
KURSA KODS VidZP046

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Vides ķīmija
Kursa nosaukums angliski Environmental chemistry
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
Juris Benders DIF Docents, Dr.chem.
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

120

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

17

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

4 

Laboratorijas darbu skaits 3 
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 
7- doktora; P – profesionālais)

P

Pārbaudes forma/ -as Patstāvīgais darbs, kontroldarbs, laboratorijas darbs, 
eksāmens 

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

Ekoloģija, Ķīmija

Zinātņu nozare/apakšnozare Vides zinātne
Kursa mērķi Kursa mērķis ir veidot sistēmisku izpratni par  dabiskas un 

antropogēnas izcelsmes vielu  izcelsmi, apriti un  ietekmi uz vidi, 
sniegt  zināšanas par piesārņojošo vielu  izkliedi, apriti un 
pārvērtībām hidrosfērā, litosfērā, atmosfērā, biosfērā. 

Kursa uzdevumi -veidot   konceptuālu  izpratni  par  dabiskas  un  antropogēnas
izcelsmes vielu  izcelsmi, apriti un  ietekmi uz vidi; 

-veidot zināšanas par piesārņojošo vielu  izkliedi un pārvērtībām
hidrosfērā, litosfērā, atmosfērā, biosfērā;

-attīstīt  prasmes   darbam  laboratorijā ar  vides  kvalitātes  un
piesārņojuma analītisko aparatūru;

-iegūtu nepieciešamās  kompetences aktuālu piesārņojošo procesu,
videi  būtisku  vielu  aprites  un  vides  kvalitātes  un  piesārņojuma
analītiskās izpētes jomās.  

Kursa valoda -latviešu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski

 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā



-studenti iegūst konceptuālu izpratni par dabiskas un antropogēnas
izcelsmes vielu  izcelsmi, apriti un  ietekmi uz vidi;

-studenti  iegūst  zināšanas  un  spēj  izskaidrot  piesārņojošo  vielu
izkliedi,  apriti  un  pārvērtības  hidrosfērā,  litosfērā,  atmosfērā,
biosfērā;

-studenti  iegūst  prasmes  strādāt  ar  vides  kvalitātes  un
piesārņojuma analītisko aparatūru;

-studenti iegūst  kompetences aktuālu piesārņojošo vielu procesu,
videi  būtisku  vielu  aprites  un  vides  kvalitātes  un  piesārņojuma
analītiskās izpētes jomās.  

Angliski
-students obtain conceptual knowledge on origin, circulation and
impact to environment of naturally and antropogenic compounds; 

-students obtain knowledge and are able to explain  
distribution,  circulation  and  transformations  of  pollutants  in
hydrosphere, litosphere, atmosphere and biosphere; 

-  students  obtain skills  for  application of  environmental  quality
and pollution analytical equipment; 

- students obtain competences in the area of pollutant processes,
circulation  of  current  for  environment  compounds  and
environmental quality and pollution analytical methods.

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

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski

Studenti  iegūst  kompetences   videi  aktuālu  ķīmisko  procesu,
būtisku vielu aprites un pārvērtību jomās, kā arī  prasmes vides
kvalitātes un piesārņojuma analītiskā izpētē; 

angliski Students obtain competences in  the area of current for 
environment chemical processes, circulation and transformation of
significant compounds, as well as, research skills for 
environmental quality and pollution analysis; 

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)

1.Vides ķīmijas procesi ūdens vidē.
Ievads vides ķīmijā.   Ķīmiskā piesārņojuma veidi. Ķīmiskā 
piesārņojuma izplatīšanās procesi.

2 2L

Dabas ūdeņu ķīmiskais sastāvs un to ietekmējošie procesi. Jonu
procesi ūdeņos.  Skābes/ bāzes līdzsvara procesi.

4 2L

Virszemes un pazemes ūdeņu piesārņojums un tā izpausmes. 
Biogēnie elementi, biogēno savienojumu pārvērtības. Ūdens 
piesārņojuma attīrīšanas principi.

4 1L; 1S

Augsne, tās veidi un īpašības. 4 2L



Augsnes piesārņojums un tā   izpausmes.
2. Vides ķīmijas procesi gaisa vidē.
Atmosfēras sastāvs, uzbūve, vielu izkliedes un cirkulācijas 
procesi atmosfērā.

2 1L

Ķīmiskie procesi atmosfēras augšējos slānos. Ķīmiskie procesi 
stratosfērā. Zemes ozona slānis. Ozons un tā  degradācijas 
procesi.  

4 2L

Gaisa vidi piesārņojošās vielas, to avoti un iedarbības raksturs. 
Iekštelpu gaisa piesārņojums. Atmosfēras piesārņojuma 
samazināšana.

2 1L

3. Vielu aprite.
Galvenie elementu aprites cikli dabā (N, C, P, S).   2 1L
Vielu aprites bioģeoķīmiskie cikli un to interpretācija 4 1L;1S
4. Ekotoksikoloģija un vidi piesārņojošās vielas.
Ekotoksikoloģijas pamati. Ķīmisko vielu toksiskums, ietekme 
uz vidi un cilvēka veselību.

4 1L;1S

Ķīmiskais piesārņojums un tā avoti rūpniecībā, 
lauksaimniecībā, sadzīves vidē.

2 1L

Noturīgie organiskie savienojumi. Sintētiskās vielas, kas 
bīstamas cilvēka veselībai vai apkārtējai videi.

2 1L

5.Vides kvalitātes un piesārņojuma analīze.
Vides piesārņojuma analītiskās metodes, to veidi, darbības 
principi un pielietojums. 

6 2L; 1S

Aktuālu vides piesārņojuma parametru analītiska noteikšana un
rezultātu interpretācija.  

6 3 laboratorijas darbi

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba

tēmas
Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
Sagaidāmai
s rezultāts

Vides ķīmijas procesu
novērtējums

Veikt vides ķīmijas procesa novērtējumu dabā
un tehnoloģijās

a) darba teorētiskā koncepcija, literatūras t.sk. 
interneta avotu un  mācību literatūras 
studēšana;
b) analizējamā vides ķīmijas procesa 
formulēšana, gatavošanās semināram;
c) vides un tehnoloģisko procesu 
salīdzinājums, novērtējuma  izstrāde, 
gatavošanās semināram;
d) darba un prezentācijas sagatavošana;

72 (kopā)

18

16

22

16

Analītisks
vides ķīmijas

procesa
novērtējums

Prasības KRP iegūšanai 1. Patstāvīgais darbs-analītisks vērtējums (25%). 
2. Kontroldarbs (15%)       3. Laboratorijas darbs (10%) 
4. Kursa rakstisks eksāmens (50%)

Mācību pamatliteratūra
Kļaviņš M.Vides piesārņojums un tā iedarbība.  Latvijas Universitāte. 
Rīga. LU Akadēmiskais apgāds. 2012, 199 lpp.

Kļaviņš M. Atmosfēras ķīmija un gaisa piesārņojums. Rīga. LU. 2000, 83 
lpp.

Kļaviņš M. Vides ķīmija: ķīmiskie procesi ūdens vidē un tās 
piesārņojums. Latvijas Universitāte.1992. 71 lpp.

Mācību papildliteratūra
Kļaviņš M., Zaļoksnis J. Ekotoksikoloģija. Rīga: Elpa, 2005. 

http://alise.liepu.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx?crit0=publ&op0=%25LIKE%25&val0=LU+Akad%C4%93miskais+apg%C4%81ds&bop1=AND&crit1=auth&op1=%3D&val1=&c=1&c=3&c=4


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

Fundamentals of air pollution / Daniel A.Vallero.
Amsterdam, Boston, Elsevier, 2008, 942 pp.

Virbule B. Vides mācība. Pieejams: 
http://www.llkc.lv/files/biblioteka/201304/20130402-1044-vides-
maciba.pdf

Laboratorijas un praktiskie darbi vides zinībās : mācību līdzeklis. Jumava,
1999, 226 lpp. 

Vides ķīmija (lekcija) – pieejams:
http://www.lu.lv/ecotox/lekcijas/Vidkim_1lekc-Ievads.pdf

Periodika, interneta resursi 
un citi avoti AMBIO. A journal of the human environment. 

Royal Swedish Academy of Sciences; http://www.bioone.org/loi/ambi

Science of The Total Environment. Elsevier.
http://www.journals.elsevier.com/science-of-the-total-environment/

Environmental Chemistry letters. Springer. 
http://link.springer.com/journal/10311

Portal - Environmental Chemistry books: 
http://www.freebookcentre.net/Chemistry/Environmental-Chemistry-
Books.html

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

Kursa izstrādātājs:
Juris Benders 10.10.2014.

Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums
Kurss apstiprināts: Anita Jansone 10.10.2014.

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta

direktors 

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

protokols Nr.
Datums

http://alise.liepu.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx?crit0=publ&op0=%25LIKE%25&val0=Elsevier&bop1=AND&crit1=auth&op1=%3D&val1=&c=1&c=3&c=4

