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STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski ATJAUNOJAMO RESURSU IZMANTOŠANA
Kursa nosaukums angliski USE OF RENEWABLE ENERGY

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

4

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Laimonis Začs

Armands Grickus

Dabas un inženierzinātņu 
fakultāte
Dabas un inženierzinātņu 
fakultāte

Mg.ing., Mg.sc.educ.

Asoc.prof., Dr.sc.ing.

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

160

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

21

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

11

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)

Priekšzināšanas hidrodinamikā, fizikā, Ekoloģijā, Vides 
ķīmijā

Zinātņu nozare/apakšnozare Vides zinātne
Kursa mērķi Kursa mērķis ir dot studentiem plašu izklāstu par 

atjaunojamās enerģijas izmantošanu, to veidiem un 
modeļiem. 

Kursa uzdevumi Iemācīt studentiem priekšstatu par enerģijas atjaunojamību 
un par tās lietošanu.
Izmantojot datorizētus rīku atjaunojamo resursu izmantošanas 
procesu modelēšanā.

Kursa valoda latviešu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski Prasme patstāvīgi iegūt informāciju zinātniskajā vai 

populārzinātniskajā literatūrā, apzināties atjaunojamās 
enerģijas veidus un to izmantošanu, spēt izteikt savu 
viedokli par tiem un prot pielietot savas zināšanas praksē. 
Prasme, izmantojot datorizētus rīkus, modelēt  atjaunojamo 
resursu izmantošanas procesus.

angliski Ability  to  collect  necessary  information  in  scientific

 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā



litherature or internet about alternative energy sources.Using
computerised  tools  make  models  of  alternative  Energy
resources.

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

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Kurss veltīts atjaunojamai enerģijas izmantošanai. Tiek 

apskatīti atjaunojamas enerģijas veidi un tās iegūšanas 
iespējas. Tiek apskatīti atjaunojamas enerģijas modeļi un to 
lietošanas principi. Kā arī tiek analizēti enerģijas 
saglabāšanas un transportēšanas principi. Tiek apskatīti 
vairāki piemēri katram enerģijas veidam. Tiek apskatīti 
datorizēti rīku atjaunojamo resursu izmantošanas modelēšanai.

angliski The course is devoted to the use of renewable energy, its 
types. Models of different energy sources are discussed, 
energy conservation processes as well as energy 
transmission and storage is discussed during the course. 
Socio-economic assessment of energy supply system is 
done. Tools for using of renewable resource modeling.

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)

Atjaunojamās enerģijas perspektīvas. Saules starojums, 
starojuma plūsma uz zemes.

4 Lekcija

Fizikālie un ķīmiskie procesi tuvu zemes virsmai. Zemes 
enerģijas cikls.

4 Lekcija

Vējš, okeāna viļņi, šķidruma plūsmas, paisumi un bēgumi. 4 Lekcija, Seminārs
Siltuma plūsmas un siltuma uzglabāšana 2 Lekcija
Enerģijas bioloģiskā pārveide un uzglabāšana. Enerģijas 
pārejas principi

4 Lekcija

Saules starojuma un vēja enerģijas pārveide 4 Lekcija , Seminārs
Viļņu enerģijas pārveide 4 Lekcija
Kurināmā pārveide un citi pārveides procesi 4 Lekcija, Seminārs
Enerģijas pārraide un uzglabāšana 4 Lekcija
Enerģijas nodrošināšanas sistēmas. Lokālu sistēmu simulāciju 
piemēri

4 Lekcija, Seminārs

Enerģijas nodrošinājuma sistēmu sociāli ekonomiskais 
novērtējums 

6 Lekcija

Kopsavilkums par kursa vielu 4 Seminārs
Datorizēto rīku pārskats 2 Lekcija
Atjaunojamo resursu izmantošanas procesa 
modelēšanas pamatprincipi

4 Lekcija

Rīka darbības principi. Piemēri 4 Praktiskā nodarbība
Atjaunojamo resursu izmantošanas procesa 
modelēšana. 

6 Praktiskā nodarbība

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms Sagaidāmais



stundās rezultāts
Referāta sagatavošana par kādu 
no pasniedzēja dotajām tēmām. 
Literatūras studijas, gatavošanās
semināriem un  testu izpilde.

Referāts par kādu no 
alternatīvās enerģijas iegūšanas 
veidiem: saules baterijas, saules 
kolektori, biogāzes reaktors

72 Sagatavots un 
prezentēts 
referāts ap 10-12 
lpp.

Atjaunojamo resursu 
izmantošanas procesa modeļa 
izstrāde.

Iepriekš referātā aprakstītās 
alternatīvās enerģijas iegūšanas 
tehniskās realizācijas shēmas 
izstrāde.

24 Sagatavots un 
prezentēts 
tehniskais 
risinājums ap 10-
12 lpp.

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

Mācību pamatliteratūra 1. Bent Sorensen – Renewable Energy, Elsevier academic 
press, 2004 (angļu val.)

Mācību papildliteratūra
Periodika, interneta resursi un citi avoti http://en.wikipedia.org/wiki/ (angļu val.)

www.springerlink.com  (angļu val.)
 www.sciencedirect.com (angļu val.)
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