
KURSA KODS VidZPA05

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Ūdens resursu apsaimniekošana

Kursa nosaukums angliski Water resource 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
Juris Benders LiepU DIF Docents, Dr.Chem.
Kopējais stundu skaits (1 KRP =40
st.)

120

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

19

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

3

Laboratorijas darbu skaits 2
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 
7- doktora; P – profesionālais)

P

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

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

Vides ķīmija, Vides zinātne, 
Vides politika un pārvalde

Zinātņu nozare/apakšnozare Vides zinātne / vides pārvaldība

Kursa mērķi
Veidot  konceptuālu  izpratni par ūdens resursu pārvaldības  
politikas un   likumdošanas līmeņiem, kā arī lietišķi orientētas 
zināšanas par ūdens resursu apsaimniekošanas  vides kvalitātes un 
tehnoloģiskiem risinājumiem.   

Kursa uzdevumi - veidot  konceptuālu izpratni par ūdens resursu 
politikas  un    likumdošanas  līmeņiem,  spēt  izskaidrot  ūdens
resursu pārvaldības plānošanas procesus; 

- veidot lietišķi orientētas zināšanas par ūdens resursu apstrādes
(dzeramā ūdens apgādes un notekūdeņu attīrīšanas) tehnoloģijām,
spēt pamatot to tehnoloģisko alternatīvu pielietojumu; 

-  veidot  prasmes   ūdens  piesārņojuma  problemātikas  analīzē
komunālās saimniecības attīstības kontekstā; 

-  veidot kompetences un attīstīt  sistēmisku pieeju ūdens resursu
plānošanas un   inženiertehnisko alternatīvu izvēlei.

Kursa valoda -latviešu

 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā



STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
Latviski

-studenti iegūst konceptuālu izpratni par ūdens resursu 
politikas  un    likumdošanas  līmeņiem,  spēj  izskaidrot  ūdens
resursu pārvaldības plānošanas procesus; 

-  studenti  iegūst  lietišķi  orientētas  zināšanas  par  ūdens  resursu
apstrādes  (dzeramā  ūdens  apgādes  un  notekūdeņu  attīrīšanas)
tehnoloģijām,  spēj  pamatot  to  tehnoloģisko  alternatīvu
pielietojumu; 

-  studenti  iegūst  prasmes   ūdens  piesārņojuma  problemātikas
analīzē komunālās saimniecības attīstības kontekstā; 

- studenti iegūst kompetences un spēj pielietot sistēmisku pieeju
ūdens resursu plānošanas un   tehnoloģisko alternatīvu izvēlei.

angliski
-students obtain conceptual knowledge on water resource policy
and legislation, are able to explain  
water resource management planning issues; 

-students  obtain  applied  oriented  knowledge  on  water  resource
treatment  (drinking  water  supply  and  waste  water  treatment)
technologies,  are able to explain  the application of technology
alternatives; 

- students obtain skills for water pollution analysis within context
of communal services development; 

-  students  obtain  competences  and  are  able  to  apply  systemic
approach  for  selection  of  water  resource  planning  and
technological alternatives. 

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

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski

Kurss veido  konceptuālu  izpratni par ūdens resursu pārvaldības  
politikas un   likumdošanas līmeņiem, kā arī kompetences ūdens 
resursu plānošanas un  tehnoloģisko alternatīvu izvēlei dzeramā 
ūdens apgādes un notekūdeņu attīrīšanas jomās. 

angliski
Course obtains conceptual understanding on water resource policy
and legislation, as well as, competences 
for selection of  water resource planning un technological 
alternatives in the area of drinking water 
supply and waste water treatment. 

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

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa Apjoms Veids 



…, ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes
formas)

stundās (lekcijas, semināri,
praktiskās nodarbības,

laboratorijas darbi)
Ūdens resursi un to raksturojums
Ūdens resursi, to nodrošinājums  pasaulē un Latvijā.
Ūdens resursu kvalitāte, to kritēriji, piesārņojums, tā izpausme. 

2 1L

Virszemes un pazemes ūdens piesārņojuma veidi, to parametri. 4 1L; 1S
Ūdens piesārņojuma galvenie avoti un veidi. Ūdens resursu 
kvalitātes problemātika pašvaldībā.

2 1L

Ūdens resursu politika un likumdošana
ES ūdens resursu politikas pamatnostādnes.
Ūdens sateces baseina pārvaldes pieeja. 

2 1L

Galvenie Ūdens resursu  politikas realizācijas instrumenti. 
Ūdens resursu pārvaldības institucionālā struktūra Latvijā.

4 1L; 1S

Ūdens Struktūrdirektīvas ieviešanas procesa gaita.Ūdens 
saimniecības investīcijas projektu ieviešanas gaita.

2 1L

LR normatīvo aktu sistēma ūdens apsaimniekošanas jomā. 
LR Likumu un MK noteikumu pārskats, to darbība. 

4 2L

Ūdens resursu attīrīšanas tehnoloģijas
Dzeramā ūdens iegūšana no virszemes ūdeņiem. 4 2L
Dzeramā ūdens iegūšana no pazemes ūdeņiem. 2 1L
Ūdens apgādes sistēmas un tās elementi. 2 1L
Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģiskie risinājumi 
(mehāniskās, bioloģiskās un ķīmiskās attīrīšanas alternatīvas). 
Notekūdeņu  dūņu apstrādes veidi. Lokālās notekūdeņu 
attīrīšanas sistēmas.  

8 3L; 1S

 Rūpniecisko notekūdeņu un lietusūdeņu attīrīšanas 
tehnoloģiskie risinājumi.

2 1L

Ūdens kanalizācijas sistēmas un tās elementi. 2 1L
Ūdens resursu piesārņojuma analīze
Ūdens resursu piesārņojuma problemātika un ūdens 
piesārņojuma parametri. Ievads ūdens monitoringā.   

4 2L

Ūdens piesārņojuma analīzes principi un veidi, to praktiskā 
pielietošana.

4 2 laboratorijas darbi

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
Sagaidāmais

rezultāts
                                   Problēmorientēts pētījums Ūdens resursu pārvaldība 

Ūdens resursu pārvaldība 
pašvaldībā

Ūdens resursu pārvaldības
novērtējums

72 Ūdens resursu
pārvaldības
priekšlikumi

Prasības KRP 
iegūšanai

1.Patstāvīgais darbs (30%)
2.Laboratorijas darbs (20%)
3. Rakstisks  eksāmens (50%)

Mācību 
pamatliteratūr
a

Blumberga A., Blumberga D., Kļaviņš M., Rošā M., Valtere S. Vides tehnoloģijas  
(red. D.Blumberga), LU Akadēmiskais apgāds: Rīga, 2010. 212 lpp.

Juhna T. Atdzelžošanas principi un to pielietojums dzeramā ūdens sagatavošanai – Baltijas 
Vides forums. 2007, 44 lpp. Pieejams:
http://bef.lv/fileadmin/media/Publikacijas_Udens_resursi/2007_Udens_atdzelzosana.pdf

Odenkirhens H., Riters K., Šifmans L., Vilmrots G. Vides saimniecības darbinieka 
rokasgrāmata. 2. sējums. Ūdens apgāde – Ozolnieki, 2000. 128 lpp.
Pieejams : http://www.llkc.lv/files/biblioteka/201304/20130402-1063-udesapgade.pdf

Mācību Tilgalis Ē. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana. Jelgava. LLU. 2004, 239 

http://www.llkc.lv/files/biblioteka/201304/20130402-1063-udesapgade.pdf


papildliteratūr
a

lpp.

Rokasgrāmata pašvaldībām par ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanu, 2011. 
Pieejams: 
www.varam.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/...

Water Use and Management. Editor: Lars-Christer Lundin. 
Uppsala University, 2000. 240pp. Pieejams: 
http://www.balticuniv.uu.se/index.php/boll-online-library/831-swm-2-water-use-and-
management

Pārskats “Komunālo notekūdeņu un notekūdeņu dūņu apsaimniekošana 
Latvijā”,Vides Ministrija, 12 lpp. Pieejams:
http://www.varam.gov.lv/lat/publ/publikacijas/vides_aizsardzibas_joma/?
doc=11643

Periodika, 
interneta 
resursi un citi 
avoti

Vide Eiropā 2010 – stāvoklis un perspektīvas: Kopsavilkums  (Eiropas Vides aģentūra)-
http://www.eea.europa.eu/soer/synthesis/translations/vide-eiropa-2010-2013-stavoklis

Ūdens kvalitāte  (Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs) -
http://www.lvgmc.lv/lapas/vide/udens/udens-kvalitate/udens-kvalitate?id=1100&nid=433

Ūdens apsaimniekošana  (Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs) -
http://www.lvgmc.lv/lapas/vide/udens/udens-apsaimniekosana-/udens-apsaimniekosana?
id=1108&nid=423

Žurnāls Water Science and Technology (IWA). Pieejams:  
http://www.iwaponline.com/wst/toc.htm

Portāls – Water Technology -  http://www.watertechonline.com/

Kursa izstrādātājs:
     Juris Benders 21.10.2014.

Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums
Kurss apstiprināts: Anita Jansone 21.10.2014.

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta

direktors 

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

protokols Nr.
Datums

http://www.watertechonline.com/
http://www.iwaponline.com/wst/toc.htm
http://www.varam.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/publikacijas//Notekudenu_parksats_2010.pdf
http://www.varam.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/publikacijas//Notekudenu_parksats_2010.pdf

	Water Use and Management. Editor: Lars-Christer Lundin. Uppsala University, 2000. 240pp. Pieejams:

