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KURSA KODS∗ VidZPA15

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Vides zinātne un pārvaldība
Kursa nosaukums angliski Environmental science and management
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) A
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas 
daļas

3

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Juris Benders LiepU DIF docenta p.i.
Roberts Jūrmalietis LiepU DIF docenta p.i.
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

120

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

16

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)

-

Zinātņu nozare/apakšnozare Vides zinātne
Kursa mērķi Veidot  izpratni  par  vides  un  tās  kvalitātes  problēmu 

interdisciplināro raksturu, un vides zinātni kā sistēmas 
"cilvēks-vide" izziņas un harmonizācijas paradigmu, kā 
arī  apgūt  zināšanas  par  vides  pārvaldības 
pamatnostādnēm   ilgtspējīgu   vides   problemātikas 
risinājumu perspektīvā.

Kursa uzdevumi -  nodrošināt   padziļinātu  izpratni  un  zināšanas  par 
mūsdienu  vides  zinātnes  konceptuālajām  nostādnēm, 
likumsakarībām  un  metodoloģiskajām  pieejām,  kā 
kognitīvo pamatu  dabas un sociāli  humanitārās   vides 
izpētē un pārvaldībā;

-  attīstīt  sistēmanalītiski  fokusētas  holistiskajai 
paradigmai  atbilstošas  domāšanas  iemaņas  un  vides 
problemātikas interaktīvas izpētes prasmes;

-  veidot  interdisciplināru  izpratni  un  zināšanas  par 
dabas,  sociālo  un  humanitāro  zinātņu  nozaru 
akadēmisko  un lietišķo  ieguldījumu  vides  zinātnē  un 
tās pētījumu metodoloģijas attīstībā;

 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā
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- nodrošināt  padziļinātu izpratni un zināšanas par 
vides pārvaldības teorētisko ietvaru un instrumentiem 
interdisciplināru  vides  problemātikas risinājumu 
īstenošanā dažādos ekotehnoloģiju realizācijas 
sektoros, it īpaši vides ekonomikā, vides psiholoģijā un 
vides inženierijā; 

Kursa valoda latviešu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski - studenti iegūst zināšanas par dabas un sociālās vides 

mijsakarībām,  un  izprot  dažādu  dabas,  sociālo  un 
humanitāro  zinātņu  parciālo  kognitīvo  ieguldījumu 
videszinātniskajās interpretācijās;
- studenti iegūst vides problemātikas interdisciplinārās un 
interaktīvas izpētes pamatprasmes;
-  studenti  spēj  piemērot  vides  pārvaldības  teorētisko 
ietvaru  un  no  tam  atbilstošos   instrumentus  vides 
problemātikas risinājumiem;

angliski -  students  obtain  knowledge  on  interrelationships 
between  natural  and  social  environments,  and 
comprehend  partial  cognitive  inputs  of  different 
sciences  and  humanities  in  environmental  science 
interpretations;
- students acquire basic skills on interdisciplinary and 
interactive research;
-  students  are  able  to  adjust  environmental 
management`s  theoretical  frame  and  emerging 
managemental  tools  for  environmental 
problemsolvings;

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

-

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski

Kursa saturisko kodolu veido atziņas par cilvēkvides 
problēmu  interdisciplināro raksturu, un vides zinātni 
kā dabas un sociālās vides izpratnes un harmonizācijas 
paradigmu, kā arī vides pārvaldības 
pamatnostādnēm un instrumentiem  vides  problēmu 
ilgtspējīgiem risinājumiem.

angliski
Course`s contentual core comprises interdisciplinary 
interpretations of human environment, and recognitions 
on environmental science as a paradigm for 
comprehension and harmonization of natural and social 
environment; besides, course contents include 
environmental management science conceptions and 
tools for sustainable environmental problemsolvings.

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

-
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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 zinātnes konceptuālās pamatnostādnes
Dabas un sociālās vides mijiedarbības: problemātika 
un koncepcijas

4 4L

Vides  zinātnes  un  pārvaldības  studiju  paradigma: 
interdisciplinaritāte un interaktivitāte

4 2L; 2S

Ilgtspējīgas attīstības koncepcija: teorija un prakse 4 4L
Vides zinātnes saturiskie bloki
Dabas  zinātņu  bloks  vides  zinātnes  perspektīvā: 
ekosistēmas modelis, vides ķīmijas, vides bioloģijas, 
vides  fizikas  un  vides  inženierzinātnes  principi  un 
procesi; 

10 8L; 2S

Ekonomikas un vadības zinātņu bloks vides zinātnes 
perspektīvā:  ekonomikas  attīstība  un  sabiedrības 
vadība vides sektorā

6 4L; 2S

Sociāli  humanitāro  zinātņu  bloks  vides  zinātnes 
perspektīvā:  vides  psiholoģijas,  sabiedrības 
veselības, kultūrvides dimensijas

6 4L; 2S

Vides pārvaldība
Vides  pārvaldības  pamatnostādnes  un  vides  politikas 
principi

2 2L

Vides pārvaldības aprites cikls, vides politikas 
instrumenti un to pielietojums

4 2L; 2S

Vides pārvaldības jomas un valsts, pašvaldības un 
korporatīvie sektori

2 2L

Vides sistēmanalīzes situāciju novērtēšana vides 
pārvaldības problēmsektoros

6 6S

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms 

stundās
Sagaidāmais 

rezultāts
Vides zinātnes paradigma: 
interdisciplinaritāte

Interdisciplinaritāte un 
ilgtspējīga attīstība : eseja

         36    Patstāvīgais   
   darbs

Vides sistēmanalīzes 
situāciju novērtēšana

Vides problemātikas 
interaktīva izpēte lauku studijās

         36   Patstāvīgais   
   darbs

Prasības KRP 
iegūšanai

Obligāts  lekciju apmeklējums un līdzdalība semināros
Eksāmens (rakstisks, integrēta rakstura jautājumi) -50%
Divi patstāvīgie darbi;  25% un 25%; 

Mācību 
pamatliteratūra Kļaviņš M. (red.), Nikodemuss O., Segliņš V., Melecis V., Vircavs M., Āboliņa 

K. Vides zinātne. LU Akadēmiskais apgāds. 2008. 599 lpp.

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

Zaļoksnis J., Kļaviņš M., Brikše I., Meijere S. Vides vadība. Rīga: Latvijas 
Universitāte, 2011. 205 lpp.
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Atstāja Dz., Dimante B., Brīvers I., Malzubris J., Keneta M., Tambovceva T., 
Šīna I., Līviņa A., Ieviņš J., Grasis J., Pūle B., Ābeltiņa A. (2011) Vide un 
ekonomika, LU Akadēmiskais apgāds: Rīga, 255 lpp. 

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

Melecis V. Ekoloģija, LU Akadēmiskais apgāds: Rīga, 2011, 350 lpp.

Jūrmalietis R. Ekoloģija: pamatkoncepcijas. Mācību palīglīdzeklis. LU EVF 
Vides pārvaldības katedra, 2008, 33.lpp.
http://vide  .lu.lv/docs/Ekologija_pamatatz_9maijs2011.pdf  

Mācību 
papildliteratūra Rydén L., Migula P., Andersson M.. Environmental Science - Understanding, 

protecting and managing the environment in the Baltic Sea Region. Baltic 
University Press. 2003, 824 lpp. 
Pieejams:http://www.balticuniv.uu.se/index.php/boll-online-library

Moran E.F. Environmental Social Science: Human - Environment interactions 
and Sustainability. John Wiley & Sons, 2011. 232lpp. Pieejams:
http://books.google.lv/books?id=Fy25N7fyS_IC&pg=PA20&hl=lv&source=gbs_
toc_r&cad=4#v=onepage&q&f=false

Stūre I. Kultūras un dabas mantojuma aizsardzība un attīstības plānošana. LU 
Akadēmiskais apgāds, 2004.

Lagzdiņa Ē., Bendere R., Ozola A., Brizga J., Kauliņš J. Vides komunikācija un 
vides politikas integrācija. R.: REC Latvija, LU, 2010, 135 lpp. 

Periodika, 
interneta resursi 
un citi avoti

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

AMBIO. A journal of the human environment. Royal Swedish Academy of 
Sciences
Environmental Management, Springer. Pieejams: 
http://link.springer.com/journal/13280

Journal of Environmental Sciences (Elsevier), Pieejams: 
http://www.elsevier.com/journals/journal-of-environmental-sciences/1001-0742 

Environmental Management, Springer-Verlag, N.Y.Pieejams: 
http://link.springer.com/journal/267

Environmental Science &   Technology  , ACS Publications   - 
http//pubs.acs.org/journal/esthag

Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrija: http://www.varam.gov.lv/

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

Vides Rīcības programma Liepājai 2009-2014. Liepāja 2009. 82 lpp. Pieejams: 
http://www.liepaja.lv/page/1537

http://www.eea.europa.eu/soer
http://www.varam.gov.lv/
http://www.google.lv/url?q=http://pubs.acs.org/journal/esthag&sa=U&ei=rf6VUpTDM46IyAPJ3oHoBA&ved=0CCoQFjAC&usg=AFQjCNHGHS8KLNV4hFn1ElGqtWds390c8A
http://link.springer.com/journal/13280
http://books.google.lv/books?id=Fy25N7fyS_IC&pg=PA20&hl=lv&source=gbs_
http://www.balticuniv.uu.se/index.php/boll-online-library
http://vide.lu.lv/docs/Ekologija_pamatatz_9maijs2011.pdf
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Kursa izstrādātājs:      Juris Benders

Roberts Jūrmalietis
Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums

Kurss apstiprināts:
Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta 

direktors 

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

protokols Nr.
Datums


