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KURSA KODS EkonP117

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Ilgtspējīgas attīstības plānošana

Kursa nosaukums angliski Sustainable development planning

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

Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija

Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss
Statuss (A, B, C daļa) B1 Vides pārvaldība
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums
pa semestriem, ja kursam ir vairākas 
daļas

2

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Olga Glikasa Dabas un inženierzinātņu 

fakultāte
Docente, Dr.paed.

Māra Zeltiņa Dabas un inženierzinātņu 
fakultāte

Docente, Dr.biol.

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)

Bioloģija I, II (A daļa); Vides ķīmija (B daļa);  Vides 
ekonomika un politika (B daļa); Ietekmes uz vidi 
novērtējums (B1 daļa) u.c.

Zinātņu nozare/apakšnozare Vides zinātne

Kursa mērķi Apgūt attīstības plānošanas teoriju un  tās praktiskās pielietošanas 
metodoloģiju.
Veidot priekšstatu par indivīda un sabiedrības veselības 
veicināšanas procesu ilgtspējīgai attīstībai, kurā sabiedrība 
uzņemas kontroli par vidi un apstākļiem, kas ietekmē vides un 
cilvēka veselību.

Kursa uzdevumi 1. Iepazīstināt ar ilgtspējīgas attīstības un plānošanas principiem, 
īstenošanas iespējām dažādos plānošanas līmeņos. 

2. Attīstīt prasmes izvērtēt dažādu faktoru un veselības 
sociālekonomisko determinantu savstarpējās mijiedarbības 
ietekmi uz cilvēka veselību.

3. Veidot prasmes iesaistīties plānošanas procesos un plānošanas 
dokumentu īstenošanas pārraudzībā.

Kursa valoda Latviešu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES

 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā

https://luis.lu.lv/pls/lu/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=LEKOP144
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latviski Studenti izpratīs ilgtspējīgas attīstības pamatprincipus; spēs izvēlēties atbilstošāko 
plānošanas metodi teritorijā, nozarē, organizācijā; novērtēt vides faktoru ietekmi uz 
cilvēka veselību; pratīs izstrādāt un izmantot plānu uzraudzības rādītājus.  

angliski Students  are  able  to  understand  the  basic  principles  supporting  sustainable
development;   to  choose  the  most  appropriate  method  for  area,  sector  or
organisation planning; to assess the impact of environmental factors on human
health; are able to monitor plan implementtion by using indicators     

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

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Plānošanas process: pieejas plānošanas procesam (t.sk. ilgtspējīga attīstība; telpiskā 

plānošana kā integrēta pieeja); attīstības plānošanas tiesiskais pamats un programmatiskie 
dokumenti. Plānošanas dokumentu sistēmas, līmeņi. Veselība kā cilvēka dzīves kvalitātes 
priekšnosacījums, sabiedrības veselības problemātika,  mērķgrupu pieeja, politikas 
plānošanas un dokumentu specifika Latvijā.
Plānu īstenošanas pārraudzība,  sabiedrības iesaiste plānošanas procesos.

angliski Planning process: approaches (including sustainable development, spatial development 
planning); the legal basis and programmatic documents for the planning process. Planning
process document system and levels. Health as a precondition for the quality of human 
life, public health issues, target approach, policy planning document specific in Latvia. 
Plan implementation monitoring, public involvement in planning processes.

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)
Apjo
ms

stund
ās

Veids 
(lekcijas, semināri,

praktiskās nodarbības,
laboratorijas darbi)

1.Terminoloģija
Ilgstpējīgas attīstības dimensijas, mērķi, pamatprincipi. Veselības 
jēdziena holistiskais skaidrojums.
Veselības jēdziens, veselība kā fiziskā, psihiskā un sociālā labklājība. 
Veselības pašvērtējums.

4 Lekcijas, seminārs, 
praktiskā nodarbība

2. Plānošanas process
Plānošanas sistēma: attīstības, teritorijas, telpiskā, politikas plānošana. 
Plānošanas tiesiskais pamats un programmatiskie dokumenti Eiropas 
Savienībā un Latvijā. Plānošanas dokumentu sistēma, līmeņi, to 
specifika.

6 Lekcijas, praktiskās 
nodarbības

3. Sabiedrības veselības veicināšanas pamatprincipi un specifika 
Endogeno un eksogēno (vides) faktoru (dzeramais ūdens, troksnis, 
klimata izmaiņas, atmosfēras gaiss, mājokļu un pilsētu veselība)
ietekme uz cilvēka organismu.
Veselības veicināšana, prioritārie virzieni, mērķgrupas, veselīgs 
dzīvesveids.

4 Lekcijas, praktiskās 
nodarbības

4. Plānošanas procesa un plānu īstenošanas pārraudzība

Indikatoru sistēmas, to izmantošana. 

6 Praktiskās nodarbības

5.Sabiedrības iesaiste plānošanas procesos un plānu īstenošanā
Priekšnosacījumi, mērķgrupu noteikšana, iesaistes metodes un 
paņēmieni, līmeņi. 

6 Lekcijas, praktiskās 
nodarbības

6. Sabiedrības veselības apskats Latvijā, salīdzinājums ar citām 
Eiropas valstīm. Prioritāšu noteikšana sabiedrības veselībā dažādās 

2 Lekcijas, praktiskā 
nodarbība
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mērķa grupās.
Demogrāfiskie rādītāji. Biežākie saslimstības un mirstības cēloņi. 
Medicīniski ekonomiskā statistika. Prioritātes dažādās vecuma grupās. 
Iespējamie veselības  riski dažādās profesijās, to novērtējums.
7. Ilgtspējīgas attīstības pārvaldības instrumenti
Attīstības instrumentu lietošanas un pieredzes izvērtējums Latvijā. 
Kopsavilkums par aktuālajiem nozaru politikas plānošanas 
dokumentiem.

4 Praktiskās nodarbības, 
seminārs 

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba

tēmas
Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
Sagaidāmais

rezultāts
1. Eksogēno vides 

faktoru ietekme 
uz vides un 
cilvēka veselību

Sagatavot referātu par vides faktoru ietekmi uz 
cilvēka veselību (izvēlēties vienu faktoru). 
Prezentēt izstrādāto referātu studentu grupā.
Piezīme
 Izmantojami zinātniskās literatūras avoti: 

Vides zinātne Māra Kļaviņa redakcijā, LU 
Akadēmiskais apgāds, 2008.; Vides veselība. 
Sastādītāja Maija Eglīte. R.: Rīgas Stradiņa 
universitāte, 2008.

  Piedāvāt vēl 3-5  zinātniskās literatūras 
avotus, no kuriem vismaz viens ir 
svešvalodā.

8 Iegūta izpratne 
par faktoru 
daudzveidību 
un to ietkmi uz 
vides un cilvēka
veselību

2. Iepazīties ar dažāda līmeņa (nacionālais, 
reģionālais, vietējais, nozaru, uzņēmuma/ iestādes) 
plānošanas dokumentiem un sagatavot to 
izvērtēšanas blokshēmu. 

10

3. Sabiedrības 
veselības 
veicināšanas 
priotitātes

Veikt pētījumu „Prioritātes sabiedrības veselības 
veicināšanā (pilsētā, pagastā, konkrētā darba vietā
u.tml.)”.

12 Iegūta izpratne
par veselības
veicināšanas

stratēģijām un
mērķiem

4. Veikt konkrēta sabiedriskās apspriešanas procesa 
novērošanu un analīzi. Rezultātus prezentēt 
studentu grupā vai sagatavot anotāciju par vienu 
nodaļu Rīgas Stradiņa Universitātes 2008.gada 
izdevumā Vides veselība (sastādījusi Maija Eglīte).

10

5. Izvēlēties vienu analizējamo plānošanas 
dokumentu, veikt tā izvērtējumu, īpaši akcentējot 
atbilstību ilgtspējīgas attīstības perspektīvai,  un 
indikatoru sistēmas izstrādi tā īstenošanas 
pārraudzībai.

8

Prasības KRP 
iegūšanai

Aktīva līdzdalība lekcijās un semināros (20%), patstāvīgo darbu izpilde (40%), 
sekmīgi nokārtots eksāmens (40%).

Mācību 
pamatliteratūra

1. Vide un ilgtspējīga attīstība. M. Kļaviņa un J. Zaļokšņa red. LU: 
Rīga, 2010, 334 lpp. 

2. Vides veselība. Sastādītāja Maija Eglīte. R.: Rīgas Stradiņa 
universitāte, 2008,696 lpp.

3. Leins N. Stratēģiskā plānošana.- Rīga: Multineo, 2007.
4. Vanags E., Vilka I. Pašvaldību darbība un attīstība.- Rīga: LU 

Akadēmiskais apgāds, Latvijas Pašvaldību savienība, 2006.
Mācību 
papildliteratūra

1. Dreijers I., Rupulis A., Valtere S. Ilgtspējīga attīstība. Mācību materiāli. –
R.:RTU izdevniecība, 2010.

2. Jūrmalietis R. Uzvedības zinātne, vide, veselība. –R.: LU, 2000.
3. Veselība 21 – Veselība visiem 21.gadsimtā. Veselību visiem politikas

pamatnostādnes PVO Eiropas reģionam. Eiropas Veselība Visiem sērija 
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Nr.6, PVO, 1999.
4. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam (Latvija 

2030), 2010. Pieejama elektroniskā versija: http://latvija2030.lv
5. Latvijas ilgstpējīgas attīstības indikatoru pārskats 2006. Latvijas 

Republikas Vides ministrija. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
aģentūra. Rīga, 2007.

Periodika, interneta 
resursi un citi avoti

1. Latvijas  Vides  aizsardzības  un  reģionālās  attīstības  ministrija:  www.
varam.gov.lv

2. Veselības ministrija : www.vm.gov.lv
3. Veselības inspekcija  (http://www.vi.gov.lv)
4. Pārtikas veterinārais dienests PVD (http://www.pvd.gov.lv
5. Slimību profilakses un kontroles centrs http://www.spkc.gov.lv
6. Darba drošības un vides veselības institūts (Rīgas stradiņa universitāte)
7. Valsts kanceleja: www.polsis.mk.gov.lv
8. Žurnāls „Vides vēstis”
9. Žurnāls „Ambio” (Zviedrija)

Kursa izstrādātājs:
Olga Glikasa

Māra Zeltiņa

27.11..2014.
27.11.2014.

Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums
Kurss apstiprināts: Anita Jansone 27.11.2014.

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta

direktors 

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

protokols Nr.
Datums

http://www.polsis.mk.gov.lv/
http://www.spkc.gov.lv/
http://www.pvd.gov.lv/
http://www.vi.gov.lv/
http://www.vm.gov.lv/
http://varam.gov.lv/
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