts dibināta, universitāte 

 

2.9  Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: tā pati, kas 2.3. punktā 

 

2.10  Studiju un eksaminācijas valoda(-s): Latviešu 

3. ZIĽAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI 
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3.4 Kvalifikācijas līmenis: Pirmais (pamatstudiju) profesionālais grāds 

 

3.5 Oficiālais programmas garums: 

4 gadi pilna laika studiju, 160 Latvijas kredītpunkti, 240 ECTS kredītpunkti 

vai 

4,5 gadi nepilna laika studiju, 160 Latvijas kredītpunkti, 240 ECTS kredītpunkti 

 

3.6 Uzľemšanas prasības: 

Vidējā izglītība 

4. ZIĽAS PAR STUDIJU SATURU UN IEGŪTAJIEM REZULTĀTIEM 

4.3 Studiju veids: Pilna laika studijas vai Nepilna laika studijas 

 

4.4 Programmas prasības: 

Apgūt teorētiskos pamatkursus dabas zinātnēs, matemātikā, vides tehnoloģijās, ekonomikā un 

uzņēmējdarbībā, kas attīstīta organizatoriskās prasmes un spēju stratēģiski un analītiski 

formulēt un risināt ar vides aizsardzību saistītas problēmas; apgūt nozares profesionālās 

specializācijas kursus, kas nodrošina nepieciešamās profesionālās kompetences saskaņā ar 

attiecīgajiem profesiju standartiem; apgūt vismaz 2 svešvalodas un mūsdienu komunikācijas 

līdzekļu lietošanas prasmes; veikt patstāvīgus pētījumus un apkopot rezultātus 3 studiju darbos 

un bakalaura darbā; veikt četras prakses, apliecinot teorētisko zināšanu izmantošanas prasmes 

praktiskajā profesionālajā darbībā 

4.3. Programmas sastāvdaļas un personas iegūtais novērtējums/atzīmes/kredītpunkti: 

A DAĻA (OBLIGĀTA) 

Kursa nosaukums Kredītpunkti ECTS 

kredīti 

Vērtējums 

Filozofija 2   

Vides ētika 2   

Ekonomikas teorija I 2   

Ekonomikas teorija II 2   

Cilvēkresursu vadība I 2   

Cilvēkresursu vadība II 2   

Informācijas tehnoloģijas I 2   

Informācijas tehnoloģijas II 2   

Angļu valoda I 3   

Angļu valoda II 3   

Angļu valoda III 2   

Ģeogrāfija un Zemes zinātnes I 3   

Ģeogrāfija un Zemes zinātnes II 3   

Bioloģija I 3   

Bioloģija II 3   

Ķīmija I 4   

Ķīmija II 2   

Matemātika I 2   

Matemātika II 2   

Uzņēmējdarbība 2   

Vides procesu modelēšana 2   

Projektu izstrāde un vadība 2   

Fizika 4   

B DAĻA (IEROBEŽOTA IZVĒLE) 

Kursa nosaukums Kredītpunkti ECTS 

kredīti 

Vērtējums 

Dabas resursu apsaimniekošana 2   
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Tiesību pamati un vides tiesības 3   

Klimatoloģija un meteoroloģija 3   

Ekoloģija 2   

Bioķīmija 2   

Vides ķīmija 3   

Ietekmes uz vidi novērtējums 2   

Vides pārvaldības pamati 2   

Vadības teorija 2   

Finanšu teorija 2   

Dokumentu pārvaldība un lietišķās attiecības 2   

Ekosistēmu un pilsētvides aizsardzība un 

pārvalde 3 

  

Atkritumu apsaimniekošana 3   

Ūdens resursu apsaimniekošana 3   

Vides komunikācija 2   

Valodas un runas kultūra 2   

Ilgtspējīgas attīstības plānošana 4   

Vides ekonomika un politika 3   

Vides pētījumu metodoloģija 2   

Vides tehnoloģijas 3   

Vides analītika un monitorings   2   

Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas 2   

Studiju darbs I 2   

Studiju darbs II 2   

Studiju darbs III 2   

C DAĻA (BRĪVĀ IZVĒLE) 

Lietišķā svešvaloda I 2   

Lietišķā svešvaloda II 2   

B1 izvēlas no B2 priekšmetiem, B2 izvēlas no B1 

priekšmetiem 2 

  

PRAKSE 

Lauku prakse 2   

Vides aizsardzības institucionālā sistēma 4   

Integrētā pieeja piesārņojuma novēršanai 8   

Pirmsdiploma prakse 12   

VALSTS PĀRBAUDĪJUMI 

Kvalifikācijas eksāmens 2   

Bakalaura darbs 10   

 

4.6.Atzīmju sistēma un  norādījumi par atzīmju sadalījumu: 
Atzīme (nozīme) Atzīmes īpatsvars šīs programmas 

studentu vidū 

10 (izcili) % 

9 (teicami) % 

8 (ļoti labi) % 

7 (labi) % 

6 (gandrīz labi) % 

5 (viduvēji) % 

4 (gandrīz viduvēji) % 

3-1 (neapmienoši) % 

 Kvalifikācijas īpašnieka svērtā vidējā atzīme: 0,00 

 

4.7.Kvalifikācijas klase: ’’Standarta’’ 

5. ZIĽAS PAR KVALIFIKĀCIJAS FUNKCIJU 
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5.3 Tiesības turpināt studijas: 

Tiesības studēt maģistra studiju programmās 

 

5.4 Profesionālais statuss: 

Nav paredzēts piešķirt 

 

6. PAPILDINFORMĀCIJA 

 

6.3 Papildinformācija: 

 

Dotais diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu sērija          Nr. 

 

Diploma pielikumu angļu valodā izsniedz Liepājas Universitāte. 

 

Liepājas Universitātes profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

„Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija” ir akreditēta no                  

līdz 

 

 

 
 

6.4 Papildinformācijas avoti: 

 

 
7. PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS 

 

7.5 Datums: 00.00.0000. 

 

7.6 Paraksts un tā atšifrējums: ____________________ Vārds, Uzvārds 

 

7.7 Parakstītāja ieľemamais amats: Liepājas Universitātes rektors 

 

7.8 Zīmogs vai spiedogs: 

 

8. ZIĽAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ 

Skat. nākamās divas lappuses 
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6. Studiju programmas tipveida plāns 
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1 lapa tipveida plāns  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

390 

 

 

 

 

 

2 lapa tipveida plāns  
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3 lapa tipveida plāns  
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7. Studiju satura un realizācijas apraksts 
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7.1.Uzľemšanas nosacījumi 

 Vidējā izglītība. 

 

7.2.Uzľemšanas prasības 

 

 Centralizētie eksāmeni latviešu valodā un literatūrā, svešvalodā. 

 Personām 

 kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam,  

 ar īpašām vajadzībām, tai skaitā personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību un normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā tikušas atbrīvotas no valsts pārbaudījumiem,  

 kuras izglītību ieguvušas ārzemēs, 

 konkursa rezultātus veido centralizētajam eksāmenam pielīdzināts vērtējums no izglītības 

dokumenta par vidējās izglītības ieguvi:  latviešu valodā - gada atzīme latviešu valodā un literatūrā vai 

gada atzīme valsts valodā; svešvalodā - gada atzīme svešvalodā. 

 Konkursa gadījumā, ja iepriekš norādīto centralizēto vai vidējās izglītības dokumenta rezultātu 

norādītajos mācību priekšmetos vērtējuma summa ir vienāda, tiek ľemta vērā  izglītības dokumenta 

vidējā atzīme LiepU noteiktajos priekšmetos. 

 

7.3.Studiju ilgums 

 

 Pilna laika klātiene - 4 gadi. 

 Nepilna laika neklātiene - 4 gadi un 6 mēneši. 

 

7.4.Programmas apjoms kredītpunktos 

 

160 kredītpunkti. 

 

7.5.Programmas struktūra 

 

 Profesionālā bakalaura studiju programmas „Vides un atjaunojamo energoresursu 

pārvaldība un inţenierija” struktūra veidota atbilstoši MK noteikumiem Nr. 481; 20.11.2001., 

kas izdoti saskaľā ar Izglītības likuma 14. panta 19. punktu. 

 Profesionālā bakalaura studiju programmu „Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība 

un inţenierija” veido  

 vispārizglītojošie studiju kursi - 20  KRP, 
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 nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi - 36 KRP,  

 nozares profesionālās specializācijas kursi  60 KRP, 

 brīvās izvēles kursi - 6 KRP, 

 prakse - 26 KRP, 

 kvalifikācijas eksāmens un bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana - 12 KRP. 

 Vispārizglītojošos studiju kursus, nozares teorētiskos pamatkursus un informācijas tehnoloģiju 

kursus abu studiju virzienu studenti apgūst kopā.. Daļēji sakrīt arī nozares profesionālās specializācijas 

kursi (29 KRP). 49 KRP (t.sk. 24 KRP prakse) tiek apgūti atkarībā no izvēlētā studiju virziena- „Vides 

pārvaldība” un „Vides inţenierija”.  

 Bakalaura programmas apguves laikā students izstrādā un aizstāv trīs studiju darbus. 

 

7.6.Iegūstamā profesionālā kvalifikācija 

 

 Pēc bakalaura programmas apguves atkarībā no izvēlētā studiju moduļa tiek piešķirta piektā 

līmeľa profesionālā kvalifikācija: 

 vides pārvaldības speciālists 

vai 

 vides inţenieris. 

 

7.7.Iegūstamais grāds 

 

 Profesionālā bakalaura grāds vides zinībās. 

 

7.8. Iegūstamais augstākās izglītības diploms 

 Profesionālās augstākās izglītības diploms. 

 

7.9. Prasības profesionālās kvalifikācijas ieguvei 

 Apgūt teorētiskos pamatkursus dabas zinātnēs,  matemātikā, vides tehnoloģijās, 

ekonomikā un uzľēmējdarbībā,  kas attīstīta organizatoriskās prasmes un spēju stratēģiski un 

analītiski formulēt un risināt ar vides aizsardzību saistītas problēmas; apgūt nozares 

profesionālās specializācijas kursus, kas nodrošina nepieciešamās profesionālās kompetences 

saskaľā ar attiecīgajiem profesiju standartiem; apgūt vismaz 2 svešvalodas un mūsdienu 

komunikācijas līdzekļu lietošanas prasmes; veikt patstāvīgus pētījumus un apkopot rezultātus 

3 studiju darbos un bakalaura darbā; veikt četras prakses, apliecinot teorētisko zināšanu 

izmantošanas prasmes praktiskajā profesionālajā darbībā. 
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7.10. Studiju formas 

 Pilna laika klātiene. 

 Nepilna laika neklātiene. 

 

7.11. Darbības formas 

 Lekcijas, praktiskie darbi, semināri, diskusijas, patstāvīgais darbs, e-studijas, projekti, 

prakses un prakšu atskaites. 

 

7.12. Pārbaudes formas 

 Ieskaites un eksāmeni (10 ballu sistēmā).  

 

7.13. Programmas īstenošanā iesaistītās struktūrvienības 

           Studiju programmas īstenošanā galvenokārt iesaistītas Dabas un sociālo zinātľu 

fakultātes struktūrvienības un docētāji, kā arī svešvalodu un latviešu valodas un literatūras 

jomas docētāji. 

 

7.14. Palīgpersonāla raksturojums 

 Studiju programmas īstenošanā bez docētājiem iesaistīti arī LiepU administrācijas 

pārstāvji un darbinieki: Dabas un sociālo zinātľu fakultātes dekāns, prodekāni, vecākā sekretāre, 

sekretāres, kā arī Studiju daļas, ITS laboratorijas, bibliotēkas darbinieki. Ar šo cilvēku palīdzību 

studenti var risināt daţādus ar studiju procesu saistītus jautājums, piemēram, Studiju daļā iegūt 

informāciju, saľemt nepieciešamos dokumentus un izziľas, bibliotēkā saľemt studijām nepieciešamo 

literatūru, ITS laboratorijā  kopēt un pavairot mācību materiālus u.tml. Ārējo sakaru daļa rūpējas par 

studentu un mācībspēku mobilitātes iespējām, savukārt, Sabiedrisko attiecību daļa veicina studentu 

piesaisti studiju programmai. Par studiju programmas saturu un tā īstenošanu atbild programmas 

direktors. Darbinieku pienākumi aprakstīti amata aprakstos, iekšējos normatīvos aktos, funkcijas 

atspoguļotas kvalitātes vadības sistēmas procedūrās.   

 

7.15. Materiālās bāzes raksturojums 

 Liepājas Universitātes infrastruktūra studiju programmas īstenošanai ir piemērota. Nodarbības 

galvenokārt tiek īstenotas Liepājas Universitātes galvenajā ēkā. Tajā iekārtotajās auditorijās ir 

iespējams izmantot audio, video un projekcijas aparatūru, kā arī studentiem ir pieejamas datorklases. 

Vides izglītības kabinets (412. telpa) ir aprīkots ar datoraprīkojumu, programmnodrošinājumu 

ArcView (izmantojama darbā ar telpiskās informācijas sistēmām), dokumentu kameru.  
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Studiju procesā tiek izmantota Vides laboratorija, kas aprīkota ar specializētu aparatūru  

elektroķīmisko mērījumu veikšanai un vides kontrolei (Multi340iSET1, spektrofotometrs 

MultiDirect),  lauka pētījumos izmantojama arī ģeogrāfiskās prozicionēšanas sistēma (ĢPS). 

ERAF projekta „Liepājas Universitātes infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija prioritāro 

virzienu studiju kvalitātes uzlabošanai, nodrošinot vienlīdzīgu iespēju principu un universālu vides 

pieejamību” ietvaros ir noslēgusies iepirkuma procedūra par aprīkojuma iegādi vides un fizikas 

laboratorijām, kas 2011./2012. studiju gadā tiks izmantota laboratorijas un pētniecisko darbu 

nodrošināšanai dabas un vides zinātnēs.  Aparatūra veido vairākas grupas: vides ķīmijas un  bioloģijas 

laboratoriju iekārtas, fizikas praktikuma un atjaunojamo energoresursu laboratoriju aprīkojums (gāzes 

hromatogrāfijas iekārta, atjaunojamās enerģijas pilotiekārtas).   

 Liepājas Universitātes bibliotēkā ir nodrošināts studentu darbs brīvpieejas lasītavā ar plašu 

grāmatu, laikrakstu, vides jautājumiem veltītu ţurnālu klāstu. Datorlasītavā un citās studiju telpās ir 

iespējams izmantot bezvadu internetu. Bibliotēkā darbojas datorizēts abonements un elektroniskais 

bibliotēkas katalogs, kas strādā integrētajā sistēmā ALISE. 

 Bibliotēka abonē datu bāzes „Letonika”, „LURSOFT”, „SAGE”, „EBSCO”, „Eiropa.lv”, 

„Latvijas Vēstnesis”, „Nozare” tiešsaistes reţīmā, CD-ROM („Unesco Key data on Education”, 

„Encyclopedia Britannica”) u.c., kuras nodrošina pieeju un informācijas ieguvi no visas pasaules. 

Liepājas Universitātes bibliotēka sniedz Starpbibliotēku abonementa (SBA) un Starptautiskā 

starpbibliotēku abonementa (SSBA) pakalpojumus. Tiek izmantoti dokumentu piegādes servisi 

SUBITO, LNB.  

 Minētās starptautiski citējamās datu bāzes, iepriekš piesakoties, ir pieejamas studentiem arī 

ārpus augstskolas telpām. 

Dabas un sociālo zinātľu fakultātes Vides zinātľu un tūrisma vadības jomas telpās ir pieejami studentu 

pētnieciskie darbi un specializēti izdevumi. 

 

7.16. Programmas izmaksas 

Pilna laika studijas  

 

Ieľēmumi un izmaksas aprēķinātas 2011./2012.studiju gada 1.kursam visam studiju periodam 

– 4 gadiem.  Minimālais studējošo skaits: 13, no kuriem 6 ir par valsts budţeta līdzekļiem studējošie, 7 

par maksu studējošie (ja tiek realizēti abi studiju programmas virzieni). 

Studiju programmas plānotais finansējums pilna laika studijās 2011. – 2015. gadam ir LVL 62 799, 

t.sk. finansējums no valsts budţeta līdzekļiem: LVL 36 199, ieľēmumi no studiju maksām: LVL 26 

600. 

Studiju programmas plānotās izmaksas pilna laika studijās 2011. – 2015. gadam skat. 1.tab. 

Aprēķinos izmantotas 2011. gadā noteiktās bāzes izmaksas (LVL 937,09 uz vienu studiju vietu) un 

IZM noteikto koeficentu izglītības tematiskā jomā „Vides aizsardzība”: 1,60312481, kā arī izmaksu 

koeficentu profesionālajās bakalaura līmeľa studiju programmās: 1,00. IZM noteiktās vienas studiju 

vietas izmaksas 2011. gadā tematiskā jomā „Vides aizsardzība” ir LVL 1 502. LiepU Senātā 

apstiprinātā studiju maksa 2011./2012. studiju gada 1. kursam ir LVL 950 un tā ir nemainīga visam 

studiju periodam. 
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Nepilna laika studijas  

Ieľēmumi un izmaksas aprēķinātas 2011./2012.studiju gada 1.kursam visam studiju periodam – 4,5 

gadiem. Minimālais studējošo skaits: 11 (ja tiek realizēti abi studiju programmas virzieni). 

Studiju programmas plānotie ieľēmumi no studiju maksām nepilna laika studijās 2011. –2016. gadam 

ir LVL 34 650. LiepU Senātā apstiprinātā studiju maksa 2011./2012. studiju gada 1.kursam ir LVL 

700 un tā ir nemainīga visam studiju periodam. Studiju programmas plānotās izmaksas nepilna laika 

studijās 2011. – 2015. gadam skat. 1. tab. 

1. tabula 

Plānotās studiju programmas izmaksas pilna un nepilna laika studijās 

2011./2012.studiju gada 1.kursam (visam studiju periodam)   

Rādītāja nosaukums 

Summa, LVL 

Pilna laika 

(4 gadi) 

Nepilna laika 

(4,5 gadi) 

Atlīdzība mācībspēkiem, t.sk.: 24 357 13 867 

profesoriem 2 074 1 057 

asoc. profesoriem 1 036 528 

docentiem 8 060 4 958 

lektoriem 11 644 6 539 

asistentiem 1 543 785 

Atlīdzība  pārējam personālam (t.sk. 

zinātniskam personālam) 22 731 10 231 

Uzkrātie studiju maksas ieľēmumi 1 400 0 

Pārējās iepriekš neuzskaitītās izmaksas (t.sk. 

biroja preces, materiāli, komunālie maksājumi 

un citas izmaksas) 14 311 10 552 

Kopā izmaksas 62 799 34 650 
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8. Citi studiju programmu raksturojošie dokumenti 

8.1.Licences lapa un iepriekšējās akreditācijas lapa 
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8.2.Studējošo iespējas turpināt studijas citā studiju programmā 

vai augstskolā 
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8.3.Apliecinājums studējošo prakses nodrošināšanai 
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8.4.Atsauksmes par studiju programmu 
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8.5.LiepU reģistrācijas apliecība 
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8.6. Profesijas standarti 
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9. Norādes par nepievienoto dokumentu atrašanās vietu 

 

Nepievienotie dokumenti pieejami LiepU mājas lapā internetā - www.liepu.lv, LiepU kvalitātes 

vadības sistēmas datu bāzē, kā arī LiepU Studiju daļā. 
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10.Papildus pielikumi 
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10.1. Pēdējo gadu studiju programmas Vides pārvalde aizstāvēto bakalauru darbu 

tēmas 

 

 

Bakalaura darba tēma latviešu val. / angļu val. Zinātniskais vadītājs 

Gaisa piesārľojuma izmaiľu tendences Liepājā Olga Glikasa, Dr.paed., LiepU docente 

Dabas parka "Bernāti" attīstības iespējas Māra Zeltiľa, Dr biol., LiepU docente 

Atkritumu apsaimniekošana zivju konservu raţošanas procesā Māra Zeltiľa, Dr biol., LiepU docente 

Dzeramā ūdens kvalitāte Ventavas ciemā Māra Zeltiľa, Dr biol., LiepU docente 

Līkā meţa dabas un rekreācijas takas izveidošanas projekts 
Ivars Kabucis, Mg.biol., Latvijas Dabas 

fonda eksperts 

Veselīgās pārtikas atpazīstamības un izvēles kritēriji Olga Glikasa, Dr.paed., LiepU docente 

Veides meţa aizsardzība un apsaimniekošana Māra Zeltiľa, Dr biol., LiepU docente 

Liepājas pilsētas apstrādījumu novērtējums Māra Zeltiľa, Dr biol., LiepU docente 

Mikroelementu sadalījums Liepājas ezera sedimentos 
Magnuss Vircavs, Dr.habil.chem., 

LiepU docents 

Latvijas sabiedrības izpratne par ilgtspējīgu attīstību un 

dzīvesdarbību 

Igo Midrijānis, Mg.sc.ing., LiepU 

lektors 

Mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļu izmantošana pārtikas tirdzniecības 

objektos 
Olga Glikasa, Dr.paed., LiepU docente 

Nīcas novada privātmāju aku un dziļurbumu ūdens kvalitātes 

novērtējums (pēc ķīmiskajiem rādītājiem) 

Magnuss Vircavs, Dr.habil.chem., 

LiepU docents 

Ilgtspējīga atkritumu apsaimniekošanas sistēma Liepājas reģionā Māra Zeltiľa, Dr biol., LiepU docente 

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldība Kandavas 

novadā 
Lolita Neilande, Mg.sc.env. 

Jūrkalnes piekrastes attīstības iespējas Māra Zeltiľa, Dr.biol. 

Integrēta ūdens resursu pārvaldība Ogresgala pagasta 

„Kārļos” 
Vineta Kulmane, Mg.paed. 

Baltijas jūras vēsturiski militārā piesārľojuma ietekme uz 

Dienvidkurzemes piekrastes attīstību 
Māra Zeltiľa, Dr.biol. 

Ventspils iedzīvotāju iesaistīšanās veicināšana vides 

kvalitātes uzlabošanā 
Vineta Kulmane, Mg.paed. 

Enerģētisko kārklu izmantošanas iespējas alternatīvo 

enerģijas resursu ieguvē 
Vineta Kulmane, Mg.paed. 

Dalītas atkritumu apsaimniekošanas  sistēmas attīstība un 

nodrošinājums Grobiľas novadā 
Dace Liepniece-Liepiľa, Mg.sc.env. 

Integrētas ūdens resursu pārvaldības modelis Ventspils 

novadā 
Juris Benders, Dr.chem. 

Attīstības plānošana un plānu īstenošanas pārraudzība 

Liepājas pašvaldībā 
Māra Zeltiľa, Dr biol., LiepU docente 

Meţa melioriācijas sistēmu renovācijas vides aspekti Māra Zeltiľa, Dr biol., LiepU docente 

Dabiskās sukcesijas ietekme uz pelēkās kāpas veģetāciju Māra Zeltiľa, Dr biol., LiepU docente 

Diţkoku uzskaite un inventarizācija Liepājas pilsētā Inese Eistere, Mg.biol., LiepU lektore 

Bioloģiskās daudzveidības aizsardzības plānošana z/s "Kalna 

Jocēni" 
Māra Zeltiľa, Dr biol., LiepU docente 

Lihenoindikācijas izmantošanas iespējas gaisa piesārľojuma 

novērtēšanai 
Māra Zeltiľa, Dr biol., LiepU docente 
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Kāpu biotopi Liepājā 
Ivars Kabucis, Mg.biol., Latvijas Dabas 

fonda eksperts 

Vides informācija Liepājā Liene Romaľuka, LiepU asistente 

Bebra darbības ietekme uz vidi Māra Zeltiľa, Dr biol., LiepU docente 

Klaiľojošo dzīvnieku labturība Liepājā Māra Zeltiľa, Dr biol., LiepU docente 

Bioloģiskās lauksaimniecības ietekme uz vides kvalitāti Māra Zeltiľa, Dr biol., LiepU docente 

Pārvaldības sistēmu loma pašvaldību attīstības veicināšanā Māra Zeltiľa, Dr biol., LiepU docente 

Bioloģiski vērtīgo zālāju saglabāšana Latvijā 
Ivars Kabucis, Mg.biol., Latvijas Dabas 

fonda eksperts 

Ūdens, notekūdeľu apsaimniekošanas sistēmas attīstība 

Ventspilī 

Juris Benders, Dr.chem., LU VZPI 

docents 

Atlantiskā laika skuju koka parastās īves Taxus baccata populācijas 

atjaunošana Rucavas īvju audzē 
Ilze Grospiľa, Mg.paed., LiepU lektore 

Metodiskās problēmas dabas resursa nodokļa aprēķinos SIA 

„Nafta” 
Lilita Ābele, Mg.sc.env., LiepU lektore 

Pelēkā kārkla ciršana kā palieľu pļavu apsaimniekošanas elements 
Ivars Kabucis, Mg.biol., Latvijas Dabas 

fonda eksperts 

Tiesībsargājošo iestāţu darbība noziedzīgu nodarījumu pret dabas 

vidi profilaksē 
Iveta Tumaščika, Mg.iur., LiepU lektore 

"Kalngravu" avota ūdens kvalitātes novērtējums Māra Zeltiľa, Dr. biol., LiepU docente 

Baltā āmuļa (Viscum album L.) izplatība Gaviezes pagastā 
Ivars Kabucis, Mg.biol., Latvijas Dabas 

fonda eksperts 

Ilgtspējīgas transporta sistēmas (ITS) attīstības iespējas Liepājā Māra Zeltiľa, Dr biol., LiepU docente 

Zemnieku saimniecība „Bukuvalki”, kā modelis bioloģiski vērtīgo 

zālāju apsaimniekošanā Latvijā 

Ivars Kabucis, Mg.biol., Latvijas Dabas 

fonda eksperts 

Krokainās rozes [Rosa rugosa] ierobeţošanas efektivitātes 

izvērtējums Vērgales pagasta piekrastes biotopos 

Ivars Kabucis, Mg.biol., Latvijas Dabas 

fonda eksperts 

Baltijas jūras piesārľojuma ar naftu pārvaldība Latvijas 

teritoriālajos ūdeľos 
Māra Zeltiľa, Dr. biol., LiepU docente 

Meţa reproduktīvā materiāla izcelsmes ietekme uz ilgtspējīgu 

meţsaimiecību 

Jānis Vizulis, Mg.sc.env.,     LiepU 

asistents 

Vides interpretācijas programma Salacas nēģu tača apmeklētājiem Andris Soms, LiepU asistents 

Naftas piesārľojumā cietušu ūdensputnu aprūpe Latvijā 
Vineta Kulmane, Mg.paed., LiepU 

lektore 

Meţsaimnieciskās darbibas ietekme uz dienas plēsīgo putnu 

ligzdošanas sekmēm 

Aigars Kalvāns, Mg.silv., LiepU 

asistents 

"Zaļais sertifikāts" kā lauku tūrisma ilgtspējīgas attīstības 

veicināšanas instruments Latvijā 
Ilze Grospiľa, Mg.paed., LiepU lektore 

Koksnes resursu atjaunošanās izvērtējums Sakas novadā prieţu 

(Pinus sylvestris) audzēs 

Oskars Zaļkalns, Mg.biol., LiepU 

asistents 

Skujkoku jaunaudţu aizsardzība pret pārnadţu bojājumiem Māra Zeltiľa, Dr. biol., LiepU docente 

Usmas ezera daļas zivju produktivitātes novērtējums Māra Zeltiľa, Dr. biol., LiepU docente 
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10.2.DSZF Dabas zinātľu jomas pētniecības pārskats par 2010.gadu 

 

2010. gada pētniecības tēma / tēmas, to īstenošanā iesaistītais akadēmiskais personāls, 

fakultātes doktoranti un citi darbinieki. 

Inovācijas vides un veselības izglītībā: LiepU studentu prasmes integrētās veselības 

izglītības īstenošanā. Radošuma aspekts dabaszinību metodikā skolā un pirmsskolā. Skolēnu 

veselības izglītība ilgtspējīgai attīstībai. Skolēnu dabzinātniskās izziľas darbības saturs un 

metodika. Asoc.prof., Dr.paed. Ludmila Karule, docente Dr.paed. Olga Glikasa, Vides zinātľu 

katedras sekretāre Gunta Ţindule, Vides zinātľu katedras laborante Aina Linarte, pirmsskolas, 

sākumskolas, vēstures un sociālo zinību skolotāju, bioloģijas skolotāju, vides pārvaldes pilna 

un nepilna laika studiju programmu studenti, maģistranti, skolotāji. 

Izglītības kvalitātes dimensijas zināšanu sabiedrībā. Tēma „ Matemātikas mācīšanas didaktika 

skolā”. Doc., Dr.paed. V.Kārkliľa 

Radošās aktivitātes izpausmes matemātisko spēju attīstībā. Prof., Dr.paed. E.Ģingulis, doc., 

Dr.paed. K.Ģingule 

E- resursu un informācijas tehnoloģiju attīstības perspektīvas un izmantošana aktuālu 

tautsaimniecības, pārvaldības un izglītības problēmu risināšanai. Lekt., Mg.sc.comp. 

Dz.Tomsons, prof., Dr.sc.comp. I.Skadiľa, asoc.prof., Dr.sc.comp. A.Jansone, G.Būmans, 

J.Kreitāls, Mg.sc.educ. J.Letinskis, Mg.sc.educ. I.Znotiľa, Mg.sc.educ. V.Tomsone, 

S.Kačānovs, Mg.sc.educ. V.Egliens 

Mācīšanās sadarbojoties e- studijās. Lekt., Mg.paed. V.Kulmane 

Vides komunikācija kā sadarbības instruments  

Pētnieciskais darbs lielā mērā tika īstenots Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta 

finansētā  projekta „Augstskolu pētnieciskais potenciāls – reģionālās attīstības veicināšanai” 

ietvaros. koordinators Kurzemē: Lekt., Mg.sc.educ. Arturs Medveckis, pētniece: doc., Dr.biol. 

M.Zeltiľa, pētnieks: Prof., Dr.math. Jānis Rimšans, projekta padomes locekle: asoc.prof., 

Dr.oec. Daina Celma, zinātniskā asistente: Mg.sc.oec. Liene Romaľuka. 

Relācijas datu bāzu informācijas pieejamība semantiskā tīmekļa tehnoloģijām: promocijas 

pētījuma izstrāde. G.Būmans 

Parastās īves Taxus baccata augšana daţādos attīstības posmos. Asist. J.Kārkliľš 

Propagatora diferenču shēmas izstrāde paraboliska tipa advekcijas difūzijas reakcijas 

vienādojuma Košī problēmai vienas un vairāku dimensiju gadījumos. Lekt., Mg.sc.educ. 

D.Ţaime 

Matemātiskās fizikas tiešo un inverso problēmu efektīvu analītisku un skaitlisku  

metoţu izstrādes materiālzinātľu, vides un ekonomikas pētījumos. Risinājumu kompleksi 
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starpnozaru problēmām. Pētījums ar matemātikas metodēm risina materiālzinātľu, 

matemātiskās fizikas, vides zinātnes un ekonomikas problēmas. Prof., Dr.math. Rimšāns J., 

Dr.sc.comp. A.Jansone. 

Pētniecības rezultātu rādītāji. 

1. 2010. gadā īstenotie pētniecības projekti (nepieciešamā informācija: precīzs nosaukums 

un projekta identifikācijas (līguma) numurs, projektā iesaistītais personāls, īss rezultātu 

raksturojums, apgūtais finansējums); 

  

1.1.  starptautiskie zinātniskās pētniecības projekti un starpvalstu zinātniskās 

sadarbības projekti;  

 „Augstskolu pētnieciskais potenciāls – reģionālās attīstības veicināšanai” (2009.-2011.). 

Sadarbības līguma nr. LV0054. Projektu finansiāli atbalsta Norvēģijas valdības divpusējais 

finanšu instruments un līdzfinansē Latvijas valsts. Koordinators Kurzemē: Arturs Medveckis, 

pētniece: Māra Zeltiľa, pētnieks: Jānis Rimšans, projekta padomes locekle: Daina Celma, 

zinātniskā asistente: Liene Romaľuka. 

Projekta mērķis: spēcināt zināšanu un prakses kompleksu reģionos, pētot un veicinot konkrēts 

tīklojumus un sadarbību starp zināšanu institūcijām un praktiķiem. 

Aktivitātes projekta ietvaros: metodoloģisko semināru cikls, lai celtu pētnieku spēju piedāvāt 

augstas kvalitātes pētījumus reģionu attīstībai un veicinātu saiknes starp augstskolām; 

ekspozīcijas izveide par LiepU dalību projektā „Augstskolu pētnieciskais potenciāls 

reģionālās attīstības veicināšanai” 2009 – 2011; LiepU sadarbībā ar RAPLM un VRAA 

organizēta diskusija „Studentu pētnieciskā potenciāla izmantošana reģionālās attīstības 

monitoringā un lēmumu pieľemšanā”, sagatavots raksts par sadarbību starp LiepU zināšanu 

institūcijām un praktiķiem reģiona ilgtspējīgai attīstībai.  

 1.2.  LZP granta projekti; 

 1.3.  valsts pētniecības programmu, kā arī valsts pārvaldes iestāţu finansētie projekti; 

 1.4. Latvijas vai ārvalstu komersantu finansētie pētniecības (zinātnisko izstrāţu) 

 līgumdarbi;  

 1.5.  tirgus orientētie pētniecības projekti un pašvaldību finansētie projekti; 

 1.6.  Interreg, Life, EUREKA un ES struktūrfondu projekti. 

ESF projekts "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei", „Matemātiskās fizikas tiešo un inverso 

problēmu efektīvu analītisku un skaitlisku metoţu izstrādes materiālzinātľu, vides un 

ekonomikas pētījumos”, projekta Nr. 1DP/1.1.1.2.0./09/APIA/VIAA/1422009, Liepājas 

Universitāte, Matemātikas zinātľu un informācijas tehnoloģiju institūts. Projekta mērķis ir 

izstrādāt risinājumu kompleksu starpnozaru problēmām. Pētījums ar matemātikas metodēm 
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risina materiālzinātľu, matemātiskās fizikas, vides zinātnes un ekonomikas problēmas. 

Projektā tiks pētītas sešas patstāvīgas problēmas no netriviālām matemātiskās fizikas; 

materiālzinātnes; seismiskās ģeofizikas, kā apkārtējas vides sfēra ar sareţģīti organizēto 

struktūru un sareţģītiem procesiem; matemātiskās ekonomikas un matemātiskās 

programmēšanas jomām. Tiks izstrādātas specializētas skaitliskas metodes un programmu 

produkti definēto problēmu realizācijai. Projekts veltīts efektīvu skaitlisko metoţu un paralēlo 

rēķinu programmu koda izstrādēm, materiālzinātľu, vides un ekonomikas nestacionāro 

procesu modeļu aprēķiniem. Par pētījumu rezultātiem tiks ziľots matemātiskās fizikas, 

materiālzinātľu, vides zinātnes, ekonomikas tēmām veltītās semināros un starptautiskās 

konferencēs. Pētījumu materiāli un zinātniski raksti tiks publicēti starptautiskos zinātniskos 

izdevumos. Zin. vadītājs Š. Guseinovs, izpildītāji J.Rimšāns, J.Kaupuţs, A.Jansone, D.Ţaime, 

P.Morevs 

ERAF 2.1.1.1.aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” projekts „E-tehnoloģijas 

inovatīvās zināšanu avotu un plūsmu sistēmās (ETM)” (līguma Nr. Nr. 

2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/150). 

Projektā tiek pētītas un attīstītas informācijas apstrādes tehnoloģijas sareţģītās informācijas 

un zināšanu plūsmu un avotu sistēmās, kuras atspoguļo procesus, vajadzības un tendences 

augošajā zināšanu sabiedrībā. Galvenās aktivitātes ir E,T,M-produktu (E – ... digitālās 

tehnoloģijas ar uzsvaru uz Interneta tehnoloģijām, T – digitālajām televīzijas tehnoloģijām, M 

– ... mobilajām tehnoloģijām) lietošanas modeļu pētījumi, zināšanu pārneses procesu pētījumi 

Internetā, e-iekļaušanas procesu un kognitīvo procesu pētījumi. Paredzēti arī E/M/T-integrēta 

satura (EMT) produktu prototipu izstrādes, lietošanas un lietojamības pētījumi. Tiks radīts E-

portfolio pētniecības prototips, kurš interpretēs mērķa grupas vajadzības piedāvājumu un 

nepieciešamā atbalsta lēmumu priekšlikumu formātā. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar 

Rīgas Tehnisko universitāti (galvenais partneris), Vidzemes augstskolu un Latvijas Televīziju. 

Izpildītāji Tomsons Dz., Letinskis J. 

ESF 1.2.1.1.2.apakšaktivitātes "Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu 

kompetences paaugstināšana" projekts "Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo 

mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana" (līguma 

Nr.2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/ 09/IPIA/VIAA/003). Termiľš 01.04.2010.- 31.03.2011. 

Projekta mērķis ir nodrošināt profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību 

priekšmetu pedagogu vispārējās, tai skaitā svešvalodas un IKT, un specifiskās kompetences 

paaugstināšanu, izveidojot atbalsta materiālus un aprobējot tos mācīšanās vadības sistēmas 

Moodle vidē. Projekta gaitā tiks izstrādāti atbalsta materiāli vispārizglītojošajos mācību 

priekšmetos, veikta šo materiālu aprobācija pedagogiem profesionālās pilnveides kursos. 
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Aprobācijas procesā tiks izmantotas E-mācības un e-studijas kā vienas no vissvarīgākajām 

IKT inovācijām izglītībā. Projektā tiks pilnveidota Latvijas Universitātē izveidotā produktīvā 

automatizēta studējošo zināšanu novērtēšanas un pašpārbaudes sistēma TESTS, lai to varētu 

izmantot profesionālās izglītības iestāţu audzēkľu zināšanu vērtēšanai. Pētniecības tēma 

„Multimediju izmantošana mācību procesā”, veiktie pienākumi - mācību priekšmetu 

tematisko plānu, prezentāciju, vērtēšanas darbu  izstrāde, piedalīšanās Latste 2010 darba 

grupās, iepazīstot jaunas mācību tehnoloģijas. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas 

Universitāti (galvenais partneris), Daugavpils Universitāti un Rēzeknes augstskolu. Izpildītāji 

Kārkliľa V., Tomsons Dz., Tomsone V., Barute D., Magazeina I.- eksperte, Zeltiľa M.- autore, 

lektore. 

ESF projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 

optimizācijas apstākļos” Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001. Projekta 

vispārējais mērķis ir veicināt pedagogu konkurētspēju un sektorālo mobilitāti izglītības 

sistēmas optimizācijas apstākļos, īstenojot atbalsta pasākumus vispārējās un profesionālās 

izglītības iestāţu pedagogiem izglītības sistēmas strukturālo pārmaiľu ietvaros, nodrošinot 

jaunajos apstākļos darbam izglītības iestādē nepieciešamo pārkvalifikāciju; zināšanu un 

prasmju pilnveidi profesionālās un sektorālās mobilitātes veicināšanai, tai skaitā 

komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai, kā arī veicinot pedagogu novērtēšanas 

sistēmas attīstību un ieviešanu, t. sk. nodrošinot mērķstipendijas pedagogiem par ieguldījumu 

pedagogu novērtēšanas sistēmas ieviešanā. Projekta īstenošana aptver visu Latvijas teritoriju –

 118 novadus un pilsētas. Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) projektu īsteno sadarbībā 

ar novadu un republikas pilsētu pašvaldībām vai attiecīgā novada un republikas pilsētu 

pašvaldības izglītības pārvaldi (Sadarbības partneris), pamatojoties uz noslēgtajiem 

līgumiem par sadarbību Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 

papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 

optimizācijas apstākļos” īstenošanā (2009.gadā  – 63 sadarbības partneri; 2010.gadā – 65 

sadarbības partneri).  Darbības laiks 2007. - 2013.gadam. Izpildītāja D.Ţaime- lektore. 

Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta grantu shēmas Akadēmiskie pētījumi 

ietvaros apstiprinātais apakšprojekts  „Salīdzinošs pētījums: Ilgtspējīgas attīstības 

apmācība Norvēģijā un Latvijā un tās inovatīva uzlabošana” (EEZ09AP–12) realizē 

Rīgas Tehniskās universitātes Tālmācības Studiju centrs, Darbības laiks no 2009.gada 

1.oktobra - 2010.gada 30. oktobrim.  

Darba uzdevumi: piedalīties interaktīvu multimediju mācību līdzekļu izstrādē par ilgtspējīgu 

attīstību raţošanas, vides aizsardzības un sociālā sektoru sfērās, novērtēt izstrādātos 

materiālus. Izpildītāja V.Kulmane. 

http://www.esf-pedagogiem.gov.lv/shared/public/Pedagogiem/Sadarb_partneri/noslegtie_ligumi.pdf
http://www.esf-pedagogiem.gov.lv/shared/public/Pedagogiem/Sadarb_partneri/noslegtie_ligumi.pdf
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ESF projekts „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru 

profesionālā pilnveide”, Nr.2010/0096/1DP/1.2.1.2.3./09/IPIA/VIAA/001. Projekts  tiek 

īstenots Eiropas Sociālā fonda Darbības programmas 2007.-2013. gadam „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” prioritātes 1.2. „Izglītība un prasmes”1.2.1 „Profesionālās izglītības un vispārējo 

prasmju attīstība” pasākuma 1.2.1.2. „Vispārējo zināšanu un prasmju uzlabošana” aktivitātes 1.2.1.2.3. 

apakšaktivitātes „Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju 

atjaunošana” ietvaros. Projektu realizē Latvijas Universitāte, kas ir projekta pieteicējs, sadarbībā ar 

Daugavpils Universitāti, Liepājas Universitāti, Valsts izglītības satura centru, nodibinājumu 

„Iespējamā misija” un Valsts aģentūru „ Latviešu valodas aģentūra”. Projekta īstenošanas laiks - 

2010.gada aprīlis - 2013.gada jūlijs.  

Projekta mērķis ir veicināt vispārējās izglītības pedagogu kompetenču attīstību un pilnveidi, 

izstrādājot un īstenojot inovatīvu, elastīgu pedagogu izglītības programmu, kā arī attīstot un 

nostiprinot mentordarbību kā pedagogu izglītošanas un profesionālās pilnveides formu. 

Projekta gaitā tiks izstrādāta 2.līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programma 

pedagoga kvalifikācijas iegūšanai divām mērķgrupām: studentiem ar bakalaura grādu 

attiecīgajā zinātľu jomā un studentiem ar jau iegūtu pedagoga kvalifikāciju citas pedagoga 

kvalifikācijas iegūšanai. Tiks izstrādāta moduļu veida profesionālās pilnveides programma 

pedagogu mentordarbības realizēšanai, topošo pedagogu pedagoģiskās prakses efektivitātes 

uzlabošanai un jauno pedagogu sekmīgai iekļaušanai skolas darba vidē. Izstrādāto programmu 

e-kursi un atbalsta materiāli būs pieejami mācīšanās vadības sistēmas Moodle vidē. 

Mentoru profesionālās pilnveides programmas izstrādes mācību un atbalsta materiālu 

izstrādes semināri 18. – 22.10.2010., Gruzija. Vizītes mērķis ir labākās pieredzes izzināšana 

skolotāju sagatavošanas un mentordarbības jomā un iegūtās pieredzes integrēšana studiju un 

tālākizglītības programmās, projekta publicitātes un inovāciju ilgtspējas veicināšana. 

Izpildītāja A.Kukuka, eksperte I.Magazeina. 

Projekts „Mācību priekšmetu standartu projektu un programmu paraugu 

pilnveide” (identifikācijas numurs VISC 2009/53), īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas 

Valsts izglītības satura centrs. Laika periods 2009.– 2010.g. Veiktie pienākumi – mācību 

priekšmeta standarta un mācību programmas parauga pilnveide atbilstoši 7- 11 gadīgu 

izglītojamo vecumposmam mācību priekšmetā „Matemātika”, 8. darba grupas sastāvā iekļauta 

LiepU docente, Dr.paed. V.Kārkliľa.  

 

Eiropas Sociālā fonda projekts „Dabaszinātnes un matemātika” (identifikācijas numurs 

VISC 2009/57 ESF), īsteno Valsts izglītības satura centrs. Veiktie pienākumi - skolotāju 

studiju programmu satura izstrāde, materiālu izstrāde.  
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Projekta mērķi - pilnveidot mācību saturu dabaszinātľu un matemātikas mācību priekšmetos 

7. - 9. klases posmā, akcentējot skolēnu praktiski pētniecisko darbību un prasmes lietot skolā 

iegūtās zināšanas reālās dzīves situācijās, sekmēt informācijas tehnoloģiju izmantošanu 

mācību procesā. Nodrošināt metodisku atbalstu skolotājiem un skolēniem dabaszinātľu un 

matemātikas apguvē vispārējā izglītībā – sagatavot daudzveidīgus materiālus par mācību 

metoţu izmantošanu, skolēnu sasniegumu vērtēšanu, kā arī daţādus vizuālos materiālus 

skolotājiem un skolēniem drukātā un elektroniskā formātā. Paaugstināt  dabaszinātľu un 

matemātikas skolotāju, arī nozares ekspertu un topošo skolotāju profesionalitāti darbā ar 

modernizēto mācību saturu un izstrādātajiem skolotāju atbalsta materiāliem. Sekmēt skolēnu 

interesi par dabaszinātnēm un matemātiku, organizējot daudzpusīgu sadarbību ar 

augstskolām, zinātnes iestādēm un uzľēmējiem. Projekta īstenošanas periods: 2008.gada 

15.decembris – 2011.gada 31.oktobris. Izpildītāji Kārkliľa V., D.Ţaime- eksperte. 

2. Publikācijas 2010. gadā (pilnīgs akadēmiskā personāla un doktorantu izdoto publikāciju 

bibliogrāfiskais apraksts; elektroniskām publikācijām – precīza adrese un pilnīgs apraksts), 

grupēt šādi: 

  

2.1. anonīmi recenzētas un starptautiski pieejamās datubāzēs iekļautas zinātniskas 

publikācijas un attiecīgās starptautiski pieejamās datubāzes nosaukums; 

1. Būmans G., Čerāns K. „"RDB2OWL: Mapping Relational Databases into OWL 

Ontology‟s: a Practical Approach" Proceedings of the Ninth International Baltic 

Conference Baltic DB&IS 2010 (http://www.lumii.lv/dbis2010). p.393-408  (16 lpp) 

2. Būmans G., Čerāns K. RDB2OWL: a Practical Approach for Transforming RDB Data 

into RDF/OWL, to appear in Proc. of I-Semantics 2010, Graz, Austria, September 2010. 

ACM International Conference Proceeding Series Article No.: 25 year:2010 ISBN:978-1-

4503-0014-8 

http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1839739&dl=ACM&coll=DL&CFID=2558200&C

FTOKEN=21886274 

3. Čerāns K., Būmans G. „RDB2OWL: a RDB-to-RDF/OWL Mapping Specification 

Language” IOSPress 

4. Jansone A., Zacs L. Jakimov K. An Approach to Information Technologies for Solving 

Mathematical Physics Problems, International Joint Conferences on Computer, 

Information, and Systems Sciences and Engineering (CISSE 10), December 3 - 12, 2010 

(pieņemts publicēšanai) 

http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1839739&dl=ACM&coll=DL&CFID=2558200&CFTOKEN=21886274
http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1839739&dl=ACM&coll=DL&CFID=2558200&CFTOKEN=21886274
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5. Kaupužs J.  Longitudinal and Transverse Correlation Functions in the 4  Model below 

and near the Critical Point, Progress of Theoretical Physics Vol. 124, No.4, pp. 613-643 

(2010) 

6. Kaupužs J., Guseinov Sh. E., Rimshans J., Medvid A. Modelling of surface structure 

formation after laser irradiation, Advanced Material Research, to be published. 

7. Kaupužs J., Guseinov Sh. E., Rimshans J., Medvid A. Modelling of surface structure 

formation after laser irradiation, Proceedings of the 8th WSEAS International 

Conference on Heat and Mass Transfer (HMT'11), January, 2011, Puerto Morelos, 

Mexico, accepted. 

8. Khalilov M., Fonollosa J., Skadiľa I., Brālītis E., Pretkalniľa L. Towards Improving 

English-Latvian Translation: A System Comparison and a New Rescoring Feature // 

Proceedings of the Seventh conference on International Language Resources and 

Evaluation (LREC'10), 2010, May 19-21, Valletta, Malta, 1719-1725  

9. Rimshans J.S., Kaupuzs J., Gusainov Sh.E., Medvid A., Zaime D. A Method of 

Conversion of Some Coefficient Inverse Parabolic Problems to a Unified Type of 

Integral-differential Equation, The 9th International Conference on Global Research and 

Education, Inter-Academia 2010, raksts iesniegts. 

10. Salway, A., Kelly L., Skadiľa I., Jones G. Portable Extraction of Partially Structured 

Facts from the Web. //Loftsson, H., Rögnvaldsson, E. and Helgadóttir, S. (eds.)// IceTAL 

2010, 2010, Lectures Notes in Artificial Intelligence 6233, pp. 345--356. Heidelberg, 

Springer.  

11. Skadiľa, I., Aker, A., Giouli, V., Tufis, D., Gaizauskas, R., Mieriľa M., Mastropavlos, 

N. A Collection of Comparable Corpora for Under-resourced Languages. // Proceedings 

of the Fourth International Conference Baltic HLT 2010, IOS Press, Frontiers in 

Artificial Intelligence and Applications, Vol. 219, pp. 161-168. 

12. Skadiľa I., Vasiļjevs A., Skadiľš R., Gaizauskas R., Tufis D, Gornostay T. Analysis and 

Evaluation of Comparable Corpora for Under Resourced Areas of Machine Translation // 

Proceedings of the 3rd Workshop on Building and Using Comparable Corpora. 

Applications of Parallel and Comparable Corpora in Natural Language Engineering and 

the Humanities, 2010, May 22, Valletta, Malta, 6-14.  

13. Wittenburg P., Bel N., Borin L., Budin G., Calzolari N., Hajicova E., Koskenniemi K., 

Lemnitzer L., Maegaard B., Piasecki M., Pierrel J., Piperidis S., Skadina I., Tufis D., 

Veenendaal R., Váradi T., Wynne M. Resource and Service Centres as the Backbone for 

a Sustainable Service Infrastructure // Proceedings of the Seventh conference on 
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International Language Resources and Evaluation. // Proceedings of the Seventh 

conference on International Language Resources and Evaluation (LREC'10), 2010, May 

19-21, Valletta, Malta, 60-63.  

14. Zaime D., Rimshans J., Guseynov Sh.E. Propagator Method for Numerical Solution of 

Convective Fisher Equation, The 9th International Conference on Global Research and 

Education, Inter-Academia 2010, raksts iesniegts. 

  

2.2. zinātniskas monogrāfijas; 

 2.3. starptautiskā recenzējamā zinātniskā periodikā ārzemēs publicēti raksti;  

 2.4. zinātniski raksti starptautiski recenzējamos zinātniskos izdevumos Latvijā; 

1. Briška I. Increasing the Role of Mathematical Calculus Studies in Developing the Future 

Mathematics Teacher‟s Professional Competences. International Conference. Teaching 

Mathematics: Retrospective and Perspectives, Abstracts, Daugavpils 2010. pp 12; 

2. Briška I. Iesniegts publikācijai: 13.satrptautiskajā zinātniskajā konferencē „Sabiedrība un 

kultūra: Haoss un harmonija” raksts „Mūzikas radītās harmonijas izmantošana atsevišķu 

matemātiskās analīzes tēmu apguvē”; Liepāja, 2010.g. 29.-30.aprīlis. 

3. Būmans G. Mapping between Relational Databases and OWL Ontology‟s: an Example, 

to appear in Acta Universitatis Latviensis, (Scientific Papers University of Latvia), 

Computer Science and Information Technologies, vol 756, ISSN 1407-2157, p.99-117. 

(18 lpp) 

4. Jansone A., Paršova V. Kadastra kartes kvalitātes modelis, Rīga, RTU zinātniskie raksti 

"Ģeomātika", 11.sērija, 7.sējums, 2010, 78. - 85.lpp. 

5. Ulmane-Ozoliľa L., Kazakeviča M., Kulmane V. (2010) „Jaunās informācijas un 

komunikācijas tehnoloģijas kā tilts starp sociālo pedagogu un skolēnu”// zinātniskais 

rakstu krājums „Sociālā pedagoģija: izglītības un sociālās vides mijiedarbības sociāli 

pedagoģiskais aspekts” 

6. Ulmane-Ozolina, L., Kazakevica, M., Kulmane, V. (2010) Web 2.0 rīku izmantošana 

ikdienā un studiju procesā//Starptautiskā zinātniskā konference “Sabiedrība. Integrācija. 

Izglītība.”, Rēzekne, Latvia,  February 19-20. Proceedings. 

7. Ulmane- Ozolina, L., Kazakevica, M., Kulmane, V. (2010) Web 2.0 potenciāls zināšanu 

pārvaldībā//13. starptautiskā zinātniskā konference “Sabiedrība un kultūra: Haoss un 

harmonija” rakstu krājums, 2010, Liepāja, Latvija, Aprīlis 29-30.  

8. Ulmane- Ozolina, L., Kazakevica, M., Kulmane, V. (2010) Collaboration tools in 

higher education students everyday life and learning//International Journal of Teaching 

and Case Studies. Izdevniecība Inderscience Publishers 
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9. Ulmane- Ozolina, L., Kazakevica, M., Kulmane, V. (2010) Students‟ everyday use of 

Web 2.0 collaboration tools and use within Moodle //Technology Enhanced Learning: 

Quality of Teaching and Educational Reform 1st International Conference, TECH-

EDUCATION 2010, Athens, Greece, May 19-21, 2010. SPRINGER Post-proceedings.  

10. Tomsons Dz. Sociālo kompetenču pilnveide, izmantojot digitālās izglītojošās spēles. 13. 

starptautiskās zinātniskās konferences "Sabiedrība un kultūra: Haoss un harmonija“ 

rakstu krājums, Liepājas Universitāte, (iesniegts publicēšanai), 2010. 

 

2.5. raksti citos zinātniskos izdevumos;  

1. Ģingulis E. The teacher – promoter of students‟ mathematical abilities. // Proceedings of 

the 2nd International conference „Gifted Children: Challenges and Possibilities”. 

Kaunas: Kaunas University of Technology, 2010. p. 39 – 43. ISBN 978 – 9955 – 25 – 

761 – 5. 

2. Jansone A., Paršova V. Evaluation of Vector Data Quality of Cadastral Map in Latvia, 

Baltic Surveying 2010, Proceeding of International Scientific Methodical Conference, 

Lithuanian University of Agriculture. May 12-14, Kaunas, Academia, Lithuania, ISBN 

978-9955-896-85-2, 2010, pp. 66-72.  

3. Tomsons Dz. Development of serious games in virtual learning environment. 

6.zinātniskās konferences „Faces of the Internet. (Re)Defining the Web” rakstu krājums, 

Elblongas augstskola (Polija), 2010. 

4. Znotiľa I., Jansone A. An Approach to the Internet Environment Personalization. 

6.zinātniskā konference „Faces of the Internet”(Re) Defining the Web” rakstu krājums, 

Elblonga, Polija, ISBN 978-83-927315-7-3, 2010, pp. 241-249 

 

 2.6. tēzes konferenču tēţu krājumos;  

1. Ģingulis E. Liepāja University Master Students Researches on Mathematical Didactics 

// In: 11
th

 International Conference Teaching Mathematics: Retrospective and 

Perspectives. May 6-7, 2010, Daugavpils, Latvia. Abstracts. Daugavpils University 

Academic Press „Saule” 2010, p. 26. ISSN 1407–9089, ISBN 978–9984–14–483–2. 

2. Jansone A. Information technologies for mathematical physics problems solution. 

Abstracts. 11th International Conference Teaching mathematics: retrospective and 

perspectives, Daugavpils, Latvia, 06.- 07.05.2010., Daugavpils University Academic 

Press „Saule”, ISSN 1407-9089, ISBN 987-9984-14-483-2, 2010, pp. 29 

3. Rimshans J.S., Kaupuzs J., Gusainov Sh.E., Medvid A., Zaime D. A Method of 

Conversion of Some Coefficient Inverse Parabolic Problems to a Unified Type of 
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Integral-differential Equation, The 9th International Conference on Global Research and 

Education, Inter-Academia 2010, Digest, p.65-66. 

4. Skadiľa, I. Angļu-latviešu statistiskās mašīntulkošanas sistēmas izveide: metodes, 

resursi, un pirmie rezultāti // XI starptautiskā baltistu kongresa "Baltu valodu pagātne, 

tagadne un nākotne" referātu tēzes 2010. gada 27.-30. septembrī = XI tarptautino baltistų 

kongresa "Baltų kalbų praeitis, dabartis ir ateitis"pranešimų tezės 2010. m. rugsėjo 27.-

30. d. = Abstracts of the 11th International Congress of Baltistics "Past, Present and 

Future of the Baltic Languages" September 27-30, 2010 / Latvijas Universitāte un 

Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts.. Rīga: Latvijas Universitāte, 2010. 166.-

168.lpp. 

5. Tomsons Dz. Mathematical problems and simulation models in e-learning course of IT 

project management. 11.starptautiskās zinātniskās konferences „Teaching mathematics: 

retrospective and perspectives” tēţu krājums, Daugavpils Universitāte, 2010. 

6. Zaime D. Comparing of Propagator Difference Scheme for ADR Equation in 

Semiimplicit and Implicit Case, 8th Latvian Mathematical Conference, Valmiera, April 9-

10, 2010, Abstracts, p.65. 

7. Zaime D. Teaching of Mathematic to Non-Mathematical Students, 11th International 

Conference Teaching Mathematics: Retrospective and Perspectives, May 6-7, 2010, 

Daugavpils, Latvia, p.57. 

8. Zaime D., Rimshans J. Developing and Use of Propagator Difference Scheme for 

Solving of ADR Equations, The 16th International Conference „Differential Equations 

and Applications” ICDEA2010, Jule 19-23, 2010, Riga, Latvia 

9. Zaime D., Rimshans J., Guseynov Sh.E. Propagator Method for Numerical Solution of 

Convective Fisher Equation, The 9th International Conference on Global Research and 

Education, Inter-Academia 2010, Digest, p.71-72. 

 

 2.7. mācību un metodiskie izdevumi augstskolu studentiem;  

1. Tomsone V., Kačanovs S. Studiju kurss „Datu bāzes un informācijas sistēmas I” Moodle 

vidē. 

2. Znotiľa I. Studiju kurss „Programmēšana” Moodle vidē 

http://moodle.liepu.lv/course/view.php?id=25 

3. Znotiľa I. Studiju kurss „Programmēšana un datori” Moodle vidē 

http://moodle.liepu.lv/course/view.php?id=25 

 

 2.8. citi mācību un metodiskie izdevumi skolām;  
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1. Barute D., Tomsone V., Magazeina I. „Metodiskais materiāls programmas TESTS 

lietošanai”. 

2. Tomsons Dz. „Datu bāzes veidošana un lietošana”, 

http://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=503 

3. Tomsons Dz. „"Dzīvnieki" - datubāzes piemērs”, 

http://profizgl.lu.lv/mod/data/view.php?id=504 

4. Tomsons Dz. „Moodle datubāzu izmantošana skolvadībā”, 

http://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=563 

 

 2.9. citas publikācijas;  

1. Ģingulis E. Kā pārvarēt savu slinkumu matemātikas apguvē. Skolotāja almanahs / 

Sākums. Nr.4 2010. 16. – 20. lpp. ISSN 1691 - 5917 

2. Medveckis A., Zeltiľa M. Sociālā partnerība vides jautājumu risināšanā. Konference 

„Cilvēks un vide”.  Liepāja,  20.-21-05.2010. 

3. Skadiľa, I., Auziľa I., Grūzītis N., Levāne-Petrova K., Nešpore G., Skadiľš R., Vasiļjevs 

A. Language Resources and Technology for the Humanities in Latvia (2004–2010). // 

Proceedings of the Fourth International Conference Baltic HLT 2010, IOS Press, 

Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, Vol. 219, pp. 15-22. 

4. Zeltiľa M., Medveckis A. Projekta „AUGSTSKOLU PĒTNIECISKAIS POTENCIĀLS 

REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANAI ” (2009 – 2011) Raksts:  Sadarbība 

starp Liepājas Universitātes zināšanu institūcijām un praktiķiem reģiona ilgtspējīgai 

attīstībai. (iesniegts publicēšanai) 

5. Zeltiľa M., Rimšāns J., Medveckis A. : LiepU rīcībpētnieku pētījumu procesa audits: 

ieguvumi, atziľas, ilgtspēja. Socioloģisko pētījumu centra III konference „Eiropa, 

Latvija, Liepāja ilgtspējīgās attīstības spogulī: augstskolu un reģionu partnerības 

perspektīvas”. Liepāja, 04.06.2010.  

 

 2.10. izdotie zinātnisko rakstu krājumi (bibliogrāfiskajam aprakstam papildus lūdzu 

 pievienot īsu anotāciju, paraugam sk. iepriekšējo gadu pārskatus par pētniecības 

darbu). 

 

3. Referāti zinātniskajās konferencēs 2010. gadā (pārskatā minēt tikai mācībspēkus un 

doktorantus, kas konferencēs piedalījušies ar referātiem: pilnīga informācija – konferences 

nosaukums, tās norises vieta un laiks, referāta nosaukums), lūdzu grupēt: 
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3.1. starptautiskas konferences ārzemēs; 

1. Būmans G. Stenda referāts I-Semantics 2010, Graz, Austria, September 2010. (url: 

http://i-semantics.tugraz.at/) 

2. Jansone A., Paršova V. Evaluation of Vector Data Quality of Cadastral Map in Latvia. 

Proceeding of International Scientific Methodical Conference, Baltic Surveying 2010, 

Lithuanian University of Agriculture, Kaunas, Academia, Lithuania, May 12-14, 2010. 

3. Jansone A., Zacs L. Jakimov K. An Approach to Information Technologies for Solving 

Mathematical Physics Problems, International Joint Conferences on Computer, 

Information, and Systems Sciences and Engineering (CISSE 10) , December 3 - 12, 2010 

1. Skadiľa I., Vasiļjevs A., Skadiľš R., Gaizauskas R., Tufis D, Gornostay T. Analysis and 

Evaluation of Comparable Corpora for Under Resourced Areas of Machine Translation // 

3rd Workshop on Building and Using Comparable Corpora. Applications of Parallel and 

Comparable Corpora in Natural Language Engineering and the Humanities, 2010, May 

22, Valletta, Malta. 

2. Znotiľa I., Jansone A. An Approach to the Internet Environment Personalization. 6. 

zinātniskā konference „Faces of the Internet”(Re) Defining the Web”, Elblonga, Polija, 

25-26.11.2010 

 

3.2. starptautiskas konferences Latvijā; 

1. Briška I. Referāts „Matemātiskās analīzes latviskās terminoloģijas attīstība” 

15.starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Vārds un tā pētīšanas aspekti”; Liepāja, 

2010.g.2.- 3.decembris. 

2. Briška I. Referāts „Increasing the role of mathematical calculus studies in developing the 

future mathematics teacher‟s professional competences” 11th International Conference 

„Teaching mathematics: retrospective and perspectives”; Daugavpils, 2010.g.6.- 7.maijs. 

3. Briška I. Referāts „Mūzikas radītās harmonijas izmantošana atsevišķu matemātiskās 

analīzes tēmu apguvē” 13.satrptautiskajā zinātniskajā konferencē „Sabiedrība un kultūra: 

Haoss un harmonija”; Liepāja, 2010.g. 29.- 30.aprīlis. 

4. Ģingulis E. Referāts „LiepU maģistrantu pētījumi matemātikas didaktikā” 11. 

starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Matemātikas mācīšana: retrospektīva un 

perspektīvas”, Daugavpils Universitātē 06.05.10 – 07.05.10.  

5. Glikasa O. Referāts „Inovācijas Veselības izglītības tēmu integrācijā”. LiepU 10. 

starptautiskajā zinātniski metodiskajā konferencē „Cilvēks un vide” 20.05.2010. 
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6. Jansone A. Environmental Process Modeling Using Mathematical Physics Models and 

Information Technology. 10. Starptautiski zinātniski metodiskā konference "Cilvēks un 

vide". Liepājas Universitāte, Latvija, 20.-21.05.2010. 

7. Jansone A. Informācijas tehnoloģiju speciālistu loma mūsdienu sabiedrībā. 

13.starptautiski zinātniskā konference „Sabiedrība un kultūra: Haoss un harmonija”, 

Liepājas Universitāte, Latvija, 29.- 30.04.2010. 

8. Jansone A. Information technologies for mathematical physics problems solution. 11th 

International Conference Teaching mathematics: retrospective and perspectives, 

Daugavpils, Latvia, 06.-07.05.2010.  

9. Karule L. Referāts „Inovācijas dabaszinātniskajā izglītībā pirmsskolā un sākumskolā. 

LiepU 10. starptautiskajā zinātniski metodiskajā konferencē „Cilvēks un vide” 

20.05.2010. 

10. Kaupužs J., Guseinov Sh. E., Rimshans J., Medvid A. Modelling of surface structure 

formation after laser irradiation (talk), 9th International Conference on Global Research 

and Education (iA2010), 9-12 August, 2010, Riga Technical University. 

11. Kazakēviča M., Kulmane V., Ulmane-Ozoliľa L. „Jaunās informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijas kā tilts starp sociālo pedagogu un skolēnu”, Liepājas Universitātes 

2.starptautiskā zinātniskā konference ”Izglītības un sociālās vides mijiedarbības sociāli 

pedagoģiskie aspekti”, 2009.gada  4.decembrī. 

12. Kazakēviča M., Kulmane V., Ulmane-Ozoliľa L. „Web. 2.0 potenciāls personīgo 

zināšanu pārvaldībā”, Liepājas Universitātes 13. starptautiskā zinātniskā konference 

Sabiedrība un kultūra: Haoss un harmonija, 2010.gada 29. – 30. aprīlī. 

13. Kazakēviča M., Kulmane V., Ulmane-Ozoliľa L. „Web 2.0 rīku lietošana ikdienā un 

mācību procesā” Rēzeknes Augstskolas Starptautiski zinātniskā konference Sabiedrība, 

integrācija, izglītība” 2010.gada 19.- 20.februārī. 

14. Kārkliľš J. Intensīvas meţizstrādes ietekme uz Kurzemes piekrastes meţiem. LiepU 10. 

starptautiskajā zinātniski metodiskajā konferencē „Cilvēks un vide” 20.05.2010. 

15. Kārkliľš J. Parastās īves (Taxus baccata L.) izplatība Kurzemes piekrastē. LiepU 10. 

starptautiskajā zinātniski metodiskajā konferencē „Cilvēks un vide” 20.05.2010. 

16. Kārkliľš J. Parastā īve (Taxus baccata L.) Kurzemes un Latvijas meţos. LiepU studentu 

un maģistrantu konference, referāts plenārsēdē, 2010.gada aprīlis. 

17. Kārkliľš J., Garkalns R. Parastās īves (Taxus baccata L.) attīstību ietekmējošie faktori. 

Daugavpils Universitātes 52.starptautiskā zinātniskā konference, 14. – 16.04.2010. 
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18. Letinskis J. Virtuālās laboratorijas sociālo procesu pētījumiem. Liepājas Universitātes 

13. starptautiskā zinātniskā konference Sabiedrība un kultūra: Haoss un harmonija, 

2010.gada 29. – 30. aprīlī. 

19. Magazeina I. 2010.g. 13. starptautiskā zinātniskā konference Sabiedrība un kultūra, 

Referāts un publikācija „Harmonijas un haosa elementi studentu un docētāju savstarpējās 

attiecībās ceļā uz profesionālo kompetenču apguvi”. 

20. Rimshans J.S., Kaupuzs J., Gusainov Sh.E., Medvid A., Zaime D. A Method of 

Conversion of Some Coefficient Inverse Parabolic Problems to a Unified Type of 

Integral-differential Equation, The 9th International Conference on Global Research and 

Education, Inter-Academia 2010, 

21. Zaime D., Rimshans J., Guseynov Sh.E. Propagator Method for Numerical Solution of 

Convective Fisher Equation, The 9th International Conference on Global Research and 

Education, Inter-Academia 2010 

22. Skadiľa, I. Angļu-latviešu statistiskās mašīntulkošanas sistēmas izveide: metodes, 

resursi, un pirmie rezultāti // XI starptautiskā baltistu kongress "Baltu valodu pagātne, 

tagadne un nākotne" 2010. gada 27.-30. septembrī 

23. Skadiľa, I., Auziľa I., Grūzītis N., Levāne-Petrova K., Nešpore G., Skadiľš R., Vasiļjevs 

A. Language Resources and Technology for the Humanities in Latvia (2004–2010). The 

Fourth International Conference "Human Language Technologies – the Baltic 

Perspective "(Baltic HLT 2010), Riga, Latvia, 7-8 October 2010. 

24. Tomsons Dz. Mathematical problems and simulation models in e-learning course of IT 

project management. 11.starptautiskā zinātniskā konference „Teaching mathematics: 

retrospective and perspectives”, Daugavpils Universitāte, 2010. 

25. Tomsons Dz. Sociālo kompetenču pilnveide, izmantojot digitālās izglītojošās spēles. 13. 

starptautiskā zinātniskā konference "Sabiedrība un kultūra: Haoss un harmonija“,  

Liepājas Universitāte, 2010. 

26. Ţaime D. MZIT institūta matemātisko modeļu pielietojumi vides problēmu risinājumos 

LiepU 10. starptautiskajā zinātniski metodiskajā konferencē „Cilvēks un vide” 

20.05.2010. 

27. Zaime D. Teaching of Mathematic to Non-Mathematical Students, 11th International 

Conference Teaching Mathematics: Retrospective and Perspectives, May 6-7, 2010, 

Daugavpils, Latvia,  

28. Zaime D., Rimshans J. Developing and Use of Propagator Difference Scheme for 

Solving of ADR Equations, The 16th International Conference „Differential Equations 

and Applications” ICDEA2010 
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 3.3. citas konferences (semināri); 

1. Būmans G., K.Čerāns „Relāciju datu bāzu un ontoloģiju sasaiste caur attēlojumiem” LU 

68. zinātniskā konferencē 

2. Glikasa O. Skolēnu veselības izglītība ilgtspējīgai attīstībai. IZI 2.zinātniskā konference 

Izglītības kvalitātes dimensijas zināšanu sabiedrībā 2010.gada 16.aprīlī. 

3. Karule L. Sākumskolas skolēnu pētnieciskā darbība dabaszinībās. IZI 2.zinātniskā 

konference Izglītības kvalitātes dimensijas zināšanu sabiedrībā 2010.gada 16.aprīlī.   

4. Kārkliľa V. „Rietumlatvijas un Rietumlietuvas dabas zinātľu izglītības kvalitātes 

paaugstināšana” ar referātu „Starppriekšmetu saikne  starp dabaszinātľu mācību 

priekšmetiem” 2010. gada  22. oktobrī. 

5. Zaime D. Comparing of Propagator Difference Scheme for ADR Equation in 

Semiimplicit and Implicit Case, 8th Latvian Mathematical Conference, Valmiera, April 9-

10, 2010 

3.4. referāti populārzinātniskās konferencēs un zinātnes popularizēšanas pasākumos. 

1. Tomsons Dz. „Dabaszinātľu projekti skolēniem internetā”, LiepU Jauno zinātnieku 

skola, 2010.gada 30.janvārī 

2. Tomsons Dz. „Kas ir IT speciālists?”, LiepU Jauno zinātnieku skola, 2010.gada 24.aprīlī 

3. Jansone A. „Programmēšana”, LiepU Jauno zinātnieku skola, 2010.gada 18.decembrī 

4. Zeltiľa M. Pētniecības virzieni Dabas un sociālo zinātľu fakultātē: robeţas un 

integrācija. Dabas un sociālo zinātľu fakultātes konference Zinātnes un radošuma nedēļas 

ietvaros. Liepājas Universitāte, 24.03.2010. 

5. Zeltiľa M. Pētnieciskās darbības dabaszinātnēs pēctecība: pamatskola, vidusskola, 

augstskola. Referāts Atvērto durvju dienā Grobiľas ģimnāzijā ESF  projekta 

„Dabaszinātnes un matemātika” ietvaros. Grobiľa, 23.08.2010.   

6. 2010. gadā rīkotās konferences un semināri (nosaukums, norises laiks, īss dalībnieku un 

satura raksturojums, konferences finansiālie atbalstītāji – paraugam sk. iepriekšējo gadu 

pārskatus par pētniecības darbu).  

1. Starptautiskā zinātniski metodiskā konference „Cilvēks un vide” par tēmu Izglītība 

ilgtspējīgai attīstībai globālo pārmaiņu laikmetā 2010.gada 20.-21. maijā sadarbībā ar 

Latvijas Universitātes Vides pārvaldības katedru. Piedalījās  78 dalībnieki  no  LiepU, LU, 

RTU, RPIVA, LLU, Rīgas Stradiľa universitātes, Pasaules dabas fonda, Liepājas Domes, 

Liepājas RVP, nevalstiskām organizācijām u.c. Tematika interešu grupās: Aktuālās vides 

problēmas un to risinājumi, Vides komunikācija Latvijas piekrastē, Vides izglītība. 
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Finansiālie atbalstītāji Liepājas pilsētas Dome un Latvijas Universitātes Vides pārvaldības 

katedra projekta „Vides komunikācija Latvijas piekrastē” ietvaros. 

2. Reģionālās konferences „Vides izglītība ilgtspējīgai sabiedrībai” organizēšana LiepU 

sadarbībā ar LU Norvēģijas divpusējā finanšu instrumenta finansēta projekta „Vides 

zinātnes studiju attīstība un studiju materiālu izstrāde” ietvaros (11.12.2010.; konferences 

organizācijas komiteja I. Ozola, M. Zeltiľa un J. Zaļoksnis (LU). Dalībnieki- Kurzemes 

reģiona vides izglītības metodisko apvienību vadītāji un skolotāji, vides zinātľu studenti un 

docētāji, pašvaldību vadītāji, vides un plānošanas speciālisti, uzľēmēji, valsts iestāţu un 

nevalstisko organizāciju pārstāvji u.c. interesenti. 

3. Ģingulis E. Daugavpils Universitātes 11. starptautiskās zinātniskās konferences 

„Matemātikas mācīšana: retrospektīva un perspektīvas” organizācijas komitejas loceklis 

06.05. – 07.05.2010.  

4. Briška I. Dalība Matemātikas un informātikas katedras rīkotajos matemātikas zinātniskajos 

semināros. 

5. Fakultātes pētniecības infrastruktūra: pētniecībai izmantotās iekārtas, aparatūra, 

datorprogrammas u. c. 

6. 2010. gada rezultāti promocijas pētījumu izstrādē: 

 6.1. akadēmiskā personāla vadītie promocijas darbi (LiepU un citur);  

1. Prof. Ģingulis E. turpināja vadīt LiepU 2. kursa doktorantes Olgas Apses promocijas darbu 

„IKT apguves īpatnības kursu dalībniekiem gerontoloģiskā posmā”. 

2. Asoc. prof. Jansone A. turpina vadīt LiepU 2.kursa doktorantes Intas Znotiľas promocijas darbu 

„Mācību vides un satura personalizācija e-studijās" 

 6.2. akadēmiskā personāla aizstāvētie promocijas darbi un promocijas darbi, kas ir 

izstrādes  procesā. 

1. Būmans G. Relācijas datu bāzu informācijas pieejamība semantiskā tīmekļa 

tehnoloģijām – promocijas pētījuma izstrāde. 

2. Kulmane V. Sociālo un sadarbības kompetenču pilnveide datorizētā mācīšanās 

sadarbojoties vidē. Turpinās darbs pie promocijas tēmas izstrādes. 

3. Letinskis J. Living Lab pieeja e-studiju risinājumu pilnveidošanā. Promocijas pētījuma 

izstrāde. 

4. Magazeina I. Interaktīvu un audiovizuālu mācību materiālu izmantošana studiju procesā 

– studentu profesionālās kompetences veicinātāja datorgrafikas apguvē. Turpinās darbs 

pie promocijas darba izstrādes. 2010. gadā pabeigts doktorantūras teorētiskais kurss un 

nokārtoti promocijas eksāmeni specialitātē un svešvalodā. 
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5. Tomsons Dz. promocijas darbs, izstrādes procesā „Simulācijas modeļu un izglītojošo 

spēļu elementu integrācija e-studiju vidē”. 

6. Ulmane-Ozoliľa L. Web 2.0 rīku izmantošana datorizētās mācīšanās sadarbojoties 

aktivitāšu realizācijai jaukta tipa studijās augstākajā izglītībā. Promocijas pētījuma 

izstrāde. 

7. Znotiľa I. Mācību vides un satura personalizācija e-studijās. Promocijas pētījuma 

izstrāde. 

8. Ţaime D. Propagatora diferenču shēmas izstrāde paraboliska tipa advekcijas difūzijas 

reakcijas vienādojuma Košī problēmai vienas un vairāku dimensiju gadījumos – 

promocijas darbs   izstrādes procesā. 

7. Cita informācija par pētniecības darbu: starptautiskā un valsts līmeľa zinātniskā 

sadarbība, saľemtais pētniecības rezultātu novērtējums, pētniecības popularizēšana u.c. 

1. Prof., Dr.paed. Ģingulis E. Dota atsauksme par J.A. Jermolajeva autoreferātu 

„Elektīvie ģeometrijas kursi vecākajās klasēs ar matemātikas novirzienu (tēmas 

„Laukums. Vienlieli un vienādi sastādīti daudzstūri” piemērā). Autoreferāts ir par 

disertāciju pedagoģijas zinātľu kandidāta grāda ieguvei matemātikas metodikas 

specialitātē. Disertācija tika aizstāvēta 2010. gada septembrī Mordovijas Valsts 

pedagoģiskajā institūtā Saranskā (Krievijā). 

2. Prof., Dr.paed. Ģingulis E. Dota atsauksme par T. Bakanovienes promocijas darba 

kopsavilkumu „Skolotāju kompetence darbā ar matemātikā apdāvinātiem sākumskolas 

un pamatskolas skolēniem”. Promocijas darbs tika aizstāvēts Šauļu Universitātē 2010. 

gada novembrī, lai iegūtu doktora grādu edukoloģijas nozarē (izglītības zinātnēs).  

3. Prof., Dr.paed.  Ģingulis E. Recenzents un 01.12.2010 piedalījās Guntas Lāces 

promocijas darba aizstāvēšanā Latvijas Universitātē. Promocijas darbs „Latvijas 

pamatskolas matemātikas skolotāju kompetence matemātikas didaktikā” tika 

aizstāvēts matemātikas nozares apakšnozarē „Modernā elementārā matemātika un 

matemātikas didaktika”. 

4. Prof.,  Dr.paed. Ģingulis E. ar ERASMUS stipendiju 01.11.10 – 05.11.10 Šauļu 

Universitātē lasīja 4 lekcijas par skolēnu matemātisko spēju attīstību. Šo lekciju saturs 

atspoguļoja personīgo pētījumu rezultātus. 

5. Asoc.prof., Dr.sc.comp.  Jansone A. ERASMUS programmas ietvaros lasīja 

vieslekcijas Elblongas augstskolā Polijā, 20.04.2010 – 23.04.2010. 

6. Lektore, Mg. sc.educ. Daiga Ţaime, pasniedzēju mobilitātes programma, ERASMUS, 

Elblogas universitāte, 2010.g. 25.-30.okt. 
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7. Pētniecības popularizēšanas pasākumi: izstāde - Studentu un docētāju metodiskās 

izstrādnes (doc., Dr.paed. O.Glikasa, asoc.prof., Dr.paed. L.Karule) konkursi 

skolēniem – Kurzemes reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vērtēšana 

Veselības izglītības un Zemes zinātľu jomās (O.Glikasa, L.Karule), Liepājas pilsētas 

skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vērtēšana Vides zinātľu jomā (L.Karule); 

semināri skolotājiem – Ģeogrāfiskās un veselības izglītības tēmu integrācija 

Dabaszinību kursā 5.- 6.klasēs (O.Glikasa, L.Karule); ekspedīcijas – Prioritārās 

nozīmes biotopu izpēte Dienvidkurzemē - meţaudzes, palieľu pļavas (O.Glikasa, 

L.Karule). 

8. Lektore, Mg.sc.educ. Znotiľa I. apmeklējusi projekta „Dabaszinātnes un matemātika” 

organizēto izglītojošo semināru Rīgas raj. Baltezera „Baltvillā” 24.- 25.11.2010.  

9. Lektors, Mg.sc. educ. Egliens V. Starptautiska sadarbība: UBUS – The Unity of the 

Balts under the Sun (Baltu vienotība zem saules) pārrobeţu projektā paredzēto 

kultūras un akadēmisko aktivitāšu īstenošana. Liepājas Universitāte, Jelgava - Latvijas 

Lauksaimniecības Universitāte, Lietuva - Šauļu Universitāte. Konference Šauļu 

Universitātē 2010.gada septembris, klausītājs. Konference LLU Jelgavā 20910.gada 

novembris, klausītājs. „SONY” seminārs par video tehnoloģijām 2010.gada 

8.decembrī. Metodiskais darbs - LiepU studiju kursa „Nelineārā video montāţa” 

prezentācijas materiālu sagatavošana latviešu un angļu valodā, studiju kursu „Biroja 

tehnika” un „Datortīkli” prezentācijas materiālu izstrāde. 

 

 

 

 

 

 


