
KURSA KODS VidZP026

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMS 
Kursa nosaukums angliski ASSESSMENT OF IMPACT ON ENVIRONMENT

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 pārvalde un inženierija

Statuss (A, B, C daļa) B daļa
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums
pa semestriem, ja kursam ir vairākas 
daļas

2 KRP

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Ingrīda Sotņikova Dabas un inženierzinātņu 

fakultāte
Lektore, Mg.sc.env.

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

80

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

12 

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

4

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

P

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

Vides politikas instrumenti; dabas resursu apsaimniekošana

Zinātņu nozare/apakšnozare Vides zinātne
Kursa mērķi Sniegt izvērstas zināšanas par ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) 

procedūru un realizāciju, sniegt ieskatu par integrētu pieeju 
piesārņojuma novēršanai un kontrolei.

Kursa uzdevumi 1. Sniegt  izvērstu  pārskatu  par  vides  kvalitātes
novērtējuma nepieciešamību un iespējām. 

2. Izvērsti iepazīstināt ar IVN un stratēģiskā ietekmes
uz  vidi  novērtējuma  (SIVN)  regulējošo  juridisko
kārtību un iesaistītām institūcijām valstī.

3. Sniegt  zināšanas par  ietekmes uz vidi  novērtējumu
pārrobežu  kontekstā  un  IVN  NATURA  2000
teritorijās.

4. Sniegt pārskatu par integrētu pieeju piesārņojuma novēršanai un
kontrolei (IPNK) Latvijā salīdzinājumā ar IPNK citās ES 
valstīs. 

Kursa valoda Latviešu valoda.

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski Zināšanas un prasmes par ietekmes uz vidi novērtējumu un 

integrētu pieeju piesārņojuma novēršanai, prasme pielietot 
likumdošanas aktus jebkurā IVN procesā, kritiskās domāšanas un 

 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā



lēmuma pieņemšanas prasmes.
angliski Knowledge  and  skills to  assess  impact  on  environment  and an

integrated approach to pollution prevention, the ability to apply the
legislation in any assessment process  of impacts on environment,
critical thinking and decision making skills.

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

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Ietekmes uz vidi novērtējums ( IVN) Latvijā

Ietekmes uz vidi novērtējuma likumdošana
IVN principi un galvenie posmi
Stratēģiskā IVN principi un galvenie posmi
IVN un SIVN efektivitāte un kvalitāte
IVN pārrobežu kontekstā un NATURA 2000 teritorijās
Integrēta pieeja piesārņojuma novēršanai un kontrolei – integrētās 
atļaujas piesārņojošām darbībām 

angliski Assessment of impact on environment (AIE) in Latvia 
Legislation on assessment of impact on environment
AIE principles and main stages 
The principles and main stages of strategic AIE
Effectiveness and quality of AIE and assessment of strategic 
impact on environment 
AIE in a transboundary context and NATURA 2000 areas 
An integrated approach to pollution prevention and control - 
integrated permits for polluting activities

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)

Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) attīstība Latvijā 4 Lekcijas
Ietekmes uz vidi novērtējuma likumdošana 6 Lekcijas
IVN process Latvijā: principi, galvenie posmi, iesaistītās puses 6 2 lekcijas, 1 praktiskais darbs
Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) principi un 
galvenie posmi

4 Lekcijas

IVN pārrobežu kontekstā un NATURA 2000 teritorijās 4 1 lekcija, 1 praktiskais darbs
Integrēta pieeja piesārņojuma novēršanai 6 1 lekcija, 2 praktiskais darbs
Vides kvalitātes un piesārņojuma kontrole 2 Lekcija

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
Sagaidāmais

rezultāts
IVN vai SIVN procedūras 
piemērošana 

Apskatīt kāda pabeigta IVN vai 
SIVN materiālus un procedūru.

 16 Iegūtas zināšanas par 
IVN vai SIVN 
piemērošanu, iegūta 
prasme pielietot 
likumdošanas aktus 
IVN vai SIVN procesā.

IVN vai SIVN efektivitāte un 
kvalitāte

Izanalizēt apskatītā IVN ziņojuma
vai SIVN vides pārskata kvalitāti, 
piemērotās procedūras atbilstību 
pastāvošai likumdošanai, noteikt 
iesaistītās puses un IVN vai SIVN

16 Iegūtas zināšanas par 
IVN ziņojuma vai 
SIVN vides pārskata 
sastāvdaļām, iegūtas 
lēmuma pieņemšanas 
prasmes.



efektivitāti
Integrētas pieejas piesārņojuma 
novēršanai un kontrolei 
princips Latvijā 

Apskatīt kādu izsniegtu integrēto 
atļauju piesārņojošai darbībai, 
piemēroto procedūru atļaujas 
izsniegšanas procesā un atļaujas 
nosacījumu izpildes kontroles 
mehānismu.     

16 Apgūtas zināšanas par 
piesārņojošo darbību 
atļaujām un iegūtas 
prasmes pielietot 
integrētu pieeju 
piesārņojuma 
novēršanai un 
kontrolei.

Prasības KRP iegūšanai Teorētisko lekciju noklausīšanās, piedalīšanās semināros, patstāvīgā darba 
izpilde, sekmīgi nokārtots eksāmens.

Mācību pamatliteratūra 1. Ietekmes uz vidi novērtējums. – Rīga: IVN Valsts birojs, 2002. – 
208 lpp.

2. Segliņš V. Ietekmes uz vidi novērtējums. LR Zinātnes un 
Izglītības ministrija. – Rīga: LU CESAMS, 1994., 71 lpp.

3. Vircavs M. Ietekmes uz vidi novērtējums. – Rīga: MKF Turība, 
2001., 125 lpp.

4. Kļaviņš M. u.c.  Vides zinātne. – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 
2008., 599 lpp.

5. Ābele D. Vides zinību terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga: 
Jumava, 1999., 251 lpp.

Mācību papildliteratūra Vides pārvaldība. Lasāmgrāmata lekciju kursam profesionālai studiju 
programmai. – Rīga: LU, 1998. - 73 lpp.
Vide un ilgtspējīga attīstība. M.Kļaviņa un J.Zaļokšņa redakcijā – Rīga: 
LU, 2010 – 334 lpp.

Periodika, interneta resursi 
un citi avoti

http://www.varam.gov.lv
http://www.vpvb.gov.lv
http://www.likumi.lv
http://www.vvd.gov.lv
http://www.meteo.lv
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