
KURSA KODS ĢeogP045; ĢeogP047

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Ģeogrāfija un Zemes zinātnes I,II
Kursa nosaukums angliski Earth Science and Geography I,II
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) A
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums pa 
semestriem, ja kursam ir vairākas daļas

3.semestris 3 KRP
4.semestris 3KRP

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Ilze Grospiņa Vadības un sociālo 

zinātņu fakultāte
Lektore, Mg.paed.

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 240
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

36

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

12

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

P

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

Dabaszinātņu cikla priekšmeti vidusskolas kursu apjomā

Zinātņu nozare/apakšnozare Zemes zinātņu
Kursa mērķi Sniegt nepieciešamās teorētiskās un praktiskās kompetences 

vispārējā fiziskajā un Latvijas ģeogrāfijā
Kursa uzdevumi 1. Sniegt ģeogrāfisko apvalku raksturojumu, izskaidrojot 

galvenās likumsakarības.
2. Sniegt informāciju par Latvijas dabas vidi, iepazīstinot ar 
galvenajām problēmām un to risināšanas iespējām.
3. Attīstīt loģisko domāšanu, spēju analizēt un salīdzināt, 
vispārināt zināšanas un pielietot tās praktiskajā darbībā.

Kursa valoda latviešu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski Zināšanas un prasmes teorētiskajos kursos,  sabiedrības un dabas

procesu savstarpējo mijiedarbību izpratnes kompetences, kritiskās
domāšanas un lēmuma pieņemšanas prasmes. 

angliski Knowledge  and  skills  in  theoretical  courses,  society  and  the
natural  process  of  understanding  the  interaction  between
competence, critical thinking and decision making skills.

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

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Zemes kā planēta, tās vieta visumā. Zeme un tās sistēmas, sfēru 

raksturojums, fizikālās īpašības, iekšējo un ārējo procesu darbība 
un sekas. 
Zemes garozu veidojošie minerāli un ieži. Dabas un vides resursi. 
Cilvēks un vides sistēmas. Dabas katastrofas. Ainavu daudzveidība
un aizsardzība.

 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā



Latvijas dabas un kultūrvides kvalitāte, vides objekti, to 
aizsardzība un izvērtējums. 
Baltijas jūras raksturojums, problēmas un risinājumi.
Ilgtspējīgas attīstības pamatprincipi.

angliski Earth as a planet, its place in the universe. Earth and its systems, 
the scope of the characteristics of the physical properties of the 
internal and external processes and the consequences of action. 
Earth's crust-forming minerals and rocks. Natural and 
environmental resources. Human and environmental systems. 
Natural disasters. Landscape and protection. 
Latvian nature and quality of the cultural, environmental facilities, 
protection and evaluation. 
The Baltic Sea - characteristics, problems and solutions. 
Basic principles of sustainable development.

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)
I daļa                                                                                     48

Zeme kā planēta 4
Galaktikas un visums 2 L
Saules sistēma 2 L

Zemes ģeoloģiskā vēsture: 2

Ēras un periodi, galvenie procesi. Augu un dzīvnieku valsts
attīstība

2 L

Vides sistēmas
 Litosfēra 20

Zemes iekšējā uzbūve 2
Minerālu raksturojums un noteikšana 4 LP

Ieži raksturojums un noteikšana 4 LP

Dinamiskā ģeoloģija
Endogenie procesi (tektoniskās kustības, vulkānisms, 
zemestrīces, kontinentu dreifs)

6 L,S

Eksogēnie procesi (dēdēšana, vēja darbība, tekošu ūdeņu 
darbība, jūru darbība, ledāju darbība)

4 L,S

Vides sistēmas
Hidrosfēra 10

Pasaules okeāns
Galvenie raksturojošie lielumi. Procesi okeānā un to sekas. 
Cilvēka darbības rezultātā veidojošās problēmas

4 L

Sauszemes ūdeņi, to raksturojums ,  darbība un aizsardzība 4 L

Pasaules saldūdens resursi un problēmas 2 L
Vides sistēmas

Atmosfēra
4

Vertikālais sadalījums, atmosfēras slāņu galvenās īpašības. 2 L



Ozona aizsargslānis
Klimatu veidojošie faktori un Pasaules klimata izmaiņas 2 L

Dabas un vides resursi 8
Dabas resursu klasifikācija Nodrošinājums ar dabas resursiem 
un to izmantošana

6 L,P,S

Dabas katastrofas 2 L

II daļa 48
Latvijas fiziski ģeogrāfiskais apskats 10

Latvijas ģeoloģiskā uzbūve un derīgie izrakteņi 4 L,P
Latvijas reljefa formu veidošanās 2 L
Latvijas klimats un tā pārmaiņas 2 L
Latvijas iekšējie ūdeņi un aizsardzība 2 L

Baltijas jūra  6

Baltijas jūras ģeoloģiskās attīstība, galveno raksturojošo 
lielumu apskats.

2 L

Jūras problēmas un iespējamie risinājumi. 2 L,S

Baltijas jūras piekrastes apsaimniekošana un problēmas 2 L

Latvijas dabas un  kultūrvides aizsardzība  un  izvērtējums. 26
Ainavu daudzveidība estētiskā un kultūrvēsturiskā nozīme 
.Ainavu aizsardzība..

6 L

Dabas vides objekti un to aizsardzība 10 L,P,S
Latvijas kultūrvide, vides objekti, to kvalitāte , aizsardzība  un  
izvērtējums

10 L,P,S

Ilgtspējīga attīstība 6 L
Ilgtspējīgas attīstības pamatprincipi 2 L
Urbanizācija un vide 2 L
Sociālo problēmu saasināšanās globālā mērogā 2 L

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
Sagaidāmais

rezultāts
I daļa
Referāts pat izvēlēto tēmu 
dabas procesu un sabiedrības
mijiedarbība

 Apkopot informāciju par 
izvēlēto tēmu

 Izskaidrot procesu 
mijiedarbību

 Izstrādāt referātu un 
iesniegt rakstiski

 Prezentācijas veidā sniegt 
ieskatu veiktajā darbā

20 Prasmes 
sabiedrības un 
dabas procesu 
savstarpējo 
mijiedarbību 
izpratnes 
kompetenču  un 
kritiskās 
domāšanas 
prasmju  
apgūšana

II daļa
Apsekojums, referāts un 
prezentācija par izvēlētā 
Latvijas pagasta dabas  vai 
kultūrvides objektiem, to 
raksturojums un esošās 
situācijas izvērtējums no 
vides aizsardzības aspekta

 Apkopot informāciju par 
tuvākās apkārtnes  (pagasta,
novada, pilsētas) vides 
objektiem

 Pamatot vides objektu 
unikalitāti

 Aprakstīt esošos situāciju 
un izvērtēt to stāvokli

60 Apgūtas prasmes 
dabas un 
kultūrvēsturisko 
vides objektu 
apzināšanā un 
novērtēšanā



Ainavas estētiski vizuālais, 
kultūrvēsturiskais un 
ekoloģiskais izvērtējums

Dižkoku apsekošana

 Izstrādāt ieteikumus 
situācijas uzlabošanai

 Iesniegt rakstiski
 Prezentācijas veidā sniegt 

ieskatu veiktajā darbā

 Izvērtēt dotā poligona 
teritoriju pēc dotajiem 
kritērijiem.

 Izvērtējumu iesniegt 
rakstiski

 Prezentācijas veidā sniegt 
ieskatu par veiktajiem 
pētījumiem.

 Darbs grupās- veikt pilsētas
dižkoku apsekošanu pēc 
dotajiem kritērijiem

 Rezultātus  iesniegt 
rakstiski

 Prezentācijas veidā sniegt 
ieskatu veiktajā apsekošanā

20

20

Apgūtas prasmes 
ainavu 
izvērtēšanā

Apgūtas prasmes 
dižkoku 
apsekošanā

Prasības KRP iegūšanai 75% nodarbību apmeklējums, izstrādāti un prezentēti patstāvīgie darbi, 
dalība semināros, izstrādāti praktiskie darbi, nokārtota ieskaite un 
eksāmens. Kumulatīvais vērtējums.
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