
KURSA KODS VidZPA03

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Atkritumu apsaimniekošana

Kursa nosaukums angliski Waste 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) B1 Vides pārvaldība

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

3

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Dace Liepniece-Liepiņa Dabas un inženierzinātņu 

fakultāte
Lektore, 
Vides zinātnes un pārvaldes maģistrs 
(Mg.sc. env.)

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)

Vides ķīmija, vides fizika, tiesību pamati un vides tiesības

Zinātņu nozare/apakšnozare
Kursa mērķi Iepazīstināt ar atkritumu saimniecības pārvaldes pamatiem un 

atkritumu apsaimniekošanas tiesisko regulējumu

Kursa uzdevumi Iepazīties ar:
- atkritumu apsaimniekošanas politiku ES, nacionālajā, reģionālajā
un pašvaldību līmenī 
- atkritumu saimniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem
- atkritumu apsaimniekošanas tehnoloģijām
- atkritumu apsaimniekošanā iesaistītajām organizācijām un to 
uzdevumiem
- apgūt atsevišķas praktiskas iemaņas atkritumu apsaimniekošanas 
jomā

Kursa valoda Latviešu 

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski Zināšanas par atkritumu apsaimniekošanu, kritiskās domāšanas un

lēmuma pieņemšanas prasmes
angliski Knowledge  on  waste  management,  critical  thinking  and

decision-making skills 
otrā svešvalodā

 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā



(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Atkritumi, to rašanās, apjomi, iedalījums

Atkritumi kā resurss, to kritēriji, Atkritumu radītais piesārņojums, tā 
izpausme (virszemes ūdeņi, pazemes ūdeņi, augsne, gaiss)
Atkritumu apsaimniekošanas politika un likumdošana
Galvenie  atkritumu apsaimniekošanas politiku noteicošie principi
Atkritumu apsaimniekošanas  stratēģijas  pasaulē, ES un Latvijā
Atkritumu apsaimniekošanas pārvalde, apsaimniekošanas principi
Atkritumu apsaimniekošanas principi
Atkritumu apsaimniekošanas problēmas Latvijā, to cēloņi
Atkritumu apsaimniekošanas tehnoloģijas. 
Atkritumu dalīta vākšana un otrreizējo izejvielu izmantošana
Bioloģiskās apstrādes metodes
Termiskās apstrādes metodes
Noglabāšana
Atkritumu ietekme uz vidi un cilvēka veselību 
ietekme uz gaisa kvalitāti, augsni, pazemes un virszemes ūdeņiem, 
ainavu, to novēršana 
ietekmes uz cilvēka veselību, to novēršana 
Sabiedrības loma un iesaiste atkritumu apsaimniekošanā 

angliski Waste
Waste rise, volumes, classification 
Waste as resource, its criteria
Waste pollution (ground water, surface water, soil, air)
Waste management policy and legislation 
Basic waste management policy making principles 
Waste management strategies in the World, EU and Latvia
Waste management administration and principles
Waste management principles
Waste management problems in Latvia, its reasons
Waste management technologies 
Separate collection and recycling, using recycled raw materials
Biological waste treatment methods 
Thermic waste treatment methods 
Waste disposal
Waste impact on environment and human health 
Impact on air quality, soil, ground and surface waters, landscape, 
prevention of impacts 
Impacts on human health and its prevention 
Public involvement in waste management 

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)

Atkritumi 
Atkritumu rašanās, apjomi, veidi, iedalījums, atkritumu 
īpašības 
Atkritumu radītais piesārņojums, tā izpausme (virszemes ūdeņi,
pazemes ūdeņi, augsne, gaiss)

8 Lekcijas, praktiskais darbs 

Atkritumu apsaimniekošanas politika un likumdošana
• ES tiesību akti 

6 Lekcijas, praktiskais darbs, 
seminārs 



• Latvijas Republikas tiesību aktu sistēma
• Atkritumu saimniecības stratēģiskā plānošana
• Atbildība atkritumu apsaimniekošanas jomā
• Atkritumu apsaimniekošanas sistēma Latvijā

Atkritumu apsaimniekošanas pārvalde, apsaimniekošanas 
principi

• Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns
• Reģionālie atkritumu apsaimniekošanas plāni
• Reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 

realizācija
• Atkritumu savākšanas tehnoloģijas

10 Lekcijas, praktiskais darbs, 
seminārs  

Atkritumu apsaimniekošanas tehnoloģijas 
Atkritumu dalīta vākšana un otrreizējo izejvielu izmantošana
Bioloģiskās apstrādes metodes
Termiskās apstrādes metodes
Noglabāšana

8 Lekcijas, praktiskais darbs 

Bīstamo atkritumu apsaimniekošana 
Likumdošana, tehnoloģijas, problēmas Latvijā 

5 Lekcijas 

Atkritumu ietekme uz vidi un cilvēka veselību 
ietekme uz gaisa kvalitāti, augsni, pazemes un virszemes 
ūdeņiem, ainavu, to novēršana 
ietekmes uz cilvēka veselību, to novēršana

5 Lekcijas 

Sabiedrības loma atkritumu apsaimniekošanā 6 Lekcijas, praktiskais darbs, 
seminārs 

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
(72)

Sagaidāmais
rezultāts

Problēmorientēts pētījums 
„atkritumu apsaimniekošana 
pašvaldībā”

pēc brīvas izvēles kādā pašvaldībā 
izpētīt esošo atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmu, noteikt 
tās atbilstību normatīvajiem aktiem,
identificēt problēmas, vājās vietas

12

Zināšanas par 
atkritumu 
apsaimniekošanu 
pašvaldībās 
Prezentācijas 
prasmes 
Kritiskās domāšanas 
prasmes
Laika plānošanas 
prasmes

Atkritumu apsaimniekošanas
iesniegumi un  atļaujas

Sagatavot iesniegumu 
iesniegšanai kompetentajā 
institūcijā atkritumu 
apsaimniekošanas atļaujas 
saņemšanai, sagatavot atļauju 

22

Dokumentu 
sagatavošanas, 
informācijas 
apkopošanas un 
komunikācijas ar 
valsts institūcijām 
prasmes atkritumu 
apsaimniekošanas 
jomā 
Komandas darba 
prasmes 
Lēmumu 
pieņemšanas prasmes
Komunikācijas 
prasmes

Pašvaldību saistošo noteikumu 
analīze 

Iepazīties ar dažādu pašvaldību 
saistošajiem noteikumiem, 

Kritiskās domāšanas 
un dokumentu 



analizēt to atbilstību normatīvo 
aktu prasībām, noteikt 
neatbilstības, izstrādāt 
ieteikumus, to uzlabošanai 

20 analīzes prasmes 
atkritumu 
apsaimniekošanas 
jomā 
Prezentācijas 
prasmes 
Prasmes mācīties 
Kritiskās domāšanas 
prasmes

Nelieli praktiskie darbi par katru
tēmu 

Matemātiski uzdevumi, 
praktiski piemēri atkritumu 
šķirošanā, sabiedrības 
iesaistīšanā u.c. 

18
Prasmes atkritumu 
apsaimniekošanas 
sistēmas 
organizēšanā
Komandas darba 
prasmes 
Prezentācijas 
prasmes 
Lēmumu 
pieņemšanas un
problēmu risināšanas 
prasmes
Komunikācijas 
prasmes
Inovatīvas 
domāšanas prasmes  
Laika plānošanas 
prasmes

Prasības KRP iegūšanai Aktīva līdzdalība lekcijās un semināros, patstāvīgā darba 
izpilde, sekmīgi nokārtots pārbaudījums eksāmens

Mācību pamatliteratūra Atkritumu saimniecība / Latvijas Atkritumu saimniecības 
asociācija, Rīga: LASA, 2007. - 133 lpp 
Vide un ilgtspējīga attīstība / Māra Kļaviņa, Jāņa Zaļokšņa 
redakcijā, Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 334 lpp. 
Vides zinātne / Māra Kļaviņa redakcijā, Rīga: LU 
Akadēmiskais apgāds, 2008. - 599 lpp. 
Vides veselība/Maija Eglīte, Rīgas Stradiņa universitāte, 2008
-696 lpp

Mācību papildliteratūra Bioloģiski sadalāmo atkritumu apsaimniekošana/ Latvijas 
Atkritumu saimniecības asociācija, Rīga: LASA, 2005. – 102 
lpp

Periodika, interneta resursi un citi avoti Atkritumu apsaimniekošana sadaļa VARAM mājas lapā 
www.varam.gov.lv ietver materiālus par atkritumu 
apsaimniekošanas politiku, likumdošanu un atsevišķu 
atkritumu veidu praktisku apsaimniekošanu Latvijā 
Atkritumu apsaimniekošana sadaļa Vides ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centra mājas lapā www.meteo.lv ietver 
pārskatus par bioloģiski noārdāmajiem atkritumiem un 
materiāliem, sadzīves un bīstamajiem atkritumiem, naftas 
produktu atkritumiem u.c
Eiropas Vides Aģentūra, www.eea.europa.eu
Pasaules Veselības organizācija, www.who.int 
Waste Management www.ipcc.chpdfassessment-report
Urban Waste Management, www.gdrc.org/uem/  waste  /
U  Urban     Solid   Waste Management, web.world rldbank.org

http://www.varam.gov.lv/
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTURBANDEVELOPMENT/EXTUSWM/0,,menuPK:463847~pagePK:149018~piPK:149093~theSitePK:463841,00.html
http://www.gdrc.org/uem/waste/
http://www.ipcc.chpdfassessment-report/
http://www.who.int/
http://www.eea.europa.eu/
http://www.meteo.lv/


Kursa izstrādātājs:
Dace Liepniece –

Liepiņa
16.10.2014.

Paraksts Paraksta atšifrējums Datums
Kurss apstiprināts: Anita Jansone 16.10.2014.

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta

direktors 

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

protokols Nr.
Datums
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