
KURSA KODS ETehPA02

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Praktiskie risinājumi vides inženierzinātnes

Kursa nosaukums angliski Practical solutions for environmental engineering

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) B2 Vides inženierija
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums
pa semestriem, ja kursam ir vairākas 
daļas

2

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Ivars Javaitis DIF Lektors, Mg.Phys.
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

80

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

11

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

5

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

P

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

Fizika

Zinātņu nozare/apakšnozare 9.3. Elektriskās tehnoloģijas un automātika
Kursa mērķi Veidot studentiem nepieciešamās pamatzināšanas un 

praktiskās iemaņas vides inženierijā.
Kursa uzdevumi Attīstīt teorētiskās zināšanas un praktiskas iemaņas darbam 

ar dažādu veidu inženierrisinājumiem un atjaunojamo 
energoresursu iegūšanas sistēmām.

Kursa valoda Latviešu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski Studenti

zinās kādu veidu sensori  un automatizācijas elementi  tiek
izmantoti dažādās sistēmās;
pratīs izmantot dažādas atjaunojamo energoresursu ieguves
sistēmas; 
būs kompetenti dažādu inženiertehnisko risinājumu izvēlē
atkarībā no attiecīgās sistēmas parametriem un pielietojuma
veida.

angliski Students
will know what types of sensors and automation 
components are used in different systems;

 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā



will be able to use a variety of renewable energy extraction 
systems;
will be competent in various engineering solutions 
depending on the system parameters and application types.

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

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Kurss veltīts dažādu inženiertehnisko risinājumu (spiediena 

slēdži, temperatūras sensori, līmeņa raidītāji u.c.) darbības 
izpētei, to pielietojuma veidu apguvei un prasmju iegūšanai 
izmantot pareizos risinājumus konkrētos gadījumos. Tiks 
apskatītas šo risinājumu izmantošanas iespējas industrijā. 
Tiks apskatīti dažādi atjaunojamās enerģijas iegūšanas veidi,
izmantojot reālas sistēmas.

angliski The course is devoted to explore various engineering 
solutions such as pressure switches, temperature sensors, 
level transmitters, etc. and their use in various applications. 
Skils will be gained to choose right solutions in specific 
cases. Will be discused use of engineering solutions in 
industry. Will be discussed a variety of renewable energy 
applications using real systems.

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)

Spiediens un ar saistītās sistēmas 2 Lekcija
Temperatūra un ar to saistītās sistēmas 2 Lekcija
Līmenis un tā mērītāji 2 Lekcija
Praktiskie darbi par apskatītajām tēmām 2 Praktiskie darbi
Vārsti, to veidi un pielietojums 2 Lekcija
Plūsmas mērītāji 2 Lekcija
Datu reģistrētāji 2 Lekcija
Praktiskie darbi par apskatītajām tēmām 2 Praktiskie darbi
Elektroniskie sensori 2 Lekcija
Signālu indikācija un kontrole 2 Lekcija
Ūdens anaīzes sistēmas 2 Lekcija
Gāzes analīzes sistēmas 2 Lekcija
Praktiskie darbi par apskatītajām tēmām 2 Praktiskie darbi
Praktiskie darbi izmantojot atjaunojamo energoresursu 
izmantošanas sistēmas

2 Lekcija

Sagatavo referātu seminārs 2 Seminārs
Praktiskie darbi par apskatītajām tēmām 2 Praktiskie darbi

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
Sagaidāmais

rezultāts
Vispārīgas informācijas ieguve 
par referāta tēmā apskatāmo 
sistēmu

Izmantojot interneta resursus, 
sagatavot apskatu par konkrēto 
sistēmu

5 Referāta nodaļa 
līdz 5 lpp.



Viena procesa apskatāmajā 
sistēmā detalizēts apraksts

Izmantojot interneta resursus, 
sagatavot izvērstu procesa 
aprakstu iekļaujot tajā precīzus 
procesa parametrus

10 Referāta nodaļa 
līdz 5 lpp.

Iespējamo inženiertehnisko 
risinājumu atlase apskatāmā 
procesa realizācijai

Izmantojot interneta resursus, 
sagatavot sarakstu ar 
komponentēm, kādas būtu 
nepieciešams izmantot, lai 
realizētu apskatāmo procesu

20 Referāta nodaļa 
līdz 5 lpp.

Konkrētu komponenšu atlase un
to savienojumu apraksts

Izmantojot interneta resursus, 
atlasīt konkrētas komponentes 
un to savstarpējās saslēgšanas 
vienotā sistēmā apraksts

13 Referāta nodaļa 
līdz 5 lpp.

Prasības KRP iegūšanai Referāts, dalība semināros un praktiskajos darbos, 
izpildīti mājas darbu uzdevumi un testi.

Mācību pamatliteratūra Pasniedzēja sagatavotie materiāli, interneta resursi un 
konkrēto moduļu un sistēmu ražotāju tehniskā 
dokumentācija.

Mācību papildliteratūra
Periodika, interneta resursi un citi avoti www.interautomatika.lv

Kursa izstrādātājs:
Ivars Javaitis 07.11.2014.

Paraksts Paraksta atšifrējums Datums
Kurss apstiprināts: Anita Jansone 07.11.2014.
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