
KURSA KODS VidZPA13

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Vides piesārņojuma samazināšanas tehnoloģijas 
Kursa nosaukums angliski Environmental pollution prevention technologies
Kursa nosaukums otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Profesionālā bakalaura studiju programma 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
Juris Benders LiepU DIF Docents,  Dr.chem.
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

160

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

26

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

6

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

P

Pārbaudes forma/ -as Patstāvīgais darbs, kontroldarbs un eksāmens
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Vides tehnoloģijas

Zinātņu nozare/apakšnozare Vides zinātne/ vides pārvaldība
Kursa mērķi

Veidot izpratni par piesārņojuma samazināšanu 
kā konceptuālu pieeju vides tehnoloģiju kontekstā un
kompetenci   par  piesārņojuma  samazināšanas  principu  un
tehnoloģisko alternatīvu  pielietošanu un darbību dažādos vides
sektoros.

Kursa uzdevumi
-veidot  izpratni  par  piesārņojuma  samazināšanas  teorētiskām
pamatnostādnēm; 

-veidot  zināšanas  par  piesārņojuma  samazināšanas  pasākumu
pielietošanas iespējām rūpniecībā, pašvaldībā un sadzīves vidē;

-attīstīt prasmes, lai novērtētu vides piesārņojuma samazināšanas
problemātiku  un  piemērotu    piesārņojuma  samazināšanas
tehnoloģiskās alternatīvas. 

Kursa valoda latviešu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski

 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā



-studenti  iegūst  konceptuālu  izpratni  par  piesārņojuma
samazināšanas teorētiskām pamatnostādnēm; 

-studenti  iegūst  zināšanas  un  spēj  pamatot  piesārņojuma
samazināšanas  pasākumu  pielietošanas  iespējas  rūpniecībā,
pašvaldībā un sadzīves vidē;

-studenti  iegūst  nepieciešamo  kompetenci,  lai  novērtētu  vides
piesārņojuma  samazināšanas  problemātiku  un  piemērotu
piesārņojuma samazināšanas tehnoloģiskās  alternatīvas  atbilstoši
problēmsituācijai.

Angliski
-students  obtain  the  conceptual  understanding  on  pollution
prevention theoretical guidelines;

-students  obtain  knowledge  and  able  to  explain  the  pollution
prevention  application  measures  in  industry,  municipality  and
household environment;

-  students  obtain  the  necessary competence   for  assessment  of
pollution prevention issues and application of pollution prevention
alternatives according the current problematics; 

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

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski

Kurss veido izpratni par piesārņojuma samazināšanu 
kā konceptuālu pieeju vides tehnoloģiju kontekstā un kompetenci
par  piesārņojuma  samazināšanas  principu  un  tehnoloģisko
alternatīvu  pielietošanu  un  darbību  rūpniecībā,  pašvaldībā  un
sadzīves vidē. 

angliski
Course  obtains  the  understanding  on  pollution  prevention  as
conceptual approach and competence on 
application and operation of pollution prevention alternatives in
industry, municipality and household environment.
 

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)

Vides piesārņojuma un samazināšanas koncepcija
Vides piesārņojuma veidi un izpausmes 2 1L
Piesārņojuma samazināšanas loma un hierarhija vides 
tehnoloģiju kontekstā. Aprites cikla analīzes pieeja

4 1L; 1S



Vides piesārņojuma ietekmju novērtējums 4 2L
Piesārņojuma samazināšana ražošanā
Piesārņojuma samazināšana un ekoloģiskā inženierija 2 1L
Piesārņojuma samazināšanas principi ražošanā 4 2L
Tīrākas ražošanas principi  un ieviešana ražošanā. 
Tīrākas ražošanas aspekti un piemēri ražošanas un 
pakalpojumu sektoros  Latvijā

6 2L; 1S

Klimata tehnoloģiju ieguldījums piesārņojuma 
samazināšanā

4 2L

Piesārņojuma samazināšana pašvaldībā
Piesārņojuma samazināšanas problemātika pašvaldībā 2 1L
Piesārņojuma samazināšana atkritumu  saimniecībā 6 2L; 1S
Piesārņojuma samazināšana ūdens saimniecībā 4 2L
Ilgtspējīga infrastruktūra, tās loma piesārņojuma 
samazināšanā un vides kvalitātes attīstībā pašvaldībā. 
Ekotehnoloģisko risinājumu iespējas

4 1L; 1S

Ekodizains piesārņojuma samazināšanas kontekstā
Ekodizains un  tā pamatprincipi 4 2L
Ekodizaina pielietošanas iespējas un attīstības tendences
ražošanā, celtniecībā, pakalpojumu sektorā

6                   2L; 1S

Integrēta produkta politika  kā ekodizaina un vides 
tehnoloģiju pārvaldības ietvars 

4 2L

Piesārņojuma samazināšana sadzīves vidē
Piesārņojuma samazināšanas problemātika sadzīves vidē 
un mājoklī

 4 2L

Piesārņojuma samazināšanas izpratne. Vides apziņas 
veicināšana  

      4 1L; 1S

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
Sagaidāmais

rezultāts
Piesārņojuma samazināšanas

procesu novērtējums 
Piesārņojuma samazināšanas

priekšlikumu izstrāde adekvāti
dotai problēmnostādnei

96 Patstāvīgais
darbs

Prasības KRP iegūšanai Eksāmens (rakstisks; integrēta rakstura jautājumi) -50%
Patstāvīgais darbs  (25%) un kontroldarbs  (25%);
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Rydén L. Tools for Integrated Sustainability Management in Cities and 
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Pieejams:  http://www.balticuniv.uu.se/index.php/boll-online-library/858

Bendere R., Zariņa Dz., Vīksne A. Atkritumu saimniecība (2. papild.izd.).
– R.: Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija, Reklāmas aģentūra 
NRJ, Rīga, 2007. 133 lpp.

Apmācību programma - Tīrāka ražošana Latvijas rūpniecības 
uzņēmumos. 
Trans-Mond Environment Ltd. LU Vides zinātnes un pārvaldības institūts,
2000. 163 lpp. Pieejams: 
http://www.varam.gov.lv/lat/publ/citi_dokumenti/?doc=4085

Vircavs M. Vide, ietekmes un novērtējums: principi un analīze 
Biznesa augstskola Turība, 2005. 248 lpp.

Makdono V., Braungarts M. No šūpuļa līdz šūpulim. Jumava apgāds, 
2012, 192 lpp.

Periodika, interneta 
resursi un citi avoti

Portāls: Environmental Technologies. Good practice, innovation, research
and development; pieejams - http://technologies.ew.eea.europa.eu/

Portāls - European Sustainable Cities Platform – www.sustainablecities.eu

EU portāls: Enterprise and industry; pieejams 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/index_en.htm

Portāls: Zaļā brīvība – www.zalabriviba.lv; 

Portāls: Sustainable Developemnt and ecodesign; pieejams -
http://www.manavue.ca/si_mve_a/Sustainable_Development.htm

Literatūras resursi: BUP OnLine Publications - Baltic University 
Programme http://www.balticuniv.uu.se/index.php/boll-online-library

Journal of Cleaner Production, Elsevier – 
http//www.  journals  .  elsevier  .com/  journal-of-cleaner  -  production  / 

Kursa izstrādātājs:         J.Benders
10.10.2014.
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