
KURSA KODS FiziPA45

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Klimata tehnoloģijas
Kursa nosaukums angliski Climate Technology
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

2

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Dagnija Blumberga DIF Dr.habil.sc.ing.

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

80

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

9

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

7

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

P

Pārbaudes forma/ -as Ieskaite
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Vispārīgā fizika, prasme apieties ar datoru, matemātika, 
ģeogrāfija (vēlams), bioloģija (vēlams), ķīmija (vēlams), 
priekšstats par matemātisko modelēšanu (vēlams)

Zinātņu nozare/apakšnozare Fizika
Kursa mērķi Studenti veido kompetences ar vides izmaiņām saistīto 

fizikālo procesu izvērtēšanā un modelēšanā, apgūst 
mūsdienās izstrādātās jaunās klimata tehnoloģijas.

Kursa uzdevumi Iepazīt vides fizikas aspektus, izzināt dažādu vides procesu 
fizikālos parametrus, to savstarpējo saistību un ietekmi 
vienam uz otru, iepazīt klimata modeļus, apgūt dažādus 
klimata modelēšanas paņēmienus, pielietojot dažādas 
klimata tehnoloģijas

Kursa valoda Latviešu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski Studenti zinās par cēloņiem, kas izraisa klimata pārmaiņas.

Pratīs  noteikt  siltumnīcefekta  gāzu  emisiju  samazināšanas
iespējas  un  izvērtēt  apjomus,  kā  arī  aprēķināt  izmaksu
efektivitāti
Būs  kompetenti  par  klimata  pārmaiņas  izraisošām
tehnoloģijām un kā no tām izvairīties

 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā



Studenti  būs  kompetenti  vides  procesu  fizikālo  izmaiņu
izvērtēšanā  un  nepieciešamo  lēmumu  pieņemšanā,  spēs
izprast un lietot pieejamās klimata tehnoloģijas.

angliski Students know the reasons of climate changes and will be 
able to set opportunities of greenhouse gas emission 
reduction and assess the capacity, as well as calculate the 
cost-effectiveness.
Students will be competent in Technologies which cause 
climate changes and know how to avoid them.
Students will be competent in assessment of physical 
changes of environmental processes and making the right 
decisions, will be able to understand and use available 
climate Technologies.

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

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Klimata tehnoloģiju koncepcija pasaulē un Latvijā. CO2 

emisijas salīdzinājums. Efektīvākās tehnoloģijas. 
Atjaunojamo resursu izmantošana. Bioūdeņradis. Dabiskie 
avoti. CO2 uzglabāšanas tehnoloģijas.

angliski Concepts of Climate technology in Latvia and in the World. 
CO2 emission comparing. Most effective technologies. The 
use of reusable resources. Biohydrogen. Natural resources. 
Technologies of CO2 conserving.

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)

Klimata sistēmas. 2 Lekcija/ praktiskais darbs

Klimata tehnoloģiju koncepcija pasaulē un Latvijā. 2 Lekcija/ praktiskais darbs

CO2 emisijas salīdzinājums. Efektīvākās 
tehnoloģijas.

2 Lekcija/ praktiskais darbs

Atjaunojamo resursu izmantošana. Dabiskie 
enerģijas avoti. 

2 Lekcija/ praktiskais darbs

Bioūdeņradis kā nākotnes kurināmais. 2 Lekcija/ praktiskais darbs

CO2 uzglabāšanas tehnoloģijas Latvijā un pasaulē. 4 Lekcija/ praktiskais darbs

Seminārs par klimata tehnoloģiju koncepcijām, 
CO2 emisiju, efektīvākajām vides tehnoloģijām, 
atjaunojamo un dabisko resursu izmantošanu, 
bioūdeņraža izmantošanas iespējām, CO2 
uzglabāšanas tehnoloģijām.

2 Seminārs



Datorizēti rīki klimata procesu modelēšanā 2 Lekcija

Datorizēta rīka izmantošana pamatprincipi 8 Laboratorijas darbs

Klimata procesu modelēšanā datorizētā rīkā 6 Laboratorijas darbs

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā

darba tēmas
Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
Sagaidāmais rezultāts

Klimata 
tehnoloģijas

Darbs ar literatūru par dažādu
vides tehnoloģiju veidiem un
to pielietojamības aspektiem.
Vides tehnoloģiju nozīmes un

ieguvumu noteikšana un
pastāvošo vides tehnoloģiju

izvērtēšanas metožu
apzināšana. 

15 Prezentācija par doto tēmu
(studenti spēj izprast klimata 
tehnoloģiju būtību un koncepciju, 
kā arī spēj izvērtēt klimata 
tehnoloģiju piemērotību dažādām 
situācijām)

Aktuālie klimata 
tehnoloģiju 
jautājumi par 
CO2

Gatavošanās semināram 6 Sagatavoti materiāli par tēmu 
(radusies izpratne par aktuālajiem 
klimata tehnoloģiju jautājumiem, 
kuri ietver CO2 emisijas, to 
tirdzniecību, CO2 uzglabāšanas 
iespējām, efektīvākajām vides 
tehnoloģijām un bioūdeņraža 
izmantošanas iespējām)

Atjaunojamo 
resursu un 
dabisko avotu 
izmantojamība

Darbs ar literatūru 15 Prezentācija par doto tēmu 
(studenti izprot atjaunojamo 
resursu un dabisko avotu 
izmantojamības nozīmi un 
iespējas)

Klimata procesa 
datorizēts 
modelis 

Klimata procesu modelēšana
datorizētā rīkā

12 Izveidots klimata procesa 
datorizēts modelis
(studenti spēj orientēties dažādās 
vides tehnoloģijās, t.sk. spēj 
izvērtēt dažādus ražošanas procesu 
un tehnoloģisko posmu 
uzlabošanas un optimizēšanas 
risinājumus.)

Prasības KRP iegūšanai Sekmīga dalība semināros, visu uzdoto mājas darbu 
izpilde, sekmīgi nokārtota ieskaite. Izstrādāts klimata 
tehnoloģiju izvēles modelis, izmantojot datorizētu rīku.

Mācību pamatliteratūra A.Blumberga,D.Blumberga,M.Kļaviņš, M.Rošā, 
S.Valtere Vides tehnoloģijas LU 2012

Mācību papildliteratūra D.Blumberga,., I.Veidenbergs, F.Romagnoli, C.Rochas, 
A.Žandeckis  Bioenerģijas tehnoloģijas RTU VASSI 
2012

Periodika, interneta resursi un citi avoti

Kursa izstrādātājs:
Dagnija Blumberga 11.11.2014.



Paraksts Paraksta atšifrējums Datums
Kurss apstiprināts: Anita Jansone 11.11.2014.
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direktors 
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