
KURSA KODS VidZP077

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Vides analītika un monitorings

Kursa nosaukums angliski Environmental analysis and monitoring

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

2

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Normunds Kadiķis DIF Asistents, 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 Eksāmens
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Bioloģija, Ģeogrāfija un Zemes zinātnes, Ķīmija, Matemātika un 
statistika

Zinātņu nozare/apakšnozare Vides zinātne (nozare)
Vides pārvaldība (apakšnozare)

Kursa mērķi Kursa mērķis ir attīstīt studentu izpratni par vides informācijas 
radīšanu un  izmantošanu ar vidi saistītu lēmumu pieņemšanā.

Kursa uzdevumi 1. Radīt izpratni par vides informācijas ģenerēšanu, apstrādi un 
interpretāciju. 2. Iepazīstināt ar institūcijām un to radītajiem vides 
informācijas produktiem. 3. Iepazīstināt ar vides monitoringa 
sistēmas pamatiem. 4. Sniegt zināšanas par galveno vides 
elementu kvalitātes dinamiku Latvijā. 5.Ar praktiskiem piemēriem
parādīt, kā vides informācija tiek izmantota lēmumu pieņemšanas 
procesā.

Kursa valoda Latviešu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski Studenti  spēj  patstāvīgi  atrast  viņiem  nepieciešamo  vides

informāciju  un  to  izmantot  savā  darbā.  Studenti  spēj  kritiski
novērtēt  dažādu  institūciju  sagatavotās  vides  informācijas
kvalitāti.

angliski Students are able to find independently the needed environmental
information and use it in their work. Students are able to critically
evaluate  the  quality  of  environmental information  prepared  by
various institutions.

 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā



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

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Kursa  mērķis  ir  attīstīt  studentu  izpratni  par  vides  informācijas

ģenerēšanu, apstrādi, interpretāciju un izmantošanu ar vidi saistītu
lēmumu pieņemšanā, vides informācijas sistēmas attīstību Latvijā
un pasaulē. Kursa ietvaros tiks aplūkota galveno vides elementu
kvalitātes  dinamika  Latvijā  pēdējā  desmitgadē  un  tiks  sniegti
praktiski  piemēri,  kā  vides  informācija  ir  izmantota  lēmumu
pieņemšanas procesā.

angliski The objective of the course is to develop understanding of students
about  the  generation,  treatment,  interpretation  and  usage  of
environmental information in environmental decision making. The
aim of  the  course  is  to  look  at  development  of  environmental
information in Latvia and internationally, as well. The dynamic of
environmental quality of main environmental elements in the last
decade  will  be  tracked  down  and  the  related  decisions  taken
concerning environmental management will be analyzed.    

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)

Ievads  –  vides  informācijas  komunikācijas  un  praktiskās
izmantošanas  nozīme  un  problēmas:  pēdējos  gados  aktuālu
piemēru  analīze.  Informācijas  nozīme  vispārīgajā  vadības
procesā.  Datu  un  informācijas  jēdzieni.   Vides  jēdziens  un
vides informācija.

6 Lekcijas

Vides analītikas process: vides datu un informācijas ģenerēšana
-  ieguve,  apstrāde  un  analīze.  Vides  informācijas  sistēma,
aprites  cikls  un  nozīme  vides  politikas  pārvaldības  ciklā  un
vides komunikācijā. Vides informācijas kvalitātes novērtēšana.

6 Lekcijas un praktiskās
nodarbības 

Vides  informācijas  institucionālais  nodrošinājums.  Vides
informācijas produkti.

4 Lekcijas

Vides  indikatori:  jēdziens,  nozīme  un  sistēmas.  Vides
monitorings:  jēdziens,  galvenie  aspekti,  klasifikācija  un
sistēmas  struktūra.  Latvijas  nacionālā  vides  monitoringa
programma.

6 Lekcijas un praktiskās
nodarbības

Vides  kvalitātes  dinamika  Latvijā  un  vides  informācijas
izmantošana lēmumu pieņemšanas procesā – praktiski piemēri
par  ūdens  un  gaisa  kvalitātes  pārvaldību.  Vides  veselības
informācijas  izmantošana  cilvēka  veselības  aizsardzībā  un
dzīves kvalitātes uzlabošanā.

6 Lekcijas

Grupu  ziņojumu  par  izvēlētu  vides  informācijas
problēmjautājumu prezentācija 

4 Seminārs

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
Sagaidāmais

rezultāts
Brīvi izvēlēts ar vides

informāciju un/vai monitoringu
saistīts problēmjautājums 

Grupas vienošanās par tēmas
izvēli un pienākumu sadali tās

izstrādei

2 Rakstisks
ziņojums

Tēmai atbilstošas informācijas
apzināšana un sameklēšana

12

Informācijas apkopošana,
analīze un novērtēšana

13



Rakstiska ziņojuma
sagatavošana

15

Power Point prezentācijas
sagatavošana

6 Power Point
prezentācija

Prasības KRP iegūšanai Sekmīgi prezentēts grupu ziņojums, parādot katra ieguldījumu
ziņojuma sagatavošanā (50 % no vērtējuma); individuāls 
rakstisks eksāmens-tests (50 % no vērtējuma)

Mācību pamatliteratūra 1. Nacionālie ziņojumi par vides stāvokli (2008, 2008-2011
u.c.).  Latvijas  Republikas  Vides  ministrija.  Latvijas
Vides,  ģeoloģijas  un  meteoroloģijas  centrs.  Pieejami
elektroniski:  http://www.meteo.lv/lapas/vide/vides-
stavokla-parskati/latvija/latvija?id=1149&nid=4442 

2. Vides  politikas  pamatnostādnes  2014-2020.  gadam.
Latvijas  Republikas  Vides  ministrija.  Apstiprinātas  ar
Ministru kabineta 2014.gada 26.marta rīkojumu Nr.130.
Pieejamas  elektroniski:
http://www.varam.gov.lv/lat/pol/ppd/vide/?doc=17913 

3. The  European  environment  –  state  and  outlook  2010.
European  Environment  Agency.  Pieejams  elektroniski:
http://www.eea.europa.eu/soer  

4. Allan  Pentecost.  Analysing  environmental  data.
Longman, 1999.

Mācību papildliteratūra 1. Vides faktoru ietekme uz veselību. Latvijas iedzīvotāju 
aptaujas rezultāti. Sabiedrības veselības aģentūra, 2008.

2. Edvīns Karnītis. Informācijas sabiedrība – Latvijas 
iespējas un uzdrošināšanās. R., Pētergailis, 2004.

3. A. Broks. Izglītības sistemoloģija. R.: RaKa, 2000.
4. A. Broks. Sistēmas ap mums un mēs sistēmās. Sērijā 

„Zinātne šodien”. R., Zinātne, 1988.
5. Израэль Ю. А. Экология и контроль состояния 

природной среды. Издание 2-е, дополненное. 
Москва, Гидрометеоиздат, 1984.

6. Bjorn Lomborg. The skeptical environmentalist. 
Measuring the Real State of the World. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2001.

Periodika, interneta resursi un citi avoti 1. Žurnāls "Vides vēstis".
2. Latvijas ZA Vēstis, Sēr. B.
3. Žurnāls "Ambio" (Zviedrija).
4. Žurnāls „Environmental monitoring and Assessment” 

(Springer, Nīderlande).
5. Latvijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrija: www.vidm.gov.lv
6. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs: 

www.lvgma.gov.lv
7. Eiropas Vides aģentūra: www.eea.eu

Kursa izstrādātājs: N.Kadiķis 20.10. 2014.
Paraksts Paraksta atšifrējums Datums

Kurss apstiprināts:
A.Jansone 20.10. 2014.

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta

direktors 

Paraksta atšifrējums Fakultātes domes sēdes
protokols Nr.      

Datums
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