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Kursa nosaukums latviski Klimatoloģija un meteoroloģija

Kursa nosaukums angliski Climatology and Meteorology

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

3

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Ludmila Karule DIF Docente, Dr. paed. 
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

120

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

12

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 Eksāmens 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Fizika 
Ekoloģija 

Zinātņu nozare/apakšnozare Vides zinātnes

Kursa mērķi 1.Apgūt meteoroloģijas un klimatoloģijas pamatus, veidojot
izpratni  par  Zemes  atmosfēras  procesiem,  to  cēloņiem,
izpausmēm un dinamiku.
2.Veidot  prasmes  operēt  ar  meteoroloģiskajiem  un
klimatoloģiskajiem datiem, novērtēt laikapstākļu un klimata
ietekmi uz cilvēka dzīvi un saimniecisko darbību.

Kursa uzdevumi 1.Studēt  zinātnisko  literatūru  par  meteoroloģijas  un
klimatoloģijas problēmām.
2.Iepazīties  ar  meteoroloģisko  pētījumu  sistēmu  un
specifiku, datu apstrādi un sinoptisko karšu veidošanu.
3.Veikt meteoroloģiskos un fenoloģiskos novērojumus.

Kursa valoda Latviešu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski 1.Studenti iegūst zināšanas par zemes atmosfēras procesiem un 

dinamiku.
2.Studenti attīsta prasmes datu ieguvē, apstrādē un analīzē.
3. Studentiem veidojas kompetence datu interpretācijā un 
motivācija sekot jaunāko pētījumu atspoguļojumam zinātniskajā 

 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā



literatūrā un masu medijos.

angliski 1. Students acquire knowledge of the Earth's 
atmosphere processes and dynamics. 
2. Students develop skills in data collection, processing
and analysis. 
3. Students form the data interpretation and motivation 
to follow the latest research reports in the scientific 
literature and in the media.

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

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Studenti sistematizē un padziļina zināšanas meteoroloģijā un 

klimatoloģijā, mācoties izprast laikapstākļu veidošanos un 
dinamiiku, klimata izmaiņu cēloņus un prognozēšanas iespējas.. 
Akcentēta integratīvā pieeja procesu interpretācijā. Teorētiskais 
materiāls saistīts ar globālajām un lokālajām problēmām.

angliski Students arrange and deepening knowledge in meteorology and 
climatology  by learning to understand the formation and 
dynamics of weather, the causes of climate change and forecasting
capabilities. Emphasize an integrative approach. The theoretical 
material related to the specific global and local problems.

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

(48) 

Veids 
(lekcijas, semināri,

praktiskās nodarbības,
laboratorijas darbi)

1. Meteoroloģija kā zinātne 2 L
2.. Klimatoloģija kā zinātne 2                        L
3. Saules enerģijas un kosmiskā starojuma loma Zemes 
klimata veidošanā

2 L

4. Zemes atmosfēras zonu – troposfēras, stratosfēras, 
mezosfēras, termosfēras un eksosfēras fizikāli ķīmisko 
īpašību ietekme uz Zemes klimatu

4 L,S

5. Atmosfēras un litosfēras mijiedarbības procesi 2 L
6. Atmosfēras un hidrosfēras mijiedarbības procesi 2 L
7. Atmosfēras un biosfēras mijiedarbības procesi
    Antropogēnā ietekme

2 L

8. Zemes klimata joslas 2 L
9. Latvijas klimats un laikapstākļu īpatnības 6 L,S
10. Zemes klimats vēsturiskajā skatījumā, izmaiņas un 
to prognozes. Globālās sasilšanas draudi. 6 L,S
11. Laikapstākļu veidošanās ( gaisa masas, to 
12klasifikācija; atmosfēras cirkulācija; atmosfēras 
fro6ntes; cikloni un anticikloni; gaisa temperatūras, 
a12tmosfēras spiediena, vēja, mākoņu, nokrišņu saistība
noteiktos laikapstākļu tipos; laikapstākļu dinamika)

10 L,S

12.  Meteoroloģiskais dienests pasaulē un Latvijā 6 L,S



13.  Klimatisko un laikapstākļu ietekme uz cilvēku 
sadzīvi, veselību un saimniecisko darbību

2 S

 

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
Sagaidāmais

rezultāts
1. Starptautiskie  

normatīvie un 
rīcībpolitikas 
dokumenti

Iepazīšanās ar dokumentiem, 
kas skar klimatu un tā izmaiņas

4 Izmantojums 
ziņojumos un 
diskusijās

2. Meteoroloģija un 
klimatoloģija kā 
zinātnes

Zinātniskās literatūras studijas 10 Izmantojums 
ziņojumos un 
diskusijās

1. Meteoroloģiskie un 
fenoloģiskie 
novērojumi 

1.Individuālo novērojumu 
veikšana 

2.Meteoroloģisko situāciju 
fiksācija  pasaulē un Latvijā 1 
nedēļas laikā

12 Datu 
apkopojums un 
analīze
Ziņojums 

2. Informācijas ieguve un
analīze saistībā ar 
apgūstamajām tēmām

Studēt zinātnisko literatūru 26 Ziņojumi un 
prezentācijas

3. Savas dzīvesdarbības 
novērtējums saistībā ar
laikapstākļiem un 
iespējamo ietekmi uz 
klimatu  

Pašnovērojumu veikšana 4 Novērojumu 
fiksācija un 
analīze

4. Pētījums par izvēlētās 
cilvēkdarbības jomas 
saistību ar 
laikapstākļiem un 
klimatu

Pētījums par izvēlēto 
apakštēmu

16 Referāts

Prasības KRP iegūšanai 1. Patstāvīgo darbu izpilde un prezentācija
2. Piedalīšanās semināros un praktiskajās nodarbībās
3. Sekmīgi nokārtots eksāmens

Mācību pamatliteratūra 1.  Klimata mainība un globālā sasilšana. M.Kļaviņa un  
A.Andrušaiša red. -  Rīga: LU Akadēmiskais apg;āds, 2008.
2. Ozola K., Zirnītis A. Meteoroloģija. – Rīga, LVI, 1951.
3. Vide un ilgtspējīga attīstība. M.Kļaviņa un J.Zaļokšņa red.- 
Rīga, LU, 2010.
4. Vides zinātne.- Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2008.

Mācību papildliteratūra 1. Aigars J. Klimata mainība Latvijā: aktualitātes un 
piemērošanās pasākumi. – Rīga: Kalme, 2009.

2. Astapenko P. Kāds būs laiks? – Rīga: Zvaigzne, 
1993.

3. Čirkovs J. Lauksaimniecības meteoroloģijas pamati. 
– Rīga: Zvaigzne, 1978.

4. Lauku avīzes periodiskais izdevums Laikapstākļi 
2006. 1.(117)

5. Ņikonovs A. Civilizācijas nākotne. Globālā 
sasilšana vai jauna leduslaikmeta tuvošanās? – 
Rīga: Avots, 2009.



6. Roulends-Intvistls T. Laikapstākļi un klimats. – 
Rīga:Vaga, 1995.

7. Rudovics A. Dabas ģeogrāfija. – Rīga: Zvaigzne 
ABC

Stratēģiskā analīzes komisija. Klimata pārmaiņas: 
izaicinājumi Latvijai starptautiskajā vidē. – Rīga: 
Zinātne,2008.

Periodika, interneta resursi un citi avoti Terra
Vides vēstis
www.airclim.org
www.ec.europa.eu/environment/index_en.htn
www.gismeteo.ru
www.izmiran.ru
www.meteo.lv
www.sidc.oma.be
www.swpc.noaa.gov
www.usborne-quicklinks.com
www.vidm.gov.lv
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