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KURSA KODS∗ VidZPA29

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Komunālās saimniecības inženierija
Kursa nosaukums angliski Communal engineering
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

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Juris Benders LiepU DIF docenta p.i.
Rūta Bendere LU ĢZZF docente
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, 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  izpratni  un  zināšanas  ūdens  un  atkritumu 

saimniecības  tehnoloģisko   procesu  un 
inženiertehnisko  risinājumu  jomās  komunālā 
saimniecības sekmīgas funkcionēšanas perspektīvā. 

Kursa uzdevumi - veidot zināšanas un izpratni par ūdens un atkritumu 
saimniecības  tehnoloģiskiem  procesiem  un 
inženiertehnisko  risinājumiem,  lai  nodrošinātu 
komunālās saimniecības sekmīgu funkcionēšanu;

-  veidot  prasmes   ūdens  un  atkritumu  saimniecības 
labāko  pieejamo  tehnisko  risinājumu  izvēlei   un 
komunālā  saimniecības  institucionālās  sistēmas 
pamatojumam;

-attīstīt  sistēmisku  pieeju  ūdens  un  atkritumu 
saimniecības tehnoloģisko procesu un inženiertehnisko 
alternatīvu  integrēšanai   komunālā  saimniecības 
ietvarā;

 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā
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Kursa valoda latviešu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski

-studenti  iegūst  zināšanas  un  izpratni  par  par  ūdens 
saimniecības   tehnoloģiskiem   procesiem   (dzeramā 
ūdens ieguve,  ūdens apgāde, notekūdeņu attīrīšana un 
kanalizācijas  sistēmas)  un  atkritumu  saimniecības 
tehnoloģiskiem   procesiem   (atkritumu  savākšana, 
uzglabāšana,  transportēšana,  pārstrāde,  noglabāšana, 
apsaimniekošanas shēma);

-studenti iegūst praktiskas iemaņas ūdens un atkritumu 
saimniecības labāko pieejamo tehnoloģisko  risinājumu 
izvēlei   un   komunālā  saimniecības  institucionālās 
sistēmas pamatojumam;

-tiek attīstīta sistēmiska  pieeja ūdens un atkritumu 
saimniecības  tehnoloģisko   procesu  un 
inženiertehnisko  risinājumu  alternatīvu   piemērošanai 
pašvaldības komunālā saimniecībā.  

angliski
-students obtain knowledge and understanding on water 
management  technological  processes  (drinking  water 
treatment,  water  supply,  waste  water  treatment  and 
sewerage  systems)  and  waste  management 
technological  processes  (waste  collection,  storage, 
transportation,  treatment,  deposition,  management 
scheme);

- students obtain practical skills for selection of  water 
and  waste  management  best  available   technological 
measures  and  statement  of  communal  engineering 
institutional system;

-students  are  able  to  atjust  systemic  approach  for 
application  of  water  and  waste  management 
technological  processes  and  engineering  measures  in 
communal engineering; 

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

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski

Kurss veido izpratni un zināšanas ūdens un atkritumu 
saimniecības  funkcionēšanas  tehnoloģisko   procesu, 
inženiertehnisko  risinājumu,  kā  arī  komunālās 
saimniecības institucionālās  organizācijas jomās. 

angliski Course obtain knowledge and understanding on water 
and waste management technological processes, 
engineering measures and communal engineering 
institutional structure.
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otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

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)

Komunālās saimniecības  institucionālais un normatīvais  ietvars
Ūdens saimniecības  institucionālā  struktūra  un  
normatīvo aktu prasības

2 1L

Atkritumu  saimniecības   institucionālā  struktūra  un 
normatīvo aktu prasības

4 1L; 1S

Ūdens saimniecības tehnoloģiskie procesi un risinājumi
Dzeramā ūdens ieguve no virszemes un pazemes 
ūdeņiem; tehnoloģisko procesu alternatīvas (centralizētās, 
lokālās sistēmas, pilsētvide, lauku vide)

2 1L

Ūdens apgāde:  ūdens ieguves, sagatavošanas, piegādes, 
uzkrāšanas un  sadales procesi. Ūdens apgādes tīkli, to 
apsaimniekošana.

2 1L

Notekūdeņu attīrīšana: mehāniskā, bioloģiskā un ķīmiskā 
apstrāde.  Pilsētu un lauku vides notekūdeņu attīrīšanas 
sistēmas.  Intensīvās  un  ekstensīvās  sistēmas, 
ekotehnoloģiskie risinājumi.
Rūpniecisko notekūdeņu attīrīšana. Virsūdeņu attīrīšana. 

4 1L; 1S

Notekūdeņu  dūņu  apstrādes  procesi  un  tehnoloģiskie 
risinājumi.

2 1L

Kanalizācijas  sistēmas,   to   elementi.  Kopējās  un 
nodalītās  kanalizācijas sistēmas.  

2 1L

Atkritumu saimniecības tehnoloģiskie procesi un risinājumi
Šķirotu,  nešķirotu  un  daļēji  sašķirotu  sadzīves, 
rūpniecisko  un  bīstamo  atkritumu  savākšanas  un 
uzglabāšanas veidi.

4 1L; 1S

Atkritumu transportēšana un pirmapstrāde sagatavojot tos 
atbilstoši  materiālu  atguves,  enerģijas  ieguves  un 
noglabāšanas prasībām.  

2 1L

Atkritumu   pārstrāde  –  termiskās  un  bioloģiskās 
pārstrādes metodes.

4 1L; 1S

Specifisku  atkritumu  veidu  (celtniecības  un  būvju 
nojaukšanas  atkritumi,  elektriskie  un  elektroniskie 
atkritumi, videi un cilvēku veselībai bīstamie atkritumi) 
apsaimniekošana,

       2 1L

Atkritumu  noglabāšana  –  atkritumu  noglabāšanas  vietu 
izveide un apsaimniekošana, slēgšana un rekultivācija.

2 1L

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms 

stundās
Sagaidāmais 

rezultāts
Ūdens saimniecības 

tehnoloģiskie  procesi  
Ūdens saimniecības 

tehnoloģisko  risinājumu 
novērtējums  

       24 patstāvīgais darbs

Atkritumu saimniecības 
tehnoloģiskie  procesi  

Atkritumu saimniecības 
tehnoloģisko  risinājumu 

novērtējums  

       24 patstāvīgais darbs
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Prasības KRP 
iegūšanai

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

Mācību 
pamatliteratūra Juhna T. Atdzelžošanas principi un to pielietojums dzeramā ūdens sagatavošanai – 

Baltijas Vides forums. 2007, 44 lpp. Pieejams:
http://www.bef.lv/data/file/Udens_Fe_publikacija_final.pdf

Odenkirhens H., Riters K., Šifmans L., Vilmrots G. Vides saimniecības darbinieka 
rokasgrāmata. 2. sējums. Ūdens apgāde – Ozolnieki, 2000. 128 lpp.
Pieejams : http://www.llkc.lv/files/biblioteka/201304/20130402-1063-
udesapgade.pdf

Rokasgrāmata pašvaldībām par ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanu, 2011. 
Pieejams: 
www.varam.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/...

Bendere R., Zariņa Dz., Vīksne A. Atkritumu saimniecība. Latvijas Atkritumu 
saimniecības asociācija, Reklāmas aģentūra NRJ, Rīga, 2007. 133 lpp.

Bioloģiski sadalāmo atkritumu apsaimniekošana. Latvijas Atkritumu saimniecības 
asociācija. 2006. 102 lpp.

Mācību 
papildliteratūra Blumberga A., Blumberga D., Kļaviņš M., Rošā M., Valtere S. Vides tehnoloģijas  

(red. D.Blumberga), LU Akadēmiskais apgāds: Rīga, 2010. 212 lpp.

Tilgalis Ē. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana, Jelgava. 2004.

Water Use and Management. Editor: Lars-Christer Lundin. Uppsala University, 
2000. 240pp. Pieejams: 

http://www.balticuniv.uu.se/index.php/boll-online-library/831-swm-2-water-use-
and-management

Pārskats “Komunālo notekūdeņu un notekūdeņu dūņu apsaimniekošana 
Latvijā”,Vides Ministrija, 12 lpp. Pieejams:
http://www.varam.gov.lv/lat/publ/publikacijas/vides_aizsardzibas_joma/?doc=11643

Veidemane K., Brēmere I., Doniņa I., Atkritumu apsaimniekošana Latvijas 
pašvaldībās. Baltijas vides forums. 2007.30 lpp. Pieejams: 
http://www.bef.lv/data/file/Atkritumu_publikacija_final.pdf

Joint Baltic Sea Region Strategy for Municipal Waste Management, 55 pp.
Pieejams: http://www.recobaltic21.net/lv/final-results-downloads.html

Managing municipal solid waste - a review of achievements in 32 European 
countries. EEA Report No 2/2013. 36 pp. Pieejams: 
http://www.eea.europa.eu/publications/managing-municipal-solid-waste

Periodika, 
interneta 
resursi un citi 
avoti

Žurnāls Water Science and Technology (IWA). Pieejams:  
http://www.iwaponline.com/wst/toc.htm

 Žurnāls „ Waste Management and Research” (ISWA). Pieejams:  
http://www.iswa.org/en/181/waste_management_research.html

Portāls – Water Technology -  http://www.watertechonline.com/

http://www.watertechonline.com/
http://www.iwaponline.com/wst/toc.htm
http://www.varam.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/publikacijas//Notekudenu_parksats_2010.pdf
http://www.varam.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/publikacijas//Notekudenu_parksats_2010.pdf
http://www.llkc.lv/files/biblioteka/201304/20130402-1063-udesapgade.pdf
http://www.llkc.lv/files/biblioteka/201304/20130402-1063-udesapgade.pdf
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Portāls – Water and wastewater. Siemens. - 
http://www.water.siemens.com/en/Pages/default.aspx

Latvijas Atkritumu asociācijas mājas lapa: http://www.lasa.lv

The RECO Baltic21 Tech Project  mājas lapa: http://www.recobaltic21.net 

Latvijas Zaļais punkts: http://www.zalais.lv

Pašvaldības SIA Ūdeka mājas lapa: http://www.udeka.lv;
 
Liepājas RAS mājas lapa: http://www.liepajasras.lv;

Kursa izstrādātājs:      Juris Benders

     Rūta Bendere
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.liepajasras.lv/
http://www.udeka.lv/
http://www.zalais.lv/
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