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STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Dabas resursu apsaimniekošana

Kursa nosaukums angliski Natural Resource Management 

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

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

Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija

Statuss (A, B, C daļa) B

Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums
pa semestriem, ja kursam ir vairākas 
daļas

2

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Māris Strazds DIF Docents, 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

Zinātņu 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 dažādiem resursu veidiem un to izmantošanas 
alternatīvām
4) iepazīstināt ar spēļu teorijas pamatiem

Kursa valoda Latviešu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski Zināšanas par  ilgtspējas  novērtēšanas  metodēm  un  dažādu

indeksu struktūru, monitoringa veikšanas principiem, piesardzības
principa  pielietošanu  resursu  vērtēšanā,  dažu  resursu  veidu
novērtēšanas metodes
Prasmes -  Spēja  pieņemt  apstākļiem  atbilstošu  lēmumu  par
pieejamo (apsaimniekojamo) resursu labāko izmantojumu

angliski Knowledge – evaluation methods of sustainability and structure of
different indexes, monitoring principles, application of 
precautionary principle in evaluation of resources, evaluation 
methods of some types of resources 
Skills - ability to make a decision on the best use of the available 

 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā



resources in the appropriate conditions. 
otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Kursa ietvaros studenti tiek iepazīstināti ar dabas resursu 

apsaimniekošanas principiem, īpašu uzmanību pievēršot resursu 
apjoma pareizam novērtējumam un izmantošanas alternatīvu 
analīzei gan dažādu mērogu, gan laika (ilgtspējas) kontekstā. 
Kursā liela loma ir veltīta praktiskajām nodarbībām.

angliski 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.

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)

Dabas resursi. Galvenie resursu veidi. Pārskats par pasaules un 
reģionālajiem resursiem

4 Lekcija, seminārs

Ilgtspējas principi. Dažādas 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
Resursu monitorings. Resursu datu bāzes. Informācijas 
pieejamība

4 Lekcija un seminārs

Resursu izmantošanas alternatīvas. Neizmantoto 
alternatīvu cena.

4 Lekcija un seminārs

Piesardzības princips un tā neievērošanas sekas 4 Lekcija un seminārs

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
Sagaidāmais

rezultāts

Resursu izlietojums dažādās laika 
un telpas skalās

Sagatavot datus semināram par 
kādu resursu izlietojumu dažādās 
laika un telpas skalās

12
Sagatavoti dati,
izmantošanai

seminārā
Resursu apsaimniekošanas 
dinamika ilgtermiņā Latvijā

Apkopot datus par kādu resursu 
apsaimniekošanas dinamiku 
ilgtermiņā Latvijā (pēc izvēles)

12 Sagatavoti dati,
izmantošanai

seminārā
Piesardzības principa neievērošanas
sekas

Pēc literatūras (Harremoës et al. 
2001) sagatavot prezentāciju par 
kādu no piesardzības principa 
neievērošanas piemēriem un 
izanalizēt to (prezentācija 
seminārā)

24 Uzstāšanās ar
prezentāciju

seminārā

Prasības KRP iegūšanai Sekmīgi izpildīti visi pastāvīgie darbi
Gala vērtējums veidojas 60% no pastāvīgo darbu vērtējuma, 40% 
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 Jāņa sēta, 2007. - 40 lpp. : il., kartes.  
ISBN 9789984074771
Late lessons from early warnings: the precautionary principle
1896–2000. Environmental issue report No 22. Ed. by Poul 
Harremoës et. al., European Environment Agency, 
Copenhagen 2001, ISBN 92-9167-323-4; Internet: 
http://www.eea.eu.int
Limits to growth

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 izstrādātājs: M.Strazds 17.10.2014.
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