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KURSA KODS∗ VidZPA27

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Atjaunojamie resursi un tehnoloģijas
Kursa nosaukums angliski Renewable resources and technologies
Kursa nosaukums otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Profesionālā maģistra studiju programma Ekotehnoloģijas

Statuss (A, B, C daļa) B3
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas 
daļas

2 krp.

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Juris Benders LiepU DIF docenta p.i.
Ivars Kudreņickis LU ĢZZF asoc.prof.
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, divi patstāvīgie darbi
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Vides zinātne un pārvaldība; Vides tehnoloģiju sistēmas

Zinātņu nozare/apakšnozare Vides zinātne/ vides pārvaldība
Kursa mērķi Veidot zināšanas par dabas un vides resursu stāvokli un 

patēriņa  ietvaru  resursu  ilgtspējīgas  izmantošanas 
perspektīvā,  akcentējot  uzmanību  uz  atjaunojamo 
resursu    apsaimniekošanu  un  to  pielietošanas 
potenciālām iespējām.  

Kursa uzdevumi -  nodrošināt   izpratni  un  zināšanas  par  atjaunojamo, 
daļēji  atjaunojamo  un  neatjaunojamo  resursu 
raksturojumu,  pielietojumu  un  apsaimniekošanu 
dažādos sektoros;

- veidot prasmes  atjaunojamo resursu pielietošanas 
iespēju identifikācijā un izmantošanas priekšlikumu 
izstrādē; 

-attīstīt kompleksu pieeju un veidot   profesionālu 
kompetenci vides resursu apsaimniekošanas ietvara  
kontekstā un spēt  izprast vides resursu pārvaldības 
aspektus ilgtermiņa perspektīvā; 

Kursa valoda latviešu

 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā
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STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski -studenti iegūst zināšanas par vides resursu

raksturojumu, pielietojumu un apsaimniekošanu 
dažādos sektoros;

-studenti iegūst praktiskas iemaņas atjaunojamo resursu 
pielietošanas  iespēju  identifikācijā  un  izmantošanas 
priekšlikumu izstrādē;

-studenti  spēj  piemērot  kompleksu  pieeju  dabas  un 
vides  resursu  patēriņa  ietvara  sistēmā;  studentiem  ir 
kompetence   atjaunojamo  resursu  pārvaldības  jomā 
ilgtermiņa perspektīvā;  

angliski -students obtain knowledge on environmental resource 
update, application and management in various areas;

-  students  obtain  practical  skills  for  identification  of 
renewable’s  use  and  elaboration  of  their  application 
proposals; 

-students are able to atjust a complex approach within 
frame  of  natural  and  environmental  resource  use; 
students have a competence in long term management 
of renewables;

otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski

Kurss nodrošinās   izpratni un zināšanas par 
dabas  un  vides  resursu  stāvokli  to  ilgtspējīgas 
izmantošanas  perspektīvā,  veidos  zināšanas  un 
profesionālu  kompetenci  atjaunojamie  resursu 
apsaimniekošanas  un  pielietošanas  potenciālo  iespēju 
attīstībā dažādos sektoros. 

angliski
Course provides understanding and knowledge on 
natural and environmental resource state 
within  sustainable   resource  usage  perspective   and 
obtains  knowledge  and  professional  competence   in 
renewables  management  and   their  potential 
application  development in different sectors.

otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
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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 un vides resursi, to raksturojums, patēriņš  un radītā slodze
Dabas resursu klasifikācija: izsmeļamie un neizsmeļamie 
dabas resursi. Neatjaunojamie un daļēji atjaunojamie 
resursi, to raksturojums, pielietojums un patēriņš.

4 2L

Slodze uz vides resursiem. Ekoloģiskās ietilpības 
jēdziens un ekoloģiskās pēdas nospiedums. 

4 1L; 1S

Ekosistēmu pieeja un atjaunojamo resursu ilgtspējīga izmantošana
Vides resursu pielietojums īstermiņa un ilgtermiņa 
perspektīvā. Vides resursu vērtības jēdziens. 

2 1L

Ekosistēmu pieeja un ekosistēmu pakalpojumi. 
Ekosistēmu pakalpojumi pilsētvidē un lauku vidē.

4 1L; 1S

Atjaunojamo resursu pielietošanas iespējas 
Enerģētiskie atjaunojamie un neatjaunojamie resursi, to 
izmantošana un attīstības potenciāls. Atjaunojamo 
energoresursu izmantošanā Latvijā, to noteicošie faktori.

6 2L; 1S

Vides  resursi  un   energosaimniecība:  enerģijas 
ieguve, enerģijas pārvade, dūmgāzu attīrīšana. 

8 2L; 2S

Atjaunojamie materiālu resursi, to pielietošanas iespējas
un tendences. Ekodizains, tā attīstības tendences 
ražošanā, celtniecībā, infrastruktūrā. 

4 1L; 1S

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms 

stundās
Sagaidāmais 

rezultāts
Ekosistēmu pieeja un 
atjaunojamie resursi 

Atjaunojamo resursu patēriņa/ 
slodzes novērtējums 
ekosistēmu pakalpojumu 
kontekstā 

24 patstāvīgais darbs

Atjaunojamo resursu 
pielietošanas iespējas

Atjaunojamo resursu 
apsaimniekošanas vai 
izmantošanas priekšlikumu 
izstrāde

24 patstāvīgais darbs

Prasības KRP 
iegūšanai

Eksāmens (rakstisks, integrēta rakstura jautājumi) -50%
Divi patstāvīgie darbi;  25% un 25%;

Mācību 
pamatliteratūra

Kļaviņš M., Zaļoksnis J. (red.), Vide un ilgtspējīga attīstība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 
2011. 334 lpp. 

Atstāja Dz., Dimante B., Brīvers I., Malzubris J., Keneta M., Tambovceva T., Šīna I., Līviņa 
A., Ieviņš J., Grasis J., Pūle B., Ābeltiņa A. Vide un ekonomika, LU Akadēmiskais apgāds: 
Rīga. 2010, 255 lpp.

Blumberga A., Blumberga D., Kļaviņš M., Rošā M., Valtere S. Vides tehnoloģijas (red. 
D.Blumberga), LU Akadēmiskais apgāds: Rīga. 2010, 212 lpp.

Energy Management. Baltic University Urban Forum. Urban Management Guidebook II. 
Editor: Christine Jakobsson & Jan Lemming
The Baltic University Press 2007, 38 lpp.
Pieejams: http://www.balticuniv.uu.se/buuf/

Segliņš V. Zemes dzīļu resursi – Raka. 2009, 380 lpp.
Mācību 
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papildliteratūra Klāvs G. un citi. Atjaunojamo energoresursu izmantošana Latvijas ilgtspējīgas attīstības 
nodrošināšanā – Sorosa Fonds, Latvija, Rīga, 2010. 64.lpp. 
Pieejams:  http://www.sfl.lv./upload_file/2010%20gads/AER_petijums.pdf

 Bendere R. (red.), Āriņa D., Kalnačs J., Klāvs G., Kudreņickis I., Šipkovs P., Šlihta G., 
Šlihta K.,  Vidužs A. Atjaunojamie energoresursi un to izmantošana Latvijā. Latvijas 
Atkritumu Saimniecības Asociācija.  Rīga, 2011. 94. lpp.

The European environment – state and outlook 2010. EEA. 2010. Pieejams: 
http://www.eea.europa.eu/soer/synthesis/translations/vide-eiropa-2010-2013-stavoklis

Atjaunojamie enerģijas resursi Latvijā -Būvniecības, enerģētikas un mājokļu aģentūra, 2009.

Deploying Renewables: Best and Future Policy Practice”, International Energy Agency, 2011 
edition, 186 pages, pieejams: 
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/Deploying_Renewables2011.pdf

Periodika, 
interneta 
resursi un citi 
avoti

Portāls: International Renewable Energy Agency
https://www.irena.org/potential_studies/index.aspx

Portāls: Renewable & Non-Renewable Resources: Definition & Differences
http://education-portal.com/academy/lesson/renewable-non-renewable-resources-
definition-differences.html#lesson

Žurnāls Enerģija un Pasaule : http://www.eunp.lza.lv/

Renewable Energy (Elsevier): http//www.journals.elsevier.com/renewable-energy/

Latvijas Atkritumu Saimniecības Asociācija  – http://www.lasa.lv

Latvijas Atjaunojamo resursu asociācija - http://www.aea.lv/

Žurnāls Vides vēstis: http//www.videsvestis.lv/

Kursa izstrādātājs:
     Juris Benders

Ivars Kudreņickis

Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums
Kurss apstiprināts:

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta 

direktors 

Paraksta atšifrējums Fakultātes domes sēdes 
protokols Nr. / Institūta 
Zinātniskās padomes 

protokols Nr.
Datums

http://www.aea.lv/
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/Deploying_Renewables2011.pdf
http://www.eea.europa.eu/soer
http://www.sfl.lv./upload_file/2010%20gads/AER_petijums.pdf

