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I. Studiju virziena “Vides aizsardzība” vispār īgs raksturojums 
          Liepājas Universitātes (LiepU) studiju virziens „Vides aizsardzība” ar vienu studiju programmu- 
profesionālā bakalaura programmu „Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija”- tika 
izvērtēts ESF projekta „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes 
paaugstināšanai„ (Nr. 2011/0012/1DP/1.2.2./11/1.PIA/VIAA/001) ietvaros.  
2013.gadā tika uzsākts darbs pie profesionālā maģistra studiju programmas „Ekotehnoloģijas” izstrādes, 
un 23.04.2014. tā tika licencēta (licence Nr. 04043- 70, 23.04.2014.).  
2015.gadā studiju virziens tika akreditēts uz sešiem gadiem. (akreditācijas lapa Nr. 351, 6.10.2015., 
virziens akreditēts līdz 2021.gada 2.jūnijam). 

1. Studiju virziena att īstības stratēģija, kopīgie mērķi un to saistība ar 
augstskolas kopējo stratēģiju 

Studiju virziena „Vides aizsardzība” kopīgais mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu un konkurētspējīgu 
starpnozaru profesionālās augstākās izglītības vides jomā ieguvi un sagatavot akadēmiski un profesionāli 
izglītotus vides speciālistus, kuru teorētiskās un praktiskās zināšanas un prasmes ļauj pielietot mūsdienu 
vides atziņas un metodoloģiju dabas un sociālās vides izpētē un ilgtspējīgas attīstības veicināšanā.  

Studiju virzienu īsteno LiepU Dabas un inženierzinātņu fakultāte (DIF). Studiju virziena attīstības 
stratēģija ir saskaņota ar LiepU un DIF un stratēģiskās plānošanas dokumentiem:  

- LiepU attīstības stratēģija (2008–2018)1,, t.sk.,Liepājas Universitātes attīstības stratēģisko 
virzienu vadlīnijas 2014. – 2016.2, 

- LiepU zinātniskās darbības stratēģija (2010–2016)3,  
- Dabas un inženierzinātņu fakultātes attīstības stratēģijas plāns (2014–2015)4.  
Detalizētāk prioritātēm atbilstošās rīcības pārskata periodā atspoguļotas LiepU  ikgadējā darba 

plānā, DIF pilnveides un studiju virziena attīstības plānos.  
Virziena attīstības stratēģija balstīta uz 
- augstākās izglītības pamatnostādnēm starptautiskā, nacionālā un reģionālās specializācijas 

kontekstā;  
- speciālistu pieprasījumu darba tirgū Latvijā un Kurzemē;  
- augstākās izglītības starptautisko kvalitātes rādītāju izpildi; 
- studiju virziena izvērtēšanas un akreditācijas rezultātiem, ekspertu ieteikumiem un ar tiem 

saistītajiem secinājumiem, kas iepriekš atspoguļojušies programmas „Vides un atjaunojamo 
energoresursu pārvaldība un inženierija” un studiju virziena „Vides aizsardzība” 
pašnovērtējumā5.  

Pamatā akcentējami četri studiju virziena stratēģiskās attīstības pamatvirzieni: 
1) studiju virziena programmu kvalitāte; 
2) mācībspēku zinātniskā un profesionālā kvalifikācija; 
3) studiju vides kvalitāte (infrastruktūra, materiāltehniskais un informatīvais nodrošinājums, 

finanšu resursu pieejamība); 
4) virziena ilgtspēja (sadarbība ar partneriem, studējošo apmierinātība u.c.). 

                                                 
1 http://www.liepu.lv/uploads/files/LPA_strategija_2008_2018.pdf 
2 Apstiprināts LiepU  Senāta sēdē 2013.gada 16.decembra sēdes protokolam Nr.6 
3 http://www.liepu.lv/uploads/files /Zin_darb_strategija.pdf 
4 Apstiprināts LiepU Senāta sēdē 2013.gada 16.decembrī, protokols Nr.6, lēmums Nr.2013/70 
5 http://www.liepu.lv/uploads/files/Vides%20aizsardziba_2013._2014.st.g..pdf 
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2. Studiju virziena un studiju programmas perspektīvais novērt ējums no 
Latvijas Republikas interešu viedokļa 

Vides jomas speciālistu nepieciešamību nosaka ES vides aizsardzības pamatnostādnes un politika, 
kas ir pamats Latvijas vides aizsardzības politikai, stratēģijai un likumdošanai. Vides studijas nodrošina 
speciālistu sagatavošanu, kas nepieciešami valsts ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai, t. sk. resursu 
lietderīgai izmantošanai Kurzemes reģionā. 

Studiju virziena starptautisko nozīmīgumu akcentē Eiropas Komisijas pieņemtā Zaļās 
infrastruktūras stratēģija (06.05.2013.)6, kas uzsver ekoloģisko, ekonomisko un sociālo ieguvumu 
komplementaritāti dabas resursu izmantošanā. 

Latvijā galvenie politikas dokumenti, kas pamato studiju virziena nozīmīgumu, ir: 
- Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam7; 
- Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.- 2020.gadam8; 
- Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.- 2020.gadam9; 
- Vides politikas pamatnostādnēs 2014.- 2020.gadam10; 
- Ministru kabineta rīkojums Nr.551. Par prioritārajiem virzieniem zinātnē 2014.- 2017.gadā11; 
- koncepcija „Valsts attīstībai atbilstošs augstākās izglītības studiju programmu un studiju vietu 

sadalījuma modelis”12 (MK 16.01.2009. rīkojums nr.30), kurā akcentēta sagatavošanās 
nepieciešamība klimata mainības samazināšanai un energoefektivitātes nodrošināšanai; 

- deklarācija „Par konkurētspējīgas augstākās izglītības sistēmas attīstības vadlīnijām”13, īpašu 
uzmanību veltot „trīskāršās spirāles” (Triple Helix) modeļa adaptācijai; 

- deklarācija par Ministru kabineta iecerēto darbību (2014.gada novembris)14, kur sadaļā „Vide un 
dabas kapitāla izmantošana” akcentēta energotaupīgas, Latvijas dabas resursus nenoplicinošas 
saimniekošanas nepieciešamība, efektīvu projektu īstenošana energoefektivitātes un 
ūdenssaimniecības jomās, sabiedrības izpratnes par vides jautājumiem un līdzdalības lēmumu 
pieņemšanā nodrošināšana, Natura 2000 teritoriju, Baltijas jūras pludmales joslu un iekšējo 
ūdeņu ilgtspējīga izmantošana u.c. Uzstādījumi valdības deklarācijā apliecina, gan vides 
pārvaldības speciālistu, gan vides inženieru nepieciešamību nākošajā plānošanas periodā 2015.- 
2020.gadā. 

Virziena programmas atbilst nacionālajiem zinātnes, augstākās izglītības un vides jomas spēkā 
esošajiem (Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2014.- 2020., Augstākās 
izglītības un zinātnes attīstības pasākumu plāns 2013.gada 2.pusgadam un 2014.gadam15 u.c.) plānošanas 
dokumentiem.  

Reģiona un pilsētas līmeņa spēkā esošie un izstrādes procesā esošie plānošanas dokumenti, kas 
pamato studiju virziena nozīmīgumu, ir 

- Kurzemes plānošanas reģiona stratēģiskie dokumenti16, kur reģiona konteksts svarīgs sakarā ar 
reģiona lomas palielināšanos valsts kontekstā izglītības, zinātnes, tehnoloģiju attīstībā un 
inovāciju jomā. 

                                                 
6 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-404_lv.htm 
7 http://www.varam.gov.lv/lat/pol/ppd/?doc=13857 
8 http://likumi.lv/doc.php?id=253919 
9 http://m.likumi.lv/doc.php?id=266406 
10 http://www.varam.gov.lv/lat/pol/ppd/vide/?doc=17913 
11 http://likumi.lv/doc.php?id=262091 
12 http://likumi.lv/doc.php?id=186857 
13 http://www.lu.lv/zinas/t/20082/ 
14 http://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/05_deklaracija.pdf 
15 http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40292438 
16 
http://www.kurzemesregions.lv/jomas/Teritorijas_attistibas_planosana/KPR_ilgtspejigas_attistibas_strategijas_un_attistibas_programmas_izstrad
e 
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- Liepājas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam 1.redakcija un Liepājas 
pilsētas attīstības programma 2014.- 2020.gadam stratēģiskās daļas 1.redakcija17; 

- Liepājas pilsētas ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāns 2014.- 2020.gadam18 ar akcentu uz 
konkrētiem pasākumiem plānotā CO2 emisiju samazinājuma sasniegšanai. 

Ņemot vērā augstākās izglītības attīstības tendences reģionālās specializācijas un pētniecībā balstītu 
studiju nodrošināšanā demogrāfisko izaicinājumu un darba tirgus disproporciju apstākļos, pašlaik LiepU 
sadarbībā ar Liepājas pilsētu izstrādā jaunu attīstības stratēģija 2015.- 2020.gadam.  

Virziena „Vides aizsardzība” programmas ir veidotas, reaģējot uz dinamiskajām pārmaiņām 
ekonomiskajā situācijā un darba tirgū saistībā ar nepieciešamību sagatavot speciālistus dabaszinātnēs un 
inženierzinātnēs ar augstāko izglītību.  

Šādu speciālistu nepieciešamību pamato Ekonomikas Ministrijas Informatīvais ziņojums par darba 
tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm19, savukārt Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam 
paredzēts augstākajā izglītībā palielināt dabaszinātņu un inženierzinātņu piedāvājumu. 

Atbilstoši Ekonomikas Ministrijas Informatīvam ziņojumam par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa 
prognozēm, saglabājoties pašreizējai darbaspēka sagatavošanas struktūrai, kā viena no darba tirgus 
disproporcijas ir identificēta neatbilstība starp augstākās izglītības piedāvājumu un darba tirgus 
pieprasījumu. Turpmākajos gados varētu veidoties iztrūkums pēc dabaszinātņu, IKT un inženierzinātņu 
speciālistiem (2020.gadā iztrūkums ~20 tūkst.) (82.lpp.). Lai novērstu nākotnē sagaidāmās neatbilstības 
darba tirgū, ir nepieciešams pievērst pastiprinātu uzmanību pasākumiem augstākajā izglītībā: jāturpina 
budžeta studiju vietu pārdale par labu dabas, eksaktajiem un inženieru zinātņu virzieniem un jāattīsta 
starpdisciplināras programmas (85.lpp.). 

Dažādos pārskatos, informatīvajos ziņojumos, dokumentos vides programmu iekļaušana izglītības 
tematiskajās jomās (pakalpojumi/ vides aizsardzība), profesiju grupās/ apakšgrupās u.tml. ir 
neviennozīmīga. Tas apgrūtina argumentētu vides speciālistu perspektīvā novērtējuma analīzi.  

Pamatā virziena „Vides aizsardzība” studiju programmas uzskatāmas par STEM (zinātne, 
tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātikas- science, technology, engineering and mathematics) 
programmām, kuru attīstība un atbalsts cilvēkresursu un infrastruktūras nodrošināšanai ir noteikti kā 
prioritatīvi iepriekšminētajos augstākās izglītības politikas plānošanas dokumentos. 

Atbilstoši Ekonomikas Ministrijas Informatīvam ziņojumam par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa 
prognozēm (107.lpp.), darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma attiecību prognozes 2020.gadā pēc 
nodarbināto skaita pa profesijas grupām, norāda par nepieciešamību palielināt attiecīgo speciālistu 
sagatavošanu. Arī 2030.gadā tendence saglabājas tāda pati (skatīt 1.tabulu). 

 
1. tabula  

Darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma attiecība 2020.gadā pa profesiju grupām 

PK 
kods Profesiju apakšgrupas 

Pieprasījums, 
tūkst. 

Piedāvājums, 
tūkst. 

Pieprasījums pret 
piedāvājumu, % 

2020 2030 2020 2030 2020 2030 

21 
Zinātnes un inženierzinātņu 
jomas vecākie speciālisti  

30,4 41,1 29,1 39,8 104 103 

31 
Zinātnes un inženierzinātņu 
speciālisti  

28,7 40,2 27,5 38,6 104 104 

 
Nodarbināto skaita ar augstāko izglītību vides aizsardzība jomā pieprasījuma prognozes (skatīt 

2.tabulu), norāda uz nepieciešamību sagatavot attiecīgos speciālistus. 
 
 

                                                 
17 http://www.liepaja.lv/page/3308 
18 http://www.liepaja.lv/upload/projekti/energijas_ricibas_plans_2014_2020.pdf 
19 https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/EMZino_150814.pdf 
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2. tabula  
Nodarbināto skaita ar augstāko izglītību pieprasījuma prognozes sadalījumā pa izglītības jomām 
Kods Izglītības tematiskās jomas 2013 2015 2020 2025 2030 

85 Vides aizsardzība  2,6 2,7 2,9 3,0 3,0 
 
Latvijas Ilgtspējīgās attīstības stratēģijā „Latvija 2030”, Vides pamatnostādnēs 2014.- 2020.gadam, 

kā arī citos politikas plānošanas dokumentos ir izvirzītas prioritātes veidot stabilu tautsaimniecību, 
iekļaujot arī politiskus mērķus par vides aizsardzību, tāpēc uzņēmumu un iestāžu vadītāji atzinīgi vērtē 
abas studiju programmas, uzsverot iespēju Liepājas Universitātē iegūt gan bakalaura, gan maģistra grādu 
vides zinātnēs.  

Par Vides aizsardzības virziena profesionālā bakalaura studiju programmu „Vides un atjaunojamo 
energoresursu pārvaldība un inženierija” un profesionālā maģistra studiju programmu „Ekotehnoloģijas” 
saņemtas atsauksmes no Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, 
Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās pārvaldes, Liepājas un Jūrmalas pilsētu domēm, Fizikālās 
enerģētikas institūta, SIA "B-energy consult", SIA "Vides sakārtošanas koordinācijas centrs", SIA "IK 
Projekts" un SIA”Liepājas RAS”. 

Speciālistu sagatavošana, kas pārzina vides jomu, ir nozīmīgs ieguldījums dabas resursu 
apsaimniekošanā, videi draudzīgu tehnoloģisko risinājumu ieviešanā un dažādu vides projektu īstenošanā. 
VARAM atsauksmē minēts, ka šādu speciālistu trūkums konstatējams gan valsts, gan pašvaldību 
sektoros.  

Abas studiju programmas stiprina Liepājas Universitātes pozīcijas reģionā, veicina izglītības 
posmu pēctecību, mūžizglītības iespējas un studentu un speciālistu piesaisti un noturēšanu pilsētā un 
reģionā.  

3. Studiju virziena att īstības plāns 
Par pamatu studiju virziena attīstības plānam ir ņemti Dabas un inženierzinātņu fakultātes attīstības 

stratēģija 2014.– 2015., studiju programmas „Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldības un 
inženierijas” attīstības plāns 2011.- 2017.gadam. Detalizēti uzdevumi, ņemot vērā virziena papildināšanu 
ar jaunu profesionālā maģistra studiju programmu „Ekotehnoloģijas”. 

Balstoties uz iepriekšējās stratēģijas izpildes novērtējumu, augstākās izglītības politikas 
aktualitātēm, ekspertu ieteikumiem un DIF darbinieku un studentu priekšlikumu analīzi, vides 
aizsardzības studiju virziena attīstības plānā ir noteikti darbības prioritārie virzieni: 

1. Studiju virziena, programmu un studiju kursu mērķiem un prasībām atbilstošs, kvalificēts un 
ilgtspējīgs akadēmiskais personāls  

2. Akadēmiskā personāla un studējošo pētnieciskā aktivitāte 
3. Studiju programmu satura pilnveide un studējošo vajadzību apmierināšana 
4. Studiju virziena materiāli tehniskais nodrošinājums 
Atbilstoši katrai izvirzītajai darbības prioritātei, ir noteikts sasniedzamais mērķis un veicamie 

uzdevumi studiju virzienam „Vides aizsardzība”. 
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4. Studiju virziena un studiju programmas atbilstība darba tirgus 
pieprasījumam- darba un izglītības tirgus novērt ējuma rezultāti par darba 
vietu pieejamību studiju programmu absolventiem, darba devēju aptaujas 
rezultāti 

Studiju programmas „Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija” absolventu 
nodarbinātību darba tirgū pamatā var vērtēt attiecībā uz vides pārvaldības speciālistu kvalifikāciju 
ieguvušajiem, jo pirmie absolventi ar kvalifikāciju vides inženieris bija tikai 2015. gada vasarā 

Absolventu- vides pārvaldības speciālistu darba vietas pamatā ir valsts vides aizsardzības iestādes 
(piemēram, Liepājas Reģionālajā vides pārvaldē strādā četri programmas absolventi), pašvaldības un 
pašvaldību uzņēmumi (piemēram, Liepājas un Kurzemes pašvaldībās un pašvaldību uzņēmumos kopumā 
strādā pieci absolventi), uzņēmumi (piemēram, a/s „CEMEX”, a/s „Lauma Lingerie”, SIA LSEZ 
„Laskana”, kādreizējā a/s „Liepājas Metalurgs” u.c.).  

Absolventi (kopskaitā astoņi), kas savulaik studējuši programmā nepilna laika formā, ieņem 
dažādus amatus VAS „Latvijas valsts meži”. Daži no absolventiem kļuvuši arī par konsultantiem 
profesionālajā jomā (piemēram, IK „Ģeo Projekts”, kas atrodas Liepājā un sniedz pakalpojumus 
ģeoloģijā, vides aizsardzībā un ūdens apgādes urbumu ierīkošanā, strādā divi absolventi). 

 
Darba devēju viedoklis par studiju programmu „Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un 

inženierija” ir iegūts izmantojot: 
1) prakšu vadītāju atsauksmes no uzņēmumiem, 
2) darba devēja, kā Gala/ Valsts pārbaudījumu komisijas priekšsēdētāja, studiju rezultātu 

izvērtējums. 
LiepU prakšu vietu/ darba devēju veiktā aptauja laika posmā no 2013. līdz 2014.gadam norāda, ka 

bakalaura studiju programmas „Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija” studentu 
kopējais profesionālais sagatavotības līmenis ir labs. Savu profesionālo izaugsmi studenti apliecināja 
komunikācijas prasmēs, infiltrāta attīrīšanas un gāzes iekārtu tehnoloģijās, vides aizsardzības un ūdens 
kvalitātes uzraudzības jomā, iepazīstoties ar uzņēmumu piesārņojošo darbību un atzinumu sniegšanā. 

Studiju programmas pilnveidei prakses vadītāji iesaka lielāku uzmanību pievērst teorētisko 
zināšanu pielietošanai praksē. Teorētiskās zināšanas darba devēji liel ākajai daļai studentu vērtē kā labas, 
bet nelielai daļai – kā apmierinošas. 

Prakses vietas: Liepājas pilsētas domes, SIA „Liepājas RAS”, SIA „Liepājas enerģija”, Liepājas 
Reģionālā vides pārvalde. 

Darba devējs, kā Gala/ Valsts pārbaudījumu komisijas priekšsēdētājs (I.Sotņikova, Valsts Vides 
dienesta Liepājas Reģionālās vides pārvaldes direktore), analizējot studentu zināšanu atbilstību profesijas 
standartam, atzīmēja, ka studenti, kuri saņēma augstākos vērtējumus, labi izskaidroja tēmas, minot 
konkrētus faktus un piemērus. Šie studenti savos bakalaura darbos ir veikuši nopietnus pētījumus. Lai 
studenti iekļautos darba tirgū, viņu zināšanas, prasmes un kompetences ir pietiekamas un ilgtspējīgas 
mūžizglītības kontekstā. LiepU prakšu vietu/ darba devēju veiktā aptauja 2014/2015.studiju gadam 
norāda, ka profesionālā maģistra studiju programmas „Ekotehnoloģijas” studentu kopējais profesionālais 
sagatavotības līmenis ir labs. Savu profesionālo izaugsmi studenti apliecināja atkritumu apsaimniekošanā, 
biotehnoloģisko procesu uzlabošanā poligona energošūnās, gāzes veidošanās, savākšanas un 
elektroenerģijas iekārtu darbībā, tehnoloģiju izpēte, dažādu tirgu ES, Āzijas, Eirāzijas iespēju analīzē, 
plantāciju mežu un agromežsaimnieciskās sistēmas novērtēšanā, spējā plānot savu darbu, komunicēt ar 
vairākiem un dažādas jomas speciālistiem mērķa sasniegšanai. 

Studiju programmas pilnveidei prakses vadītāji iesaka lielāku uzmanību pievērst darba 
finansiālajiem un ekonomiskajiem aspektiem, darbam ar ārzemju literatūru, krievu un vācu valodas 
prasmju uzlabošanai. Teorētiskās zināšanas vērtē kā ļoti labas – studenti patstāvīgi apgūst nepieciešamās 
zināšanas, izmanto dažādus informācijas avotus- publikācijas, internetu, komunikāciju ar ekspertiem. 
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Prakses vietas: SIA „Liepājas RAS”, SIA „General Energy Group”, LVMI Silava, Kuldīgas novada 
pašvaldība. 

Gala/ valsts pārbaudījumi profesionālā maģistra studiju programmai “Ekotehnoloģijas” vēl nav 
bijuši, pirmie absolventi studiju programmā būs 2016.gadā. 

5. Studiju virziena stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze 

Studiju virziena SVID analīze veikta (skatīt 3.tabulu), balstoties uz studējošo anketēšanas rezultātiem, 
prakšu vietu nodrošinātāju, darba devēju un absolventu atsauksmēm, virziena īstenošanā iesaistīto 
mācībspēku apspriežu rezultātiem, kā arī ikgadējo diskusiju rezultātiem ar bakalaura studiju programmas 
„Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija” iniciatīvas grupu, kuru pamatā veido LiepU 
Ekopadomes aktīvisti un videi draudzīgu rīcību atbalstītāji un profesionālā maģistra studiju programmas 
“Ekotehnoloģijas”studentiem. 

 
3.tabula 

Vides aizsardzības virziena SVID analīzes rezultāti 
Stiprās puses Vājās puses 

Organizācijas iekšējie faktori 
• Specializācijas iespēju nodrošināšana gan 

bakalaura (vides pārvaldības speciālists/ vides 
inženieris), gan maģistra (vides ekonomika/ 
vides tehnoloģijas / vides veselība un 
psiholoģija) studiju programmās 

• Vides aizsardzība kā politikas plānošanas 
prioritāra joma, pētījumu rezultātu vides zinātnē 
nozīmība ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā 

• Augoša interese par vides inženieriju un 
tehnoloģijām no studējošo un reflektantu puses 

• Prakses, kas caurauž studiju procesu 
• Profesionāļu, darba devēju iesaiste studiju kursu 

docēšanā 

• Nepilnīgs laboratoriju iekārtojums un 
aprīkojums 

• Nepietiekošs praktisko darbu īpatsvars, īpaši 
specializācijas virzienā „Vides inženierija” 
bakalaura studiju programmā 

• Atsevišķu studiju kursu saturiska pārklāšanās 
• Ierobežotas iespējas izvēlēties reālas problēmas 

izpētei studiju un bakalaura darbos vides 
inženierijā 

• Pamatdarbā strādājošo docētāju starptautisku 
publikāciju vides zinātnē un tās apakšnozarēs 
mazskaitlīgums   

Iespējas Draudi 
Ārējie faktori 

• ERAF projekta ieguvumu izmantošana, 
uzturēšana un popularizēšana 

• Sadarbības ar uzņēmējiem un pašvaldībām 
nostiprināšana; pētījumu kā pasūtījuma, 
ekspertīzes darbu veikšana 

• Sadarbības ar Baltijas reģiona universitātēm 
pētniecībā  attīstīšana 

• Studējošo skaita samazināšanās demogrāfiskās 
situācijas dēļ 

• Valsts finansēto studiju vietu bāzes finansējuma 
nepalielināšanās, radot draudus studiju 
kvalitātes nodrošināšanai 

• Atbilstošas atlīdzības par docētāju darbu 
nodrošināšana 
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6. Studiju virziena iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apraksts  
LiepU ir ieviesta un sertificēta Kvalitātes vadības sistēma (turpmāk – KVS) atbilstoši ISO 

9001:2009 standartam. 
Nolikumu, noteikumu un citu normatīvo dokumentu izstrādē un to izpildes kontrolē aktīva ir LiepU 

Studentu padomes izvirzīto pārstāvju darbība. Studenti darbojās šādās LiepU institūcijās: LiepU 
Satversmes sapulcē, LiepU Senātā, Fakultāšu domēs, Studiju padomē, Zinātnes padomē, Bibliotēkas 
padomē, Stipendiju piešķiršanas komisijā, LiepU Senāta stipendijas piešķiršanas komisijā, Kredītu 
piešķiršanas komisijā, Studiju programmu Padomēs. 

LiepU KVS sistēmā ir izveidotas procedūras, kas reglamentē studiju programmu veidošanu, 
licencēšanu un akreditāciju. Pamatojoties uz izmaiņām studiju programmu/ virzienu akreditācijā, 
izstrādājama normatīvo dokumentu bāze (procedūras, noteikumi), kas palīdz ieviest gan jaunus studiju 
virzienus, gan programmas. Atsevišķas procedūras nosaka gan studiju kursu, gan studiju plānu 
sagatavošanu, apstiprināšanu un izmaiņu vadību. Ir izveidotas procedūras, kuras reglamentē nodarbību 
ikgadējo studiju plānu izveidi un to izmaiņu vadību, kā arī nodarbību sarakstu sagatavošanu un izmaiņu 
vadību.  

 
KVS ir atrodami LiepU Senātā apstiprināti nolikumi, kas reglamentē studentu, mācībspēku un 

vispārējā personāla savstarpējās darbības. Studiju procesa nodrošināšanai būtiskākie ir: Nolikums par 
pamatstudijām un augstākā līmeņa studijām (apstiprināts LiepU Senātā 20.12.2010., ar grozījumiem 
18.04.2011., 19.12.2011.), Liepājas universitātes doktora studiju nolikums (apstiprināts LiepU Senātā 
24.05.2010., ar grozījumiem 18.06.2012.). 

Pamatojoties uz iepriekš minētajiem dokumentiem, Senātā apstiprināti ir vairāki noteikumi: 
Noteikumi par Gala pārbaudījumiem un Valsts pārbaudījumiem (apstiprināti LiepU Senātā 20.12.2010., 
ar grozījumiem 17.12.2012.), Noteikumi par mācībspēku un studējošo savstarpējiem pienākumiem un 
tiesībām (apstiprināti LiepU Senātā 21.02.2011.), Noteikumi par studiju kursa/ moduļa pārbaudījumiem 
(apstiprināti LiepU Senātā 20.05.2013.), LiepU iekšējās kārtības noteikumi studējošiem (apstiprināti 
LiepU Senātā 21.02.2011.), Darba kārtības noteikumi Liepājas Universitātes darbiniekiem (apstiprināti 
LiepU Senātā 23.05.2011.). 

KVS ir izveidotas procedūras, kas saistītas ar studiju procesa nodrošināšanu. Tās ir: 
a.Personas ierakstīšana studējošo sarakstā 1.kursā (aprakstīts Uzņemšanas process, nosakot 

pretendentu un administratīvā personāla savstarpējos pienākumus un darbība); 
b. Personas ierakstīšana studējošo sarakstā vēlākajos studiju posmos, pārnākot no citas augstskolas 

vai atjaunošanas kārtība (aprakstīts process, nosakot pretendentu un administratīvā personāla 
savstarpējos pienākumus un darbības); 

c. Personas ierakstīšana studējošo sarakstā, ja studējošais maina studiju programmu vai studiju 
formu (aprakstīts process, nosakot pretendentu un administratīvā personāla savstarpējos 
pienākumus un darbības); 

d. Studiju rezultātu atspoguļošana studējošā studiju kartē (aprakstīts process, nosakot studentu, 
mācībspēku, administratīvā personāla savstarpējos pienākumus un darbības); 

e.Akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršana un atgriešanās pēc akadēmiskā atvaļinājuma (aprakstīts 
process, nosakot studentu, mācībspēku, administratīvā personāla savstarpējos pienākumus un 
darbības); 

f. Studējošā izslēgšana no studējošā saraksta pēc paša vēlēšanās (aprakstīts process, nosakot 
studentu, mācībspēku, administratīvā personāla savstarpējos pienākumus un darbības); 

g. Studējošā izslēgšana no studējošo saraksta nenokārtotu akadēmisko saistību dēļ, finansiālo 
saistību dēļ (aprakstīts process, nosakot studentu, mācībspēku, administratīvā personāla 
savstarpējos pienākumus un darbības). 

h. Studentu mobilitātes ERASMUS procesā. 
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KVS ir izveidotas procedūras, kas reglamentē studentu vispārējās apmierinātības mērīšanu; darba 

devēju apmierinātības mērīšanu un absolventu apmierinātības mērīšanu, akadēmiskā personāla 
novērtējumu un prakses vietu novērtējumu. 

Procedūra paredz katru studiju gadu 2.semestra sākumā veikt Studējošo vispārējās apmierinātības 
aptauju. Aptaujā tiek aptaujāti visi LiepU studenti. Aptaujas rezultāti pieejami LiepU KVS.  

Rezultāti tiek sagatavoti gan fakultāšu griezumā, gan katrai studiju programmai atsevišķi, ko 
attiecīgi fakultātes dekāns iekļauj fakultātes pašnovērtējuma ziņojumā un studiju programmu direktori - 
studiju programmu pašnovērtējumu ziņojumos. Vispārējās studentu apmierinātības aptaujas rezultātu 
kopsavilkums tiek aprakstīts LiepU pašnovērtējuma ziņojumā. 

LiepU veic arī studentu, kas nolēmuši eksmatrikulēties pēc paša vēlēšanas, aptaujas, arī šo aptauju 
rezultāti pieejami KVS sistēmā. Rezultāti tiek sagatavoti gan fakultāšu griezumā, gan katrai studiju 
programmai atsevišķi, ko fakultātes dekāns iekļauj fakultātes pašnovērtējuma ziņojumā un studiju 
programmu direktori - studiju programmu pašnovērtējumu ziņojumos. 

Katru studiju gadu, pamatojoties uz savāktajiem absolventu kontaktiem, tiek veikta arī absolventu 
aptauja. Aptaujas rezultāti pieejami LiepU KVS, rezultāti tiek sagatavoti gan fakultāšu griezumā, gan 
katrai studiju programmai atsevišķi, ko fakultātes dekāns iekļauj fakultātes pašnovērtējuma ziņojumā un 
studiju programmu direktori - studiju programmu pašnovērtējumu ziņojumos. 

LiepU KVS noteikta kārtība - vērtēt katru mācībspēku vienu reizi gadā, izmantojot Mācībspēku 
novērtēšanas anketu. Iegūtie rezultāti glabājas fakultātē.  

LiepU ir izstrādātas studentu prakšu organizēšanas un prakšu vietu novērtēšanas procedūras. 
KVS ir izveidota procedūra arī darba devēju apmierinātības vērtēšanai, kuras ietvaros fakultāte 

organizē darba devēju fokusgrupas un veic gala/ valsts pārbaudījumu komisiju priekšsēdētāju anketēšanu. 
LiepU KVS ir izveidota procedūra Studentu un darbinieku ierosinājumu par izmaiņām KVS 

izskatīšana, kura nosaka kārtību, kādā veidā tiek risināti problēmgadījumi un veiktas izmaiņas KVS. 
LiepU darbiniekiem ir iespēja aizpildīt Ierosinājumu un problēmu ziņojumus, kurus izskata attiecīgā 
procesa īpašnieks sadarbībā ar KVS vadītāju. Savukārt, LiepU studentiem ir tiesības rakstīt iesniegumus 
par konfliktsituācijām vai problēmām, kuras tiek risinātas fakultāšu vai rektorāta līmenī. 
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7. Studiju virzienam pieejamie resursi un materiāltehniskais nodrošinājums  

Fakultātes pārraudzībā studija virzienu nodrošināšanai ir 4 laboratorijas, 4 tematiskie kabineti un 
11 datorklases, kuras pārrauga atbalstošais personāls: informācijas sistēmu inženieris, 2 datorsistēmu 
inženieri un 3 laboranti - ķīmijas, fizikas, dabaszinību. 

Studiju virzienā „Vides aizsardzība” studējošajiem nodarbības notiek gan LiepU centrālajā ēkā 
Lielā iela 14, gan Dabas un inženierzinātņu fakultātes (jauna fakultāte kopš 2013./2014.studiju gada) ēkā 
Kr. Valdemāra ielā 4.  

2013.gadā LiepU centrālajā ēkā veikti apjomīgi renovācijas darbi ERAF projekta „Liepājas 
Universitātes infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija prioritāro virzienu studiju kvalitātes 
uzlabošanai, nodrošinot vienlīdzīgu iespēju principu un universālu vides pieejamību” (Nr. 
2010/0107/3DP/3.1.2.1.1/IPIA/VIAA/010; projekta īstenošanas laiks: 2010.- 2013.), kā rezultātā būtiski 
uzlabojusies studiju vides kvalitāte un labiekārtotas Vides ķīmijas laboratorija un Vides bioloģijas 
kabinets.  

Savukārt Kr.Valdemāra ielā 4 ERAF projekta ietvaros ir iekārtotas divas fizikas laboratorijas ar 
mehānikas, molekulārfizikas, elektrisko parādību, optikas parādību iekārtām pētniecībai un laboratorijas 
darbu veikšanai, kā arī pētniecības iekārtas atjaunojamās enerģijas ieguvei (saules paneļi, saules 
kolektors, biogāzes ģenerators) un meteo stacija. 2013./2014.st.g. uzstādītas arī jaunas tehnoloģijas fizikas 
praktikuma iekārtas ar interfeisu COBRA-3 un fulerēnu sintēzes un pārklājumu iekārta komplektā ar 
skanējošo elektronmikroskopu un papildierīcēm, kā arī plāno kārtiņu uzklāšanas iekārta. 

DIF ēkā iekārtota arī Ekotehnoloģiju laboratorija, kurā studenti veiks ekoloģisko un 
ekotehnoloģisko procesu praktiskos pētījumus. 

Atsevišķus laboratorijas darbus un tehnisko priekšmetu lekcijas paredzēts veikt LVT un RTU. 
Iekārtotajās studiju auditorijās ir iespējas izmantot audio, video un projekcijas aparatūru, 

interaktīvās tāfeles, kā arī datorklasēs un laboratorijās uzstādīto datortehniku un mēraparatūru. 
DIF ēkā uzstādītā videokonferenču aparatūra nodrošina iespējas iesaistīt vieslektorus studiju 

programmas īstenošanā attālinātā formā. Visos studiju korpusos nodrošināts bezvadu interneta 
pieslēgums, kas ļauj studentiem patstāvīgajiem darbiem izmantot arī savus personīgos portatīvos datorus. 
Bez tam studentiem ir iespējas izmantot datorus un prezentācijas aparatūru datorklasēs, kas atrodas Lielās 
ielas 14 ēkā, kā arī turpat izvietoto Informācijas tehnoloģiju servisa laboratorijas un bibliotēkas 
infrastruktūru.  

Studiju kursu realizācijai LiepU ir pieejami Microsoft IT Academy programmatūra (Microsoft 
Office, Microsoft SQL Server, Microsoft Visual Studio u.c.), Autocad, Mathcad, Matlab, Mathematica, 
Derive, SPPS, Dev C++, Free Pascal, Tildes birojs, Adobe Master Collection (Photoshop, Flash, Inesing, 
Ilustrator u.c.), CorelDraw, Oracle VM Virtualbox u.c.  

Daļa metodisko materiālu studentiem ir pieejama elektroniskā formā kursu pārvaldības sistēmā 
Moodle. 

Studentu rīcībā ir bibliotēka ar abonementu un brīvpieejas lasītavām, kā arī ir pieejama studijām 
nepieciešamo materiālu pavairošanas un iesiešanas iespēja. 

Bibliotēka no 1992.gada strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu „Alise”, kas ietver visu 
bibliotekāro procesu (bibliogrāfisko datu apstrādi, komplektēšanu, cirkulāciju – lasītāju reģistrāciju un 
informācijas vienību izsniegšanu/ saņemšanu, pasūtīšanu/ rezervēšanu, OPAC, WebPAC u.c.) 
automatizāciju.  

LiepU elektroniskais katalogs nodrošina bibliogrāfiskās informācijas meklēšanu bibliotēkas 
veidotajās lokālajās datubāzēs (elektroniskajā katalogā, Mācībspēku publikāciju datu bāzē un Studentu 
darbu datu bāzē), kā arī attālināto meklēšanu, pieslēdzoties virtuālajam Augstskolu un speciālo bibliotēku 
kopkatalogam (http://alise.liepu.lv/Alise/lv/federatedsearch.aspx) vai Liepājas Universitātes katalogam 
(http://alise.liepu.lv). Tas ļauj studentam no mājām pieslēgties bibliotēkai un sekot līdzi grāmatu 
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izsniegumam, nodošanas termiņiem, pieprasīt termiņa pagarinājumu, kā arī dod iespēju rezervēt 
nepieciešamo literatūru, vai iestāties rindā pēc tās. 

Par informācijas resursu jaunumiem iespējams uzzināt universitātes tīmekļa vietnē 
(http://www.liepu.lv/lv/223/jaunieguvumi) un LiepU bibliotēkas ikmēneša informatīvajā biļetenā 
„Lasonis”. Bibliotēkas fondos ir pieejami gan LiepU, gan Latvijā, gan ārvalstīs izdotas grāmatas, 
periodika, mācību līdzekļi, kas ir aktuāli konkrētajā studiju programmā. 

Liepājas Universitātes bibliotēka sniedz Starpbibliotēku abonementa (SBA) un Starptautiskā 
starpbibliotēku abonementa (SSBA) pakalpojumus. Veiksmīga sadarbība notiek ar dokumentu piegādes 
servisu SUBITO, Latvijas Nacionālo bibliotēku u.c. Latvijas un ārvalstu bibliotēkām. 

Liepājas Universitāte abonē tiešsaistes datu bāzes „Letonika”, „EBSCO eBooks”, „EBSCO”, 
„ScienceDirect” un „Scopus”. Visas abonētās datu bāzes ir pieejamas studentiem arī ārpus augstskolas 
telpām. 
 Tiek abonēti žurnāli Vides Vēstis un Environmental Finance. Pēdējos gados ir iegādātas 19 nosaukumu 
grāmatas (42 eksemplāri) vides zinībās: Ekonomiskā attīstība. Vides aspekti (6), Vides ekonomika (6), 
Ilgspējīga attīstība (6), Vides zinātne (3), Vides aizsardzība (1), Vides inženierija (2), Vides veselība (1), 
Vides piesārņojums (2), Hidrodinamika (1), Ķīmija (3), Bioloģija (7), Projektu menedžments (5), 
Lietvedība (1). 

Kopš 2012.gada LiepU budžetā tika izveidota fakultāšu attīstības fonda pozīcija, kas ievērojami 
palielināja fakultātes budžetu. Tā sadale notiek saskaņā ar detalizētu naudas līdzekļu izlietojuma plānu 
attiecīgajam budžeta gadam, kurā ir iekļautas pozīcijas: atbalsts docētāju profesionālajai izaugsmei 
(konferenču dalības maksas, ceļa izdevumi, zinātnisko un metodisko semināru organizēšana, 
starptautiskās sadarbības attīstīšana, vieslekcijas u.tml.); studiju programmu attīstība (mācību ekskursijas, 
materiāli tehniskās bāzes papildinājums, kvalificēta personāla piesaiste), kā arī laboratoriju uzturēšana. 
DIF attīstības finansējuma izlietojuma regulāra pārskatīšana notiek Fakultātes domes un virziena 
mācībspēku sēdēs.  

2014.gadā ir noslēgts līgums ar Liepājas pilsētas pašvaldību par finansējuma piešķiršanu 
viespasniedzēju piesaistei. 
 

8. Sadarbības iespējas Latvij ā un ārzemēs attiecīgā studiju virziena ietvaros  
LiepU ir daudzpusīgas sadarbības iespējas gan Latvijā, gan ārzemēs. 
Latvijā sadarbības iespējas ir ar mācību iestādēm Liepājā (Liepājas Valsts tehnikumu, Liepājas 

Jūrniecības koledža, RTU Liepājas filiāle) un Rīgas tehnisko universitāti, Liepājas pašvaldību (Liepājas 
pilsētas Domes Vides komisiju) un darba devējiem. 

Sadarbība ar Liepājas Valsts tehnikumu paredz ķīmijas laboratorijas izmantošanu, savukārt 
sadarbība inženierzinātņu jomā ar Rīgas Tehniskās universitātes, Būvniecības inženierzinātņu fakultātes, 
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūta Ūdens inženierijas un tehnoloģiju katedru. Liepājas 
Jūrniecības koledža plānota sadarbība vides inženierijas jomā. 

Noslēgti prakses līgumi ar Liepājas pilsētas domi, SIA „Liepājas RAS”, SIA „Liepājas enerģija”, 
Liepājas Reģionālā Vides pārvalde, SIA „B-energy consult” un SIA „IK Projekts”. 

Savukārt ar ārzemēm Vides aizsardzības virzienā ir noslēgti 10 sadarbības līgumi ERASMUS+ 
programmas ietvaros (skatīt 5.tabulu). 
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5.tabula 
Ārvalstu sadarbības augstskolas ERASMUS+ programmas ietvaros 

Nr. 
p.k. 

Augstskola Valsts Mājaslapas adrese internetā 

1. Šauļu Universitāte  Lietuva http://www.su.lt/en/siauliai-university-su 
2. Matej Bel Universitāte Banskā Bistricā  Slovākija http://www.erasmus.umb.sk/ 
3. Leiria Politehniskais institūts  Portugāle www.ipleiria.pt 
4. Sakarijas Universitāte Turcija http://www.sakarya.edu.tr 
5. Anadolu Universitāte  Turcija http://www.anadolu.edu.tr/en 

6. Centrāl-Maķedonijas Tehniskās 
izglītības Institūts Serrā 

Grieķija http://www.teiser.gr/ 

7. Rostokas Universitāte  Vācija http://www.auf.uni-rostock.de 
8. Mikkeli University of Applied Sciences Somija http://www.mamk.fi 
9. Mikola Romeris Universitāti, Vi ļņā Lietuva https://www.mruni.eu/en/ 
10. Klaipēdas Universitāte Lietuva http://www.ku.lt/ 

 
Noslēgšanai ir sagatavots starpaugstskolu līgums ERASMUS+ programmas ietvaros, apspriešanai - 

sadarbības līgums studijās un pētniecībā ar Cīrihes Lietišķo zinātņu universitāti (Šveice). 
Saskaņošanas procesā ir līgums ar Mikkeli Lietišķo zinātņu universitāti (Somija) par kopīgas 

bakalaura studiju programmas izveidi un līgums ar Mikola Romeris universitāti un Klaipēdas universitāti 
(Lietuva) par kopīgas maģistra studiju programmas izveidi. 
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9. Studiju programmu uzskaitījums 
Studiju virzienā „Vides aizsardzība” LiepU tiek realizēta profesionālā bakalaura studiju programma 

„Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija” un profesionālā maģistra studiju 
programma „Ekotehnoloģijas” (skatīt 6.tabulu). 
 

6.tabula 
Studiju virziena „Vides aizsardzība” studiju programmas LiepU 

Studiju 
programmas 
nosaukums 

Apjoms 
kredīt-
punktos 

Studiju 
veids 

Iegūstamais profesionālais grāds un/ 
vai profesionā kvalifik ācija 

Akredit ācija/ 
licencēšana 

Vides un 
atjaunojamo 
energoresursu 
pārvaldība un 
inženierija 

160 
4 gadi pilna 
un nepilna 
laika studijas 

Profesionālā bakalaura grāds  
vides zinībās;  
vides pārvaldības speciālista vai  
vides inženiera kvalifikācija 

Akreditēta 
11.06.2013. 

Ekotehnoloģijas 60/ 68* 

1,5 gadi 
pilna laika 
studijas 
latviešu un 
angļu 
valodās 

Profesionālais maģistra grāds vides 
zinībās  

Licencēta  
23.04. 2014. 

* KRP skaits studijām angļu valodā (8 KRP Latviešu valodas apguve) 
 
 

10. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla uzskaitījums 
Studiju virziena „Vides aizsardzība”  realizācijā iesaistīti 47 docētāji, t.sk. 13 - ar doktora grādu 

(28%), 34 - ar maģistra grādu (72%). Vairāk kā  50 procentu no kopīgā akadēmiskā darba apjoma studiju 
virzienā „Vides aizsardzība” (neietverot studiju programmas brīvās izvēles daļas, prakšu un gala 
pārbaudījumu īstenošanu) izpildi nodrošina akadēmiskais personāls, kura ievēlēšanas vieta ir LiepU. 

 
Akadēmiskā personāla sarakstu, norādot kvalifikāciju un plānotos studiju kursus programmās, 

skatīt 1.pielikumā. 
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11. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskā 
darbība, studējošo iesaistīšana pētniecībā 

Studiju programmā iesaistīto mācībspēku zinātniskie pētījumi ir gan cieši saistīti ar studiju 
programmas specifiku, gan docējamiem studiju priekšmetiem. Pētniecības virzieni ir saistīti ar vides 
zinātnes, tās apakšnozaru vai saskarzinātņu problēmu risinājumiem. Tas ļauj integrēt docētāju pētniecības 
virzienu tematiku studiju procesā, tādējādi būtiski uzlabojot gan studentu pētniecisko darbu vadīšanas 
kvalitāti, gan docēto studiju kursu kvalitāti.  
Pārskats par iesaistīto docētāju pētnieciskās darbības virzieniem sniegts 7.tabulā.  

Detalizēts pārskats par pētniecisko darbu atrodams LiepU mājaslapā, saitē 
http://www.liepu.lv/lv/263/petniecibas-parskati. 

7.tabula 
Virziena „Vides aizsardzība” realizēšanā iesaistīto docētāju pētnieciskā darba virzieni 

Pētnieciskā darba virzieni un 
tematika 

Mācībspēki  Ietekme uz studiju darbu 

Integrēta pieeja pilsētu ilgtspējīgas 
attīstības pārvaldībā  

Māra Zeltiņa, Dr.biol. 
Vides zinātnes un bioloģijas studiju 
kursi 

Vides un veselības izglītības realizācija 
mūsdienu izglītības telpā: radošuma 
aspekts dabaszinību metodikā skolā  

Olga Glikasa, Dr.paed. 
Bioloģijas un pedagoģijas studiju 
kursi 

Ludmila Karule, 
Dr.paed. 

Ģeogrāfijas un pedagoģijas studiju 
kursi 

Vides tehnoloģijas 
Juris Benders, 
Dr.chem. 

Vides zinātnes un ķīmijas studiju 
kursi 

DDT pārbaude melno stārķu olās 
Latvijā un citās Eiropas populācijās  

Māris Strazds, Dr.biol. 
Vides zinātnes un bioloģijas studiju 
kursi 

Vides ētika, vides psiholoģija un 
ekoloģija  

Roberts Jūrmalietis 
Vides zinātnes un vides 
komunikācijas studiju kursi 

Aksiālās plūsmas bezkolektoru motors - 
ģenerātors 

Armands Grickus, 
Dr.sc.ing. 

Vides inženierijas virziena studiju 
kursi 

Energoresursu pārvaldība kompleksās 
energoapgādes sistēmās, municipālā 
energoapgādes-vides pārvaldība, 
integrēti enerģētikas-gaisa vides 
aizsardzības-klimata pārvaldības 
instrumentu pētījumi, atjaunojamo 
enerģijas resursu izmantošanas sociāli 
ekonomiskie ieguvumi 

Ivars Kudreņickis, 
Dr.sc.ing. 

Vides zinātnes un fizikas studiju 
kursi 

Vides nodokļu reformas ideju 
argumentācija  

Lilita Ābele, 
Mg.sc.env. 

Vides zinātnes studiju kursi 

Studentu pašvadības pedagoģiski 
koordinējošā atbalsta sistēma 
profesionālās kompetences attīstīšanā 
virtuālajā studiju vidē 

Vineta Tomsone,  
Mg.sc.educ., 
Mg.sc.ing. 

Informācijas tehnoloģijas un 
pedagoģijas studiju kursi 

Sociālās labklājības pētījumi. Ataudzes 
dzīves kvalitātes perspektīvas  

Liene Romaņuka, 
Mg.man. 

Sociālo zinātņu studiju kursi 

Loģistikas pielietošanas vadīšana 
Latvijas reģionu mazos un vidējos 
uzņēmumos  

Diāna Līduma, 
Mg.oec. 

Ekonomikas zinātņu studiju kursi 

Mācīšanās sadarbojoties e-vidē  
Vineta Kulmane, 
Mg.paed. 

Vides zinātnes studiju kursi 

Pašvaldības atbalsta modeļi 
uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 
Kurzemes reģionā  

Meldra Gineite, 
Mg.sc.tqm. 

Vadībzinātnes studiju kursi 
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Tūrisma izglītība un vadība: ilgtspējīga 
tūrisma attīstības perspektīvas  

Ilze Grospiņa, 
Mg.paed. 

Tūrisma vadības un ģeogrāfijas 
studiju kursi 

Stratēģiskā vadība pašvaldību darbā  
Uldis Drišļuks, 
Mg.oec. 

Vadībzinātnes studiju kursi  

 
LiepU kopā ar SIA „Liepājas RAS” laika posmā no 2010.gada līdz 2013.gadam realizēja ERAF 

projektu „Jaunas tehnoloģijas un programmnodrošinājuma izstrāde biogāzes ieguves procesu 
optimizācijai” (Nr. 2010/0301/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/151), kā rezultātā 2014. gadā ir iesniegts 
patenta pieteikums20. 

Vides aizsardzības virziena mācībspēki (M.Zeltiņa. O.Glikasa, L.Karule ) realizē Eiropas 
Komisija starptautisku projektu "Baltic Info Campaign on Hazardous Substances", kurā iesaistīti partneri: 
Baltijas Vides forums Latvijā (BEF LV), Baltijas Vides forums Lietuvā (BEF LT), „Eiropas sievietes par 
kopēju nākotni” („Women in Europe for a Common Future”; WECF), Vides filmu studija (VFS; 
„Environmental Film Studio); Tallinas Universitāte (TLU), Liepājas Universitāte (LiepU), AS 
Rautakesko Latvia, Rautakesko AS Estonia. 

2015. gada maijā uzsākta projekta „Izglītības moduļa „Klimata pārmaiņas” izveide Liepājas 
Universitātē”. Projektu finansē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments. Projekta īstenošanas 
laiks- līdz 2016. gada 30. aprīlim.  

Vides aizsardzības virziena mācībspēki (L.Ābele, R.Jūrmalietis, V.Kulmane) realizē Valsts 
pētījumu programmas projektu EKOSOC.LV, kurā iesaistīti partneri no Daugavpils universitātes, 
Vidzemes augstskolas, Rīgas Stradiņa universitātes. 

2013./2014.st.g. Liepājas Universitātē ir izveidota Eko padome21. Eko padomi no studiju 
programmas "Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija" pārstāv studenti- Lelde 
Jagmina, Agnija Ar āja, Egija Dlužņevska, Ēriks Malovka, Gatis Krein āts, Kaspars Iesalnieks, Juris 
Rullis, Elīna Spāģe u.c., kopskaitā 11 LiepU vairāku studiju programmu studenti. 2014.gadā Liepājas 
Universitāte ir ieguvusi Latvijas Eko augstskolas titulu un diplomu, kā arī trešo vietu konkursā „Vides 
zinātnes balva 2014” nominācijā „Vides aktīvistu grupa”. 

 
 

12. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla galveno 
zinātnisko publikāciju un sagatavotās mācību literatūras saraksts pārskata 
periodā 

Programmā iesaistīto mācībspēku dalība zinātniskajās konferencēs, tai skaitā starptautiskās 
zinātniskās konferencēs uzskatāma par aktīvu un produktīvu. Par to liecina mācībspēku referātu tēmas 
zinātniskajās konferencēs, kā arī publikāciju profils un tematika. Ikgadējos pārskatus par pētniecisko 
darbību - LiepU mājas lapā (http://www.liepu.lv/lv/263/petniecibas-parskati). 

 
 

13. Studiju virziena īstenošanā iesaistīto struktūrvienību uzskaitījums, 
norādot to uzdevumus studiju virziena un konkrētās studiju programmas 
īstenošanā 

Studiju virzienu „Vides aizsardzība” realizāciju nodrošina Dabas un inženierzinātņu fakultāte 
(DIF), kas LiepU fakultāšu reorganizācijas rezultātā izveidota 2013.gada 2.septembrī22 un darbojas 
saskaņā ar Nolikums par fakultāti23. 

Fakultātes darba vadīšanu organizē dekāne, metodiķe un sekretāre sadarbībā ar studiju programmu 
direktoriem, zinātnes nozares vadītājiem, pētījuma centra vadītājiem un zinātnes jomas mācībspēkiem. 

                                                 
20 http://www.liepu.lv/lv/jaunumi/1232/liepajas-universitates-zinatnieki-pirmo-reizi-iesniedz-patentu-pieteikumus 
21 http://www.liepu.lv/lv/896/eko-padome 
22 LiepU 2013. gada 2. septembra Rīkojums Nr. 35 – v, Par fakultātes reorganizāciju 
23 Apstiprināts LiepU Senāta 2014.gada 26.maija sēdē, protokols Nr.11. 
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DIF ietvaros darbojas divi pētījuma centri, no kuriem viens ir tieši saistītas ar Vides aizsardzības studiju 
virzienu - Vides pētījumu centrs, otrs – Matemātikas un dabaszinātņu didaktikas centrs, kas ar virzienu ir 
pastarpināti saistīts. Uzdevumu apraksts dots 8.tabulā. 

Fakultāte nodrošina četru zinātņu nozaru attīstību24: vides zinātne (vad. doc. Dr.biol. Roberts 
Jūrmalietis); datorzinātne, informācijas tehnoloģija (vad. asoc.prof. Dr.sc.comp. Anita Jansone); 
matemātiskā fizika, skaitliskā analīze ( vad. doc. Dr. math. Dace Kūma) un modernā elementārā matemātika 
un matemātikas didaktika (vad. doc. Dr.paed. Vaira Kārkliņa). 

DIF mācībspēki veido piecas mācībspēku jomas:25 vides zinātnes, inženierzinātnes, informācijas 
tehnoloģijas, matemātikas zinātnes, fizikas zinātnes. 

Īpaši akcentējamas Vides pētījumu centra (direktore L.Ābele) aktivitātes. Vides pētījumu centrs 
veicina studentu iesaisti pētnieciskajā darbā, paaugstina pētniecisko kapacitāti vides jomā, nodrošinot 
starpdisciplinārus pētījumus, apzina un risina problēmas, kas saistītas ar vides zinātni un izglītību, kā arī 
ilgtspējīgu attīstību. 

Vides pētījumu centrs vada un realizē arī reģiona, valsts un starptautiskus, teorētiskus un praktiskus 
pētījumu projektus un programmas, organizēt kongresus, konferences, seminārus, publiskus lasījumus, 
simpozijus, izstādes vides pētījumu jomā, kā arī sniedz pētniecības pakalpojumus vides jomas projektu 
īstenošanā LiepU, kā arī juridiskām un fiziskām personām. Vides pētījumu centrs aktīvi sadarbojas ar 
Latvijas un ārvalstu zinātniski pētnieciskajām institūcijām. 

Vides pētījumu centra galvenie pētījumu un darbības virzieni: 
1. Vides vērtību monetārās vērtēšanas metožu apzināšana un aprobēšana. 
2. Oglekļa finanses un reālā oglekļa daudzuma noteikšanas problēmas. Saistīts ar CO2 kvotu 

aprēķiniem, to grāmatvedības uzskaiti, tirdzniecību un reālo ietekmi uz vidi noteikšanu. 
3. Ēku energoefektivātes paaugstināšanas nodrošināšana. 
4. Ekosistēmu pakalpojumu novērtēšana, tai skaitā no vides kapitāla viedokļa. 
LiepU aktīvi darbojas Eko padome26. 2014.gadā Liepājas Universitāte ir ieguvusi Latvijas Eko 

augstskolas titulu un diplomu, kā arī trešo vietu konkursā „Vides zinātnes balva 2014” nominācijā „Vides 
aktīvistu grupa”. 

8.tabula 
DIF uzdevumu  apraksts 

Vienība Atbild īgais Uzdevumi studiju programmas īstenošanā 
Dekanāts Dekāne Studija virziena studiju procesa organizēšana un pārvaldība, personāla 

pārvaldība, zinātnes pārvaldība u.c.. 
Metodiķe Veic studiju procesa lietvedība, kārto studiju programmu licencēšanas 

un akreditācijas dokumentus, sadarbībā ar studiju programmas 
direktoru. uztur komunikāciju ar studējošajiem, mācībspēkiem, 
darbiniekiem un sniedz konsultācijas par studiju procesa 
organizatoriskiem jautājumiem u.c. 

Sekretāre Uztur komunikāciju ar studējošajiem, mācībspēkiem, darbiniekiem un 
sniedz konsultācijas par studiju procesa organizatoriskiem jautājumiem 
u.c. Koordinē prakses. Apkopo studiju programmu licencēšanas un 
akreditācijas dokumentus u.c. 

Fakultātes 
dome 

Priekšsēdētājs Fakultātes Dome ir fakultātes augstākā lēmējinstitūcija, kas izskata un 
lemj par fakultātes studiju organizācijas, akadēmiskā un zinātniskā 
darba, kā arī saimnieciskajiem, finansiālajiem u.c. jautājumiem27. 

Matemātikas 
un 

dabaszinātņu 

Centra vadītāja Studentu iespēju veikt zinātniski pētniecisko darbību matemātikas un 
dabaszinātņu didaktikas pētnieciskajos projektos, izstrādāt uz 
pētījumiem balstītu matemātikas un dabaszinātņu  mācību līdzekļu28. 

                                                 
24 Apstiprināts Zinātnes padomes sēdē 2013. gada 2. decembrī 
25 http://www.liepu.lv/lv/170/struktura 
26 http://www.liepu.lv/lv/896/eko-padome 
27 Nolikums par fakultāti. Apstiprināts LiepU Senāta 2014.gada  26.maija sēdē, protokols Nr.11 
28

 Matemātikas un dabaszinātņu didaktikas centra nolikums. Apstiprināts Senāta sēdē 2013.gada 30.augustā, protokols nr. 1, lēmums nr.2013/46 
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didaktikas 
centrs 
Vides 

pētījumu 
centrs 

Centra vadītāja Vides pētījumu centrs veicina studentu iesaisti pētnieciskajā darbā, 
paaugstina pētniecisko kapacitāti vides jomā, nodrošinot  
starpdisciplinārus pētījumus, apzina un risina problēmas, kas saistītas 
ar vides zinātni un izglītību, kā arī ilgtspējīgu attīstību.29 

Studiju 
programma 

Programmas 
direktors 

Koordinē studiju programmas realizācijā iesaistītā akadēmiskā 
personāla un vieslektoru darbu, mācībspēku sanāksmēs apspriež 
programmas studiju saturu un programmas īstenošanas jautājumus, 
nodarbojas ar citiem studiju organizācijas jautājumiem.30 

Zinātņu 
nozare 

Zinātņu 
nozares 
vadītājs 

Veicina Universitātes pētniecības mērķu un stratēģisko uzdevumu 
sasniegšanu; veido mācībspēku zinātniskajai izaugsmei labvēlīgu 
vidi.31 

 
Informācijas apriti fakultātē nodrošina Dekanāts. Reizi mēnesī notiek fakultātes domes sēdes un 

mācībspēku sanāksmes. Fakultātes pārraudzībā esošo studiju virzienu, zinātņu jomu un centru darbi tiek 
vērtēti un kontrolēti fakultātes domes sēžu darbā, fakultātes pilnsapulcēs, studiju jomas mācībspēku darba 
grupās. 

Studiju virziena realizācijā, līdztekus fakultātei, ir iesaistītas vairākas LiepU struktūrvienības un to 
darbinieki (skatīt 9.tabulu). 

9.tabula 
Iesaistīto struktūrvienību raksturojums 

Strukt ūrvienība Atbild īgais Uzdevumi studiju programmas īstenošanā 

Studiju daļa 
Studiju daļas 
vadītāja 

Plānot un organizēt studiju procesu; pārraudzīt studiju programmu 
īstenošanu un studiju procesa atbilstību Universitātes noteiktajai 
kārtībai32. 

Bibliot ēka 
Bibliotēkas 
vadītāja 

Nodrošināt studiju procesu un zinātnisko darbību ar iespieddarbiem, 
elektroniskajiem un citiem dokumentiem33. 

Ārzemju sakaru 
daļa 

Daļas vadītājs 
Nodrošina LiepU starptautisko sadarbību, studentu un mācībspēku 
mobilitāti, līdzdalību starptautiskos projektos.34 

Projektu daļa Daļas vadītāja 
Plānot, vadīt un koordinēt projektu izstrādes un realizācijas 
politiku un stratēģiju, saistot to ar apstiprinātām stratēģijām un 
darba plāniem;35 

Sabiedrisko 
attiecību daļa 

Daļas vadītāja 

Izstrādāt un īstenot LiepU sabiedrisko attiecību stratēģiju; 
informēt sabiedrību un LiepU personālu par LiepU aktualitātēm, 
sagatavošanā esošajiem un pieņemtajiem lēmumiem par dažāda 
veida aktivitātēm.36 

14. Studiju virziena īstenošanā nepieciešamā palīgpersonāla raksturojums, 
norādot tā uzdevumus studiju virziena un konkrētās studiju programmas 
īstenošanā 

Studiju procesu nodrošināšanai, DIF pārraudzībā ir 4 laboratorijas (Vides ķīmijas laboratorija, 
Ekotehnoloģiju laboratorija un divas fizikas laboratorijas), 4 tematiskie kabineti (Vides bioloģijas 
kabinets, Veselības kabinets, Dabaszinības kabinets un Matemātikas kabinets) un 11 datorklases, kuras 

                                                 
29 Vides pētījumu centra nolikums. Apstiprināts Senāta sēdē 2012.gada 21.maijā, protokols Nr.10, lēmums Nr.2012/36 
30 Nolikums par studiju programmu direktoriem un programmu virzienu vadītājiem. Apstiprināts Liepu senāta sēdē 2010.gada 24.maijā, 
protokols nr.10, lēmums nr.2010/33 
31 Nolikums par fakultāšu zinātnes nozaru (apakšnozaru) vadītājiem. Apstiprināts Senāta sēdē 2010.gada 24.maijā, protokols nr.10, lēmums 
nr.2010/32 
32 Nolikums par Studiju daļu (apstiprināts LiepU senāta sēdē   2010.gada 24.maijā, protokols nr.10, lēmums nr.2010/30) 
33

 Nolikums par Liepājas Universitātes bibliotēku (apstiprināts LiepU Senāta sēdē 2010.gada 22.februārī, protokols Nr.7, lēmums Nr.2010/17) 
34 Nolikums par LPA Ārējo sakaru centru (apstiprināts LPA Senāta sēdē 1999.gada 15.februārl, protokola nr.6) 
35 Liepājas Universitātes Projektu daļas nolikums (apstiprināts Senāta sēdē 2010.gada 20.decembrī, protokols Nr. 6, lēmums Nr.2010/84) 
36 Liepājas Universitātes Sabiedrisko attiecību daļas nolikums (apstiprināts LiepU Senāta sēdē 2011.gada 24.janvārī, protokols Nr.7, lēmums 
Nr.5) 
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pārrauga atbalstošais personāls: informācijas sistēmu inženieris, 2 datorsistēmu inženieri un 3 laboranti - 
ķīmijas, fizikas un dabaszinību (apraksts dots 10.tabulā). 

10.tabula 
Studiju virziena īstenošanā iesaistīto mācību palīgpersonāla raksturojums 

Mācību palīgpersonāls Uzdevumi studiju programmas īstenošanā 

DIF Atbalstošais 
personāls, IT 
infrastruktūra 

Datortehnikas 
un informācijas 
sistēmu 
inženieri  

Sagatavo datortehniku un nodrošina IT infrastruktūras 
pieejamību studiju procesā 

DIF Atbalstošais 
personāls, Fizikas 
laboratorijas 

Laborants 
Nodrošina studentus ar fizikas praktikumam un 
laboratorijas darbu veikšanai nepieciešamo aparatūru 

DIF Atbalstošais 
personāls, Vides ķīmijas 
laboratorijas 

Laborants 
Nodrošina studentus ar vides ķīmijas, vides bioloģijas 
praktikumam un laboratorijas darbu veikšanai 
nepieciešamo aparatūru 

DIF Atbalstošais 
personāls, Dabaszinību 
kabineti 

Laborants 
Nodrošina studentus ar dabaszinību un ekotehnoloģijas 
praktikumam un laboratorijas darbu veikšanai 
nepieciešamo aparatūru 

LiepU Informācijas 
tehnoloģiju servisa 
laboratorija 

Informācijas 
tehnoloģiju 
servisa 
laboratorijas 
darbinieki 

Nodrošina iespēju strādāt ar brīvpieejas datoriem, veic 
materiālu kopēšanas u.c. darbus 
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15. Inform ācija par ārējiem sakariem 

Sadarbība ar darba devējiem saistīta ar prakšu nodrošināšanu, pētnieciskā un projektu darba 
veikšanu, kopīgu konferenču un semināru organizēšanu (SIA „Liepājas RAS”, SIA „Liepājas enerģija”, 
SIA „Kurzemes Biznesa inkubators”, Zaļo Tehnoloģiju Klasteris, Liepājas pilsētas Dome, Liepājas 
Reģionālā vides pārvalde u.c.). 

Studiju programmas „Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija” prakses vietu 
apkopojums 2014.- 2015.st.g. dots 11. un 12.tabulā. 

 
11.tabula 

Studiju programmas „Vides un atjaunojamo energoresursu pārvald ība un inženierija”  
prakses vietu apkopojums 2014. - 2015.st.g. 

Nr. 
p.k. 

Prakses vieta 
Studentu 

skaits 
Studiju 
gads 

Programmas 
virziens 

1. Liepājas pilsētas Dome 1 2. VP 
2. AS „Latvijas valsts meži” 1 2. VP 
3. VVD Liepājas reģionālā vides pārvalde 2 2. VP 
4. Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālā 

administrācija "Meža māja" 
1 2. VP 

5. Grobiņas novada dome 1 2. VP 
6. SIA „Liepājas RAS” 2 2., 3. VP 
7. SIA „Dri āda prim” 1 2. VI 
8. LSEZ SIA „Lauma FABRICS” 2 2. VI 
9. SIA „Kurzemes gaļsaimnieks” 1 2. VI 
10. SIA „Spirgus” 1 2. VI  
11. SIA „Blue Shock Taxi” 1 2. VI 
12. SIA „Pāvilostas komunālais uzņēmums” 1 2. VI 
13. UPB Energy 1 2. VI 
14. SIA „Smiltenes sidra darītava” 1 2. VI 
15. Pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” 1 3. VP 
16. LSEZ SIA „Laskana” 1 3. VP 
17. SIA „Liepājas papīrs” 1 3. VP 
18. LSEZ SIA Lesjofors Springs LV 1 3. VP 
19. SIA „Liepājas ūdens” 1 3. VP 
20. SIA „VEGA 1” 2 3. VI 
21. SIA „Sakret” 1 3. VI 
22. SIA "Līcis 93" 1 4. VP 
23. Pasaules Dabas Fonds 1 4. VP 

Kopā: 27 
2.- 4. 

st.gads 
VP 15 stud. 
VI 12 stud. 

Saīsinājumi: 
VP – studiju programmas virziens „Vides pārvaldība”, 
VI - studiju programmas virziens „Vides inženierija”. 

12.tabula 
Studiju programmas „Ekotehnoloģijas”  

prakses vietu apkopojums 2014. - 2015.st.g. 
Nr. 
p.k. 

Prakses vieta 
Studentu 

skaits 
Studiju 
gads 

1 SIA „Liepājas RAS” 1 1. 
2 SIA „General Energy Group” 1 1. 
3 LVMI Silava 1 1. 
4 Kuldīgas novada pašvaldība 1 1. 
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           Erasmus mobilitātes projektā pārskata periodā iesaistījušies 10 LiepU docētāji un 2 ārvalstu 
docētāji (skatīt 13.tabulu).  Pārskata periodā Erasmus mobilitātē bija 7 studenti (skatīt 14.tabulu). 

Ārvalstu studējošie virzienā pārskata periodā nav bijuši.  
Pārskats par bilaterālajiem līgumiem ERASMUS programmas ietvaros atrodams 

http://www.liepu.lv/lv/694/sadarbibas-partneri 
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13.tabula 
Mācībspēku Erasmus mobilitāte 

Nr.p.k. Vārds, uzvārds Valsts  Erasmus augstskola Laiks 

1.  
Patriks Morevs, 
Maksims Zigunovs, 
Laimonis Začs 

Slovākija Matej Bel Universitāte 
2013.g.  
22.09.-29.09. 

2.  Anita Jansone Turcija Ondokuz Mayis Universitāte 
2013.g.  
14.11.-30.11. 

3.  Lilita Ābele Grieķija 
Centāl-Maķedonijas Tehnoloģijas 
institūts Sjerrā 

2015.g.  
12.-17.05 

4.  

Lilita Ābele 
Vineta Kulamne 
Roberts Jūrmalietis 
Viesturs Kalniņš 
Kaspars Iesalnieks 

Lietuva Mikola Romeris universitāte (Viļņa) 
2015.g. 17.- 19. 
09. 

5.  

Lilita Ābele 
Vineta Kulamne 
Roberts Jūrmalietis 
Viesturs Kalniņš 
Kaspars Iesalnieks 

Lietuva Klaipēdas Universitāte 
2015.g. 24.- 26. 
09. 

6.  Māra Zeltiņa Portugāle 
konference par ilgtspējīga tūrisma 
attīstību 

2013.g.  
25.11.-02.12. 

7.  Jacobs Lieven Beļģija 
Limburgas Katoļu Universitātes Koledža, 
lekcija „Web 2.0 izmantošana” 

2014.g.  
25.04.-30.04. 

8.  Benita Tautavičiene Lietuva 
Klaipēdas koledžas Informātikas 
katedras vad. 

2013.g.  
25.-29.nov. 

 
14.tabula 

Erasmus projekta izejošie studenti 
Nr. 
p.k. 

Students Kurss 
Erasmus studijas Termiņš 

Augstskola Valsts no līdz 

1. Laima Lapiņa 2. 
Centrāl-Maķedonijas 
Tehniskās izglītības institūts 
Sjerrā 

Grieķija 01.10.2014. 30.01.2015. 

2. Kaspars 
Iesalnieks 

4. 
Centrāl-Maķedonijas 
Tehniskās izglītības institūts 
Sjerrā 

Grieķija 24.02.2014. 4.07.2014. 

3. Linda Verbele 3. Leiria Politehniskais institūts Portugāle 21.08.2013. 27.02.2014. 

4. Andris Uščins 3. Matej Bel Universitāte Slovākija 15.09.2013. 31.01.2014. 
5. Reinis Rudzītis 3. Matej Bel Universitāte Slovākija 15.09.2013. 31.01.2014. 
6. Juris Rullis  2. Matej Bel Universitāte Slovākija 09.02.2015.   26.06.2015. 

7. Sintija 
Praškelēviča 

3. Matej Bel Universitāte Slovākija 09.02.2015.   26.06.2015. 

 
Pārskata periodā ir organizētas vairākas vieslekcijas, praktiskās noradības un mācību ekskursijas 

(skatīt 15.tabulu). 
15.tabula 

Vieslekcijas, praktiskās noradības un mācību ekskursijas 
Nr. 
p.k. 

Sadarbības veids Sadrabības partneris Datums 

1. Praktiskās nodarbības, 
lekcijas 

Liepājas pilsētas Dome 10.10.2014. 37 

2. Praktiskās nodarbības Latvijas Vides, ģeoloģijas un Katru gadu vides programmas 

                                                 
37 http://www.irliepaja.lv/lv/raksti/liepajnieki/ekotehnologijas-studentiem-nodarbibas-liepajas-dome/ 
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meteoroloģijas centru studentiem notiek praktiskās 
nodarbības Liepājas un 
Rucavas meteostacijās. 
2014.11.10, 2014.12.10 

3. Lekcijas "Inovāciju 
vadība un ekoinovācija", 
 

Latvijas tehnoloģiskā centra (LTC) 
direktors, habilitētais doktors Jānis 
Stabulnieks un bijusī LTC pētniece 
Gundega Lapiņa 

7.11., 8.11., 21.11., 
22.11.2014. 38 

4. Lekcija "Ekoloģiskā 
būvniecība - pieredze, 
izaicinājumi un 
perspektīvas". 

Varis Bokalders, Zviedrijas arhitekts 2014.gada. 21.februāris39 

5. Lekciju ciklu 
„Akustika” 

Dr.sc.ing Ivars Veits, Vācija 2014.gada pavasaris 

6. Lekcijas par Web 2.0 
rīku izmantošanu 
mācīšanas un mācīšanās 
procesā 

Līvens Džekobs (Beļģija, Limburgas 
Katoļu Universitātes koledžas, Haselta) 

25.04.- 30.04.2014
40 

 
Noslēgšanai ir sagatavots starpaugstskolu līgums ERASMUS+ programmas ietvaros, apspriešanai - 

sadarbības līgums studijās un pētniecībā ar Cīrihes Lietišķo zinātņu universitāti. 
2014.gada pavasarī LiepU vizītē bija Mikkeli Lietišķo zinātņu universitātes pārstāvji. Pašlaik ir 

noslēgts starpaugstskolu līgums ERASMUS+ programmas ietvaros. Bakalaura programmas direktore 
apmeklēja Mikkeli Lietišķo zinātņu universitāti 2015.gada janvārī, lai turpinātu sarunas par kopīgu  studiju 
programmu izveidi.

                                                 
38 http://www.irliepaja.lv/lv/raksti/liepajnieki/liepajas-universitate-notiek-vieslekcijas-par-inovacijam/ 
39 http://www.liepu.lv/lv/jaunumi/1272/interesenti-aicinati-apmeklet-lekciju-ekologiska-buvnieciba--pieredze-izaicinajumi-un-perspektivas 
40 http://www.liepu.lv/en/19/event-calendar 
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II. Profesionālās bakalaura studiju programmas“Vides un atjaunojamo 
energoresursu pārvald ība un inženierija” raksturojums 

1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi 
Studiju programmas "Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija" mērķis ir 

nodrošināt kvalitatīvas un konkurētspējīgas starpnozaru profesionālās augstākās izglītības vides jomā 
ieguvi, radot apstākļus teorētisko zināšanu vides zinātnē un tās apakšnozarēs apguvei, pētnieciskā 
darba iemaņu un prasmju attīstībai, kā arī profesionālo kompetenču izvēlētās specializācijas virzienos 
ieguves nodrošināšanai.  

Studiju programmas uzdevumi: 

1. Nodrošināt pētniecībā un starpnozaru pieejā balstītu teorētisko zināšanu apguvi dabas zinātnēs, 
vides zinātnē, tās apakšnozarēs un saskarzinātnēs, ekonomikā un informācijas tehnoloģijās atbilstoši 
profesionālās augstākās izglītības standarta prasībām. 
2. Attīstīt studentu profesionālās kompetences analizēt un novērtēt vides kvalitāti, plānot vides 

pārvaldības un inženiertehniskos pasākumus vides aizsardzības jomā, kontrolēt to īstenošanu un 
novērtēt efektivitāti atbilstoši profesiju standartu prasībām. 

3. Veicināt nepieciešamo kompetenču veidošanu struktūrvienību darba vadīšanai, izvēloties 
mūsdienīgas vadības metodes un veicinot ilgtspējīgu attīstību. 

4. Attīstīt studentu pētniecības darba kompetences, radošu pieeju un inovatīvu domāšanu 
rekomendāciju sniegšanā vides aizsardzībā, tehnoloģiju un dabas resursu izmantošanas jomā, kā 
turpmākām studijām maģistrantūrā un pašizglītībā. 

5. Nodrošināt studentiem iespēju apgūt praktiskās iemaņas darbā ar mūsdienīgu, atbilstošu 
zinātnisko aprīkojumu, mēraparatūru un informācijas tehnoloģijas produktiem.  

Studiju programmas apakšvirziena „Vides pārvald ība” specifiskie uzdevumi 

• Nodrošināt profesionālās darbības veikšanai vides pārvaldībā nepieciešamo prasmju un iemaņu 
ieguvi un pilnveidi atbilstoši profesijas standarta prasībām. 

• Attīstīt sociālās, komunikatīvās un pētnieciskās kompetences, kas nepieciešamas darbam 
komandā, projektu un pētījumu plānošanā un izstrādē.  

Studiju programmas apakšvirziena „Vides inženierija” specifiskie uzdevumi 

• Nodrošināt profesionālās darbības veikšanai vides inženieriem nepieciešamo prasmju un iemaņu 
ieguvi un pilnveidi atbilstoši profesijas standarta prasībām. 

• Attīstīt sociālās un komunikatīvās kompetences, kas nepieciešamas darbam komandā gan klātienē, 
gan neklātienē, vides un alternatīvās inženierijas jomā. 
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2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti 
Profesionālā bakalaura studiju programmas apguves gaitā studējošie papildina un padziļina esošās 

un iegūst jaunas zināšanas, prasmes un attieksmes vides jomā. 
Kopīgās, studiju programmas apguves rezultātā iegūstamās zināšanas, prasmes un kompetences: 
• izprot dabaszinātņu, inženierzinātņu un ekonomikas likumsakarības; 
• prot pielietot iegūtās teorētiskās un praktiskās, nodrošinot konkurētspēju darba tirgū; 
• prot izvērtēt vides procesus, noteikt un izmantot labākos pieejamos risinājumus vides jomā; 
• spēj izmantot informācijas tehnoloģijas konkrētu vides jautājumu risināšanā; 
• spēj plānot un veikt pētījumus vides attīstības jomās; 
• spēj sagatavot, prezentēt un vadīt ar vides jomu saistītus projektus; 
• spēj pielietot programmā iegūtās zināšanas dažādās dzīves situācijās, strādājot komandā vai 

individuāli. 
Specifiskās, specializācijas virzienā „Vides pārvald ība”  iegūstamās zināšanas, prasmes un 

kompetences: 
• zina ilgtspējīgas, integrētas attīstības plānošanas un vides sektoru (ekosistēmu aizsardzība, 
ūdens resursu, atkritumu apsaimniekošana u.c.) pārvaldības likumsakarības; 

• izprot ES un Latvijas vides politikas plānošanas principus; 
• prot apstrādāt vides informāciju, izmantojot jaunākās informācijas tehnoloģiju metodes; 
• prot komunicēt ar sabiedrību par vides attīstības jautājumiem. 
• spēj izvēlēties alternatīvas, ekonomiski pamatotas vides pārvaldības metodes pašvaldībā, 

nozarē, organizācijā; 
• spēj izstrādāt vides plānošanas dokumentus un novērtējiumus (piemēram, dabas aizsardzības 

plāni, ietekmes uz vidi/ stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums u.c.); 
Specifiskās, specializācijas virzienā „Vides inženierija” iegūstamās zināšanas, prasmes un 

kompetences: 
• zina vidi saudzējošas  un ilgtspējīgas ražošanas organizācijas principus; 
• prot pielietot ES un Latvijas likumdošanas prasības ražošanas procesu plānošanai, vadībai un 

kontrolei;  
• prot novērtēt riskus, kas var tieši vai netieši negatīvi ietekmēt ražošanas un vides līdzsvara 

saglabāšanu; 
• spēj veikt projektēšanas un plānošanas darbus atbilstoši nozaru standartiem un prasībām; 
• prot veikt ražošanas tehnoloģisko un ekonomisko novērtējumu. 

 
Studiju rezultāti ir definēti arī katram studiju kursam atbilstoši Latvijas kvalifikāciju 

ietvarstruktūrai (MK noteikumi Nr. 990 „Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju”).  
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3. Studiju programmas plāns 
Profesionālā bakalaura grāda un kvalifikācijas iegūšanai ir šādas prasības: 
• teorētisko pamatkursu dabas un vides zinātnēs apguve;  
• profesionālās specializācijas kursu apguve, kas nodrošina zināšanas un prasmes galvenajās 

stratēģiskās vides pārvaldības un vides aizsardzības inženiertehnisko pasākumu jomās, kā arī 
specializācijas kursu apguve atbilstoši izvēlētajam virzienam;  

• laboratorijas darbu un lauka pētījumu metožu un praktisko iemaņu apgūšana; 
•  vadītājam nepieciešamo zināšanu un prasmju apgūšana uzņēmējdarbībā, psiholoģijā, 

personālvadībā;  
• vismaz 2 svešvalodu un mūsdienu komunikācijas līdzekļu lietošanas prasmju apguve; 
• patstāvīgu pētījumu veikšana un rezultātu apkopošana studiju darbos un bakalaura darbā; 
• prakšu veikšana 1., 2., 3. un 4.studiju gadā, vides pārvaldības virzienā apgūstot vides 

aizsardzības normatīvo aktu pielietošanu, iepazīstoties ar integrēto pieeju piesārņojuma 
samazināšanai, vides pārvaldības sistēmām, vides inženierijas virzienā- iepazīstoties ar  
tehnoloģijām un apgūstot atjaunojamo energoresursu izmantošanas inženiertehniskos 
risinājumus, novērtējot esošo tehnoloģisko procesu un aprīkojuma tehnisko un ekonomisko 
efektivitāti un piedāvājot savus tehniskos un ekonomiskos risinājumus problēmu gadījumos.  

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Vides un 
atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija” apjoms ir 160 KRP gan pilna, gan nepilna laika 
studiju formā. 

Obligātās izvēles (A) daļa (56 KRP) – vispārizglītojošie studiju kursi (20 KRP) un nozares 
teorētiskie pamatkursi (36 KRP). A daļā ietilpst dabas zinātņu un matemātikas teorētiskie un praktiskie 
pamatkursi, ekonomikas un vadības, svešvalodu, informācijas tehnoloģiju un filozofijas un ētikas 
kursi.  

Ierobežotās izvēles (B) daļa – nozares profesionālās specializācijas studiju kursi (60 KRP), kas 
sastāv no kopējās B daļas (35 KRP), ko apgūst abu virzienu studenti un B I daļas un B II daļas (katra 
25 KRP), kas paredzētas konkrētā virziena studentiem – B I Vides pārvaldības un B II Vides 
inženierija studentiem. Studentiem ir tiesības apmeklēt arī cita virziena studiju kursus. Kopējā B daļā 
iekļauti ekoloģijas, dabas resursu apsaimniekošanas, ietekmes uz vidi novērtējuma, vides ekonomikas 
un politikas, vides analītikas, monitoringa un pētījumu metodoloģijas kursi. B I veido vides 
pārvaldības,  vadības teorijas, ekosistēmu un pilsētvides aizsardzības un pārvaldes, atkritumu 
apsaimniekošanas, ūdens resursu apsaimniekošanas, vides komunikācijas, valodas un runas kultūras, 
ilgtspējīgas attīstības plānošanas studiju kursi. B II, savukārt, pamatā veido hidrodinamikas, 
enerģētikas, elektronikas un elektrotehnikas, tēlotāja ģeometrijas un inženiergrafikas, praktisko 
risinājumju vides inženierzinātnēs, vides piesārņojuma samazināšanas un klimata tehnoloģiju, 
atjaunojamo resursu izmantošanas kursi.  

Saturiskās izmaiņas  un optimizācija studiju programmā pašnovērtējuma periodā pamatā 
notikusi specializācijas virzienā „Vides inženierija”. Vienlaicīgi nostiprināts akadēmiskā personāla 
sastāvs. Minētās izmaiņas atspoguļotas 1. tabulā. 

1. tabula 
Studiju programmā „Vides un atjaunojamo energoresursu pārvald ība un inženierija” veiktās 

izmaiņas pārskata periodā (kopš iepriekšējās akreditācijas 2013. gadā) 
Izmaiņu grupa Izmaiņu būtība Sasniegtais rezultāts 

Studiju kursu 
nomaiņa 

• Nanofizika un kvantu elektronika (2 KRP) 
uz Enerģētika (2KRP) 

• Satiksmes fizika un ekonofizika (2 KRP) 

Studiju rezultātu un 
profesijas standarta 
“Vides inženieris” prasību 
saskaņotība 
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uz Praktiskie risinājumu vides 
inženierzinātnē (2 KRP)  

Studiju kursu apjoma 
un īstenošanas laika 
izmaiņas 

• Kursam Fizika samazināts KRP apjoms no 
4 uz 2 KRP; ieviests studiju kurss 
„M ērīšanas tehnika un sensori” ar 2 KRP 

• Kursam „Ilgtspējīgas attīstības plānošana” 
specializācijas virzienā „Vides pārvaldība” 
KRP apjoms samazināts no 4 uz 2 KRP; 
ieviests studiju kurss „Uzņēmumu 
pārvaldības sistēmas” ar 2 KRP 

Studiju kursu pēctecības 
nodrošināšana; atbilstošas 
studējošo kompetences 
 
 

Izmaiņas docētāju 
sastāvā 

• Četri docētāji ar maģistra grādu aizstāti ar 
docētājiem ar doktora grādu; divi no tiem 
ievēlēti 

Ievēlēto docētāju ar 
doktora grādu īpatsvara 
palielināšanās par 11%; 
docētāju pētniecības un 
profesionālās 
kvalifikācijas atbilstība 
docējamajam kursam  

 
Izmaiņas, kas veiktas studiju programmā kopš iepriekšējās akreditācijas, galvenokārt ir bijušas 

vērstās uz 
• studiju kursu pēctecības un kvalitātes nodrošināšanu; 
• studiju kursu saskaņošanu ar radniecīgām studiju programmām LiepU; 
• docētāju maiņu, palielinot docētāju ar doktora grādu īpatsvaru un samazinot pieaicināto 

docētāju īpatsvaru. 
Brīvās izvēles (C) daļā (6 KRP) studenti var izvēlēties LiepU īstenojamus studiju kursus no 

humanitāro, sociālo un dabas zinātņu jomām, kā arī studiju kursus no otra programmas virziena studiju 
kursiem (Vides pārvaldības studenti no Vides inženierijas virziena studiju kursiem un otrādi).  

Studiju laikā studentiem ir 4 prakses: 

• 1.studiju gadā-  Lauku prakse (2 KRP)  abu virzienu studentiem, 

• 2.studiju gadā Vides pārvaldības virziena studentiem Vides aizsardzības institucionālā sistēma 
(4 KRP);  Vides inženierijas virzienam- Piesārņojuma samazināšanas tehnoloģijas (4 KRP); 

• 3.studiju gadā - Vides pārvaldības virziena studentiem Integrētā pieeja piesārņojuma 
novēršanai (8 KRP); Vides inženierijas virzienam- Tehnoloģisko procesu vadība (8 KRP);  

• 4.studiju gadā pirmsdiploma prakse (12 KRP) abu virzienu studentiem. 
Studiju noslēgumā studenti kārto kvalifikācijas eksāmenu (2 KRP), izstrādā un aizstāv bakalaura 

darbu (10 KRP).  
A, B un C daļas, kā arī prakšu, studiju darbu laika plānojums pilna laika klātienes studiju formā 
redzams 2.tabulā. 
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2.tabula 

A, B un C daļas kursu, prakšu un studiju darbu laika plānojums  
pilna laika kl ātienes formā 

1.studiju gads 2.studiju gads 3. tudiju gads 4.studiju gads 
1.semestris 2.semestris 3.semestris 4.semestris 5.semestris 6.semestris 7.semestris 8.semestris 

A daļa: obligātās daļas studiju kursi                                   (jāiegūst 56 KRP) 
B daļa (kopējā): obligātās izvēles daļas studiju kursi        (jāiegūst 35 KRP) 

 
B I  4 KRP 
B II 4 KRP 

B I  11 KRP 
B II 11 KRP 

B I 10 KRP 
B II 10 KRP 

C daļa: brīvās izvēles studiju kursi      (jāiegūst vismaz 6 KRP) 

Lauku prakse 2 KRP 

B I prakse „Vides 
aizsardzības institucionālā 

sistēma” 
B II Prakse „Piesārņojuma 

samazināšanas tehnoloģijas” 

B I prakse „Integrētā 
pieeja piesārņojuma 

novēršanai” 
B II prakse 

„Tehnoloģisko procesu 
vadība” 

Pirmsdiploma prakse 12 
KRP 

Studiju darbs I Studiju darbs II Studiju darbs III 

Kvalifik ācijas eksāmens 2 
KRP 

Bakalaura darba izstrāde 
un  

aizstāvēšana 10 KRP 
 

Laika plānojums nepilna laika neklātienes formā (ilgums 4 gadi un 6 mēneši) atšķiras ar 
apgūstamo KRP apjomu gadā (35 KRP), pirmsdiploma prakses plānojumu divās daļās: pirmsdiploma 
prakse I 4.studiju gada otrajā pusgadā un pirmsdiploma prakses II 5.studiju gadā. 

Studiju programmas "Vides un atjaunojamo energoresursu pārvald ība un inženierija" 
tipveida plānu skatīt 2.pielikumā. 
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4. Studiju programmas organizācija  
Studiju programmas organizācija tiek īstenota atbilstoši LiepU normatīvajiem dokumentiem, 

kuri apkopoti Kvalitātes vadības sistēmā (KVS). Normatīvajos dokumentos ir noteiktas studiju procesa 
organizācijas procedūras, informācijas un dokumentācijas aprites sistēma, precizēti studiju procesā 
iesaistītā personāla pienākumi un tiesības.  

No 2013.gada 2.septembra darbojas Dabas un inženierzinātņu fakultāte (DIF), kuras pakļautībā 
pārgājušas reorganizētās Dabas un sociālo zinātņu fakultātes struktūrvienības un personāls, kas 
nodrošina studiju programmas īstenošanu un atbalstu. Sociālo zinātņu un vadībzinību kursu īstenošanu 
veic Vadības un sociālo zinātņu fakultātes docētāji. 

Būtisks atbalsts studējošo iesaistei pētniecībā un sadarbības ar Latvijas un ārvalstu zinātniskās 
pētniecības iestādēm vides jomā veicināšanā ir 2012.gada maijā nodibinātā Vides pētījumu centra 
darbība. 

Studiju process tiek organizēts saskaņā ar DIF Domē apstiprināto studiju gada plānu. Ar 
programmas īstenošanu saistītie studiju satura un organizācijas jautājumi regulāri tiek apspriesti DIF 
Domes sēdēs un mācībspēku sanāksmēs.  

Studiju programma veidota saskaņā ar Liepājas Universitātes mērķiem un uzdevumiem, kas 
noteikti Liepājas Universitātes attīstības stratēģijā 2008.- 2018.gadam: 

• nodrošināt iespēju iegūt akadēmisko un profesionālo augstāko izglītību, veikt pētījumus 
Liepājas Universitātes atbilstošajās zinātņu nozarēs; 

• iesaistīt sociālos partnerus studiju programmu kvalitātes nodrošināšanai; 
• rūpēties par jauno speciālistu sagatavošanu atbilstoši darba tirgus prasībām, nodrošinot 

kvalitatīvu un pieejamu studiju vidi; 
• attīstīt studentu un mācībspēku mobilitāti dažādos līmeņos, integrējoties Eiropas izglītības 

telpā; sadarboties ar citām Latvijas augstskolām; 
• informēt un izglītot sabiedrību par jaunākajiem sasniegumiem pētniecībā, studiju procesā, 

notikumiem ekonomikā, politikā Latvijā un pasaulē. 
Studiju programmas īstenošanā iesaistīti galvenokārt LiepU DIF informācijas tehnoloģiju, 

matemātikas, fizikas, vides jomas docētāji, fizikas laboratorijas laboranti, datortehnikas un 
informācijas sistēmu inženieri un dekanāta darbinieki, kā arī Vadības un sociālo zinātņu fakultātes 
sociālo zinātņu un psiholoģijas jomu docētāji un LiepU Matemātikas zinātņu un informācijas 
tehnoloģiju institūta pētnieki (skat. virziena „Vides aizsardzība” raksturojuma 13. un 14.nodaļu). 
Brīvās izvēles (C daļas) studiju kursu īstenošanā var tikt piesaistīti arī citu LiepU fakultāšu mācībspēki. 
Studiju programmā iesaitīto mācībspēku sarakstu skatīt.1. pielikumā.  

Studiju programmas iekšējās kvalitātes mehānismu nodrošina: 
1) studiju programmas direktora un specializācijas virzienu vadītāju komunikācija ar studentiem 

semestra laikā; 
2) KVS vadītājas un DIF dekanāta organizētās studentu aptaujas par studiju organizācijas 

kvalitāti un atsevišķu mācībspēku darba kvalitātes novērtējumu; 
3) studiju programmas satura un organizācijas izvērtējums DIF mācībspēku sanāksmēs un 

Domes sēdēs;  
4) DIF dekānes un studiju programmas direktora individuālās pārrunas ar mācībspēkiem par 

atsevišķo studiju kursu satura savstarpējo saskaņotību, praktisko darbu nodrošinājumu un 
studentu apmierinātību ar studijām un studiju vides nodrošinājumu; 

5) mācībspēku kvalifikācijas pilnveide saskaņā ar LiepU Zinātnes padomē apstiprinātajiem 
plāniem un pētnieciskā darba integrācija studiju darbā. 

Prakšu vietu reģistrs pieejams LiepU DIF dekanātā un datu bāzē http://prakses.liepu.lv 
Sadarbība ar darba devējiem saistīta ar prakšu nodrošināšanu, pētnieciskā un projektu darba 

veikšanu, kopīgu konferenču un semināru organizēšanu (SIA „Liepājas RAS”, SIA „Liepājas 
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enerģija”, SIA „Kurzemes Biznesa inkubators” Zaļo Tehnoloģiju Klasteris, Liepājas pilsētas Dome, 
Liepājas Reģionālā vides pārvalde u.c.). 

Sadarbības līgumi par studējošo prakses nodrošināšanu atrodami studiju virziena „Vides 
aizsardzība” akreditācijas materiālu kopā.  

 

5. Prasības, uzsākot studiju programmu  
Uzņemšanas nosacījumi 

Vidēja izglītība. 
Uzņemšanas prasības 

Centralizētie eksāmeni latviešu valodā un literatūrā, svešvalodā. 
Personām 

• kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004.gadam,  
• ar īpašām vajadzībām, tai skaitā personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību un normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā tikušas atbrīvotas no valsts pārbaudījumiem,  
• kuras izglītību ieguvušas ārzemēs, 

konkursa rezultātus veido centralizētajam eksāmenam pielīdzināts vērtējums no izglītības dokumenta 
par vidējās izglītības ieguvi: latviešu valodā - gada atzīme latviešu valodā un literatūrā vai gada atzīme 
valsts valodā; svešvalodā - gada atzīme svešvalodā. 

Konkursa gadījumā, ja iepriekš norādīto centralizēto vai vidējās izglītības dokumenta rezultātu 
norādītajos mācību priekšmetos vērtējuma summa ir vienāda, tiek ņemta vērā izglītības dokumenta 
vidējā atzīme LiepU noteiktajos priekšmetos. 

 

6. Studiju programmas praktiskā īstenošana 
Studiju programmas īstenošanā tiek izmantotas dažādas studiju formas – gan kontaktnodarbības 

lekcijās, semināros, laboratoriju darbos un praktikumos, gan studentu patstāvīgais darbs, gan docētāju 
individuālais darbs ar studentiem konsultācijās. Studentu patstāvīgais darbs tiek īstenots, gan veicot 
individuālo uzdevumu izpildi, gan izstrādājot studiju projektus komandā ar citiem studentiem. Katrs studiju 
kurss nodrošina integrētu zināšanu ieguvi (galvenokārt, lekcijās un individuālās literatūras studijās) un 
prasmju pilnveidi (galvenokārt, semināros, praktikumos, laboratoriju darbos, individuālo uzdevumu izpildē 
un studiju projektos). Kontaktstundu un patstāvīgā darba stundu proporcija atbilst valsts normatīvajiem 
dokumentiem. Patstāvīgā darba satura apraksti ir iekļauti studiju kursu programmās. 

Teorētiskie studiju kursi tiek apgūti 7 semestros pilna laika studijās un 8 semestros nepilna laika 
studijās. Pēdējais semestris ir paredzēts pirmsdiploma praksei un bakalaura darba izstrādei. Studiju 
laikā ir plānotas 4 prakses (skatīt studiju programmas tipveida plānu 2.pielikumā). 

Studiju programmas apguves galvenās formas ir lekcijas, semināri, laboratorijas darbi un 
praktiskās nodarbības, e-studijas, izmantojot MOODLE vidi, patstāvīgais studiju darbs, prakses un to 
aizstāvēšana, u.c. Patstāvīgais darbs sekmē dažādu resursu izmantošanu: bibliotēkas, datorklases, 
laboratorijas. 

Lai veicinātu komandas darba prasmju un pieredzes apguvi, semestra laikā vairākos studiju 
kursos atsevišķu laboratorijas un praktisko darbu, prakses uzdevumu izpildē studenti strādā grupās (3- 
5 cilvēki). Komunikācijā ar docētājiem tiek izmantota arī elektroniskā saziņa.  

Lai nostiprinātu teorētiskajos kursos, laboratorijas un praktiskajos darbos iegūtās teorētiskās 
zināšanas, prasmes un iemaņas, 1.studiju gada noslēgumā tiek organizēta lauku prakse, kuras laikā abu 
virzienu studenti apgūst veģetācijas un dzīvnieku valsts pētīšanu, datu analīzes un apstrādes metodes, 
iepazīstas ar īpaši aizsargājamu teritoriju struktūru un pārvaldības metodēm. Pārējās prakses ir saistītas 
ar specializācijas teorētiskajiem kursiem un bakalaura darba izstrādi. Prakses norisi reglamentējošie 
dokumenti  un atskaišu veidlapas ir pieejamas LiepU mājas lapā ( http://www.liepu.lv/lv/675/praksu-
dokumenti ). 
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Studiju/ bakalaura darbu tematika mērķtiecīgi tiek saistīta ar tiem profesionālās darbības 
virzieniem, kas nepieciešami vides jomas speciālistu profesionālās kompetences pilnveidei, pētījumi ir 
vērsti uz reāli pastāvošu vides problēmu risināšanu Latvijas, t.sk. Liepājā un Kurzemes reģionā (skat. 
11.nodaļu virziena „Vides aizsardzība” raksturojumā). Studiju/ bakalaura darbu vadītāji ir attiecīgo 
studiju kursu docētāji – LiepU akadēmiskais personāls, kā arī atsevišķos gadījumos jomas profesionāļi.  

Nozīmīga ir studentu un mācībspēku līdzdalība kopējos projektos un pētījumos (piemēram,  
Life+ programmas projekts BaltInfoHaz u.c. ).  

 

7. Vērt ēšanas sistēma 
Studentu zināšanu vērtēšana otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 

programmā “Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība” notiek saskaņā ar LiepU Senātā 
apstiprinātiem reglamentējošiem dokumentiem, kas pieejami LiepU kvalitātes vadības sistēmā (KVS), 
kā arī LiepU mājas lapā (www.liepu.lv) sadaļā „Dokumenti”: 

• Nolikums par pamatstudijām un augstākā līmeņa studijām 
(http://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi), 

• Noteikumi par studiju kursa / moduļa pārbaudījumiem 
(http://www.liepu.lv/uploads/files/Noteikumi%20par%20studiju%20kursa_modula%20parba
udijumiem.pdf ), 

• Noteikumi par gala pārbaudījumiem un valsts pārbaudījumiem (  
http://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi ), 

• Noteikumi par mācībspēku un studējošo savstarpējiem pienākumiem un tiesībām 
(http://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi). 

 
Profesionālā bakalaura studiju programmas „Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un 

inženierija” studentu zināšanu līmenis tiek sistemātiski novērtēts, izmantojot gan semestra laikā 
realizējamās patstāvīgā studiju darba kontroles formas- kontroldarbus, testus, uzstāšanos semināros, 
prezentācijas, atskaites, referātus, laboratorijas darbu un praktisko darbu izpildi, kas veido pamatu 
ieskaites vērtējumam, gan arī ar eksāmenu (rakstiskā vai mutvārdu veidā) palīdzību sesijas laikā. 
Novērtēšanai ir nepārtraukts raksturs, kas nodrošina atgriezenisko saiti starp studentu un docētāju katrā 
konkrētā studiju kursā, kā arī katram studentam objektīvu priekšstatu par savām un grupas biedru 
sekmēm, kas veicina akadēmisko konkurenci. Pēdējais ir svarīgi tādēļ, ka pašnovērtējuma periodā 
(kopš 2009./2010.studiju gada) LiepU tikusi īstenota studentu rotācija katra akadēmiska gada beigās, 
un studējošie, kas pēc studiju rezultātiem neiekļūst valsts dotētajās budžeta vietās, turpina studijas par 
maksu (Noteikumi par valsts budžeta finansēto eksmatrikulēto studējošo aizvietošanu un studējošo 
rotāciju). 

Studentu zināšanu un individuālās sekmības vērtēšanā tiek ņemti vērā 3 kritēriji: atzīmes 
atsevišķos studiju kursos (kvalitatīvais kritērijs), iegūtais KRP skaits (kvantitatīvais kritērijs) un vidējā 
svērtā atzīme (integrētais kritērijs).  

Zināšanu novērtēšanas metodes semestra laikā un prasības KRP iegūšanai definē katra studiju 
kursa docētājs, savukārt, zināšanu pārbaudes forma kursa noslēgumā ir paredzētā studiju plānā, ko 
apstiprina LiepU Studiju padome. Par vērtēšanas kritērijiem, metodēm un prasībām KRP iegūšanai 
studenti tiek informēti katra studiju kursa sākumā, tās ir iekļautas arī katra studiju kursa aprakstā un ir 
pieejamas studentiem elektroniskā formā. 

Gan eksāmeni, gan ieskaites tiek vērtētas saskaņā ar 10 ballu vērtēšanas sistēmu.  
Studiju darbi un bakalaura darbi tiek izstrādāti un aizstāvēti individuāli. Pētījumu veikšanā, 

bakalaura darba izstrādē un darba tehniskajā noformēšanā studenti vadās no norādījumiem „Studiju 
darbu rakstīšana un noformēšana. Metodiski norādījumi” (15.03.2010). Darbu vērtēšana notiek saskaņā 
ar detalizēti izstrādātiem kritērijiem „Bakalaura darbu, diplomdarbu, diplomprojektu un kvalifikācijas 
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darbu vērtēšanas kritēriji” (12.12.2005.; www.liepu.lv/studentiem). Gala pārbaudījumu komisijas 
sastāvā ir komisijas priekšsēdētājs un vismaz četri komisijas locekļi, no kuriem vismaz puse ir nozares 
profesionālo organizāciju vai darba devēju pārstāvji. 
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8. Studiju programmas izmaksas 
Pilna laika studijas  

Ieņēmumi un izmaksas aprēķinātas 2014./2015.studiju gada 1.kursam visam studiju periodam – 
4 gadiem. Minimālais studējošo skaits par valsts budžeta līdzekļiem: 12 (ja tiek realizēti abi studiju 
programmas virzieni). Studiju programmas plānotais finansējums no valsts budžeta līdzekļiem pilna 
laika studijās 2014. – 2018.gadam ir EUR 102 761. 

Studiju programmas plānotās izmaksas pilna laika studijās 2014. – 2018.gadam (skatīt 2.tabulā). 
Aprēķinos izmantotas 2014.gadā noteiktās bāzes izmaksas (EUR 1333,11 uz vienu studiju vietu) un 
IZM noteikto koeficentu izglītības tematiskā jomā „Vides aizsardzība”: 1,6059047, kā arī izmaksu 
koeficentu profesionālajās bakalaura līmeņa studiju programmās: 1,00. IZM noteiktās vienas studiju 
vietas izmaksas 2014.gadā tematiskā jomā „Vides aizsardzība” ir EUR 2 140,85.  

LiepU Senātā apstiprinātā studiju maksa 2014./2015.studiju gada 1.kursam ir EUR 1 410 un tā ir 
nemainīga visam studiju periodam. 
Nepilna laika studijas  

Ieņēmumi un izmaksas aprēķinātas 2014./2015.studiju gada 1.kursam visam studiju periodam – 
4,5 gadiem. Minimālais studējošo skaits: 8 (ja tiek realizēti abi studiju programmas virzieni). 

Studiju programmas plānotie ieņēmumi no studiju maksām nepilna laika studijās 2014. –
2018.gadam ir EUR 47 700. Studiju maksa 1.kursam ir EUR 1 325 un tā ir nemainīga visam studiju 
periodam. Studiju programmas plānotās izmaksas nepilna laika studijās 2014. – 2018.gadam (skatīt 
3.tabulu). 

 
3.tabula 

Plānotās studiju programmas izmaksas pilna un nepilna laika studijās 
2014./2015.studiju gada 1.kursam (visam studiju periodam) 

Rādītāja nosaukums 
Summa, EUR 

Pilna laika 
(4 gadi) 

Nepilna laika 
(4,5 gadi) 

Atl īdzība mācībspēkiem, t.sk.: 42 403 25 789 
profesoriem 659 315 

asoc. profesoriem 1 161 666 
docentiem 27 794 18 522 
lektoriem 12 789 6 286 

Atl īdzība pārējam personālam (t.sk. zinātniskam 
personālam) 42 790 15 731 
Pārējās iepriekš neuzskaitītās izmaksas (t.sk. 
biroja preces, materiāli, komunālie maksājumi un 
citas izmaksas) 17 568 6 180 

Kopā izmaksas 102 761 47 700 
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9.  Studiju programmas atbilstība profesijas standartam un profesionālās 
augstākās izglītības valsts standartam  

Studiju programmas saturs atbilst jauno MK noteikumu nr.512 „Noteikumi par otrā 
līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” (26.08.2014.) prasībām.  

Studiju programmas pamatdaļu atbilstība standarta prasībām atspoguļota 4.tabulā. 
4.tabula 

Studiju programmas atbilstība valsts profesionālās augstākās izglītības standartam 

Studiju kursi Prakse 
Valsts 

pārbau-
dījumi 

Vispār-
izglītojošie 

studiju 
kursi 

Nozares 
teorētis-

kie 
pamat-
kursi 

Informāci-
jas 

tehnoloģiju 
kursi 

Nozares 
profesionālās 
specializācijas 

kursi 

Brīvās izvēles 
kursi 

26 KRP 
(standarta 
prasība-  
vismaz 20 
KRP) 

12  
KRP 

20 KRP 36 KRP 60 KRP 

6 KRP, t.sk.  
Civil ās 

aizsardzības 
likum ā 

noteiktās 
prasības 

nodrošinošs 
studiju kurss  

A daļa B daļa C daļa 
160 KRP 

 
Ņemot vērā studiju programmas specifiku un to, ka Vides aizsardības likumā noteiktās prasības 

ir integrētas virknē A un B daļas studiju kursu, praksei ir atvēlēti 26 KRP. 
Tā kā studiju programmai „Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija” ir 

divi studiju virzieni un to absolventiem tiek piešķirtas atšķirīgas kvalifikācijas – vides pārvaldības 
speciālists vai vides inženieris, šajā sadaļā tiek atsevišķi izvērtēta katra studiju programmas 
apakšvirziena satura atbilstība attiecīgajam profesijas standartam  
(http://www.lm.gov.lv/upload/darba_devejiem/prof_stand_1210.pdf). 

Studiju programmas „Vides un atjaunojamo energoresursu” studiju virziena „Vides pārvaldība” 
saturs ir salīdzināts ar vides pārvaldības speciālista profesijas standartu, ko apstiprina MK noteikumi 
Nr.461 “Noteikumi par Profesijas klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un 
kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību” 
(18.05.2010.; http://likumi.lv/doc.php?id=210806 ). Profesijas standartā ietverto pamatzināšanu 
nodrošinājums priekšstata, izpratnes un pielietošanas līmenī studiju programmas “Vides un 
atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija” specializācijas virzienā “Vides pārvaldība” 
atspoguļots 5.tabulā.   

Savukārt, vides inženiera profeijas standartā ietverto prasību saskaņā ar Grozījumiem MK 
2010.gada 18.maija noteikumos nr.461“Noteikumi par Profesijas klasifikatoru, profesijai atbilstošiem 
pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un 
aktualizēšanas kārtību”(,http://likumi.lv/ta/id/259599-grozijumi-ministru-kabineta-2010-gada-18-
maija-noteikumos-nr-461-noteikumi-par-profesiju-klasifikatoru-profesijai-atbilstosiem) nodrošinājums 
programmas specializācijas virzienā “Vides inženierija” atspoguļots 5.tabulā.  
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5.tabula 
Vides pārvald ības speciālista profesijas standartā ietverto  

pamatzināšanu nodrošinājums studiju programmā  
„Vides un atjaunojamo energoresursu pārvald ība un inženierija” 

Profesijas standartā formulētās zināšanas un to 
izmantojuma līmenis  

(priekšstats/ izpratne/ lietošana) 
Atbilstošie studiju kursi 

Zināšanu līmenis - priekšstats  
Ģeoloģija un ģeodēzija Ģeogrāfija un Zemes zinātnes I, II  
Ekonomikas teorija Ekonomikas teorija I, II 
Riska analīze Ietekmes uz vidi novērtējums 

Globālās vides problēmas 
Ekoloģija, 
Vides ekonomika un politika 

Vides saziņas metodes Vides komunikācija (B1) 
Zināšanu līmenis – izpratne  
Ķīmijas zinātnes Ķīmija I, II 
Fizikas zinātnes Fizika 

Bioloģijas zinātnes 
Bioloģija I, II, 
Bioķīmija 

Ģeogrāfija Ģeogrāfija un Zemes zinātnes I, II 
Vadības teorija Vadības teorija (BI) 
Personālvadība Cilvēkresursu vadība I, II 
Grāmatvedība Finanšu teorija 
Attīstības plānošana Ilgtspējīgas attīstības plānošana (BI) 

Vides filozofija un ētika 
Filozofija, 
Vides ētika 

Vides monitorings Vides analītika un monitorings 
Kartogrāfija un nekustamā īpašumu kadastrs Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas 
Dabas resursu apsaimniekošana Dabas resursu apsaimniekošana 
Ekotoksikoloģija Vides ķīmija 
Zināšanu līmenis - pielietošana  

Matemātika vides zinātnē 
Matemātika  I, II, 
Informācijas tehnoloģijas I, II 

Valsts valoda 
Vides komunikācija 
Vides pētījumu metodoloģija 

Vismaz 2 svešvalodas saziņas līmenī Angļu valoda I, II 
Vides ķīmija Vides ķīmija 
Vides bioloģija Bioloģija I, II 
Vides fizika Fizika 
Vides ekonomika Vides ekonomika un politika 
Projektu vadība Projektu vadība 
Vides politika Vides ekonomika un politika 

Vides pārvaldība 
Vides pārvaldības pamati (BI), 
Ilgtspējīgas attīstības plānošana (BI) 

Ietekmes uz vidi novērtējums Ietekmes uz vidi novērtējums 
Saskarsmes psiholoģija Cilvēkresursu vadība I, II 
Vides normatīvie akti Tiesību pamati un vides tiesības 
Ilgtspējīgas attīstības teorija Ilgtspējīgas attīstības plānošana (BI) 
Vides tehnoloģijas Vides tehnoloģijas 
Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas 
Darba aizsardzība Tiesību pamati un vides tiesības 
Vides aizsardzība Tiesību pamati un vides tiesības 
Darba tiesiskās attiecības Tiesību pamati un vides tiesības 
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Gaisa, ūdens un augsnes attīrīšanas tehnoloģijas un 
sanācija 

Vides tehnoloģijas 

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un citu 
aizsargājamo teritoriju pārvaldība 

Ekosistēmu un pilsētvides aizsardzība (BI) 

Degradēto teritoriju rekultivācija Vides tehnoloģijas 
Ūdenssaimniecība Ūdens resursu apsaimniekošana  
Atkritumsaimniecība Atkritumu apsaimniekošana 
Svešvaloda  ( C daļa)  Otra svešvaloda 

 
6.tabula 

Studiju programmas „Vides un atjaunojamo energoresursu pārvald ība un inženierija” virziena 
„Vides inženierija” satura atbilst ība „Vides inženiera” profesijas standartam 

Profesijas standartā formulētās zināšanas un to 
izmantojuma līmenis 

(priekšstats/izpratne/lietošana) 
Atbilstošie studiju kursi 

Zināšanu līmenis - priekšstats  

 
- Mikrobioloģija 
- Klimatoloģija, hidroloģija un 

meteoroloģija 

Bioloģija I 
Klimatoloģija un meteoroloģija 

- Eksperimentālā ekoloģija 
- Elektronika un elektrotehnika 
- Vides tiesības 

Ekoloģija 
Elektronika un elektrotehnika 
Tiesību pamati un vides tiesības 

Zināšanu līmenis – izpratne  

Ķīmija un bioķīmija 
Ķīmija I, II; 
Bioķīmija 

Fizikas cikla zinātnes Fizika 
Vides inženierzinātnes 

- Tehnoloģiskie procesi, vides tehnoloģijas 
un to projektēšana 

- Gaisa un gāzu attīrīšanas tehnoloģijas 
- Ūdens apgāde, notekūdeņu attīrīšanas un 

kanalizācijas procesi un tehnoloģijas 
- Sadzīves un bīstamo atkritumu 

apsaimniekošana 
- Vēja, saules, hidroenerģijas u.c. 

atjaunojamo energoresursu tehnikas 
tehnoloģijas  

Vides tehnoloģijas 
 

Vides piesārņojuma samazināšanas 
tehnoloģijas 
Praktiskie risinājumi vides inženierzinātnēs 
 
 
Atjaunojamo resursu izmantošana  

- Ekonomika 
- Vides politika 

Ekonomikas teorija I; II 
Vides ekonomika un politika 
 

Civilā un darba aizsardzība Vides inženierijas pamati 
Zināšanu līmenis - pielietošana  
Matemātika un matemātiskās metodes 
inženierzinātnēs un datortehnikas pielietošanā 

Matemātika I, II, 
Informācijas tehnoloģijas I, II 

Zemes zinātnes 
- Ģeoloģijas pamati, inženierģeoloģija un 
hidroģeoloģija 
- Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas 

Ģeogrāfija un Zemes zinātnes I, II 
 
Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas 

Inženierzinātnes 
-  Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika 

 
Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika 

Vides inženierzinātnes 
- Energotehnoloģijas un to procesi 

 
Vides tehnoloģijas; Klimata tehnoloģijas 
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- Transporta ietekmes uz vidi procesi 
- Dabas resursu izvērtēšana, to 

izmantošana un apsaimniekošana 

Atjaunojamo resursu izmantošana  
Praktiskie risinājumi vides inženierzinātnēs 
Dabas resursu apsaimniekošana; Vides 
inženierijas pamati (BII) 

Teritoriālā plānošana, degradēto teritoriju 
atjaunošana un rekultivācija 

Vides tehnoloģijas  
Vides inženierijas pamati 

Dizains Vides procesu modelēšana 
Vides kvalitātes stāvokļa  novērtēšana un vides 
monitorings 

Vides analītika un monitorings 

Zinātniskā darba pamati Vides pētījumu metodoloģija 
Angļu/ vācu valoda specialitātes jomā Angļu valoda I, II 

 
Salīdzinot studiju virzienu „Vides pārvaldība” un “Vides inženierija” saturu ar attiecīgajiem 

profesiju standartiem, var secināt, ka studiju programmas „Vides un atjaunojamo energoresursu 
pārvaldība un inženierija” saturs atbilst profesiju standartu prasībām.  
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10.  Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju 
virzienam atbilstošu Latvijas un vismaz divām Eiropas Savienības valsts 
atzītu augstskolu vai koledžu studiju programmām 

Pašlaik Latvijā studijas virzienā Vides aizsardzība bakalaura līmeņa akadēmiskajās un 
profesionālajās studiju programmās tiek īstenotas:  

• Daugavpils Universitātē, Dabaszinātņu un matemātikas fakultātē: akadēmiskā 
bakalaura studiju programma „Vides zinātne” (noslēgts līgums par studiju turpināšanas 
iespēju studējošajiem programmas virzienā „Vides pārvaldība” gadījumā, ja tiek likvidēta 
LiepU programma); 

• Latvijas Universitātē, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē: Vides zinātnes bakalaura 
studiju programma; 

• Rīgas Tehniskajā Universitātē, Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē: akadēmiskā 
bakalaura studiju programma „Vides zinātne”; 

• Latvijas Lauksaimniecības Universitātē, Lauku inženieru fakultātē: profesionālās 
augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Vide un ūdenssaimniecība” 
(noslēgts līgums par studiju turpināšanas iespēju studējošajiem programmas virzienā „Vides 
inženerija”). 

Studiju programmā „Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija” ir divi     
specializācijas virzieni un analoģiskas programmas nav ne Latvijā, ne ES augstskolās, tāpēc 
salīdzinājums ir veikts pa studiju programmas specializācijas virzieniem.  
Ņemot vērā LiepU studiju programmā akcentēto vides zinātnes interdisciplināro raksturu un tās 
saskarzinātņu dabaszinātniskos aspektus, virziena „Vides pārvaldība” saturu un iegūstamos studiju 
rezultātus, liekot uzsvaru uz dabas aizsardzības un vides pārvaldības jautājumu risināšanu, saturiski 
vistuvākā ir Daugavpils Universitātes akadēmiskā bakalaura programma „Vides zinātne” 
(http://du.lv/files/000/009/238/Vides_aizsardziba.pdf?1394780759), ar kuru veikts arī salīdzinājums. 
No ES augstskolās īstenotajām vides programmām salīdzināšanai izvēlēta Vācijā, Bingenas Lietišķo 
zinātņu universitātē (Fachhochschule Bingen, Rheinland- Pfalz) īstenotā akadēmiskā studiju 
programma „Vides aizsardzība”  (http://www.fh-bingen.de/studium/bachelor/umweltschutz.html), jo 
Vācijā īstenotajām akadēmiskajām vides programmām kopumā raksturīga praktiska, uz darba tirgus un 
ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanu orientēta ievirze, programmās  iekļaujot arī praksi (3-12 KRP 
apjomā). Programmu salīdzinājums virzienā „Vides pārvaldība” atspoguļots 7. tabulā. 

 
7.tabula 

LiepU profesionālā bakalaura studiju programmas “Vides un atjaunojamo energoresursu 
pārvald ība un inženierija” salīdzinājums  ar līdzīgām studiju programmām Latvij ā un Eiropas 

Savienības valstīs (virzienā „Vides pārvald ība”) 
 

Salīdzināju
ma krit ērijs 

Liepājas universitāte 
(LiepU) 

Daugavpils 
universitāte 

(DU) 

Bingenas Lietišķo zinātņu 
universitāte  

Studiju veids 
Pilna un nepilna laika 
studijas 

Pilna laika studijas Pilna laika studijas 

Studiju 
ilgums 

4 gadi 3 gadi 3 gadi 6 mēneši 

Nosaukums 

Profesionālā bakalaura 
studiju programma 
“Vides un atjaunojamo 
energoresursu 
pārvaldība un 
inženierija”  

Bakalaura studiju 
programma „Vides 
zinātne” 

Bakalaura studiju programma 
“Vides 
aizsardzība”(Umweltschutz) 

Iegūstamais Profesionālā bakalaura Dabaszinātņu bakalaura Zinātņu bakalaurs (Bachelor of 
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grāds, 
kvalifikācija 

grāds vides zinībās; 
vides pārvaldības 
speciālista vai vides 
inženiera kvalifikācija 

grāds vides zinātnē Science- B.Sc.) 
(s) 

Studiju 
programmas 
apjoms 
(KRP) 

160 124 140 (210 ECTS) 

Studiju 
struktūra 

Obligātās izvēles daļas 
(A) studiju kursi, 
ierobežotās izvēles (B) 
studiju kursi, brīvās 
izvēles daļas (C) 
studiju kursi 

Obligātās izvēles daļas 
(A) studiju kursi, 
ierobežotās izvēles (B) 
studiju kursi, brīvās 
izvēles daļas (C) studiju 
kursi 

Vispārīgie  pamatkursi; 
nozares profesionālās 
specializācijas pamatkursi;  
ierobežotās izvēles moduļi; 
prakses modulis; gala darbs 

Programmu 
atsevišķu 
daļu apjoms 

A=56 KRP; B=60 
KRP; C=6; valsts 
pārbaudījumi 12 KRP 

A=71 KRP; B=47 
KRP;C=6 KRP; 
bakalaura darba projekts 
1 KRP; bakalaura darbs 
10 KRP 

Vispārīgie pamatkursi- 60 
KRP; 
Nozares profeionālās 
specializācijas kursi 38 KRP; 
ierobežotās izvēles moduļi 22 
KRP; prakses modulis 12 
KRP; gala darbs 8 KRP  

Studiju 
saturs 

Dabaszinātņu studiju  
pamatkursi ķīmijā, 
fizikā, bioloģijā, 
ģeogrāfij ā un Zemes 
zinātnēs, kam seko 
specializācijas kursi 
vides pārvaldībā un 
inženierijā  

Dabaszinātņu studiju  
pamatkursi ķīmijā, 
fizikā, bioloģijā, 
ģeogrāfij ā un Zemes 
zinātnēs, kam seko 
specializētie studiju 
kursi vides zinātnē 

Dabaszinātņu, matemātikas, 
tehnikas pamati; ekoloģiski 
orientēti moduļi; vides 
tehnoloģiju moduļi; tiesību un 
ekonomikas jomu moduļi; 
angļu valoda; ierobežotās 
izvēles moduļi; prakses 
modulis 

 
Vides inženierijas virzienā salīdzinājums veikts ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes 

augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programmu „Vide un ūdenssaimniecība”. No ES 
augstskolās īstenotajām programmām salīdzinājumam izvēlēta Leirias Politehniskā institūta Portugālē 
(Polytechnic Institute of Leiria) bakalaura programmu „Enerģija un vides inženierija” (Energy and 
Environmental Engineering; http://cursos.ipleiria.pt/Licenciaturas/Pages/default.aspx?lang=en-US). Šī 
augstskola ir arī LiepU sadarbības partneris Erasmus+ programmas ietvaros. Salīdzinoši jauns LiepU 
Erasmus sadarbības partneris ir Mikkeli Lietišķo zinātņu universitāte Somijā (University of Applied 
Sciences). Attīstot sadarbību ar šo universitāti, plānots izstrādāt kopīgu bakalaura programmu vides 
inženierijas jomā, tāpēc salīdzinājuma tabulā (8. tabula) iekļauts arī salīdzinājums ar Mikkeli 
universitātes bakalaura studiju programmu „Vides inženierija” (Environmental Engineering;  
http://www.mamk.fi/studies/study_fields/environmental_engineering/stucture_of_the_studies). 
 

8.tabula 
Liepu profesionālā bakalaura studiju programmas “Vides un atjaunojamo energoresursu 

pārvald ība un inženierija” salīdzinājums  ar līdzīgām studiju programmām Latvij ā un Eiropas 
Savienības valstīs (virzienā „Vides inženierija”) 

 
Salīdzināju-
ma krit ērijs 

Liepājas 
universitāte 
(LiepU)  

Latvijas 
Lauksaimniecības 
universitāte (LLU) 

Leiria 
Politehniskais 
institūts 

Mikkeli 
Lietišķo 
zinātņu 
universitāte 

Studiju veids 
Pilna un nepilna 
laika studijas 

Pilna laika studijas 
Pilna laika 
studijas 

Pilna laika 
studijas 

Studiju 4 gadi 5 gadi 3 gadi 4 gadi 
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ilgums 

Nosaukums 

Profesionālā 
bakalaura studiju 
programma 
“Vides un 
atjaunojamo 
energoresursu 
pārvaldība un 
inženierija”  

Profesionālā 
bakalaura 
programma 
„ Vide un 
ūdenssaimniecība”   

Bakalaura 
programma 
“Enerģija un 
vides inženierija” 

Bakalaura 
programma 
“Vides 
inženierija” 

Iegūstamais 
grāds, 
kvalifikācija 

Profesionālā 
bakalaura grāds 
vides zinībās; 
vides pārvaldības 
speciālista vai 
vides inženiera 
kvalifikācija 

Vides zinātņu 
profesionālais 
bakalaura grāds vides 
saimniecībā un vides 
inženierzinātnē; 
vides inženieris 

Bakalaurs 
inženierijā (B. 
Eng.) 

Bakalaurs 
inženierijā  
(B.Eng.)  

Studiju 
programmas 
apjoms 

160  200  120  (180 ECTS) 
160  (240 
ECTS) 

Studiju 
struktūra 

Obligātās izvēles 
daļas (A) studiju 
kursi, ierobežotās 
izvēles (B) studiju 
kursi, brīvās 
izvēles daļas (C) 
studiju kursi 

Obligātās izvēles 
daļas (A) studiju 
kursi, ierobežotās  
izvēles (B) studiju 
kursi, brīvās izvēles 
daļas (C) studiju 
kursi 

Nav strukturēts 
obligātajā un 
ierobežotās 
izvēles daļā 
 

Nav strukturēts 
obligātajā un 
ierobežotās 
izvēles daļā 
 

Programmu 
atsevišķu 
daļu apjoms 

A=56 KRP; B=60 
KRP; C=6; prakse 
26 KRP valsts 
pārbaudījumi 12 
KRP 

A=60,5 KRP; B=79  
KRP; C=13,5 KRP; 
prakse 32 KRP 
diplomprojekts 15 
KRP; bakalaura 
darbs 3 KRP 

Studiju kursi 
strukturēti pa 
semestriem 

Studiju 
kursiem, kas 
stukturēti 
moduļos- 130 
KRP 
Pirmsdiploma 
praksei 20 
KRP; 
bakalaura 
darbam- 10 
KRP 

Studiju saturs 

Dabaszinātņu 
studiju  
pamatkursi 
ķīmijā, fizikā, 
bioloģijā, 
ģeogrāfij ā un 
Zemes zinātnēs, 
kam seko 
specializācijas 
kursi vides 
pārvaldībā un 
inženierijā 

Dabaszinātņu studiju  
pamatkursi ķīmijā, 
fizikā, bioloģijā, 
ģeoloģijā; tēlotāja 
ģeometrijā un 
rasēšanā; sociālo 
zinātņu studiju kursi; 
nozares profesionālās 
specializācijas kursi 
būvniecībā, 
mērniecībā, 
inžnierhidroloģijā, 
kanalizācijas un 
notekūdeņu 
attīrīšanā, 
ūdensapgādē un 
kanalizācijā 

1.-2.  semestrī- 
dabas un 
inženierzinātņu 
pamatkursi; 3.-4.- 
vides monitoring, 
termodinamika, 
hidroloģijs; 5.-6.- 
notekūdeņu 
apstrāde, augsnes 
un trokšņa 
piesārņojuma 
samazināšna, kā 
arī inovācijas un 
uzņēmējdarbība 

Ilgstpējīgu 
attīstību 
kompetenču 
nodrošinošie 
studiju kursi; 
vides 
tehnoloģijas; 
vides 
pārvaldība un 
ekonomika 
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Salīdzinot studiju programmas, var konstatēt visu studiju programmu piederība kopīgajai 
izglītības telpai- tajās visās ir ievērotas galvenās prasības, kuras pastāv Eiropas Savienībā. 

Latvijas augstskolu studiju programmās atšķirības ir minimālas, jo to struktūrā ievērotas 
prasības, ko nosaka MK noteikumi ( Nr. 240 „Par valsts akadēmiskās izglītības standartu”; 
13.05.2014.; Nr. 512 „Par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”; 
26.08.2014.). Profesionālo studiju programmu saturs ir vērsts uz profesijas standartu prasību 
apmierināšanu.  

LiepU studiju programmas „Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija” 
būtiskākās atšķirības, salīdzinot ar ES vides programmām, novērojamas vispārizglītojošo kursu sadaļā, 
atsevišķu studiju kursu apjomā un atsevišķos nozares specializācijas kursos. Kopumā studiju 
programmu saturā dominē dabaszinātņu padziļināta apguve un specializācijas kursi vides zinātnē, kā 
arī daudzveidīgu mācību metožu un formu integrācija studiju procesā. Attiecības starp dabaszinātņu, 
sociālo zinātņu un inženierzinātņu studiju kursiem ir līdzīgas. Neskatoties uz to, ka vairums vides 
studiju programmu ir akadēmiskas, ES vides studiju programmām kopumā raksturīgas plašas izvēles 
moduļu iespējas, radot studentiem priekšnoteikumus pašiem lielā mērā veidot savu studiju plānu, 
pielāgot to savām interesēm un  spējām, darba tirgus vajadzībām. Tas saistīts ar lielāku studenta 
atbildību par studiju procesu un nepieciešamību pārdomāti organizēt padomdošanu studiju laikā. 

LiepU starpnozaru studiju programmas izveidē izmantota arī Cīrihes (Šveice) Lietišķo zinātņu  
Vides un dabas resursu institūta pieredze lietišķi orientētas vides inženierzinātņu bakalaura 
programmas ar pieciem specializācijas virzieniem attīstīšanā (http://iunr.zhaw.ch/de/science/institute-
zentren/iunr/studium/umweltingenieurwesen.html).  
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11.  Inform ācija par studējošajiem 
Pašnovērtējuma periodā programmā studējuši  49 studējošie. 1.kursā imatrikulēti 22 studējošie 

(visi budžeta vietās). Programmu absolvējuši 12 studējošie. 
Profesionālā bakalaura studiju programmas „Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un 

inženierija” 2014./2015.akadēmiskā gada 4.kursa studentu studiju rezultātu izvērtējums  balstīts uz 
kvalifikācijas eksāmena un bakalaura darba aizstāvēšanas rezultātiem.  

2014./2015.akadēmiskajā gadā kvalifikācijas eksāmenu kārtoja un bakalaura darbu aizstāvēja 12 
studenti. 

2014./2015.studiju gada 4.kursa studentiem kopumā zināšanas bija labas. Vidējā svērtā atzīme 
bija  7,45. 

Analizējot studentu zināšanu atbilstību profesijas standartam,  jāatzīmē, ka studenti, kuri saņēma 
augstākos vērtējumus, labi izskaidroja tēmas, minot konkrētus faktus un piemērus. Šie studenti savos 
bakalaura darbos ir veikuši nopietnus pētījumus. Zemāko vērtējumu saņēmušie studenti tēmās 
orientējās nepilnīgi un uz komisijas locekļu jautājumiem atbildes nebija izsmeļošas, tomēr visu 
studentu studiju rezultāti atbilst profesijas standartam. 

Lai studenti iekļautos darba tirgū, viņu zināšanas, prasmes un kompetences ir pietiekamas  un 
ilgtspējīgas mūžizglītības kontekstā. Bakalaura darbu aizstāvēšana parādīja, ka pētījumu metodes ir 
izvēlētas atbilstoši akadēmiskajām prasībām.  

Studentiem ir pietiekamas teorētiskās zināšanas lielākajā daļā apgūto studiju kursu, bet būtu 
jāuzlabo teorētisko zināšanu pielietojums praksē, atsevišķos gadījumos arī tādas kompetences kā 
saskarsme un orientācija uz attīstību. 

Vērtējot studiju programmas perspektīvu un tālākās attīstības iespējas, jāsaka, ka studiju 
programmas paplašināšana, „Vides pārvaldības” virzienam pievienojot „Vides inženierijas” virzienu, ir 
perspektīva studentiem, sniedzot zināšanas par dabas resursu izmantošanas un taupības pasākumiem, 
par dažādu inženiertehnisko pasākumu pielietošanu vides aizsardzībā, tādējādi paplašinot iespēju 
teorētiskās zināšanas pielietot praksē. 
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12. Studējošo aptaujas un to analīze 
Katru gadu pavasara semestrī universitātes Kvalitātes vadības sistēmas vadītāja veic studējošo 

aptauju, lai novērtētu viņu apmierinātība ar studijām un studiju vidi.  
Studiju programmā “Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija” tika aptaujāti 29 
visu kursu studenti. 
Visi aptaujātie studē par valsts budžeta līdzekļiem. Lielākā daļa studentu šo studiju programmu 
izvēlējušies, lai iegūtu profesiju izvēlētajā specialitātē un arī iegūtu jaunas zināšanas. Taču ceturtā daļa 
studējošo norāda, ka studiju programmas izvēle nav bijusi mērķtiecīga, pamatota un noteicošais faktors 
izvēlē ir bijusi iespēja studēt par valsts budžeta līdzekļiem. 69% aptaujāto šo studiju programmu 
izvēlējušies ar nolūku iegūt labi apmaksātu darbu. 23 studenti ar studiju programmu ir apmierināti, bet 
6 – neapmierināti. 69% studentu uzskata, ka studiju programma ir konkurētspējīga Latvijā un tiek 
sagatavoti konkurētspējīgi darbinieki. Par darba ieguves izredzēm Latvijā studenti ir optimistiski, bet 
mazāk optimistiski – par darba iespējām ārzemēs.  
Studiju programmai ir daudz stipro pušu – lekcijas lasa augsti profesionāli mācībspēki, studiju kursi ir 
interesanti, programma ir daudzpusīga. Ļoti atzinīgi tiek vērtēta sadarbība ar vieslektoriem no Rīgas. 
Studenti pozitīvi vērtē iespēju veikt praksi, īpaši atzīmējot lauku praksi, kuras laikā tiek veikti pētījumi 
dabā.  
Tomēr aptaujātie norāda arī uz trūkumiem – viņuprāt, ne visu kursu apguve ir lietderīga, atsevišķos 
studiju kursos viela pārklājas. Studenti ierosina rast iespēju, ka viens docētājs nemāca vairākus kursus, 
tādējādi būtu iespējama plašāka iepazīšanās ar nozares speciālistiem. Daudzi aptaujātie uzsver, ka 
nepieciešams vairāk praktisko nodarbību, uzņēmumu apmeklējumu, ekskursiju, sadarbības ar 
potenciālajiem darba devējiem un vides uzraudzības institūcijām. Inženierijas virziena studenti izsaka 
savas vēlmes – vairāk inženierijas, vairāk modelēšanas datorā, vairāk aprēķinu! Aptaujātie atzīmē, ka 
nav pietiekama tehniskā nodrošinājuma laboratorijās. 
Studenti norāda, ka nepieciešama lielāka prakses uzdevumu atbilstība studijās apgūtajam, informācijai 
par praksi jābūt zināmai vēl agrāk (lai atrastu prakses vietu) un jāieplāno vairāk prakses. 
Vajadzības gadījumā studenti apmeklē konsultācijas, pārsvarā gan rakstot bakalaura darbus, taču 
mācībspēku (un arī strādājošo studentu) aizņemtības dēļ, nav viegli atrast konsultācijas laiku.  
69% aptaujāto studentu izmanto MOODLE un atzīst, ka tajā ir ievietots viss nepieciešamais un to 
varētu izmantot vairāk pasniedzēju. 
Studēt ārzemēs vai doties tur praksē neplāno ap 73%, jo nepieciešams strādāt, nav atbilstošu 
svešvalodas zināšanu, kā arī traucē ģimenes apstākļi. 
93% studentu regulāri apmeklē lekcijas, bet tikai 79% vērtē savas sekmes kā labas vai teicamas. 
Vairāk kā puse aptaujāto jauniešu studiju laikā strādā, pēc studijām 45% jauno speciālistu plāno strādāt 
ar studijām saistītā specialitātē, bet 14% - ar studijām nesaistītā specialitātē. 
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13. Absolventu aptaujas un to analīze 
Absolventu aptauja veikta 2014.gada vasarā un attiecināma uz 2013.gada absolventiem 
http://kvs.liepu.lv/datnes.php?mape=/Citi%20KVS%20pievienotie%20dokumenti/Absolventu%20apta
ujas/2014  

Aptaujā piedalījušies 4 programmas „Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un 
inženierija” absolventi (visi „Vides pārvaldības virzienā”). Nelielā respondentu skaita dēļ rezultāti 
uzskatāmi par indikatīviem un turpmāk ir jādomā par absolventu vērtējuma m. Absolventi kopumā ir 
apmierināti ar studiju programmu un iegūtajām zināšanām, īpaši akcentējot prakšu lietderību.  

Aptaujā atbildēja studiju programmas Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un 
inženierija 4 absolventi, viens 2012.gada un trīs 2013.gada absolventi. Visi aptaujātie absolventi 
studējuši par valsts budžeta līdzekļiem.  

Tikai viena absolvente no aptaujātajiem strādā specialitāte (Pārtikas drošības, dzīvnieku 
veselības un vides zinātnes institūta BIOR Kurzemes reģionālajā laboratorijā), divi nestrādā 
specialitātē (sabiedrisko attiecību speciālists, lietvede). Lai gan absolventi nestrādā specialitātē, uz 
jautājumu par studiju programmā apgūto zināšanu pietiekamību, lai pildītu darba pienākumus, 1 
absolvents atbild apstiprinoši, 2 absolventi to novērtē kā daļēju.  

Pozitīvāk tiek novērtētas LiepU iegūtās praktiskās iemaņas, lai sekmīgi pildītu darba 
pienākumus. 3 absolventi atzīst, ka tās ir pilnībā pietiekošas, bet 1 absolvents atbild noliedzoši. 

Savu profesionālās sagatavotības līmeni ar labi vērtē 3 absolventi, bet 1 uzskata, ka tā ir  slikta, 
tāpēc attiecīgi 3 studenti labprāt ieteiktu šo studiju programmu citiem jauniešiem, bet 1 neieteiktu. 

Lai uzlabotu studiju procesu, absolventi iesaka lielāku uzmanību pievērst praktiskajām 
nodarbībām, vairāk saistīt teoriju ar praksi. 

Kopš 2012.gada ticis izzināts darba devēju viedoklis. Par profesionālā bakalaura studiju 
programmu „Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija” pārskata periodā saņemtas 
pozitīvas darba devēju atsauksmes. 

LiepU prakšu vietu/ darba devēju veiktā aptauja laika posmā no 2013. līdz 2014.gadam norāda, 
ka bakalaura studiju programmas „Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija” 
studentu kopējais profesionālās sagatavotības līmenis ir labs. Savu profesionālo izaugsmi studenti 
apliecināja komunikācijas prasmēs, infiltrāta attīrīšanas un gāzes iekārtu tehnoloģijās, vides 
aizsardzības un ūdens kvalitātes uzraudzības jomā.  

Studiju programmas pilnveidei prakses vadītāji iesaka lielāku uzmanību pievērst teorētisko 
zināšanu pielietošanai praksē. Teorētiskās zināšanas darba devēji liel ākajai daļai studentu vērtē kā 
labas, bet nelielai daļai – kā apmierinošas. 

 

14. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā universitātē tiek īstenota, izmantojot likumā 

noteikto studējošo pārstāvniecību augstskolas lēmējinstitūcijās – Senātā, DIF domē, Studentu padomē. 
2014./2015. studiju gadā pēc Studentu padomes iniciatīvas tiek organizētas ikmēneša diskusijas ar 
universitātes vadību par aktuālām studiju procesa pilnveidošanas problēmām. Ar studiju programmu 
saistītie specifiskie un organizatoriskie jautājumi tiek risināti ikdienā galvenokārt studentu pārrunās ar 
studiju programmas direktoru un DIF dekāni. Katra studiju kursa noslēgumā studenti tiek aicināti 
sniegt vērtējumu par kursa īstenošanu un pasniedzēja darbu, savukārt reizi studiju gadā studenti tiek 
iesaistīti Kvalitātes vadības sistēmas vadītājas organizētā aptaujā par viņu apmierinātību ar studijām un 
studiju vidi. Studentu vērtējumi un ieteikumi tiek izmantoti studiju procesa un pasniedzēju darba 
kvalitātes pilnveidei. 

Problēmsituācijas tiek risinātas programmas docētāju sanāksmēs un individuālās sarunās ar 
mācībspēkiem. 
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Pašnovērtējuma periodā vides studentu aktivitāte LiepU attīstības procesos ir ievērojami 
aktivizējusies, iesaistoties ekoskolu kustībā (Liepu Eko augstskolas sertifikātu ir ieguvusi 2014.gadā; 
http://www.irliepaja.lv/lv/raksti/liepajnieki/liepu-sanem-vienigas-eko-augstskolas-titulu-kurzeme/).  

15.  Secinājumi  
1. Studiju programmas attīstība notiek saskaņā ar LiepU stratēģiskajiem plānošanas dokumentiem, 

tās attīstību atbalsta darba devēji un sociālie partneri. 
 

2. Studējošo skaits programmā ir kopumā stabils. Vidēji absolventu skaits ir 12- 13 katru gadu. 
Absolventu skaits 2014./2015.studiju gadā - 12. 

 
3. Akadēmiskā personāla sastāvs ir optimizēts, samazināts pieaicināto docētāju īpatsvars, tomēr 

akadēmiskā personāla ilgtspēja un zinātniskās darbības aktivitātes vides zinātnē paaugstināšana 
ir arī turpmāk sistemātiski risināms jautājums. 
 

4. ERAF projekta „Liepājas Universitātes infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija 
prioritāro virzienu studiju kvalitātes uzlabošanai, nodrošinot vienlīdzīgu iespēju principu un 
universālu vides pieejamību” īstenošana būtiski uzlabojusi studiju vides kvalitāti, laboratoriju 
iekārtošanas un aprīkošanas darbs ir turpināms pēc mēbeļu saņemšanas. 
 

5.      Pārskata periodā ir veikti būtiski uzlabojumi studiju programmas un virziena kvalitātes, resursu  
          un ilgtspējas nodrošināšanā. 
 
6.      Pārskata periodā veiktie uzlabojumi ir novērtēti un studiju virziens „Vides aizsardzība” 2015. 
         gada jūnijā akreditēts uz 6 gadiem . 
 
7.     Turpmāk veicamās darbības studiju programmas kvalitātes nodrošināšanā ir atspoguļotas studiju         
virziena attīstības plānā (skatīt IV nodaļā 1. tabulā.). Būiskākie uzlabojumi, kas saistāmi ar bakalaura 
studiju programmu, ir docētāju ar doktora grādu īpatsvara paaugstināšana, ārzemju vieslektoru 
aktīvāka piesaiste, akadēmiskā personāla publicēšanās recenzējamos izdevumos veicināšana, aktīvāka 
ārvalstu studentu piesaiste un vides ķīmijas laboratorijas pilnveide.  
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III. Profesionālās maģistra studiju programmas “Ekotehnoloģijas” 
raksturojums  

1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi 
Mērķis ir nodrošināt uz holistisku un ilgtspējīgu attīstību virzītas valsts ekonomikas, vides un 
sociālajām vajadzībām atbilstošas profesionālā maģistra studijas ekotehnoloģijā, veicinot 
starpdisciplināritātes, interdisciplināritātes un pētnieciskās darbības integrāciju un patstāvīgu uz 
ilgtspējīgu attīstību orientētu vides speciālistu kompetences attīstību.  
Uzdevumi: 

1. nodrošināt kritiski reflektējošu izpratni par vides zinātnes konceptuālajām zināšanām un 
attīstīt studentu specializācijas prasmes šo zināšanu pielietojumam vides tehnoloģij u, vides 
ekonomikas, sabiedrības veselības jomās;  

2. veicināt darba tirgus prasībām, sociālajām, vides un ekonomiskajām vajadzībām atbilstošu 
akadēmisko un profesionālo prasmju attīstību ekotehnoloģijās, studenta kreatīvo un kritisko 
domāšanu; 

3. iesaistīt studentus pētnieciskajā darbībā, inovācijas radīšanā un tās pārnesē ekonomikā, vidē, 
sociālajā jomā;  

4. veicināt piederības izjūtu vienotai Eiropas izglītības telpai un prasmi konstruktīvi izvērtēt tās 
vides dažādību. 
 

2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti 
Studiju laikā students ir ieguvis teorētiskas zināšanas un pētnieciskā darba pieredzi akadēmiskās 

un profesionālās karjeras veidošanai. Studiju programmas paredzētie rezultāti atbilst Latvijas 
kvalifikāciju ietvarstruktūras ciklu noslēguma prasību aprakstu (Cycle descriptors) 7. līmenim (MK 
noteikumu Nr.990 „Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju” 1. pielikums).  
Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti: 

Apgūt teorētiskos pamatkursus vides zinātnē, kas attīstīta prasmes un spēju patstāvīgi izmantot 
teoriju un metodes vides problēmu risināšanā, lai veiktu pētniecisku darbību vai augsti kvalificētas 
profesionālas funkcijas. Argumentēti diskutēt par sistēmiskiem vides zinātnes jautājumiem, integrēt 
dažādu jomu zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā. 

Apgūt nozares profesionālās specializācijas kursus, kas nodrošina nepieciešamās speciālās 
iemaņas un prasmes, veikt patstāvīgus pētījumus un apkopot rezultātus pētniecības darbā vides zinātnē 
un maģistra darbā, veikt prakses uzdevumus, apliecinot teorētisko zināšanu integrēšanas prasmes 
praktiskajā profesionālajā darbībā un izpratni par ētisko atbildību par zinātnes rezultātu vai 
profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību. 

Profesionālais maģistrs vides zinībās spēs:  
1. parādīt zināšanas, kas atspoguļo mūsdienu vides zinātnes, kā arī vadības zinātnes, 

dabaszinātņu, psiholoģijas, ekonomikas jaunākos sasniegumus un atziņas, kas ir 
pielietojamas gan specializētu profesionālās jomas, gan dažādu profesionālās darbības sfēru 
starpdisciplinārās saskares sektoru problēmu risināšanā, gan arī studenta kā personības 
attīstībā (komunikācija, ētika, kreativitāte u.c.);   

2. izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisku darbību vai 
augsti kvalificētas profesionālas funkcijas;  

3. argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem vides zinātnes un 
profesionālās jomas aspektiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem; 

4. patstāvīgi organizēt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju, uzņemties atbildību par 
personāla grupu darba rezultātiem un to analīzi, veikt uzņēmējdarbību, inovācijas vides 
zinātnē, veikt profesionālo darbību, pētniecību vai tālāku mācīšanos sarežģītos un 
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neprognozējamos apstākļos un, ja nepieciešams, tos pārveidot, lietojot jaunas metodoloģiskās 
pieejas;  

5. formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas, pamatot 
lēmumus; 

6. integrēt dažādu jomu zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības vai 
profesionālās darbības metožu attīstībā, parādīt izpratni un ētisko atbildību par zinātnes 
rezultātu vai profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību. 

 

3. Studiju programmas plāns 
Studiju programma tiek realizēta gan latviešu, gan angļu valodā (skatīt 1.tabulu). Studiju 

programmas realizācijai angļu valodā, studiju programmas plāns papildināts ar 8 kredītpunktiem 
latviešu valodas apguvei. 

1.tabula 
Studiju programmas “Ekotehnoloģijas” pl āns 

Nr. Studiju kursa nosaukums 

Studiju gads un semestris 
KRP un pārbaudes formas (I, E) 

KRP 
Pilna laika klātienes studijas 
1. 2. 

   
1. 2. I/E 3. I/E 

 
Obligātās izvēles kursi (A daļa) 26/ 34* 20/ 24* 6/ 10* 

   
1. Vides zinātne un pārvaldība  2 2 

 
E/- 

  
2. Ekoloģija un ekotehnoloģiju attīstība 3 3 

 
E/- 

  
3. Vides tehnoloģiju sistēmas 2 2 

 
E/- 

  
4. Interdisciplinārā vides ekonomika 2 2 

 
E/- 

  
5. Sociālantropoloģija vides studijās 2 2 

 
E/- 

  
6. Postmodernā vides psiholoģija 2 2 

 
E/- 

  
7. Vides projektu izstrāde un vadība 3 

 
3 -/E 

  
8. Inovāciju vadība un ekoinovācija 3 3 

 
E/- 

  
9. Vides sistēmu dinamika un modelēšana 2 2 

 
E/- 

  
10. Vides zinību pētniecības metodoloģija 2 2 

 
E/- 

  
11. Pētniecības darbs vides zinībās  3 

 
3 -/E 

  
12. Latviešu valoda ārzemju studentiem I * 4* 4* 

 
E/- 

  
13. Latviešu valoda ārzemju studentiem II* 4*  4* -/E   

 
Ierobežotās izvēles kursi (B daļa) 8 0 8 

   

 
Specializācija "Vides ekonomika" (B1) 8 0 8 -/E 

  
14. Klimata pārmaiņu ekonomika 2 

 
2 -/E 

  

15. 
Ekotehnoloģijas: ekonomiskais 
novērtējums 

2 
 

2 -/E 
  

16. Vides vērtību monetārā vērtēšana 2 
 

2 -/E 
  

17. Vides grāmatvedība 2 
 

2 -/E 
  

 
Specializācija "Vides psiholoģija un 
veselība" (B2) 

8 0 8 -/E 
  

18. Reklāmpsiholoģija ilgtspējīgai attīstībai 2 
 

2 -/E 
  

19. Veselības psiholoģija  2 
 

2 -/E 
  

20. Vides dizains un ainavu arhitektūra 2 
 

2 -/E 
  

21. Kurortoloģija 2 
 

2 -/E 
  

 
Specializācija "Vides tehnoloģijas" (B3) 8 0 8 -/E 
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22. Atjaunojamie resursi un tehnoloģijas 2 
 

2 -/E 
  

23. 
Vides tehnoloģiju pielietojums un 
novērtējums 

2 
 

2 -/E 
  

24. Komunālās saimniecības inženierija 2 
 

2 -/E 
  

25. 
Ilgtspējīgas infrastruktūras 
apsaimniekošana  

2 
 

2 -/E 
  

 
Prakse (B daļa) 6 

 
6 

   

26. 
Prakse B1 Vides ekonomika 
Prakse B2 Vides psiholoģija un veselība 
Prakse B3 Vides tehnoloģijas 

6 
 

6 -/E 
  

 
Gala/valsts pārbaudījumi 20 

   
20 

 
27. Maģistra darbs  20 

   
20 -/E 

 
KOPĀ 60/ 68* 20/ 24* 

20/ 
24*  

20 
 

* KRP skaits studijām angļu valodā (+8 KRP Latviešu valodas apguve) 
 

4. Studiju programmas organizācija  
Studiju programmas organizācija tiek īstenota atbilstoši LiepU normatīvajiem dokumentiem, 

kuri apkopoti Kvalitātes vadības sistēmā (KVS). Normatīvajos dokumentos ir noteiktas studiju procesa 
organizācijas procedūras, informācijas un dokumentācijas aprites sistēma, precizēti studiju procesā 
iesaistītā personāla pienākumi un tiesības. Studiju process tiek organizēts saskaņā ar Dabas un 
inženierzinātņu fakultātes (DIF) Domē apstiprināto studiju gada plānu. Ar programmas īstenošanu 
saistītie studiju satura un organizācijas jautājumi regulāri tiek apspriesti DIF Domes sēdēs un vides 
zinātņu jomas mācībspēku sanāksmēs.  

Studiju programma veidota saskaņā ar Liepājas Universitātes mērķiem un uzdevumiem, kas 
noteikti Liepājas Universitātes attīstības stratēģijā 2008.-2018.gadam: 
• nodrošināt iespēju iegūt akadēmisko un profesionālo augstāko izglītību, veikt pētījumus Liepājas 

Universitātes atbilstošajās zinātņu nozarēs; 
• iesaistīt sociālos partnerus studiju programmu kvalitātes nodrošināšanai; 
• rūpēties par jauno speciālistu sagatavošanu darba tirgus prasībām, nodrošinot kvalitatīvu un 

pieejamu studiju vidi; 
• attīstīt studentu un mācībspēku mobilitāti dažādos līmeņos, integrējoties Eiropas izglītības telpā; 

sadarboties ar citām Latvijas augstskolām; 
• informēt un izglītot sabiedrību par jaunākajiem sasniegumiem pētniecībā, studiju procesā, 

notikumiem ekonomikā, politikā Latvijā un pasaulē. 
Studiju programmas īstenošanu pārrauga un ar mācībspēkiem galvenokārt nodrošina LiepU 

Dabas un inženierzinātņu fakultāte (DIF), to īsteno Vides aizsardzības virziena vides zinātņu jomas 
mācībspēki. 

Studiju programmas iekšējās kvalitātes mehānismu nodrošina: 
6) studiju programmas direktora komunikācija ar studentiem semestra laikā; 
7) KVS vadītājas organizētās studentu aptaujas par studiju organizācijas kvalitāti un atsevišķu 

mācībspēku darba kvalitātes novērtējumu; 
8) studiju programmas satura un organizācijas izvērtējums DIF Domes sēdēs un VPC sanāksmēs;  
9) DIF dekānes un studiju programmas direktora individuālās pārrunas ar mācībspēkiem par 

atsevišķo studiju kursu satura savstarpējo saskaņotību, praktisko darbu nodrošinājumu un 
studentu apmierinātību ar studijām un studiju vides nodrošinājumu; 

10) mācībspēku kvalifikācijas pilnveide saskaņā ar LiepU Zinātnes padomē apstiprinātajiem plāniem 
un pētnieciskā darba integrācija studiju darbā. 
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Studiju programmā prakse plānota 6 kredītpunktu apmērā. Prakses mērķis ir attīstīt profesionālās 

un sociālās kompetences, kas nepieciešamas mūsdienu uzņēmumā, integrējot studijas iegūtās 
teorētiskās zināšanas un tuvinot studiju saturu darbībai nozares uzņēmumos. 

Prakses uzdevumi ir iepazīties ar prakses organizācijas drošības noteikumiem, darba 
aizsardzības pasākumiem, ražošanā izmantotajiem standartiem un procedūrām; piedalīties ražošanas 
resursu plānošanā, izstrādājumu projektēšanā un ieviešanā, apgūt iemaņas sadarbībai ar pasūtītājiem, 
attīstīt iemaņas, kas nepieciešamas projektu izstrādes, ieviešanas un uzturēšanas plānošanai 
organizēšanai un kontrolei, pilnveidot sociālās un komunikatīvās kompetences, kas nepieciešamas 
komandas darba īstenošanai. 

Prakse studiju programmā Ekotehnoloģijas paredzēta 1.studiju gada 2.semestrī 6 KRP apjomā 
katrā studiju virzienā. Prakses vietas nodrošina studenti, fakultāte piedāvā prakses iespējas SIA „IK 
projekts” un SIA „B-Energy Consult” (skatīt 2.tabulu). 

Katra no praksēm sākas ar ievadinstruktāžu universitātē, ko veic studiju programmas direktors 
un Dabas un inženierzinātņu fakultātes sekretāre. Prakses dokumentēšana tiek īstenota atbilstoši LiepU 
noteiktajai kārtībai. Prakses laikā studenti veido prakses dienasgrāmatu virtuālo studiju vidē 
moodle.liepu.lv, kas ļauj programmas direktoram sekot prakses norisei uzņēmumos. Prakses 
noslēgumā tiek organizēts seminārs, kurā katrs no praktikantiem prezentē praksē sasniegtos rezultātus, 
kā arī diskutē par prakses norisi. 
 

2.tabula 
Studējošo prakses plānojums 2015./ 2016. studiju gadam 
 

Prakses vieta Studentu skaits 
SIA „IK projekts” 3 studenti 
SIA „B-Energy Consult” 3 studenti 
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5. Prasības, uzsākot studiju programmu 

Uzņemšanas nosacījumi  
2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība (iegūta 5.līmeņa profesionālā kvalifikācija (sociālās, 

vides, dabas,  inženier zinātnēs) vai cita 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība un vismaz 2 gadu 
darba pieredze vides pārvaldības vai vides aizsardzības jomā. 

Iestājpārbaudījumi  
Rakstisks pārbaudījums (līdz 3 lpp.) par brīvi izvēlētu un aktuālu pētniecisko problēmu. Pārrunas 

par pētnieciskās problēmas aktualitāti un personīgo pieredzi nozarē. 
Vērt ēšanas kritēriji : motivēta interese, profesionālā pieredze, vides problēmu interpretācijas 

prasmes, svešvalodu zināšanas. 
 

6. Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes 
un formas, tālmācības metožu izmantošana) 

Studiju programma tiek realizēta gan latviešu, gan angļu valodā ar dažādu studiju formu 
palīdzību - lekcijas, semināri, grupu darbi virtuālajā studiju vidē Moodle, projekta darbi, mācību 
ekskursijas, praktiskās un laboratorijas darbu nodarbības, studentu patstāvīgais darbs (individuālie 
darbi, pētniecības darbi, u.c. – atkarībā no izvēlētās specializācijas), prakse. Katra kursa realizācija 
paredz zināšanu, prasmju un kompetenču integrēšanu un prasmju pilnveidi, kursu savstarpēju 
pēctecību un to saistību ar studentu pētniecības darbu izstrādi.  

Kontaktstundu un patstāvīgā darba stundu proporcija atbilst valsts normatīvo dokumentu 
noteikumiem. Patstāvīgā darba satura apraksts iekļauts studiju kursu programmās. Liela daļa studiju kursu 
materiālu ir pieejami virtuālo studiju vidē Moodle. Turpat tiek īstenota daļa studiju aktivitāšu – pārbaudes 
darbi, studentu patstāvīgo dabu iesniegšana, grupas un komandas diskusiju forumi u.c. 

Lai nodrošinātu iespēju studentiem iepazīt praktisko uzdevumu klāstu vides zinātņu nozarē, 
studiju programmā paredzēta prakse uzņēmumos un organizācijās  1.studiju gadā.  

Studiju noslēgumā katrs students patstāvīgi, konsultējoties ar darba vadītāju, izstrādā maģistra darbu, 
kurā students parāda prasmi izmantot studijās iegūtās zināšanas un prasmes, spēju radoši risināt praktiskas 
un teorētiskas problēmas. Maģistra darbu tematiku izvēlas students, saskaņojot to ar darba vadītāju, tā tiek 
apspriesta VPC un vides aizsardzības jomas mācībspēku sanāksmēs, un tiek apstiprinātas DIF Domes sēdēs.  

Sekmīgs maģistratūras darbs iespējams balstoties uz zinātniski pētniecisko darbu Dabas un 
inženierzinātņu fakultātē un Vides pētījumu centrā. Vides pētījumu centra zinātniski pētnieciskais 
darbs ir saistīts ar vides vērtību monetāru vērtēšanu, ēku energoefektivitātes paaugstināšanas iespējām, 
akvakultūru pētījumiem, eksperimentālo mikro-ekosistēmu / laboratorijas ekotehnoloģiju pētījumiem, 
vides dizaina psiholoģiskās ietekmes izpēti, vides uztveres un veselības pētījumiem, kultūrvides 
pētījumiem. Studiju programmas studentiem ir nodrošināta iespēja piedalīties zinātnisko projektu 
realizācijā un konferencēs. 
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7. Vērt ēšanas sistēma (izglītības kritēriji un v ērt ēšanas metodes studiju 
rezultātu sasniegšanai un novērt ēšanai, pārbaudes formas un kārt ība) 

Studentu zināšanu vērtēšanā tiek izmantota Izglītības un zinātņu ministrijas noteiktā 10 ballu 
sistēma. Zināšanu novērtējums balstās uz LiepU Senātā apstiprinātiem reglamentējošiem 
dokumentiem:  

- Nolikums par pamatstudijām un augstākā līmeņa studijām (apstiprināts Senātā 20.12.2010.; 
grozījumi 19.12.2011.); 

- Noteikumi par studiju kursa/ moduļa pārbaudījumiem (apstiprināti Senātā 20.05.2013.); 
- Noteikumi par gala pārbaudījumiem un valsts pārbaudījumiem (apstiprināti Senātā 

20.12.2010.; grozījumi 2012.gada 17.decembrī); 
- Noteikumi par mācībspēku un studējošo savstarpējiem pienākumiem un tiesībām 

(apstiprināts Senātā 21. 02. 2011.). 
Ieskaites un eksāmenus studenti kārto studiju kursu nobeigumā. Lielākajā daļā studiju kursu tiek 

īstenoti patstāvīgie darbi, kas nodrošina iespēju noteikt studiju rezultātu sasniegšanas pakāpi un studiju 
progresu semestra laikā. Patstāvīgie darbi (prezentācijas, referāti u.c.) vairumā gadījumu tiek vērtēti ar 
atzīmi, atsevišķos gadījumos – nofiksējot, vai ir/nav darbs iesniegts vērtēšanai. Virtuālo studiju vidē 
Moodle īstenotajos studiju kursos, studentiem pieejami patstāvīgo darbu aktuālie vērtējumi visa 
semestra laikā. Visu studiju kursu gala vērtējumi pieejami Augstskolu informācijas sistēmā 
www.lais.lv 

Ieskaitēm tiek piemērota kumulatīvā vērtēšanas sistēma, kas motivē studentus darbam visa 
semestra gaitā. Eksāmena vērtējums ir vai nu atsevišķa pārbaudījuma rezultāts, vai arī tas var veidoties 
no semestra darba vērtējuma un atsevišķa pārbaudījuma vērtējuma summas. Ar vērtēšanas sistēmu un 
studiju kursa apguves prasībām studenti tiek iepazīstināti studiju kursa sākumā. Tā apguves 
novērtējuma kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu sasniegšanai un novērtēšanai iekļauti 
konkrēto studiju kursu programmās.  

Studiju noslēgumā tiek aizstāvēts maģistra darbs aktuālu tēmu vides zinātnē, pirms darba 
aizstāvēšanas tas tiek apspriests vides jomas mācībspēku sapulcē, divās priekšaizstāvēšanās. Pirmā 
plānota studiju kursa „Pētniecības darbs vides zinībās” ietvaros, otra - prakses aizstāvēšanas laikā. Ja 
abas priekšaizstāvēšanas bijušas veiksmīgas un izpildīti visi formālie zinātniskā darba rakstīšanas un 
noformēšanas kritēriji, students tiek pielaists pie maģistra darba aizstāvēšanas. Maģistra darbu vērtē 
komisija piecu cilvēku sastāvā. 
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8. Studiju programmas izmaksas 
Ieņēmumi un izmaksas aprēķinātas 2014./2015.studiju gada 1.kursam visam studiju periodam – 

1,5 gadiem. Minimālais studējošo skaits: 10, no kuriem 7 studē par valsts budžeta līdzekļiem, 3 ir 
maksas studenti. 

Studiju programmas plānotie kopējie ieņēmumi 2014. – 2016.gadam ir EUR 40578,- (t.sk. 
finansējums no valsts budžeta līdzekļiem kultūras, sporta un dienesta viesnīcu izmaksu segšanai 
budžeta studentiem). 

Aprēķinos izmantotas 2013.gadā noteiktās bāzes izmaksas (EUR 1330,67 uz vienu studiju vietu) 
un Izglītības un zinātnes ministrijas noteikto koeficentu izglītības tematiskā jomā „Vides aizsardzība”: 
1,60312481, kā arī izmaksu koeficentu maģistratūras līmeņa studiju programmās: 1,50. Izglītības un 
zinātnes ministrijas noteiktās vienas studiju vietas izmaksas 2013.gadā tematiskā jomā „Vides 
aizsardzība” ir EUR 2133,22. Studiju maksa studiju programmai „Ekotehnoloģijas” 2014./2015.studiju 
gada 1.kursam ir plānota EUR 1519,40,- un tā ir plānota nemainīga visam studiju periodam. 

Studiju programmas izmaksas 2014.– 2016.gadam ir plānotas EUR 40578,- apmērā (skatīt 
3.tabulu).  

3.tabula 
Plānotās izmaksas studiju programmai „Ekotehnoloģijas” 

2014./2015.studiju gada 1.kursam (visam studiju periodam) 
Rādītāja nosaukums Summa, EUR 
Atl īdzība mācībspēkiem, t.sk.: 15004 
asoc. profesoriem 7760 
docentiem 2359 
lektoriem 4885 
Pārējās izmaksas (t.sk. atlīdzība LiepU zinātnisko institūciju personālam un 
pārējam personālam, komunālo pakalpojumu izmaksas un citas ar ēku, telpu 
uzturēšanu saistītās izmaksas, sakaru pakalpojumu izmaksas u.c. izmaksas) 25574 
Kopā izmaksas 40578 
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9. Studiju programmas atbilstība valsts profesionālās augstākās izglītības 
standartam 

4.tabula 
Studiju programmas apjoms kredītpunktos 

Studiju kursi 

Studiju kursi, 
kas nodrošina 
jaunāko 
sasniegumu 
apguvi nozares 
teorijā un 
praksē 

Pētnieciskā darba, 
jaunrades darba, 
projektēšanas darba 
un vadībzinību 
studiju kursi 

Pedagoģijas 
un 
psiholoģijas 
studiju kursi 

Nozares 
profesionālās 
specializācijas 
kursi 

Prakse 
Maģistra 
darba 
izstrāde 

A daļa B daļa B daļa B daļa 
12/ 20* KRP 12 KRP 2 KRP 8 KRP 6 KRP 20 KRP 
60/ 68* KRP 

* KRP skaits studijām angļu valodā (+8 KRP Latviešu valoda ārzemju studentiem) 
 

Atbilstoši Vides aizsardzības likuma 42.panta otrajai41 daļai studiju programmas obligātajā daļā 
studiju kursos „Vides zinātne un pārvaldība” un „Ekoloģija un ekotehnoloģiju attīstība” iekļauti vides 
aizsardzības tematikas jautājumi. 

Atbilstoši Civilās aizsardzības likuma 21.panta pirmajai daļai42 studiju programmas obligātajā 
daļā studiju kursa „Vides tehnoloģiju sistēmas” saturā iekļauti civilās aizsardzības tematikas jautājumi. 

Studiju kursi „Interdisciplinārā vides ekonomika”, „Vides projektu izstrāde un vadība” un 
„Inovāciju vadīšana un ekoinovācija” nodrošina profesionālas kompetences sasniegšanu 
uzņēmējdarbībā. 

Tādējādi var secināt, ka studiju programma „Ekotehnoloģijas” atbilst valsts profesionālās 
augstākās izglītības standartam43. 

                                                 
41 Vides aizsardzības likums, Latvijas Vēstnesis, 15.11.2006., Nr.183 (3551) 
42 Ministru kabineta noteikumi Nr.612, Rīgā 2007.gada 11.septembrī (prot. Nr.50 8.§), Minimālās prasības civilās aizsardzības kursa saturam un 
nodarbināto civilās aizsardzības apmācības saturam 
43 http://likumi.lv/doc.php?id=268761 
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10. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju 
virzienam atbilstošu Latvijas un vismaz divām Eiropas Savienības valsts 
atzītu augstskolu vai koledžu studiju programmām 

Eiropā tiek piedāvātas 174  maģistra studiju programmas, kas saistītas ar vides zinātni 
un tehnoloģijām (skatīt 5.tabulu).  

5.tabula 
Maģistra studiju programmas vides zinātnē un tehnoloģij ās Eiropā 2014.gadā 

Maģistra studiju 
programmu skaits 
vides zinātnē 

Valstis 

56 Anglija 
12 Dānija, Vācija 
11 Francija, Zviedrija 
7 Spānija, Austrija 
6 Nīderlande, Beļģija 
5 Somija, Grieķija, Polija, Latvija 
4 Norvēģija, Itālija 
3 Portugāle, Čehija 
2 Islande, Lietuva, Īrija, Šveice, Kipra 
1 Slovēnija, Ungārija, Igaunija, Izraēla 

174 Kopā 

 
Latvijā maģistra studiju programmas vides zinātnē tiek īstenotas 5 augstskolās (skatīt 6.tabulu). 

6.tabula 
Maģistra studiju programmas vides zinātnē Latvij ā 2014.gadā 

Studiju programmas nosaukums Augstskola 

Akadēmiskās maģistra studiju programmas    

Vides inženierzinātne  LLU 

Vides zinātne   LU 

Vides zinātne  RTU 

Profesionalās maģistra studiju programmas    

Vides aizsardzība  RA 

Vides plānošana   DU 
 

Profesionālās maģistra studiju programmas tiek piedāvātas tikai reģionālās augstskolās – 
Rēzeknē un Daugavpilī. Salīdzinājums veikts ar RA, jo DU galvenais uzsvars uz evolucionāro 
bioloģiju un ekoloģiju (skatīt 7.tabulu). 
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7.tabula 
Studiju programmu salīdzinājums 

Krit ēriji LiepU RA 
Programmas nosaukums Ekotehnoloģijas Vides aizsardzība 

Iegūstamais grāds un 
kvalifikācija 

Profesionālais maģistrs vides zinībās 
(Mg.sc.env.) 

Profesionālais maģistra grāds 
vides aizsardzībā  

Studiju ilgums gados 1,5 1,5 
Programmas apjoms 
KRP 

60 60 

Programmas saturs: 
  

L īdzīgie studiju kursi 
(iekavās kredītpunkti) 

Ekoloģija un ekotehnoloģiju attīstība 
(3) 

 Bioloģiskie un bioķīmiskie 
procesi vidē (6)Fizikālie un 
ķīmiskie procesi vidē (6) 
Mikrobioloģiskais piesārņojums, 
tā kontrole (2)  

Vides tehnoloģiju sistēmas (2) 
 Lāzeru izmantošana vides 
kvalitātes kontrolē (4) 

 Vides zinību pētniecības 
metodoloģija (2) 
Pētniecības darbs vides zinībās (3) 

 Vides pētījumu metodoloģija un 
matemātiskais aparāts (6)  

 Vides zinātne un pārvaldība (3) 

Vides kvalitātes vadība un 
sertifikācija (4) 

Kompleksās vides monitoringa 
sistēmas un ĢIS (4)  

 Postmodernā vides psiholoģija (2)  Ekoloģiskā psiholoģija (4)  

 

 Atšķir īgie studiju 
kursi  

Vides projektu izstrāde un vadība (3) 
 

Sociālantropoloģija vides studijās (2) 
 

 Vides sistēmu dinamika un 
modelēšana (2)  
 Interdisciplinārā vides ekonomika 
(2)  
Inovāciju vadīšana un ekoinovācija 
(2)  

 Specializācijas 

Vides tehnoloģijas (8) 
 

Vides ekonomika (8) 
 

Vides psiholoģija un veselība (8) 
 

Prakse 6 KRP 6 KRP 

Maģistra darbs 20 KRP 20 KRP 
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Studiju programmu „Vides aizsardzība” un “Ekotehnoloģijas” salīdzinājums: 
Kopīgais: 
1. plaši pārstāvēti ne tikai tradicinonālie vides tehnoloģiju un pārvaldības kursi, bet arī vides/ 

ekoloģiskā psiholoģija, kas ne tikai nodrošina vides procesu adekvātāku akadēmisko izpratni, 
bet arī paplašina absolventu darba iespējas, t.sk. veicinot to adaptivitāti; 

2. saturā plaši pārstāvēti nozares jaunāko sasniegumu atspoguļojoši kursi, kā arī metodoloģiskie 
kursi (t.sk. pētnieciskie, vadības); 

3. saturs un metodoloģiskie akcenti stimulē studentu analītisko un sistēmisko domāšanu, 
nodrošina zināšanas un prasmes dabas un vides resursu apsaimniekošanā. 

Atšķirīgais: 
1. „Vides aizsardzība” nepiedāvā specializācijas iespējas; 
2. „Vides aizsardzība” piedāvā vides inženiera kvalifikāciju; 
3. “Ekotehnoloģijas” piedāvā trīs specializācijas; 
4. “Ekotehnoloģijas” piedāvā vairākus vadības kursus (projektu un inovāciju vadība), kā arī 

vides sistēmu dinamikas modelēšanu, kas paplašina absolventu darba un pašnodarbinātības 
iespējas. 

ES galvenokārt tiek realizētas divgadīgas programmas ar 80 KRP. Lielākā daļa programmu ir 
vides zinātnē, enerģētikas tehnoloģijās, vides inženierijā, ilgtspējīgā attīstībā. 

Konceptuāli analogas studijas tiek realizētas, piem., vides tehnoloģiju maģistra studiju 
programmās Dublinas (Īrija) Universitātes koledžā,  Londonas Impēriskajā koledžā, Karaliskajā 
Tehnoloģiskajā Institūtā (Zviedrija) u.c. Detalizētākam salīdzinājumam izvēlētas 2, pēc satura 
vistuvākās, studiju programmas (skatīt 8.tabulu): 

1. Vidus-Zviedrijas Universitātes Starptautiskā maģistra programma “Ekotehnoloģija un 
ilgtspējīga attīstība” (ECOSUD) 

2. Stavangeras Universitātes (Norvēģija) Starptautiskā inženierzinātņu maģistra studiju 
programma “Vides tehnoloģijas” (ET). 

8.tabula 
Studiju programmu salīdzinājums 

Krit ēriji LiepU ECOSUD ET 
Programmas 
nosaukums 

Ekotehnoloģijas 
Ekotehnoloģija un 
ilgtspējīga attīstība 

Vides tehnoloģijas 

Iegūstamais grāds 
un kvalifikācija 

Profesionālais maģistrs vides 
zinībās (Mg.sc.env.) 

Inženierzinātņu maģistrs 
(M.Eng.) 

Vides zinātnes maģistrs 
(M.Sci.) 

Studiju ilgums 
gados 

1,5 2 1,5 

Programmas 
apjoms KRP 

60 80 60 

Programmas 
saturs:    

L īdzīgie studiju 
kursi 
(iekavās 
kredītpunkti) 

Ekoloģija un ekotehnoloģiju 
attīstība(3) 

 Ekotehnoloģija  (10) 
 Dabiskās ūdens 
sistēmas(6,7) 

 Vides tehnoloģiju sistēmas( 2) 
 Tehnoloģija un sabiedrība 
vides perspektīvā (5) 

 Separācijas 
tehnoloģija(3,35) 

 Inovāciju vadīšana un 
ekoinovācija (2) 

 Inovāciju sistēmas un 
tehnoloģiju izplatīšana(5) 

Ūdens attīrīšana un 
membrānas(6,7) 

 Vides zinību pētniecības 
metodoloģija(2) 

 Metodoloģija 
sistēmperspektīvā(5) 

 Ūdens zinātnes un 
tehnoloģijas metodes(6,7) 

 Vides sistēmu dinamika un 
modelēšana(2) 

  Metodoloģija 
sistēmperspektīvā(5) 

 Vides procesu 
analīze(3,35) 

 Klimata pārmaiņu 
ekonomika(2) 

 Klimata izmaiņas un rīcību 
stratēģija(5) 

 - 

 Interdisciplinārā vides 
ekonomika(2) 

 Ilgtspējīgas attīstības 
instrumenti starptautiskā 

 - 
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perspektīvā(5) 

 

 Atšķir īgie 
studiju kursi  

 Vides zinātne un pārvaldība(3) 
Enerģijas un materiālu 
plūsmas apbūvētajā 
vidē(5) 

 Ūdens ķīmija(6,7) 

 Sociālantropoloģija vides 
studijās(2)  

 Vides 
mikrobioloģija(3,35) 

 Postmodernā vides 
psiholoģija(2) 

     

 Vides projektu izstrāde un 
vadība(3) 

    

Specializācijas 

  

Vides tehnoloģijas(8) Izvēles kursi (20) 
 Šelfa vides 
inženierija(3,15) 

Vides ekonomika(8) 
 

Ūdens zinātnes un 
tehnoloģijas(3,15) 

Vides psiholoģija un veselība(8) 
  

Prakse 

 
6 KRP 

  
Maģistra darbs 

 
20 KRP 20 KRP 20 KRP 

 
Studiju programmu ECOSUD un “Ekotehnoloģijas” salīdzinājums: 
Kopīgais: 
1. atteikšanās no ekotehnoloģiju koncepcijas tradicionāli šauri bioloģiskā un inženierzinātniskā 

traktējuma, tā vietā realizējot interdisciplināru, holistisku metodoloģisko perspektīvu 
(ECOSUD saglabā tehnoloģisko uzsvaru), kas ne tikai nodrošina vides procesu adekvātāku 
akadēmisko izpratni, bet arī paplašina absolventu darba iespējas, t.sk. veicinot to adaptivitāti; 

2. saturā plaši pārstāvēti nozares jaunāko sasniegumu atspoguļojoši kursi, kā arī metodoloģiskie 
kursi (t.sk. pētnieciskie, jaunrades, vadības); 

3. saturs un metodoloģiskie akcenti stimulē studentu analītisko un sistēmisko domāšanu, 
nodrošina zināšanas un prasmes dabas un vides resursu apsaimniekošanā, sabalansējot plašo, 
daudzveidīgo, sarežģīto cilvēkvides procesu sistēmisku izpratni ar konkrētajām 
instrumentālajām tehnoloģiskajām zināšanām. 

Atšķirīgais: 
1. ECOSUD piedāvā 20 izvēles kursu iekļaušanu studiju programmā; 
2. ECOSUD uzņem studiju programma tad, ja bakalaura izglītībā vismaz 30 KRP ir īstenoti 

vides zinātnē vai vides tehnoloģijās / inženierijā; 
3. “Ekotehnoloģijas” piedāvā psiholoģijas studiju kursus; 
4. “Ekotehnoloģijas” piedāvā trīs specializācijas. 
 
Studiju programmu ET un “Ekotehnoloģijas” salīdzinājums: 
Kopīgais: 
1. abas studiju programmas nodrošina studentus ar nozares jaunāko sasniegumu kursiem; 
2. abas studiju programmas piedāvā specializācijas iespējas. 
Atšķirīgais: 
1. ET programma orientēta uz instrumentālām zināšanām un prasmēm, analītiskās domāšanas 

stimulēšanu; 
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2. “Ekotehnoloģijas” piedāvā vairāk pētnieciskā, jaunrades un projektēšanas darba kursus; 
3. “Ekotehnoloģijas” piedāvā psiholoģijas studiju kursus. 
Studiju programmas „Ekotehnoloģijas” konkurences priekšrocības un specifisko nišu 

ilgtspējīgas attīstības augstākās izglītības jomā nosaka interdisciplinaritātes principa konsekventa 
realizācija, akcentējot nereti ignorēto sociāli humanitāro dimensiju, kuras aktualizācija ir būtisks 
nosacījums ilgtspējīga patēriņa, ekotehnoloģiskā dzīvesveida, ekotehnoloģiju multifunkcionālā spektra 
bagātināšanas, tradicionālās kultūrvides saglabāšanas īstenošanai. Holistiskās un postmodernās 
paradigmas principu integrācija programmā stimulē ekoinovāciju radīšanu un zināšanu sabiedrības 
attīstības procesus. 

Programmas „Ekotehnoloģijas” salīdzinājums ar ECOSUD un ET profesionālajām maģistra 
studiju programmām un konkurences priekšrocību novērtējums apliecina, ka profesionālā maģistra 
studiju programma „Ekotehnoloģijas” adekvāti atspoguļo jaunākās starptautiskās ilgtspējīgas attīstības 
izglītības tendences.  

Eiropā vides pētījumu, pārvaldības un izglītības procesos tiek integrēts sistēmisks, 
interdisciplinārs pasaules redzējums. Sekojot šīm metodoloģiskajām tendencēm izstrādātā studiju 
programma interpretē ekotehnoloģijas nevis kā tradicionālās ekoloģijas lietišķo daļu, bet kā jaunu 
paradigmu ekosistēmu radīšanā un apsaimniekošanā, īpaši uzsverot, ka ekosistēmisko procesu 
ilgtspējīgums nav iedomājams bez estētiski psiholoģisko un kultūrvēsturisko aspektu, inženiertehnisko 
jaunāko sasniegumu, ekonomikas atziņu, veselības fenomenu izpratnes u.c. integrācijas pārvaldāmajā 
ekosistēmas modelī.  

Minētās integrācijas atspoguļojums ilgtspējīgas attīstības izglītībā (skat. 1.shēma) veicina ne 
tikai studentu ekoloģiskās inženierijas prasmju attīstību, bet arī bagātina psiholoģijas, ekonomikas u.c. 
profesionālās kompetences, tādejādi paplašinot studentu tālākās nodarbinātības un pašnodarbinātības 
iespējas. 
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Izlīdzinošais kurss 

 

 
Vides zinātne un 

pārvald ība   

  

 

 

 

   

Ievadkurs
s speciali-

zācijās 

 
Ekoloģija un ekotehnoloģiju 

attīstība  
Sociālantropoloģija vides 

studijās 

 
Vides tehnoloģiju sistēmas 

 
Postmodernā vides 

psiholoģija 
 

       

   
Interdisciplinārā vides 

ekonomika   

   
Vides projektu izstrāde un 

vadība   

    

 

   
        

Sistēmiskās 
domāšanas un 
inovāciju kursi 

 

 
Inovāciju vadība un 

ekoinovācija   

  
Vides sistēmu dinamika un 

modelēšana   

   

 

  

Pētniecības un 
jaunrades kursi 

 

 
Vides zinību pētniecības 

metodoloģija   

  
Pētnieciskais darbs vides 

zinībās   

  

 

 

 

   
        

 
Vides tehnoloģijas Vides ekonomika 

Vides psiholoģija un 
veselība 

Speciali-
zācija 

 

Atjaunojamie resursi 
un tehnoloģijas 

Klimata pārmaiņu 
ekonomika 

Reklāmpsiholoģija 
ilgtspējīgai attīstībai 

 

Vides tehnoloģiju 
pielietojums un 

novērtējums 

Klimata tehnoloģijas: 
ekonomiskais 
novērtējums 

Veselības psiholoģija 

 

Inženiertehniskie 
risinājumi komunālajā 

saimniecībā 

Vides vērtību 
monetārā vērtēšana 

Kurortoloģija: 
psiholoģiskais aspekts 

 

Ilgtspējīgas 
infrastruktūras 

apsaimniekošana 
Vides grāmatvedība Vides dizains 
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Prakse 

Maģistra darbs 

1.shēma. Studiju programmas “Ekotehnoloģijas” strukt ūras shēma 
Studiju programmā kurss „Vides zinātne un pārvaldība” veidots kā izlīdzinošs kurss 

reflektantiem ar dažādu iepriekšējo izglītību, lai radītu vienotu izpratni par vides zinātni. Tad, katrā no 
iespējamajiem specializācijas virzieniem, tiek īstenoti divi studiju kursi, lai studentiem būtu priekšstats 
par specializāciju saturu:  

• Vides ekonomika - Interdisciplinārā vides ekonomika, Vides projektu izstrāde un vadība; 
• Vides psiholoģija un veselība - Sociālantropoloģija vides studijās, Postmodernā vides 

psiholoģija; 
• Vides tehnoloģijas - Ekoloģija un ekotehnoloģiju attīstība, Vides tehnoloģiju sistēmas. 
Pēc izlīdzinošā kursa un specializācijas kursiem, lai attīstītu sistēmisku un inovatīvu domāšanu, 

tiek īstenoti studiju kursi Vides sistēmu dinamika un modelēšana un Inovāciju vadība un ekoinovācija. 
Pēc šo obligāto studiju kursu noklausīšanās, pirmā semestra beigās, studenti izvēlas specializācijas 
virzienu. Pētniecības darbs vides zinībās un prakse jau saistīti ar konkrētās izvēlētās specializācijas 
problēmām. Studiju programmas saturs redzams 1.tabulā. 
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12. Inform ācija par studējošajiem 
Pirmie studenti tika imatrikulēti 2014.gada rudenī. 2014./2015. studiju gadā studiju programmā 
studēja 11 studenti (6 – pirmajā studiju gadā, 4-otrajā studiju gad;a, 1 – akadēmiskajā pārtraukumā).  

13. Studējošo aptaujas un to analīze 

Saskaņā ar LiepU KVS sistēmas procedūru VS-1_I „Studentu vispārējās apmierinātības mērīšana”, 
studentu aptauja Katru gadu pavasara semestrī universitātes Kvalitātes vadības sistēmas vadītāja veic 
studējošo aptauju, lai novērtētu viņu apmierinātība ar studijām un studiju vidi.  

14. Absolventu aptaujas un to analīze 

Absolventu studiju programmā vēl nav.  

15. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošana universitātē tiek īstenota, izmantojot likumā 
noteikto studējošo pārstāvniecību augstskolas lēmējinstitūcijās – Senātā, DIF fakultātes domē, VPC. 
2014./2015.studiju gadā tiek organizētas ikmēneša diskusijas ar studentiem par aktuālām studiju 
procesa pilnveidošanas problēmām. Ar studiju programmu saistītie specifiskie un organizatoriskie 
jautājumi tiek risināti ikdienā galvenokārt studentu pārrunās ar studiju programmas direktori un 
Dabas un inženierzinātņu fakultātes dekāni. Katra studiju kursa noslēgumā studenti tiek aicināti 
sniegt vērtējumu par kursa īstenošanu un pasniedzēja darbu, savukārt reizi studiju gadā studenti tiek 
iesaistīti Kvalitātes vadības sistēmas vadītājas organizētā aptaujā par viņu apmierinātību ar studijām 
un studiju vidi. Studentu vērtējumi un ieteikumi tiek izmantoti studiju procesa un pasniedzēju darba 
kvalitātes pilnveidei. 
 

16. Secinājumi 
1. Studiju infrastruktūra ir pietiekami labi attīstīta, lai nodrošinātu kvalitatīvu studiju procesu.  
2. Akadēmiskā personāla sastāvs ir optimizēts, kvalifikācija ir atbilstoša studiju programmas 
īstenošanas prasībām, tomēr akadēmiskā personāla ilgtspēja un zinātniskās darbības aktivitātes vides 
zinātnē paaugstināšana ir arī turpmāk sistemātiski risināms jautājums. 
Studējošo skaits programmā pirmajā studiju gadā ir 6, otrajā 4. Salīdzinoši nelielais studentu skaits 
konkrētajā studiju gadā ir saistīts ar nepietiekamiem programmas popularizēšanas pasākumiem, jo 
licence tika saņemta tikai 2014.gada maijā. Prognozējamais absolventu skaits 2015./2016.studiju gadā 
- 6. 
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IV. Kopsavilkums par studiju virziena “Vides aizsardzība” att īstības 
plāniem 

Studiju virziena attīstības plāns 2015.- 2020.gadam (skatīt 1.tabulu) ir veidots, ņemot vērā  ārējo un 
LiepU iekšējo normatīvo dokumentu prasības  un plānošanas dokumentu pamatnostādnes. Tas atbilst 
LiepU un DIF attīstības stratēģijām.  Prioritārie virzieni ir saistīti ar studiju virzienu un programmu 
vērtēšanas kritēriju grupām (kvalitāte, resursi, ilgtspēja un sadarbība). Virziena attīstības plānā pamatā 
izdalāmi četri virzieni: kvalificēts un ilgtspējīgs akadēmiskais personāls, akadēmiskā personāla un 
studējošo pētnieciskā aktivitāte, studiju programmu satura nepārtraukta pilnveide un materiāli tehniskais 
nodrošinājums. Prioritārajiem rīcības virzieniem atbilstošie uzdevumi tiek iekļauti arī ikgadējos LiepU un 
DIF darba plānos. 
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1.tabula 

Studiju virziena „Vides aizsardzība” att īstības plāns 2015.- 2020.gadam 
Darbības 

priorit ārie 
virzieni 

Uzdevumi Atbild īgais par 
izpildi 

Izpildes 
termiņš Sagaidāmais rezultāts 

1. Studiju virziena, programmu un studiju kursu m ērķiem un prasībām atbilstošs, kvalificēts un ilgtspēj īgs akadēmiskais personāls  

 

1. Ievēlēto docētāju ar doktora grādu inženierzinātnēs un eksaktajās 
zinātnēs īpatsvara palielināšana 

Dekāns sadarbībā 
ar studiju 
programmu 
direktoriem 

2020.gads 
Ievēlēto docētāju ar atbilstošu doktora 
grādu skaits palielinājies par 3 

2. Profesionāļu  iesaiste studiju kursu docēšanā 

Dekāns sadarbība 
ar studiju 
programmu 
direktoriem 

Regulāri, 
atbilstoši 
studiju 
plānam 

Pamatdarbā strādājošo un pieaicināto 
docētāju līdzsvars; teorijas un prakses 
sasaistes nodrošināšana 

3. Nodrošināt ārzemju vieslektoru līdzdalību katrā studiju 
programmā reizi gadā vismaz 2 KRP apjomā. 

Dekāns sadarbībā 
ar studiju 
programmu 
direktoriem 

Katru gadu 
Vieslektoru līdzdalība katrā studiju 
programmā reizi gadā vismaz 2 KRP 
apjomā. 

4. Veicināt mācībspēku mobilitāti un sadarbību ar ārvalstu 
augstskolām 

Dekāns sadarbībā 
ar studiju 
programmas 
direktoru 

Katru gadu 
2 virzienā iesaistīto mācībspēku 
mobilitāte katru gadu 

5. Akadēmiskā personāla metodisko prasmju pilnveides 
nodrošināšana 

Dekāns sadarbībā 
ar studiju 
prorektoru un 
Personāldaļu 

Regulāri 
Metodiskie semināri saskaņā ar  
grafiku 

2. Akadēmiskā personāla un studējošo pētnieciskā aktivit āte 

 

1. Akadēmiskā personāla publikāciju recenzējamos izdevumos 
dinamikas veicināšana, izmantojot LiepU zinātnes attīstības 
fonda un projektu finansējumu  

Dekāns sadarbībā 
ar zinātnes 
prorektori 

Pastāvīgi 
Kritērijiem atbilstošs starptautiski 
citējamu publikāciju skaits 

2. Stiprināt akadēmiskās sadarbības praksi ar Latvijas un ārvalstu 
akadēmiskās pētniecības institūcijām/organizācijām. 

Dekāns; 
Vides pētījumu 
centra vadītājs 

2020.gads 
Nostiprināta sadarbība pētniecībā ar 
Cīrihes Lietišķo zinātņu universitāti 
un ar Rīgas Tehniskās universitātes, 
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Būvniecības inženierzinātņu 
fakultātes, Siltuma, gāzes un ūdens 
tehnoloģijas institūta Ūdens 
inženierijas un tehnoloģiju katedru; 
sadarbības tīkls papildinātas ar vienu 
ārvalstu pētniecības institūtu 

3. Organizēt starptautiskas zinātniskās konferences vides zinātnes 
jomā. 

Dekāns sadarbībā  
ar  MZITI  Katru gadu Starptautiskas zinātniskās konferences 

4. Dalība valsts pētījumu programmas EKOSOC_LV 
apakšprogrammā  5_2_9 „Sociālās apziņas izmaiņu ietekme uz 
ekosistēmas pakalpojumu ilgtspējīgu nodrošinājumu” 

Vides pētījumu 
centra vadītājs 

2018.gads 

Mēķis: izpētīt sociālās apziņas 
izmaiņu ietekmi uz ekosistēmas 
pakalpojumu izmantošanas ilgtspējīgu 
nodrošinājumu, tai skaitā: 
1) izpētīt modeļteritoriju – 

ekoloģiski jutīgo teritoriju 
ekosistēmu pakalpojumu aspektu 
un kopienu sociālās apziņas 
specifiku Latgalē un Vidzemē; 

2) izpētīt un izvērtēt ekoloģiski 
jutīgo teritoriju potenciālu 
Viedās specializācijas stratēģijas 
īstenošanai, balstoties uz 
pilotpētījumiem izvēlētās 
modeļteritorijās Latgalē un 
Vidzemē; 

3) izstrādāt un aprobēt  
ekotehnoloģiski orientētu 
koncepciju sociālās apziņas 
harmonizācijai. 

5. Studentu pētnieciskās darbības aktivizēšana 
Studiju programmu 
direktori 

Pastāvīgi 
Mērķtiecīga studējošo pētnieciskā 
darbība un pētnieciskās kompetences; 
kvalitatīvi gala darbi 

3. Studiju programmu satura pilnveide un studējošo vajadzību apmierināšana  

 
1. Nostiprināt un attīstīt esošās profesionālās studiju programmas, 

regulāri izvērtējot studiju kursu saturu, nodrošinot satura 
izmaiņas atbilstoši zinātņu jomu teorijas un prakses attīstībai,  

Dekāns sadarbībā 
ar studiju 
programmas 

Pastāvīgi 
Pilnveidotas studiju programmas 
atbilstoši augstākās izglītības 
kvalitātes vērtēšanas kritērijiem 
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studiju kursu satura savstarpēju saskaņotību un pēctecību direktoriem   

2. Veikt pasākumus ārvalstu studentu piesaistei. 

Dekāns sadarbībā 
ar studiju 
programmas 
direktoriem un 
Ārējo sakaru daļu 

2020.gads 
Ārvalstu studentu skaits studiju 
programmās ir sasniedzis 10 

3. Sadarbības attīstīšana ar ārvalstu partneriem, t.sk. studentu 
prakšu iespēju paplašināšana 

Dekāns sadarbībā 
ar studiju 
programmas 
direktoriem un 
Ārējo sakaru daļu 

2020.gads Noslēgti 2 jauni sadarbības līgumi 

4. Sadarbības paplašināšana ar sociālajiem partneriem, izmantojot 
Zinātnes un inovāciju parka, Kurzemes biznesa inkubatora 
iespējas 

Dekāns sadarbībā 
ar studiju 
programmas 
direktoriem, Vides 
pētījuma centra 
vadītāju 

2020.gads Noslēgti 2 jauni sadarbības līgumi 

5. Kopīgas profesionālā maģistra studiju programmas izveide 
sadarbībā ar Mikola Romeris Universitāti (Vi ļņa) un Klaipēdas 
Universitāti.    

Dekāne sadarbībā 
ar programmu 
direktoriem un 
Ārzemju sakaru 
daļu 

Līdz 
2017.gadam 

Kopīgas maģistra studiju programmas 
ar dubulto diplomu 

4. Studiju virziena materiāli tehniskais nodrošinājums  

 

1. Pilnveidot Vides ķīmijas un Ekotehnoloģiju laboratorijas Dekāns sadarbībā 
ar studiju 
programmas 
direktoriem 

2020.gads Labiekārtotas laboratorijas praktisko 
un pētniecības darbu veikšanai 

2. Izveidot Ekotehnoloģiju prototipēšanas laboratoriju, izmantojot 
ES fondu līdzekļus 

 2020.gads Uzsākta investīciju projekta 
īstenošana; paplašinātas starptautiskas 
sadarbības pētniecībā iespējas 
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Studiju programmu attīstības plānos, savukārt, ir akcentēta arī katras studiju programmas specifika. Būtiska 
nozīme, veidojot programmu attīstības plānus un regulāri izvērtējot to izpildes rezultātus, ir studējošo, 
absolventu un darba devēju aptauju rezultātiem un atsauksmēm.  

Ir ņemti vērā iepriekšējās vērtēšanās izteiktie ekspertu vērtējumi (programmai „Vides un atjaunojamo 
energoresursu pārvaldība un inženierija” novērtējums ESF ietvaros, programmai „Ekotehnoloģijas”- 
atziņas, kas izriet no licencēšanas procesa rezultātiem).  

Specifiskie uzdevumi profesionālā bakalaura studiju programmas „Vides un atjaunojamo energoresursu 
pārvaldība un inženierija” attīstības plānā galvenokārt saistīti ar specializācijas virziena vides inženierija 
saturisko un materiāli tehniskā nodrošinājuma pilnveidi, specifiskie uzdevumi profesionālā maģistra 
„Ekotehnoloģijas” attīstības plānā- ar sadarbības nostiprināšanu ar citām AII un pētniecības institūcijām 
Latvijā un ārvalstīs un iesaistes pētniecības projektos aktivizēšanu. 

Jāsecina, ka virziena attīstības plānā minētie prioritārie darbības virzieni ir abām virzienā esošajām 
programmām atbilstoši un plānoto uzdevumu izpilde radīs priekšnoteikumus virziena sekmīgai un 
ilgtspējīgai  attīstībai. Veids, kādā sasniedzami izvirzītie mērķi, lielā mērā saistāms ar LiepU resursu, jo 
īpaši virziena ietvaros, efektīvu izmantošanu, Liepājas izglītības resursu mērķtiecīga apvienošana un 
izmantošana un visa veida sadarbības iespēju reģiona, valsts un starptautiskā līmenī nostiprināšana. 

Latvijā galvenie politikas dokumenti, kas pamato studiju virziena nozīmīgumu, ir: 
- Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam44; 
- Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.- 2020.gadam45; 
- Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.- 2020.gadam46; 
- Vides politikas pamatnostādnēs 2014.- 2020.gadam47; 
- Ministru kabineta rīkojums Nr.551. Par prioritārajiem virzieniem zinātnē 2014.- 2017.gadā48; 
- koncepcija „Valsts attīstībai atbilstošs augstākās izglītības studiju programmu un studiju vietu 

sadalījuma modelis”49 (MK 16.01.2009. rīkojums nr.30), kurā akcentēta sagatavošanās 
nepieciešamība klimata mainības samazināšanai un energoefektivitātes nodrošināšanai; 

- deklarācija „Par konkurētspējīgas augstākās izglītības sistēmas attīstības vadlīnijām”50, īpašu 
uzmanību veltot „trīskāršās spirāles” (Triple Helix) modeļa adaptācijai; 

- deklarācija par Ministru kabineta iecerēto darbību (2014.gada novembris)51, kur sadaļā „Vide un 
dabas kapitāla izmantošana” akcentēta energotaupīgas, Latvijas dabas resursus nenoplicinošas 
saimniekošanas nepieciešamība, efektīvu projektu īstenošana energoefektivitātes un 
ūdenssaimniecības jomās, sabiedrības izpratnes par vides jautājumiem un līdzdalības lēmumu 
pieņemšanā nodrošināšana, Natura 2000 teritoriju, Baltijas jūras pludmales joslu un iekšējo ūdeņu 
ilgtspējīga izmantošana u.c. Uzstādījumi valdības deklarācijā apliecina, gan vides pārvaldības 
speciālistu, gan vides inženieru nepieciešamību nākošajā plānošanas periodā 2015.- 2020.gadā. 

Studiju virziena attīstības stratēģija ir saskaņota ar LiepU un DIF un stratēģiskās plānošanas 
dokumentiem:  

- LiepU attīstības stratēģija (2008–2018)52,, t.sk., Liepājas Universitātes attīstības stratēģisko 
virzienu vadlīnijas 2014. – 2016.53, 

                                                 
44 http://www.varam.gov.lv/lat/pol/ppd/?doc=13857 
45 http://likumi.lv/doc.php?id=253919 
46 http://m.likumi.lv/doc.php?id=266406 
47 http://www.varam.gov.lv/lat/pol/ppd/vide/?doc=17913 
48 http://likumi.lv/doc.php?id=262091 
49 http://likumi.lv/doc.php?id=186857 
50 http://www.lu.lv/zinas/t/20082/ 
51 http://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/05_deklaracija.pdf 
52 http://www.liepu.lv/uploads/files/LPA_strategija_2008_2018.pdf 
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- LiepU zinātniskās darbības stratēģija (2015–2020)54,  
- Dabas un inženierzinātņu fakultātes attīstības stratēģijas plāns (2014–2015)55.  

Būtisks instruments studiju programmu atbilstības Eiropas kvalitātes asociācijas izstrādātajām 
vadlīnijām augstākajā izglītībā, ārējo normatīvo aktu prasībām un plānošanas dokumentu pamatnostādnēm 
nodrošināšanai, kā arī sistemātiskai studējošo, darba devēju un absolventu anketēšanas rezultātu 
izvērtēšanai, ir LiepU sertificētā KVS atbilstoši ISO 9001- 2009. Studiju atbalsta procesi, anketēšanas 
rezultātu kopsavilkumi, vadības pārskati u.c. dokumenti ir pieejami KVS dokumentu iekšējā sistēmā.

                                                                                                                                                                
53 Apstiprināts LiepU  Senāta sēdē 2013.gada 16.decembra sēdes protokolam Nr.6 
54 http://www.liepu.lv/uploads/files /Zin_darb_strategija.pdf 
55

 Apstiprināts LiepU Senāta sēdē 2013.gada 16.decembrī, protokols Nr.6, lēmums Nr.2013/70 
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Pielikumi 
 
1. Akadēmiskā personāla saraksts (1.pielikums). 
2. Studiju programmu tipveida plāni (2.pielikums). 
3. Izmaiņas profesionālajā bakalaura studiju programmā „Vides un atjaunojamo energoresursu 

pārvald ība un inženierija” (pēc virziena akreditācijas) (3.pielikums). 
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LiepU DIF studiju virzien ā „Vides aizsardzība” iesaistītā akadēmiskā personāla saraksts (1.pielikums) 
 

Nr. 
p.k. Vārds, uzvārds 

Amats, ievēlēts 
vai uz 

laiku pieņemts 
darbā 

Zinātniskais vai 
akadēmiskais 

grāds 

Izglītības iestāde, kurā iegūta augstākā 
izglītība, kvalifikācija, beigšanas gads 

Studiju 
programma 

Plānotie studiju kursi: 
studiju programmas daļa (A, B, C), 

kursa nosaukums, kredītpunkti 

1. Lilita Ābele  
Lektore, 
ievēlēta 

Mg.sc.env. 

Latvijas Universitāte, maģistra grāds 
vides pārvaldībā, 2003.; 
Latvijas Universitāte, bakalaura grāds 
ekonomikā, 2001. 

Vides un 
atjaunojamo 
energoresursu 
pārvaldība un 
inženierija 

A, Vides procesu modelēšana, 2 
KRP; 
B1, Finanšu teorija, 2 KRP; 
B, Vides ekonomika un politika, 2 
KRP 

Ekotehno-
loģijas 

A, Interdisciplinārā vides ekonomika, 
2 KRP; 
A, Vides projektu izstrāde un vadība, 
3 KRP; 
A, Pētnieciskais darbs vides zinībās, 
3 KRP; 
A, Vides sistēmu dinamika un 
modelēšana, 2 KRP 
B1, Klimata pārmaiņu ekonomika, 2 
KRP; 
B1, Vides vērtību monetārā 
vērtēšana, 2 KRP; 
B1, Prakse Vides ekonomika, 6 KRP; 
B, Maģistra darbs, 20 KRP 

2. Jānis Āboliņš 
Docents, 
pieņemts uz 
laiku 

Dr.phys. 

Latvijas Universitāte, fizikas doktors, 
1992.; 
Ļeņingradas valsts universitāte, fizikas un 
matemātikas zinātņu kandidāta grāds, 
1962. 

Vides un 
atjaunojamo 
energoresursu 
pārvaldība un 
inženierija 

B2, C, Vides inženierijas pamati, 1 
KRP; 
B2, Biofizika, 2 KRP 
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Nr. 
p.k. 

Vārds, uzvārds 

Amats, ievēlēts 
vai uz 

laiku pieņemts 
darbā 

Zinātniskais vai 
akadēmiskais 

grāds 

Izglītības iestāde, kurā iegūta augstākā 
izglītība, kvalifikācija, beigšanas gads 

Studiju 
programma 

Plānotie studiju kursi: 
studiju programmas daļa (A, B, C), 

kursa nosaukums, kredītpunkti 

3. Elita Balčus 
Lektore, uz 
laiku pieņemta 

Mg.philol. 

Latvijas Universitāte, humanitāro zinātņu 
maģistrs filoloģijā, 1998; 
Latvijas Valsts universitāte, filologs, 
pasniedzējs, 1982. 

Vides un 
atjaunojamo 
energoresursu 
pārvaldība un 
inženierija 

C, Lietišķā svešvaloda I (vācu valoda 
I), 2 KRP 

4. Inese Briška 
Lektore, 
ievēlēta 

Mg.sc.educ. 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 
izglītības zinātņu maģistrs, 2005.; 
Liepājas Pedagoģiskā augstskola, 
matemātikas bakalaurs,  
Liepājas Pedagoģiskā augstskola, 
matemātikas skolotājs, 1995. 

Vides un 
atjaunojamo 
energoresursu 
pārvaldība un 
inženierija 

B2, Tēlotāja ģeometrija un 
inženiergrafika, 3 KRP 

5. Rūta Bendere Docente, uz 
laiku pieņemta 

Dr.phys. 
Latvijas Zinātņu akadēmija, fizikas 
doktore, 1999. 

Ekotehno-
loģijas 

B3, Komunālās saimniecības 
inženierija, 2 KRP 

6. Juris Benders Docents, 
ievēlēts 

Dr.chem. 

Latvijas Universitāte, ķīmijas doktors, 
1992.; 
Stokholmas Karaliskā tehnoloģiskā 
augstskola (Zviedrija), Rīgas Tehniskā 
universitāte, energosistēmu 

Vides un 
atjaunojamo 
energoresursu 
pārvaldība un 
inženierija 

B, Vides ķīmija, 3 KRP; 
B1, Ūdens resursu apsaimniekošana, 
3 KRP; 
B2, Vides piesārņojuma 
samazināšanas tehnoloģijas, 4 KRP 
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Nr. 
p.k. 

Vārds, uzvārds 

Amats, ievēlēts 
vai uz 

laiku pieņemts 
darbā 

Zinātniskais vai 
akadēmiskais 

grāds 

Izglītības iestāde, kurā iegūta augstākā 
izglītība, kvalifikācija, beigšanas gads 

Studiju 
programma 

Plānotie studiju kursi: 
studiju programmas daļa (A, B, C), 

kursa nosaukums, kredītpunkti 

inženierzinātne, 1996.; 
Latvijas Valsts Universitāte, ķīmijas 
fakultāte, 1971. 

Ekotehno-
loģijas 

A, Vides zinātne un pārvaldība ,3 
KRP; 
A, Vides tehnoloģiju sistēmas, 2 
KRP; 
A, Pētnieciskais darbs vides zinībās, 
3 KRP; 
A, Vides zinību pētniecības 
metodoloģija, 2 KRP; 
B3, Atjaunojamie resursi un 
tehnoloģijas, 2 KRP; 
B3, Vides tehnoloģiju pielietojums 
un novērtējums, 2 KRP; 
B3, Komunālās saimniecības 
inženierija, 2 KRP; 
B3, Ilgtspējīgas infrastruktūras 
apsaimniekošana, 2 KRP; 
B3, Prakse Vides inženierija, 6 KRP; 
B, Maģistra darbs, 20 KRP 

7. 
Dagnija 
Blumberga 

Profesore, uz 
laiku pieņemta 

Dr.habil.sc.ing. 

Stokholmas Karaliskā tehnoloģiskā 
augstskola (Zviedrija), Rīgas Tehniskā 
universitāte, energosistēmu 
inženierzinātne, Dr.hab.sc.ing., 1996; 
Lietuvas Enerģētikas institūts, Kauņa, 
siltumenerģētika, 1988.; 
Rīgas Tehniskā universitāte, rūpniecības 
un siltumenerģētika, inženieris, 1970. 

Vides un 
atjaunojamo 
energoresursu 
pārvaldība un 
inženierija 

B2, Klimata tehnoloģijas, 2 KRP 

8. 

Dagnija 
Deimante- 
Hartmane 

Docente, 
ievēlēta 

Dr.paed. 

Liepājas Universitāte, pedagoģijas 
doktore, 2013.; 
Latvijas Valsts universitāte, filologs 
(angļu valoda), pasniedzējs, 1984. 

Vides un 
atjaunojamo 
energoresursu 
pārvaldība un 
inženierija 

A, Angļu valoda I, II, III, 8 KRP 
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Nr. 
p.k. 

Vārds, uzvārds 

Amats, ievēlēts 
vai uz 

laiku pieņemts 
darbā 

Zinātniskais vai 
akadēmiskais 

grāds 

Izglītības iestāde, kurā iegūta augstākā 
izglītība, kvalifikācija, beigšanas gads 

Studiju 
programma 

Plānotie studiju kursi: 
studiju programmas daļa (A, B, C), 

kursa nosaukums, kredītpunkti 

9. Uldis Drišļuks  
Lektors, uz 
laiku pieņemts 

Mg.oec. 

Latvijas Universitāte, studijas doktora 
studiju programmā „Vadības zinātne” no 
2007.; 
Rīgas Ekonomikas un biznesa 
administrācijas augstskola, maģistra 
grāds uzņēmējdarbības vadībā, 2006.; 
Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 
uzņēmuma un iestādes vadītāja 
kvalifikācija, 2004. 

Vides un 
atjaunojamo 
energoresursu 
pārvaldība un 
inženierija 

A, Projektu izstrāde un vadība, 2 
KRP 

Ekotehno-
loģijas 

A, Vides projektu izstrāde un vadība, 
3 KRP 

10. Vilnis Frišfelds 
Docents, 
ievēlēts 

Dr.phys. 
Latvijas Universitāte, fizikas doktors, 
2003. 

Vides un 
atjaunojamo 
energoresursu 
pārvaldība un 
inženierija 

B2, Hidrodinamika, 2 KRP 

11. Meldra Gineite 
Lektore, uz 
laiku pieņemta 

Mg.sc.tqm. 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
studijas doktorantūras studiju programmā 
„Agrārā un reģionālā ekonomika”, no 
2009.gada;  
Rīgas Tehniskā universitāte, maģistra 
grāds visaptverošajā kvalitātes vadībā, 
2008.; 
Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 
uzņēmuma un iestādes vadītāja 
kvalifikācija, 2005. 

Vides un 
atjaunojamo 
energoresursu 
pārvaldība un 
inženierija 

A, Uzņēmējdarbība, 2 KRP 

12. Olga Glikasa 
Docente, 
ievēlēta 

Dr.paed. 

Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, 
pedagoģijas doktora grāds, 1996.; 
Daugavpils Pedagoģiskais institūts, 
bioloģijas un ķīmijas skolotājs, 1966. 

Vides un 
atjaunojamo 
energoresursu 
pārvaldība un 
inženierija 

B, Ilgtspējīgas attīstības plānošana, 2 
KRP 
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Nr. 
p.k. 

Vārds, uzvārds 

Amats, ievēlēts 
vai uz 

laiku pieņemts 
darbā 

Zinātniskais vai 
akadēmiskais 

grāds 

Izglītības iestāde, kurā iegūta augstākā 
izglītība, kvalifikācija, beigšanas gads 

Studiju 
programma 

Plānotie studiju kursi: 
studiju programmas daļa (A, B, C), 

kursa nosaukums, kredītpunkti 

13. Zaigonis 
Graumanis    

Docents, 
ievēlēts 

Dr.phil. 

Latvijas Zinātņu akadēmija, filozofijas 
doktors, 1993.; 
Latvijas Valsts Universitāte, filozofs, 
pasniedzējs , 1984. 

Vides un 
atjaunojamo 
energoresursu 
pārvaldība un 
inženierija 

A, Filozofija, 2 KRP 

14. Armands 
Grickus 

Asoc. 
profesors, 
ievēlēts 

Dr.sc.ing. 

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, 
inženierzinātņu doktors, 1987.; 
Daugavpils Pedagoģiskais institūts, 
fizikas un matemātikas skolotājs, 1978. 

Vides un 
atjaunojamo 
energoresursu 
pārvaldība un 
inženierija 

A, Fizika, 1 KRP; 
B2, Enerģētika, 2 KRP; 
B2, Atjaunojamo resursu 
izmantošana, 2; 
B2, Piesārņojuma samazināšanas 
tehnoloģijas, 4 KRP; 
B2, Tehnoloģisko procesu vadība, 8 
KRP 

15. Ilze Grospiņa 
Lektore, 
ievēlēta 

Mg.paed. 

Latvijas Universitāte, maģistra grāds 
vides pedagoģijā, 1997.; 
Latvijas Valsts universitāte, ģeogrāfs, 
ģeogrāfijas pasniedzējs, 1984. 

Vides un 
atjaunojamo 
energoresursu 
pārvaldība un 
inženierija 

A, Ģeogrāfija un Zemes zinātnes I, II, 
6 KRP; 
B, Lauku prakse, 0,5 KRP 

16. 
Roberts 
Jūrmalietis 

Docents, 
ievēlēts 

Dr.biol. 
Latvijas Universitāte, bioloģijas zinātņu 
doktors, 1992. 

Vides un 
atjaunojamo 
energoresursu 
pārvaldība un 
inženierija 

A, Vides ētika, 2 KRP; 
B1, Vides komunikācija, 2 KRP; 
B, Lauku prakse, 0,5 KRP 
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Nr. 
p.k. 

Vārds, uzvārds 

Amats, ievēlēts 
vai uz 

laiku pieņemts 
darbā 

Zinātniskais vai 
akadēmiskais 

grāds 

Izglītības iestāde, kurā iegūta augstākā 
izglītība, kvalifikācija, beigšanas gads 

Studiju 
programma 

Plānotie studiju kursi: 
studiju programmas daļa (A, B, C), 

kursa nosaukums, kredītpunkti 

Ekotehno-
loģijas 

A, Vides zinātne un pārvaldība, 3 
KRP; 
A, Ekoloģija un ekotehnoloģiju 
attīstība, 3 KRP; 
A, Sociālantropoloģija vides studijās, 
2 KRP; 
A, Postmodernā vides psiholoģija, 
2KRP; 
A, Pētnieciskais darbs vides zinībās, 
3 KRP; 
A, Vides zinību pētniecības 
metodoloģija, 2 KRP; 
B2, Reklāmpsiholoģija ilgtspējīgai 
attīstībai ,2 KRP; 
B2, Prakse Vides psiholoģija un 
veselība, 6 KRP; 
B, Maģistra darbs, 20 KRP 

17. 
Sergejs 
Kačanovs 

Asistents, uz 
laiku pieņemts 

Mg.sc.educ., 
Mg.sc.ing. 

Liepājas Universitāte, profesionālais 
maģistra grāds informācijas tehnoloģijā, 
2009.; 
Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 
izglītības zinātņu maģistrs, 2005.; 
Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 
dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs, 
2001. 

Vides un 
atjaunojamo 
energoresursu 
pārvaldība un 
inženierija 

A, Informācijas tehnoloģijas II, 2 
KRP 

18. 
Normunds 
Kadiķis 

Lektors, uz 
laiku pieņemts 

Mg.sc.ing. 

Rīgas Tehniskajā Universitātē, maģistra 
grāds vides pārvaldībā, 1994.; 
 Latvijas Universitāte, bioloģijas 
fakultāte, 1986. 

Vides un 
atjaunojamo 
energoresursu 
pārvaldība un 
inženierija 

B, Vides analītika un  monitorings, 2 
KRP 
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Nr. 
p.k. 

Vārds, uzvārds 

Amats, ievēlēts 
vai uz 

laiku pieņemts 
darbā 

Zinātniskais vai 
akadēmiskais 

grāds 

Izglītības iestāde, kurā iegūta augstākā 
izglītība, kvalifikācija, beigšanas gads 

Studiju 
programma 

Plānotie studiju kursi: 
studiju programmas daļa (A, B, C), 

kursa nosaukums, kredītpunkti 

19. Viesturs 
Kalniņš 

Lektors, uz 
laiku pieņemts 

Mg.oec. 

Liepājas Universitāte,  profesionālais 
maģistra grāds vadības zinībās 
uzņēmējdarbības vadībā, 2011.;  
Liepājas Universitāte,  profesionālais 
bakalaura grāds vides pārvaldē, 2009. 

Vides un 
atjaunojamo 
energoresursu 
pārvaldība un 
inženierija 

B2, C, Vides inženierijas pamati, 1 
KRP 

20. Ludmila Karule Docente, 
ievēlēta 

Dr.paed. 

Latvijas Universitāte, pedagoģijas 
doktora grāds, 1993.; 
Latvijas Valsts universitāte, ģeogrāfs, 
vidusskolas ģeogrāfijas skolotājs, 1961. 

Vides un 
atjaunojamo 
energoresursu 
pārvaldība un 
inženierija 

B, Klimatoloģija un meteoroloģija, 3 
KRP 

21. 
Ausma 
Klestrova 

Lektore, uz 
laiku pieņemta 

Mg.philol. 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 
humanitāro zinātņu maģistrs filoloģijā, 
1999.; 
Liepājas Valsts Pedagoģiskais institūts, 
latviešu valodas un literatūras skolotāja 
kvalifikācija, 1974. 

Vides un 
atjaunojamo 
energoresursu 
pārvaldība un 
inženierija 

B1, Dokumentu pārvaldība un 
lietišķās attiecības, 2 KRP 

22. Inga Krivcova Asistente, uz 
laiku pieņemta 

Mg.sc.ing. 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
Mg.sc.ing zemes ierīcībā, 2010.; 
Rīgas Tehniskā universitāte,  
inženiera kvalifikācija transporta 
ekonomikas un organizācijas 
specializācija, 1997.; 
Rīgas Tehniskā universitāte,  
inženierzinātņu bakalaura grāds 
ekonomikā, 1995. 

Vides un 
atjaunojamo 
energoresursu 
pārvaldība un 
inženierija 

B, Ģeogrāfiskās informācijas 
sistēmas, 2 KRP 

23. 
Ivars 
Kudreņickis 

Docents, uz 
laiku pieņemts 

Dr.sc.ing. 

Latvijas Zinātņu akadēmija, 
inženierzinātņu doktora grāds, 1998.; 
Latvijas Universitāte, fizikas maģistrs, 
1993.; 
Latvijas Valsts universitāte, fiziķis, 

Vides un 
atjaunojamo 
energoresursu 
pārvaldība un 
inženierija 

B, Vides tehnoloģijas, 3 KRP 
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Nr. 
p.k. 

Vārds, uzvārds 

Amats, ievēlēts 
vai uz 

laiku pieņemts 
darbā 

Zinātniskais vai 
akadēmiskais 

grāds 

Izglītības iestāde, kurā iegūta augstākā 
izglītība, kvalifikācija, beigšanas gads 

Studiju 
programma 

Plānotie studiju kursi: 
studiju programmas daļa (A, B, C), 

kursa nosaukums, kredītpunkti 

pasniedzējs, 1986. 

Ekotehno-
loģijas 

B3, Atjaunojamie resursi un 
tehnoloģijas, 2 KRP; 
B3, Vides tehnoloģiju pielietojums 
un novērtējums, 2 KRP; 
B3, Ilgtspējīgas infrastruktūras 
apsaimniekošana, 2 KRP 

24. Aija Kukuka Lektore, 
ievēlēta 

Mg.paed. 

Latvijas Universitāte, pedagoģijas 
maģistrs, 1993.; 

Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts, 
matemātikas skolotājs,  1972. 

Vides un 
atjaunojamo 
energoresursu 
pārvaldība un 
inženierija 

A, Matemātika, I, II, 4 KRP 

25. 
Vineta 
Kulmane 

Lektore, uz 
laiku pieņemta 

Mg.paed. 

Latvijas Universitāte, izglītības zinātņu 
maģistrs pedagoģijā, 1996.; 
Latvijas Universitāte, bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja kvalifikācija, 1995.; 
Latvijas Universitāte, bioloģijas 
bakalaura grāds, 1994. 

Vides un 
atjaunojamo 
energoresursu 
pārvaldība un 
inženierija 

B, Ekoloģija, 2 KRP; 
B, Lauku prakse, 0,5 KRP 

26. Gundega 
Lapiņa 

Docente, uz 
laiku pieņemta 

Dr.paed. 
Latvijas Universitāte, pedagoģijas 
doktore, 2008. 

Ekotehno-
loģijas 

A, Inovāciju vadība un ekoinovācija, 
2 KRP 

27. Linda Lauze 
Profesore, 
ievēlēta 

Dr.philol. 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 
filoloģijas doktors, 2002.;  
Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 
humanitāro zinātņu maģistrs filoloģijā, 
2000.; 
Latvijas Universitāte, filologs, latviešu 
valodas un literatūras pasniedzējs, 1991. 

Vides un 
atjaunojamo 
energoresursu 
pārvaldība un 
inženierija 

B1, Valodas un runas kultūra, 2 KRP 

28. 
Dace 
Liepniece-
Liepiņa 

Lektore, uz 
laiku pieņemta 

Mg.sc.env. 

Latvijas Universitāte, maģistra grāds 
vides zinātnē un pārvaldē, 1998.; 
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, 
inženieris-tehnologs, 1988. 

Vides un 
atjaunojamo 
energoresursu 
pārvaldība un 
inženierija 

B1, Atkritumu apsaimniekošana, 3 
KRP 
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Nr. 
p.k. 

Vārds, uzvārds 

Amats, ievēlēts 
vai uz 

laiku pieņemts 
darbā 

Zinātniskais vai 
akadēmiskais 

grāds 

Izglītības iestāde, kurā iegūta augstākā 
izglītība, kvalifikācija, beigšanas gads 

Studiju 
programma 

Plānotie studiju kursi: 
studiju programmas daļa (A, B, C), 

kursa nosaukums, kredītpunkti 

29. Diāna Līduma 
Lektore, 
ievēlēta 

Mg.oec. 

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), 
ekonomikas zinātņu maģistra grāds 
uzņēmējdarbības vadībā, 2000.; 
RTU, inženierzinātņu bakalaura grāds 
ekonomikā; 1998. 

Vides un 
atjaunojamo 
energoresursu 
pārvaldība un 
inženierija 

A, Ekonomikas teorija I, II,4 KRP 

30. Inese Lūsēna-
Ezera 

Docente, 
ievēlēta 

Dr.sc.administr. 
Latvijas Universitāte, vadībzinātņu 
doktore, 2011 

Vides un 
atjaunojamo 
energoresursu 
pārvaldība un 
inženierija 

B1, C, Vadības teorija, 2 KRP 

Ekotehno-
loģijas 

A, Vides zinību pētniecības 
metodoloģija, 2 KRP 

31. Anita Mežinska 
Lektore, 
ievēlēta 

Mg.oec. 

Rīgas Tehniskā universitāte, maģistra 
profesionālais grāds  uzņēmumu un 
organizāciju vadīšanā, 2003.; 
Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts, 
latviešu valodas un literatūras skolotāja 
kvalifikācija, 1978. 

Vides un 
atjaunojamo 
energoresursu 
pārvaldība un 
inženierija 

A, Cilvēkresursu vadība I, II, 4 KRP 

32. Sandra 
Okuņeva 

Lektore, 
ievēlēta 

Mg.philol. 

Liepājas Pedagoģiskā augstskola, 
filoloģijas maģistra grāds, 1998.; 
Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts, 
latviešu valodas un literatūras skolotājs, 
1983. 

Vides un 
atjaunojamo 
energoresursu 
pārvaldība un 
inženierija 

B1, Valodas un runas kultūra, 2 KRP 

33. Daina Priede 
Docente, uz 
laiku pieņemta 

Dr.chem. 

Latvijas Universitāte, ķīmijas doktors, 
2013.;  
Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 
pedagoģijas maģistra grāds, 2000.; 
Rīgas Tehniskā Universitāte, 
inženierzinātņu maģistra grāds, 1996. 

Vides un 
atjaunojamo 
energoresursu 
pārvaldība un 
inženierija 

A, Ķīmija I, II, 6 KRP 
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Nr. 
p.k. 

Vārds, uzvārds 

Amats, ievēlēts 
vai uz 

laiku pieņemts 
darbā 

Zinātniskais vai 
akadēmiskais 

grāds 

Izglītības iestāde, kurā iegūta augstākā 
izglītība, kvalifikācija, beigšanas gads 

Studiju 
programma 

Plānotie studiju kursi: 
studiju programmas daļa (A, B, C), 

kursa nosaukums, kredītpunkti 

34. Valdis Priedols 
Asistents, uz 
laiku pieņemts 

Mg.sc.educ. 

Liepājas Universitāte, izglītības zinātņu 
maģistra grāds pedagoģijā, vispārējās 
izglītības skolotājs fizikā, 2014.; 
Liepājas Universitāte, bakalaura grāds 
fizikā, 2012. 

Vides un 
atjaunojamo 
energoresursu 
pārvaldība un 
inženierija 

A, Fizika, 1 KRP 

35. Eva Reine 
Asistente, uz 
laiku pieņemta 

Mg.phys. 

Rīgas Tehniskā Universitāte, maģistra 
grāds medicīnas fizikā, 2014.; 
Liepājas Universitāte, bakalaura grāds 
fizikā, 2012. 

Vides un 
atjaunojamo 
energoresursu 
pārvaldība un 
inženierija 

A, Mērīšanas tehnika un sensori, 2 
KRP 

36. Liene 
Romaņuka 

Socioloģisko 
pētījumu centra 
zinātniskā 
asistente, 
lektore 

Mg.man. 

Liepājas Universitāte, profesionālais 
maģistra grāds vadības zinībās 
sabiedrības vadībā, 2008.; 
Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 
profesionālais bakalaurs socioloģijā, 
sociologa kvalifikācija, 2007. 

Vides un 
atjaunojamo 
energoresursu 
pārvaldība un 
inženierija 

B, Vides pētījumu metodoloģija, 1 
KRP 

Ekotehno-
loģijas 

A, Sociālantropoloģija vides studijās, 
2 KRP 

37. Ingrīda 
Sotņikova 

Lektore, 
pieņemta uz 
laiku 

Mg.sc.env. 

Latvijas Universitāte, vides zinātņu 
maģistra grāds, 2002.; 
Rīgas Politehniskais institūts, inženieris, 
ķīmiķis, tehnologs, 1977. 

Vides un 
atjaunojamo 
energoresursu 
pārvaldība un 
inženierija 

B, Ietekmes uz vidi novērtējums, 2 
KRP; 
B, Vides ekonomika un politika, 1 
KRP; 
B1, Prakse, Vides aizsardzības 
institucionālā sistēma, 2 KRP; 
B1, Prakse, Integrētā pieeja 
piesārņojuma novēršanai, 4 KRP; 

38. Jānis 
Stabulnieks 

Profesors, uz 
laiku pieņemts 

Dr.habil.sc.ing. 
Latvijas Zinātņu Akadēmija, Fizikālās 
enerģētikas institūts, habilitētais 
inženierzinātņu doktors, 1993. 

Ekotehno-
loģijas 

A, Inovāciju vadība un ekoinovācija, 
2 KRP 
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Nr. 
p.k. 

Vārds, uzvārds 

Amats, ievēlēts 
vai uz 

laiku pieņemts 
darbā 

Zinātniskais vai 
akadēmiskais 

grāds 

Izglītības iestāde, kurā iegūta augstākā 
izglītība, kvalifikācija, beigšanas gads 

Studiju 
programma 

Plānotie studiju kursi: 
studiju programmas daļa (A, B, C), 

kursa nosaukums, kredītpunkti 

39. Māris Strazds 
Docents, uz 
laiku pieņemts 

Dr.biol. 

Latvijas Universitāte, Bioloģijas doktora 
grāds, 2011.; 
Latvijas Valsts universitāte, biologs, 
1983. 

Vides un 
atjaunojamo 
energoresursu 
pārvaldība un 
inženierija 

A, Bioloģija I, II, 2 KRP;  
B, Dabas resursu apsaimniekošana, 2 
KRP 

40. 
Andris Viesturs 
Urtāns 

Lektors, uz 
laiku pieņemts 

Mg.biol. 
Latvijas Universitāte, bioloģijas fakultāte, 
1997. 

Ekotehno-
loģijas 

A, Ekoloģija un ekotehnoloģiju 
attīstība, 3 KRP 

41. 
Vineta 
Tomsone 

Lektore, 
ievēlēta 

Mg.sc.educ., 
Mg.sc.ing. 

Liepājas Universitāte, profesionālais 
maģistra grāds informācijas tehnoloģijā, 
2009.;  
Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 
izglītības zinātņu maģistra grāds 
pedagoģijā, 2006.;  
Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 
dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs, 
2001. 

Vides un 
atjaunojamo 
energoresursu 
pārvaldība un 
inženierija 

A, Informācijas tehnoloģijas I, 2 
KRP 

42. 
Iveta 
Tumaščika 

LiepU 
juriskonsulte,  
lektore 

Mg.iur. 

Latvijas Policijas akadēmija, tiesību 
zinātnes maģistra grāds valsts tiesību 
apakšnozarē, 2007.; 
Latvijas Policijas akadēmija, bakalaura 
grāds tiesību zinātnēs, jurista 
kvalifikācija, 2000.; 
Liepājas Pedagoģiskais institūts, 
matemātikas skolotāja kvalifikācija, 
1988. 

Vides un 
atjaunojamo 
energoresursu 
pārvaldība un 
inženierija 

B, Tiesību pamati un vides tiesības, 2 
KRP 

43. Laimons Virsis Lektors, uz 
laiku pieņemts 

Mg.sc.educ. 

Liepājas Universitāte, profesionālais 
maģistra grāds izglītībā, informātikas 
skolotājs, 2009.; 
Rīgas Politehniskais institūts, 
elektrosakaru inženieris, 1977. 

Vides un 
atjaunojamo 
energoresursu 
pārvaldība un 
inženierija 

B2, Elektronika un elektrotehnika, 2 
KRP 
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Nr. 
p.k. 

Vārds, uzvārds 

Amats, ievēlēts 
vai uz 

laiku pieņemts 
darbā 

Zinātniskais vai 
akadēmiskais 

grāds 

Izglītības iestāde, kurā iegūta augstākā 
izglītība, kvalifikācija, beigšanas gads 

Studiju 
programma 

Plānotie studiju kursi: 
studiju programmas daļa (A, B, C), 

kursa nosaukums, kredītpunkti 

44. Laimonis Začs Asistents, uz 
laiku pieņemts 

Mg.sc.educ., 
Mg.sc.ing. 

Liepājas Universitāte, profesionālais 
maģistra grāds informācijas tehnoloģijā, 
2013.; 
Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 
bakalaurs, 2003.;  
Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 
skaitļošanas tehnikas speciālists, 2002. 

Vides un 
atjaunojamo 
energoresursu 
pārvaldība un 
inženierija 

B2, Atjaunojamo resursu 
izmantošana, 2 KRP 

45. Māra Zeltiņa 
Docente, 
ievēlēta 

Dr.biol. 

Latvijas Zinātņu akadēmija, bioloģijas 
doktors, 1992.; 
Latvijas Valsts universitāte, biologs, 
bioloģijas un ķīmijas pasniedzējs, 1979. 

Vides un 
atjaunojamo 
energoresursu 
pārvaldība un 
inženierija 

A, Bioloģija I, II, 4 KRP 
B, Tiesību pamati un vides tiesības, 1 
KRP; 
B, Bioķīmija, 2 KRP; 
B1, Vides pārvaldības pamati, 2 
KRP; 
B1, Ekosistēmu un pilsētvides 
aizsardzība un pārvalde, 2 KRP; 
B1, Ilgtspējīgas attīstības plānošana, 
2 KRP; 
B, Vides pētījumu metodoloģija, 1 
KRP; 
B, Studiju darbs , II, III, 6 KRP; 
B, Lauku prakse, 0,5 KRP; 
B1, Prakse, Vides aizsardzības 
institucionālā sistēma, 2 KRP; 
B1, Prakse, Integrētā pieeja 
piesārņojuma novēršanai, 4 KRP; 
B, Pirmsdiploma prakse, 12 KRP; 
B, Kvalifikācijas eksāmens, 2 KRP; 
B, Bakalaura darbs, 10 KRP 

Ekotehno-
loģijas 

B3, Ilgtspējīgas infrastruktūras 
apsaimniekošana, 2 KRP 
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Studiju programmas "Vides un atjaunojamo energoresursu pārvald ība un inženierija" tipveida plāns ( 2.pielikums)  
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Studiju programmas “Ekotehnoloģijas” tipveida pl āns. (2.pielikums) 
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Izmaiņas profesionālajā bakalaura studiju programmā „Vides un atjaunojamo energoresursu pārvald ība un 
inženierija” (p ēc virziena akreditācijas) (3.pielikums). 
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Studiju programma 
Semestris 

Plānotais  
Izmaiņas 

Studiju kursa nosaukums KRP  Pārb. Mācībspēks 

1."Vides un 
atjaunojamo 

energoresursu 
pārvaldība un 
inženierija" 

1., 2. Informācijas tehnoloģijas I, II 4 I, E 
Sergejs Kačanovs, Mg.sc.educ., 
Mg.sc.ing., Vineta Tomsone, 
Mg.sc.educ., Mg.sc.ing. 

Vineta Tomsone, Mg.sc.educ., Mg.sc.ing. (1.sem. 2),  
Sergejs Kačanovs, Mg.sc.educ., Mg.sc.ing. (2.sem. 2) 

1. Fizika I 4 ->2 E Armands Grickus, Dr.sc.ing. 
KRP skaits samazināts uz 2 KRP; 
Armands Grickus, Dr.sc.ing. (1), Valdis Priedols, Mg.sc.educ. (1) 

1. Mērīšanas tehnika un sensori 2 E Eva Reine, Mg.phys. Jauns kurss B daļā 

1."Vides un 
atjaunojamo 

energoresursu 
pārvaldība un 
inženierija" 

4. Ģeogrāfija un Zemes zinātnes II 3 E 
Igo Midrijānis, Mg.sc.env., Ludmila 
Karule, Dr.paed. 

Ilze Grospiņa, Mg.paed. 

4. Vides inženierijas pamati 2 I Jānis Āboliņš, Dr.phys. Jānis Āboliņš, Dr.phys. (1), Viesturs Kalniņš, Mg.oec. (1) 

1."Vides un 
atjaunojamo 

energoresursu 
pārvaldība un 
inženierija" 

5. Vides ētika 2 E Arturs Medveckis, Mg.sc.educ. Roberts Jūrmalietis, Dr.biol. 

5. 
Ekosistēmu un pilsētvides aizsardzība 
un pārvalde 

3 E 
Māra Zeltiņa, Dr.biol., Jānis Kārkliņš, 
Mg.biol.; Gunta Zaldeniece, Mg.sc.env., 
Ivars Kabucis, Mg.biol. 

Māra Zeltiņa, Dr.biol. 

6. Satiksmes fizika un ekonofizika 2 I Jevgenijs Kaupužs, Dr.phys. 
Praktiskie risinājumi vides inženierzinātnēs; Ivars Javaitis, 
Mg.sc.ing., Mg.oec.; 2015./2016.st.g. 

6. Prakse: Tehnoloģisko procesu vadība 8 E Anita Jansone, Dr.sc.comp. Armands Grickus, Dr. sc ing. 

1."Vides un 
atjaunojamo 

energoresursu 
pārvaldība un 
inženierija" 

7. Vides komunikācija 2 E Igo Midrijānis, Mg.sc.env. Roberts Jūrmalietis, Dr.biol. 

7. Vides procesu modelēšana 2 E Anita Jansone, Dr.sc.comp. Lilita Ābele, Mg.sc.env. 

7. 
Vides piesārņojuma samazināšanas 
tehnoloģijas 

4 E 
Laimons Virsis, Mg.sc.educ.; Armands 
Grickus, Dr.sc.ing. 

Juris Benders, Dr.chem. 

7. Atjaunojamo resursu izmantošana 4   
Patriks Morevs, Mg.math.,  
Anita Jansone, Dr.sc.comp. 

Armands Grickus, Dr.sc.ing. (2), Laimonis Začs, Mg.sc.educ., 
Mg.sc.ing. (2) 

7. Klimata tehnoloģijas 2 I 
Anita Jansone, Dr.sc.comp.; Armands 
Grickus, Dr.sc.ing. 

Dagnija Blumberga, Dr.hab.sc.ing. 

7. Ilgtspējīgas attīstības plānošana 4 ->2 E 
Māra Zeltiņa, Dr.biol., Olga Glikasa, 
Dr.paed. 

KRP skaits samazināts uz 2 KRP; 
Māra Zeltiņa, Dr.biol. (1),  
Olga Glikasa, Dr.paed. (1); 
2015./2016.st.g. 

7. Uzņēmumu pārvaldības sistēmas 2 E 
Māra Zeltiņa, Dr.biol. (1),  
Daiga Ercuma, Mg.sc.educ. (1) 

Jauns kurss B 1 daļā; 2015./2016.st.g. 
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