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KURSA KODS CitiPv01

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Vides pētījumu metodoloģija
Kursa nosaukums angliski Environmetal Research Methodology
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
Māra Zeltiņa

Liene Romaņuka

Dabas un inženierzinātņu 
fakultāte
Vadības un sociālo zinātņu 
fakultāte

Dr.biol.

Mg. man

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

80

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

8

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

8

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)
Zinātņu nozare/apakšnozare Vides zinātne, Socioloģija
Kursa mērķi Iepazīstināt studentus ar zinātnisko pētījumu metodoloģiju, 

sistematizēt zināšanas par zinātniska pētījuma īstenošanas 
priekšnosacījumiem vides zinātnē, tā loģisko norisi, 
metodoloģiju, datu vākšanas, apstrādes, analīzes metodēm. 
Attīstīt praktiskas zinātniski pētnieciskā darba vides zinātnē 
izstrādes iemaņas.   

Kursa uzdevumi Veidot iemaņas: 
 Izskaidrot pētniecībā lietoto terminu specifiku. 
 Iepazīstināt studentus ar zinātnisko pētījumu 

metodoloģiju un metodiku.
 Apgūt zinātnisko pētījumu plānošanas un 

organizēšanas metodiku.
 Veidot priekšstatu par kvalitatīvo un kvantitatīvo 

pieeju pētniecībā.
 Iepazīstināt studentus ar empīriskās  informācijas 

iegūšanas metodēm. 

 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā
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 Iepazīstināt studentus ar iegūto datu apkopošanas, 
apstrādes un analīzes posmiem pētniecībā.

 Izstrādāt un nostiprināt praktiskās iemaņas vides 
pētījumu veikšanā.

Kursa valoda Latviešu 
STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES

latviski Prot analizēt zinātniskos rakstus, plānot pētījumu atbilstoši specializācijas
virzienam, izvēlēties atbilstošas pētījumu metodes vides pārvaldībā/vides
inženierijā

angliski Students  are  able  to  analyze  scientific  articles,  develop  research  plan,
choose the appropriate research methods in environmental management /
environmental engineering

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

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Latviski Sniegt ieskatu pētniecībā lietoto terminu skaidrojumos.  Pētījuma vispārējās

pazīmes, saturs, galvenās sastāvdaļas. Pētījuma veidi pētniecībā. Pētījuma 
plānošana/organizēšana. Kvantitatīvie un kvalitatīvie pētījumi, to specifika 
un galvenās atšķirības. Dažādu pētījumu metožu pielietojums pētniecībā, to
raksturojums un pamatojums. Instrumentārija veidošana un tā veidošanas 
pamatprincipi. Ģenerālās kopas un izlases noteikšana. Iegūto empīrisko 
datu apstrāde, interpretēšana un izmantošana atskaites sagatavošanai.

angliski To provide  insight  into  explanation  of  terms  used  in  research.  General
features  of  research,  content,  main  components.  Forms  of  research.
Research  planning/organization.  Quantitative  and qualitative  research  its
specific features and main differences. Different study methods usage in
research  its  disposition  and  substantiation.  Forming  instruments  and  its
basic  principles.  Definition  of  general  sets  and  selection.  Processing
acquired empirical data, interpretation and its usage to prepare report.

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)

Pētnieciskās terminoloģijas skaidrojumi. 2 1lekcija
Pētījums.
Pētījuma vispārīgās pazīmes, nozīme, aktualitāte.
Problēmas pamatojuma izvirzīšana pētījumam.  
Pētījuma mērķis un uzdevumi.
Objekts un priekšmets. 
Hipotēze(-s). 

4
1 lekcija

1 seminārs

Pētījumu veidi.
Pilotpētījumi, pamatpētījumi. Lietišķie pētījumi, 
teorētiskie pētījumi. Izlases pētījumi, masveida pētījumi. 
Vides pētījumu specifika.

2 1lekcija

Pētījumu darba plāna sagatavošana.
Pētījuma norises galvenie etapi un to secība.

2 1lekcija

Pētījumu programmas izstrādes principi.
Programmas teorētiskās un metodiskās daļas veidošanas 
pamatprincipi. 

2 1lekcija

Kvantitatīvā pieeja un kvalitatīvā pieeja pētniecībā. 2 1 lekcija 
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Specifikās un galvenās atšķirības. 
Izmantošanas iespējas.
Vides zinātnisko pētījumu metodes un nozīme. Vides 
zinātnisko pētījumu piemēri.

4 1 lekcija, 1 praktiskais darbs

Sociālo zinātņu pētījumu metodes. 
Aptaujas metode un aptaujas tipi. 
Aptaujas anketas izstrādes pamatprincipi. 
Interviju veidi. 
Novērošanas metode. 
Dokumentanalīze. 
Kontenanalīze.
Fokusgrupu diskusijas (intervijas).

4 1 lekcija
1 seminārs

Respondentu apjoma noteikšana. 
Ģenerālā kopa un izlase. Izlases veidi. Ticamība. 

2 1 lekcija

Datu vākšanas process pētniecībā. 
Lauka darbs. 

4 1 lekcija
1 seminārs

Iegūto datu apstrāde.
Iegūto (empīrisko) datu sagatavošana apstrādei, iegūto 
datu apstrāde. 
Ieskats kvantitatīvo datu apstrādes programmas SPSS for 
Windows izmantošanā.
Ieskats kvalitatīvo datu apstrādes programmas Voice 
Editing izmantošanā.

4 1 lekcija
1 seminārs

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
Sagaidāmais

rezultāts
1. Terminoloģijas 

vārdnīca 
Terminu skaidrojošās vārdnīcas izveide. 4 Individuāli

izveidota
terminoloģijas

vārdnīca
2. Problēmas analīze Formulēt pētījuma problēmu individuāli  

izvēlētai tēmai, kura saistīta ar vides 
jomu. Izvirzīt mērķi, uzdevumus, objektu,
priekšmetu, hipotēzi(-es). Veikt galveno 
jēdzienu interpretāciju.

9 Uz 3 lpp.
sagatavota
izvēlētās

problēmas
analīze

3. Zinātniskas 
publikācijas 
analīze

Zinātniskas publikācijas analīze un 
prezentācija

8 Sagatavota
zinātniskās
publikācijas
analīze un

prezentācija 
4. Aptaujas anketa Patstāvīgi izstrādāt aptaujas anketu 

balstoties uz anketas izstrādes 
pamatprincipiem.

9 Izstrādāta
aptaujas anketa. 

5. Novērošana Veikt novērošanu, fiksēt rezultātus 8 Iesniegta atskaite
par veiktajiem
novērojumiem 

6. Intervija Veikt ekspertu interviju (individuāli 
izvēloties ekspertu vides jomā). Veikt 
transkripciju.

10 Iesniegta
intervijas

transkripcija. 
Prasības KRP iegūšanai Studiju kurss tiek ieskaitīts, ja ir izstrādāti visi patstāvīgie darbi. 
Mācību pamatliteratūra 1. Laķis Pēteris. Socioloģija. Ievads socioloģijā. – R.,Zvaigzne ABC, 

2002.
2. Goša Zigrīda. Statistika : Mācību grāmata / Zigrīda Goša. - Rīga : 

Latvijas Universitāte, 2003. - 334 lpp.  ISBN 9984-661-51-2
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3. Socioloģija Latvijā / sast. un zin. red. Tālis Tisenkopfs. - Rīga : LU 
Akadēmiskais apgāds, 2010. - 533, [16] lpp. : il.
 ISBN 9789984451596

4. Socioloģisko pētījumu metodoloģija, metodika un tehnika. – R., 1981.
5. Watts Simon, Halliwell Lyndsay. Essential Environmental Science. Methods

and Techniques.- Routledge, 1996, 512 pp.
6. Mc.Burney, D.H., White, Th.,L. Research Methods. Seven Edition. 

Thomson Learning, 2007, 441 pp.
7. Zepa Brigita, Zobena Aija. Cilvēks un dzīve socioloģijas skatījumā. –

Rīga: LU Socioloģijas katedra, 1996. 
8. Ядов В.А. Стратегия  социологического  исследования – М.,2000

Mācību papildliteratūra 1. Iedzīvotāju  aptauja.  Liepājas  vides  rīcības  plāns,  Liepājas  Dome,
2001. (LiepU SPC) 

2. Iedzīvotāju  aptauja.  Liepājas  vides  rīcības  plāns,  Liepājas  Dome,
2007. (LiepU SPC)

3. Lasmanis Aivars. „Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes 
pedagoģijas un psiholoģijas pētījumos”. – Rīga: SIA „Mācību apgāds 
NT”,  1999. – 190 lpp. 

4. Socioloģija : socioloģijai Latvijā - 40 : sociology in Latvia - 40 
Anniversary = Sociology / galv. red. Tālis Tisenkopfs ; red. vietn. 
Brigita Zepa. 736.sēj. Latvijas Universitātes raksti. - Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2008. - 194 lpp. : tab.  ISBN 9789984825670

5.   Vides rādītāji  Latvijā  2009.gadā :  statistisko  datu  krājums =
Environmental Indicators in Latvia in 2009 : collection of statistical data /
Latvijas  Republikas Centrālā statistikas pārvalde ;  tulk.  angļu val.  Ieva
Stangaine. -  Rīga :  Latvijas  Republikas  Centrālā  statistikas  pārvalde,
2010. -  51  lpp. :  diagr.,tab. -  (Latvijas  statistika). -  Teksts  paral.  latv.,
angļu val.  ISBN 9789984063928 ISSN 1407-0766
6. Vilks, Andris. Socioloģisko pētījumu kontekstuālās problēmas : 
[monogrāfija] / Andris Vilks ; māksl. Ilze Ramane. - Rīga : Drukātava, 
2007 : (SIA "Drukātava"). - 171 lpp. : sh. ; 20 cm. - Bibliogr.: 127.-140. 
lpp. - Kopsav. angļu val.  ISBN 9789984798172
7. Volkovs Vladislavs. Socioloģijas teorijas: XIX gadsimts – XX 
gadsimta sākums. Lekciju kurss. Daugavpils Universitāte. Akadēmiskais 
apgāds ”Saule,  2007.

Periodika, interneta 
resursi un citi avoti

1. TNS Latvia. Tiešsaiste:  http://www.tns.lv/  
2. 2010 Экономика. Социология. Менеджмент Tiešsaiste: 

http://www.ecsocman.edu.ru/vocabulary/index.html
3. Latvijas reģioni, augstskolas un zināšanu pārnese. Tiešsaiste: 

http://www.petnieciba.lv/ 
4. Centrālas statistikas pārvaldes datu bāze. Tiešsaiste: 

http://data.csb.gov.lv/dialog/statfile16.asp   
5. EUROSTAT – Eiropas Savienības statistikas datubāze. Tiešsaiste: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

Kursa izstrādātājs:
M. Zeltiņa

L. Romaņuka
26.11.2014.
26.11.2014.

Paraksts Paraksta atšifrējums Datums
Kurss apstiprināts: A.Jansone 26.11.2014.

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta

direktors 

Paraksta atšifrējums Fakultātes domes sēdes
protokols Nr.6 / Institūta

Zinātniskās padomes 
protokols Nr.

Datums 27.11.2014.
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