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KURSA KODS∗ VidZPA22

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Vides projektu izstrāde un vadība
Kursa nosaukums angliski Environmental project development and management
Kursa nosaukums otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss
Statuss (A, B, C daļa) A daļa
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas 
daļas

3 KRP

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Uldis Drišļuks
Lilita Ābele

Dabas un sociālo 
zinātņu fakultāte

Lektors, Mg.oec.
Lektore, Mg.sc.env.

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

120

Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

14

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

10

Laboratorijas darbu skaits -
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 
7- doktora; P – profesionālais)

P6

Pārbaudes forma/ -as Eksāmens
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Bez priekšzināšanām.

Zinātņu nozare/apakšnozare Vadībzinātne
Kursa mērķi Sekmēt studentu izpratni par vides projekta izstrādes 

procesu un vadīšanu, attīstīt praktiskās iemaņas vides 
projekta pieteikuma sagatavošanā un projekta prezentēšanā.

Kursa uzdevumi 1. Sniegt teorētiskās zināšanas un praktiskas iemaņas vides 
projekta izstrādē un vadīšanā.

2. Sniegt informāciju par fondiem Latvijā, to pieteikuma 
veidlapu paraugiem.

Kursa valoda Latviešu valoda

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski Iegūtas zināšanas par vides projektu vadīšanas metodēm, 

organizāciju un  vides projekta dokumentāciju. 
Attīstītas prasmes ģenerēt idejas, izvēlēties prioritātes. 
Plānot, organizēt un vadīt darbus. Strādāt komandā. Analizēt 
problēmas un izvirzīt atbilstošus mērķus.
 Prot prezentēt un aizstāvēt projekta ideju.

angliski Acquired knowledge of Environmental project management 
techniques, organization and project documentation. 
Developed skills to generate ideas and choose priorities. 
Student can planning, organize and manage the work. 

 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā
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Student have skills to work as a team. Analyze 
Environmental problems and make appropriate targets. 
Students are able to present and defend the Environmental  
project idea.

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

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Studiju kurss sniedz studentiem zināšanas vides projektu 

izstrādē un vadīšanā. Praktisko nodarbību laikā studenti 
apgūst prasmi patstāvīgi izstrādāt vides projekta 
pieteikumus.

angliski For students study course gives knowledge to develop and 
administrate Environmental projects. During manual 
lessons students acquire skills work out Environmental 
project entry singly.

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)

Projekta būtība.
Atšķirības starp projekta vadīšanu un ikdienas konkrētā 
darba vadīšanu. Projekta pazīmes. Projekta darba 
priekšrocības un trūkumi. Projekta klasificēšana.

4 2 lekcijas ( U.Drišļuks)

Projekta vadīšana.
Projektu mērķi.
Projekta etapi (fāzes): definēšana, plānošana, īstenošana, 
novērtēšana pabeigšana.
Projekta komandas veidošana (personāls).
Vides projekta izstrāde (balstoties uz aktuālu vides 
projektu konkursu)

12 ( U.Drišļuks)
4 lekcijas
2 praktiskās nodarbības

Vides projekta prezentēšana.
Projekta prezentēšanas stratēģija
Projekta argumentācija
Atbildes uz jautājumiem

8 ( U.Drišļuks)
2 lekcijas
2 praktiskās nodarbības

Vides  projekti. 
Vides projektu piemēri. Vides politikas pasākumi, 
plānošanas dokumenti.

4 ( U.Drišļuks)
1 lekcija
1 seminārs

Aktuālie projekti. 
Aktuālākā informācija projektu jomā.

4 ( U.Drišļuks)
1 lekcija
1 seminārs

Projekta būtība.
Atšķirības starp projekta vadīšanu un ikdienas konkrētā 
darba vadīšanu. Projekta pazīmes. Projekta darba 
priekšrocības un trūkumi. Projekta klasificēšana.

4 ( U.Drišļuks)
2 lekcijas

Vides projekta budžeta plānošana
Uzņēmējdarbības finansēšana un avoti.
Plānotās produkta ražošanas vai pakalpojuma 
sniegšanas izmaksas.

6 (L.Ābele)
2 – lekcijas
1- praktiskie darbi

Plānotās naudas plūsmas sastādīšana.
Peļņas vai zaudējuma prognožu sastādīšana.

6 (L.Ābele)
2– lekcijas
1- praktiskie darbi
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Vides projekta riski un to hedžēšanas iespējas.
Vides projekta finanšu aprēķini

6 (L.Ābele)
2– lekcijas
1- praktiskie darbi

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms 

stundās
Sagaidāmais 

rezultāts
Teorija un praktiskie piemēri 

„Project stakeholder”
Izmantojot LiepU bibliotēkā 
pieejamo literatūru vai 
elektroniskās datu bāzes 
svešvalodā, sagatavot referātu  
par tēmu „Project stakeholder”

16 Referāts

Komandas darbs projektā Sagatavot prezentāciju par 
komandas darba nozīmi projketā

12 Prezentācija

Patstāvīgi izstrādāt vides 
projekta pieteikuma anketu un 
aizstāvēt, prezentējot projekta 

ideju.

20 Aizpildīta 
projektu 

pieteikumu 
veidlapa un 
prezentācija

Vides projekta plānotā naudas 
plūsma 

Patstāvīgi izstrādāt vides 
projekta plānoto naudas plūsmu 

3.gadiem

12 Sagatavota un 
iesniegta plānotā 
naudas plūsma

Vides projekta peļņas vai 
zaudējumu prognoze

Patsāvīgi sastādīta vides 
projekta peļņas vai zaudējumu 

prognoze

12 Sagatavota un 
iesniegta peļņas 
vai zaudējumu 

prognoze

Prasības KRP iegūšanai Piedalīšanās lekcijās, semināros un praktiskajās 
nodarbībās
Sekmīgi sagatavoti visi patstāvīgie darbi, nokārtots 
eksāmens

Mācību pamatliteratūra 1. Ilgonis Krištopāns, Agnese Orupe. Projektu vadība. 
Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2007.

2. Guide  to  the  Project  Management  Body  of 
Knowledge. Project Management Institute, 2008.

3. Pettere, Gaida. Riski uzņēmējdarbībā un to vadība : 
mācību līdzeklis / Gaida Pettere, Irina Voronova ; 
Banku augstskola ; māksl. Ieva Tiltiņa. - Rīga : Rasa 
ABC, 2003

4. Rūrāne, Marita. Uzņēmējdarbības pamati / Marita 
Rūrāne. - Rīga : SIA "Turības mācību centrs"

5. Rurāne, Marita. Uzņēmējdarbības organizācija un 
plānošana / Marita Rurāne. - Rīga : Biznesa 
augstskola Turība, 2008.

Mācību papildliteratūra 1. Ilgvars  Forands.  Projektu  menedžments. Rīga  : 
Latvijas Izglītības fonds, 2006.

2. Projektu  vadīšanas  rokasgrāmata.  Rīga  :  Dienas 
Bizness. 

3. Blančards Kenets.  Efektīvas vadības noslēpumi: kā 
paaugstināt  produktivitāti,  ienākumus  un  jūsu 
labklājību. Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. 

4. V. Ukolovs, A. Mass, I. Bistrjakovs. Vadības teorija. 
Rīga : Jumava, 2006.

Sally Runsey. How to find information: A Guide for 
Researchers. Open University Press, 2008.

Periodika, interneta resursi un citi avoti 1. http://www.esfondi.lv (ES Struktūrfondu mājas lapa)

http://www.esfondi.lv/
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2. http://www.piaa.gov.lv (Profesionālās izglītības un 
attīstības aģentūras mājas lapa)

3. http://www.vid.gov.lv (Valsts Ieņēmumu Dienesta 
mājas lapa)

4. http://www.liaa.gov.lv (Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūras mājas lapa)

http://www.em.gov.lv (Ekonomikas ministrijas mājas 
lapa)

Kursa izstrādātājs:
Uldis Drišļuks

Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums
Lilita Ābele

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.em.gov.lv/
http://www.liaa.gov.lv/

