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1. MAĂISTRA STUDIJU PROGRAMMAS “VIDES PĀRVALDĪBA” ANOTĀCIJA 

 
Maăistra studiju programma: 4 semestru studijas (80 kredītpunkti) 
Galvenā(-s) studiju joma(-s): Vides zinātne, vides politika un plānošana, vides pārvaldes 
teorija un vadība, lietišėā vides pārvalde 
 

Maăistra studiju programma „Vides pārvaldība” izstrādāta Eiropas Savienības 
PhareTempus programmas projekta ietvaros sadarbībā ar Berlīnes, Lundas un Roskildes 
Universitātēm un ar LR Vides ministrijas atbalstu. Programma akreditēta LU Ekonomikas un 
vadības fakultātē un to kopš 1993. gada realizē Vides pārvaldības katedra (iepriekš LU Vides 
zinātnes un pārvaldības institūts). 

Maăistra studiju programmas realizācijas mērėis ir akadēmiski sagatavot 
interdisciplinārās vides sistēmanalīzes un pārvaldības speciālistus darbam dažādos publiskās 
pārvaldes līmeĦos kā vides sektorā, tā arī citos tautsaimniecības sektoros, lai sekmīgi risinātu 
dabas vides un sociālās vides integratīvo mijsakarību pārvaldības problēmas . 

Programmas uzdevumi  izvirzītā mērėa sasniegšanai: 
1. nodrošināt vides pārvaldības teoriju un tās pielietojumu apguvi programmas 

absolventu sagatavotībai darbam, izstrādājot un pārvaldot vides rīcībpolitikas plānu, 
programmu un projektu ieviešanu ; 

2. nodrošināt multidisciplinārās vides pārvaldības komandu un projektu darba zināšanu 
un prasmju apguvi vides pārvaldības realizācijai dažādos vides sektoros un to integrētā 
vadībā; 

3. nodrošināt vides komunikācijas, sabiedrības līdzdalības un mērėgrupu sadarbības 
zināšanu un prasmju apguvi ilgtspējīgas attīstības prasību integrācijai vides pārvaldībā 
un publiskās pārvaldes attīstībā; 

4. nodrošināt pētnieciskā darba zināšanu un prasmju apguvi akadēmisku un lietišėu 
pētījumu veikšanai vides pārvaldībā, studiju procesā izstrādājot individuālo kursa 
projektu un grupas darba kursa projektus, kā arī pētnieciska rakstura maăistra darbu 
(20 kredītpunkti). 

 
Budžeta vietas - programmai piešėirtas 49 no LR IZM budžeta finansētas studiju vietas 

un studijas paredzētas arī par studiju maksu. 
 

Iegūstamais grāds - Vides zinātĦu maăistra grāds. 
Prasības - Jāizpilda maăistra studiju programmas prasības un jāaizstāv maăistra darbs. 
Studiju forma - PLK (pilna laika klātiene)  
Studiju ilgums - 2 gadi. 
Iestājnosacījumi  

• Iepriekšējā izglītība:  
Vides, dabas, lauksaimniecības, inženierzinātĦu vai sociālo zinātĦu bakalaura grāds 
vai otrā līmeĦa profesionālā augstākā izglītība vai tai pielīdzināma augstākā izglītība; 
citās zinātnes nozarēs - divu gadu darba stāžs vides aizsardzības jomā. Reflektanti tiek 
imatrikulēti konkursa rezultātā.  
 

• Pārbaudījums: iestājpārbaudījums. 
 

Iespējas pēc studijām - Darbs valsts vides institūcijās, valsts un reăionu pārvaldes institūcijās, 
pašvaldībās, vides uzĦēmumos un konsultāciju firmās, vides izglītības iestādēs u. tml. 
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2. PROGRAMMAS VISPĀRĒJAIS RAKSTUROJUMS 

 

2.1. Studiju programmas īstenošanas mērėis, uzdevumi un plānotie rezultāti 
 

Maăistra studiju programmas realizācijas mērėis ir akadēmiski sagatavot 
interdisciplinārās vides sistēmanalīzes un pārvaldības speciālistus darbam dažādos publiskās 
pārvaldes līmeĦos kā vides sektorā, tā arī citos tautsaimniecības sektoros, lai sekmīgi risinātu 
dabas vides un sociālās vides integratīvo mijsakarību pārvaldības problēmas . 

Programmas uzdevumi  izvirzītā mērėa sasniegšanai: 
1. nodrošināt vides pārvaldības teoriju un tās pielietojumu apguvi programmas 

absolventu sagatavotībai darbam, izstrādājot un pārvaldot vides rīcībpolitikas plānu, 
programmu un projektu ieviešanu ; 

2. nodrošināt multidisciplinārās vides pārvaldības komandu un projektu darba zināšanu 
un prasmju apguvi vides pārvaldības realizācijai dažādos vides sektoros un to integrētā 
vadībā; 

3. nodrošināt vides komunikācijas, sabiedrības līdzdalības un mērėgrupu sadarbības 
zināšanu un prasmju apguvi ilgtspējīgas attīstības prasību integrācijai vides pārvaldībā 
un publiskās pārvaldes attīstībā; 

4. nodrošināt pētnieciskā darba zināšanu un prasmju apguvi akadēmisku un lietišėu 
pētījumu veikšanai vides pārvaldībā, studiju procesā izstrādājot individuālo kursa 
projektu un grupas darba kursa projektus, kā arī pētnieciska rakstura maăistra darbu 
(20 kredītpunkti). 

Programmas apguves rezultāti ietver jaunu multi- un interdisciplināru vides zinātnes un vides 
pārvaldības zināšanu un prasmju ieguvi, kā arī studenta iepriekšējās diploma vai bakalaura 
studijās iegūtās specialitātes attīstību, atbilstoši vides pārvaldības starpnozaru raksturam.  
 
Vides zinātnes maăistra grāda ieguvējs spēj  realizēt šādas kompetences: 

 
Zināšanas un izpratne - parādīt padziĜinātas tematiskās vides pārvaldības un vides zinātnes 
sistēmiskajā skatījumā bāzētas un arī interdisciplināri paplašinātas zināšanas un izpratni par 
dabas vides un sociālās vides mijsakarību integratīvo sistēmu, lai nodrošinātu pamatu darbam 
kā vides sistēmu un to pārvaldības izpētē (pētnieciskā darba kompetenču attīstība), tā arī vides 
pārvaldībai starpdisciplināru problēmrisinājumu izstrādē un piemērošanā praksē (pārvaldības 
darba kompetenču attīstība). 
 
Spēja pielietot zināšanas - patstāvīgi pielietot videszinātnisko teoriju, metodes un vides 
problēmu izpētes un risināšanas prasmes, lai veiktu akadēmisko un lietišėo pētniecisku un 
vides pārvaldības darbību. 
 

Analīze, sintēze, novērtēšana 

• patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt kompleksas un intergatīvas vides pārvaldības 
problēmas 

• pamatot vides lēmumu pieĦemšanu, un, ja nepieciešams, veikt papildus analīzi, 
• integrēt dažādu dabas zinātĦu un sociālo zinātĦu jomu zināšanas,  
• dot ieguldījumu jaunu starpdisciplināru vides pārvaldības zināšanu radīšanā, 

pētniecības metožu attīstībā 
• parādīt izpratni un ētisko atbildību par vides pārvaldības procesa rezultātu iespējamo 

ietekmi uz sociāli ekonomisko vidi un visas sabiedrības ilgtspējīgu attīstību. 
 
Komunikācija - argumentēti izskaidrot un diskutēt par sistēmiskiem vides pārvaldības un tās 
sektoru mijiedarbības aspektiem dažādos sabiedrības vadības līmeĦos gan ar speciālistiem, 
gan visu mērėgrupu ekspertiem un interesentiem (nespeciālistiem). 
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Vispārējās prasmes 
• patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju 
• uzĦemties vadību un atbildību par personāla grupu darba rezultātiem un to analīzi 
• veikt videi draudzīgu uzĦēmējdarbību, inovācijas vides sektorā 
• veikt profesionālo vides pārvaldības darbu, pētniecību, tālākizglītību kompleksas 

problemātikas un vienlaikus nepietiekamas informācijas nodrošinājuma apstākĜos un, 
ja nepieciešams, tos pārveidot, lietojot jaunas pieejas. 

 
2.2. Studiju programmas perspektīvais novērtējums no Latvijas valsts interešu viedokĜa 

 
Programmas specifiku un priekšrocības salīdzinājumā ar citām līdzīgām Latvijas (tieši 

analogu programmu mūsu valstī nav bijis) un ārvalstu augstskolu vides studiju programmām 
šodienas ES un LR darba tirgus kontekstā, raksturo pirmām kārtām MSP satura 
interdisciplinarizācija un interaktīvo mācību metožu pielietošana plaša profila vides 
pārvaldības speciālistu sagatavošanā, kas atbilst dabas vides un cilvēka vides mijsakarību un 
tās kvalitātes problēmu daudzdimensionālajam raksturam un tātad arī valsts uzstādījumam un 
pieprasījumam šādu speciālistu sagatavošanā gan darbā tieši vides sektorā (disciplinārā 
pieeja), gan arī visos citos tautsaimniecības sektoros (vides politikas integratīvā pieeja, 
atbilstoši ES izveides pamatlīgumam) un arī dažādos sabiedrības pārvaldes līmeĦos. Svarīgi 
atzīmēt arī nevalstiskā sektora un vides profesionālā konsultatīvā sektora, kā arī pakāpeniski 
arī uzĦēmējdrabības sektora arvien pieaugošo interesi un nepieciešamību līdzdarboties valsts 
un sava sektora vides pārvaldības attīstībā. Atbilstoši svarīga ir arī MSP topošo studentu 
piesaiste un atlase  ne tikai  no neseno bakalaura studiju absolventu vidus, bet, jo īpaši, no 
vides sektorā vai citu tautsaimniecības sektoru pārvaldībā jau strādājošo speciālistu (sākotnēji 
90%, bet šobrīd vairāk kā 50% programmas studentu) vidus, sekmējot tālāk to profesionālās 
(disciplinārās) un vides pārvaldības (multidisciplinārās) kvalifikācijas celšanu, kā arī 
personības vides psiholoăisko kompetenču attīstību.  

 
Minētā ES uzstādījuma un LR darba tirgus kontekstā MSP “Vides pārvaldība” tālākai 

attīstībai nepieciešams uzsvērt tieši studiju kopintereses jeb vides pārvaldības plaša profila 
akadēmisko un lietišėo fundamentu dominanti iepretim šaurai vides tematikas vai instrumentu 
specializācijas pieejai studijās, jo atsevišėo vides sektoru un pieeju specializācijas intereses 
nodrošināmas citu šaurāku nosaukumu programmās, tās tad atbilstoši arī monosektorizējot vai 
realizējot kā pēcdiploma profesionālajās studijas. Šādas plaša profila vides un citu sektoru 
speciālistu sagatavošanas akadēmisko studiju programmas konkrēto perspektīvo novērtējumu 
no Latvijas valsts interešu viedokĜa apskatīsim nākošajās nodaĜās. 
 
2.2.1. Programmas atbilstība darba tirgus pieprasījumam 

 
LR Vides ministrija regulāri atjauno pieprasījumu LR Izglītības un zinātnes ministrijai 

un Augstākās izglītības padomei par papildu budžeta vietu piešėiršanu vienīgajai Latvijā 
vides pārvaldības maăistra līmeĦa studiju programmai, kas arī pakāpeniski tika realizēts, līdz 
valstī tika pieĦemts lēmums par budžeta vietu skaita nepalielināšanu (pašreizējais budžeta 
vietu skaits MSP ir 49). Tomēr 2008./2009. akad.g. LR IZM pieĦēma lēmumu palielināt 
budžeta vietu skaitu vides pārvaldībā, taču tas būtu veicams, pārdalot studiju vietas starp LU 
studiju programmām. Vienlaikus jāatzīmē, ka vides zinātne pēdējos gados oficiāli novērtēta 
kā viena no deviĦām prioritārām zinātnes nozarēm LR, atbilstoši novērtējot nozares attīstības 
perspektīvu vispār un tās iespējamo lomu LR vidēja termiĦa attīstībā. Uzsāktas vairākas 
attīstības un atbalsta programmas vides zinātnes nozares attīstībai t.sk arī minama nacionālā 
vides zinātnes pētījumu programma, ES finansējumu piesaites un plašākas izmantošanas 
pieeja un citi instrumenti, kā arī ES pastāvīgi tiek atjaunoti un palielinās visa veidu 
programmu projektu finansu resursi. Minētie apstākĜi nosaka darba tirgus pieprasījuma 
pieauguma tendenci. 
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Vides pārvaldības MSP studējošie (paralēli studijām) un absolventi strādā: 

- galvenokārt, Vides ministrijā un tās struktūrās un pakĜautības iestādēs, kā arī  
- citās ministrijās un to pakĜautības iestādēs (t.sk. Reăionālās attīstības un pašvaldību 

lietu ministrijā, Ekonomikas, Zemkopības, Satiksmes, Labklājības un Veselības 
ministrijās); 

- pašvaldībās un to dienestos/aăentūrās gan vides nodaĜās/struktūrās, gan attīstības u.c. 
struktūrvienībās (t.sk. Liepājas, Rīgas, Ventspils, Daugavpils, Līvānu un Valmieras 
domēs); 

-  nevalstiskajās organizācijās (t.sk. Reăionālā vides centrā, Latvijas ZaĜā kustībā, ZaĜā 
bibliotēka u.c.); kā arī 

- uzĦēmējdarbībā (t.sk. AS Latvijas Gāze, AS Ventspils nafta, utt. un vides konsultāciju 
uzĦēmumos (t.sk. Baltic consulting, Lautus, Venteko un Ăeo konsultants). 
 
Novērtējot strādājošo situāciju tieši Vides ministrijas sektorā, varam konstatēt, ka 

bakalaura grāds ir 49 ministrijā strādājošajiem, bakalaura studiju programmā mācās 3 
darbinieki, maăistra grāds ir 82, maăistra studiju programmās mācās 11 darbinieki, vairāki 
maăistra grādi ir 8 darbiniekiem. Profesionālā augstākā izglītība ir 86 darbiniekiem, turpina 
studijas 12. Ministrijā doktora grāds ir 4 darbiniekiem, bet turpina studijas doktora grāda 
iegūšanai 7. Ārvalstīs iegūta izglītība ir 5 darbiniekiem. (avots: Vides ministrijas Publiskais 
gada pārskats 2008. Rīga, 2009). Savukārt, galvenās izglītības jomas, kurās iegūta augstākā 
izglītība, ir šādas: vides zinātnēs – 24,9%, ekonomikas un vadības zinībās augstāko izglītību 
ieguvuši – 24,3%, dabas zinātnēs – 11,4%, ėīmijā – 6,7%, tiesību zinātnēs – 6,2%, vēsturē un 
filozofijā – 2,6%, socioloăijā – 3,6%, filoloăijā – 2,6%, komunikācijā – 1,5%.  

Vides sektors pieprasa plaša profila speciālistus (t.sk. arvien vairāk ar otrā līmeĦa 
augstāko izglītību), īpaši ar vides zinātnes grādiem un ekonomikas un vadības zinību grādiem, 
bet pēdējos gados ievērojami pieaugusi arī citu sociālo un arī humanitāro programmu 
absolventu loma VM darbā, jo šādu nozaru reflektantu skaits ar katru gadu pieaug arī MSP un 
tie tiek sagatavoti darbam arī valsts vides pārvaldes iestādēs. Praktiski visi MSP “Vides 
pārvaldība” maăistri apvieno studijas ar darbu vides sektorā (vairāk kā 50%) vai citos 
tautsaimniecības sektoros. Vides jautājumi integrējami arī citos tautsaimniecības sektoros un 
viena daĜa absolventu tā arī turpina darbu pēc MSP absolvēšanas šajos sektoros, pārsvarā 
valsts un pašvaldības iestādēs, organizācijās. Kā norāda aptaujātie studenti un absolventi, tad 
pašas studijas un MSP absolvēšana  Ĝoti bieži nodrošina iespēju virzīties pa karjeras kāpnēm, 
kā arī saĦemt jaunus ar vides problemātikas integrēšanu tautsaimniecībā saistītus amatus un 
darba uzdevumus. 

Šobrīd pēc valsts pārvaldes budžeta ievērojamas samazināšanas ir samazinājies arī 
štata vietu skaits valsts pārvaldes iestādēs (skat. Vides ministrijas datus 2.2.1 tabulā), taču 
valsts starptautiskās saistības (t.sk īpaši ES vides likumdošanas un tās ieviešanas pārĦemšanas 
noteikumi līdz pat 2015.g.) nepieĜauj vēl radikālāku štatu samazināšanu. Bez tam, teritoriāli 
administratīvās reformas rezultātā izveidotās apvienotās pašvaldības bija plānojušas beidzot 
uzsākt daudz plašāku vides sektora darba vietu izveidi, ko mazas pašvaldības iepriekš 
nevarēja atĜauties, taču, šobrīd, kaut arī vairākas pašvaldības ir pat izstrādājušas jaunus vides 
politikas plānus, un plāno uzsākt to izpildi, ir ierobežotas iespējas jaunu štata vietu atvēršanai. 
Darba devēji aptaujā tomēr uzskata , ka vides jomas štata vietu samazinājums nav ilgtermiĦa, 
īpaši, ievērojot ES uzstādījumus.  

Tabulā 2.2.1 ir doti Vides ministrijas dati par strādājošo dinamiku. MSP studējošie un, 
protams, liela daĜa no absolventiem strādā Vides ministrijas sistēmā un visās minētajās tās 
struktūrvienībās t.sk atsevišėo struktūru vadītāju, ministrijas nodaĜu vadītāju, arī departamenta 
direktora un vietnieku amatos. LR ministriju un t.sk. tieši Vides ministrijas darbinieku 
atbildība un štata vietu pieaugums pārĦemot ES likumdošanu, kā arī mainība (pārejot darbā uz 
privāto sektoru, pašvaldībām un NVO sektoru) līdz 2009.g. štatu samazināšanas sākumam 
uzturēja nemainīgi augošu un regulāru pieprasījumu mūsu MSP absolventu vidū. Vienlaikus 
jāatzīmē, ka ES pieprasījums integrēt vides prasības arvien pieaugošā tempā citos 
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tautsaimniecības sektoros (t.sk arī tādu instrumentu attīstība kā zaĜais iepirkums, stratēăiskais 
ietekmes uz vidi novērtējums, piemērojot to visiem plānošanas dokumentiem utml.) izvirza 
tendenci arvien vairāk izmantot vides pārvaldības zināšanas un prasmes šajos sektoros, tātad 
pārkvalificēt esošos un piesaistīt jaunus speciālistus. 

 
2.2.1.tabula 

LR Vides ministrijas dati par strādājošo dinamiku pa gadiem 
 
Vides ministrijā un tās pakĜautībā esošajās iestādēs 

strādājošie 
2007* 2008* 2009* 2010** 

Vide ministrijā 209 199 161 162 
Ministrijas pakĜautības iestādēs:         
Dabas aizsardzības pārvalde 21 17 136 135 
Gaujas nacionālā parka administrācija 85 83     
ZiemeĜvidzemes biosfēras rezervāta administrācija 16 13     
Slīteres nacionālā parka administrācija 28 28     
Teiču dabas parka administrācija 22 19     
Ėemeru nacionālā parka administrācija 27 25     
Rāznas nacionālā parka administrācija 8 8     

Kopā: 207 193 136 135 

Valsts vides dienests, ieskaitot Reăionālās vides 
pārvaldes 

501 471 336 307 

Radiācijas drošības centrs 34 29     
Kopā: 535 500 336 307 

Valsts aăentūra "Latvijas dabas muzejs" 82 78 57 50 
Valsts aăentūra "Nacionālais botāniskais dārzs" 132 109 99 100 
Vides pārraudzības valsts birojs 32 33 18 17 
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija 23 22 11 7 

Valsts SIA "Latvijas vides, ăeoloăijas un 
meteoroloăijas centrs" 

        

Valsts aăentūra "Latvijas vides, ăeoloăijas un 
meteoroloăijas aăentūra" 

557 474     

Valsts aăentūra "Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts 
aăentūra" 

55 51     

Kopā Vides ministrijā un tās pakĜautībā esošajās 

iestādēs  
1832 1659 818 778 

* Dati uz 31.12.09.     
** Dati uz 31.03.10.     

 
Gan darba devēju aptaujās, gan diskusijās kopējos projektu semināros un 

zinātniskajās konferencēs apstiprinājies tas, ka studiju programmas stratēăija, struktūra, 
realizācijas metodikas, konkrētu studiju pamatkursu saturs atbilst darba devēju prasībām, 
sagatavojot plaša profila vides pārvaldības speciālistus (t.i. nevis specializējoties kādos 
atsevišėos vides sektoros vai problēmjomās un to risināšanas instrumentārijā) un radikāli 
pilnveidošanas priekšlikumi nav izteikti. 2009. g. beigās un 2010. g. sākumā tika sagatavotas 
anketas un arī veiktas intervijas ar darba devēju pārstāvjiem (no Vides un citām ministrijām, 
Reăionālajām vides pārvaldēm, dažādu līmeĦu pašvaldībām u.c. valsts un pašvaldību iestādēm 
un biznesa organizācijām). Iegūtie pēdējās aptaujas rezultāti dod iespēju secināt, ka, tāpat kā 
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iepriekšējos gados, draba devēju dotais programmas novērtējums no darba tirgus prasību 
viedokĜa ir nemainīgi pozitīvs kopš programmas uzsākšanas 1993.g.. 

Valsts vides pārvaldē strādājošo darba devēju viedokĜi aptaujā atseviškos MSP 
realizācijas aspektos bija kritiskāki un rosinošāki par pašvaldībās, NVO un uzĦēmējdarbībā 
strādājošiem, t.sk., norādot uz likumdošanas-normatīvo aktu studiju un ikdienas administratīvi 
organizatoriskā darba prasmju tālākas attīstības nepieciešamību, vienlaikus, pozitīvi novērtējot 
tieši visa veida komunikāciju prasmju apguvi darbam ar projektu partneriem, klientiem un 
darba kolēăiem. Pašvaldībās strādājošie turpina atzīmēt programmas apguves nepieciešamības 
aspektus municipālās vides pārvaldes sistēmā kā būtisku municipālās vides pārvaldības 
attīstības nosacījumu. Nemainīgi augsti tiek novērtēta iespēja studiju laikā strādāt komandās, 
mācību projektos, lauku studijās. TādēĜ viĦi rekomendē pašvaldību darbiniekiem pieteikties 
šīm studijām. Darba devēji, vienlaikus mūsu studiju programmas absolventi, sniedz pozitīvu 
vērtējumu studiju administrēšanai un tehniskajam nodrošinājumam, taču, tāpat kā iepriekšējos 
gados, ir kritiski attiecībā pret vides apstākĜiem katedras auditorijās (īpaši, gaisa kvalitāte) un, 
piemēram, LU nespēju kopīgi ar attiecīgajām organizācijām, nodrošināt sadzīves atkritumu 
šėirošanu LU telpās. Visi atzīst nepieciešamību tālāk attīstīt studiju pamatmateriālu un izdales 
materiālu nodrošinājumu digitālā formā, un to izsūtīšanu pa elektronisko pastu studentiem (vai 
izvietojot studentu koplietošanas elektroniskajā pasta kastītē) pirms attiecīgā studiju kursa 
uzsākšanas. 

“Vides pārvaldības” programmā uzsvars likts uz vides pārvaldības kā vienotas un 
kompleksas sistēmas apguvi studiju procesā. Programmas satura sistēmiski pēctecīgais 
modulārais strukturējums, atbilstoši vides pārvaldības procesa ciklam, kā arī starpmodulāro 
semināru realizēšana, uzskatāma par šīs programmas priekšrocību tās satura elementu 
savstarpējās integrācijas īstenošanā un programmas fragmentācijas problēmas novēršanā. VPK 
realizētā vides pārvaldības maăistra studiju programma, kas bez jau minētajiem principiem un 
pieejām ir programmatiski strukturēta un balstās uz vides pārvaldības sistēmiskā cikla apguvi 
(t.i. vides problēmsituāciju analīzi, to risinājumu vides politiku un plānošanas, vides rīcību 
programmēšanas izstrādi, kā arī izrietošās lietišėās vides pārvaldes realizāciju), turpina 
piedāvāt darba tirgum atbilstošu speciālistu sagatavošanu. 

Kopumā var secināt, ka maăistra studiju programmas “Vides pārvaldība” absolventi 
studējot sistēmiski strukturētā un pēctecīgi plānotā akadēmisko studiju procesā ir ieguvuši 
nepieciešamās pilna profila vides pārvaldības teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaĦas, 
kuras salīdzinājumā ar specializētāku kursu brīvā kompozicionālā izvēlē balstītām studijām 
Eiropas valstu un ZiemeĜamerikas augstskolu absolventiem, dod stabilu pamatu un plašākas 
iespējas sekmīgi veidot profesionālo karjeru un/vai turpināt specializētākas studijas 
doktorantūrā Latvijā un ārzemēs. Par absolventu konkurētspēju liecina arī sekmīga piedalīšanās 
dažādos maăistra darbu konkursos, stipendiju saĦemšana studijām ārvalstīs, un īpaši, jaunu  un 
kvalificētāku darbu piedāvājums valsts un pašvaldību, kā arī uzĦēmējdarbības sfērās. 

 

2.2.2. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam 

 
Vides pārvaldības maăistra studiju programmas saturs un struktūra pilnībā atbilst LR 

Ministru kabineta 2002.gada 3.janvārī apstiprinātajiem “Noteikumiem par valsts akadēmiskās 
izglītības standartu”. Tabulā 2.2.2. dots Noteikumos minētā satura salīdzinājums ar maăistra 
studiju programmas “Vides pārvaldība” saturu, kurā redzama vides zinātnes kā zinātnes 
nozares kursu un vides pārvaldības kā zinātnes apakšnozares kursu grupēšana un atbilstība LR 
MK prasībām.  
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2.2.2.tabula 

LU Vides pārvaldības maăistra studiju programmas atbilstība valsts 

akadēmiskās izglītības standartam 

MK Noteikumu prasība Minimāl 
kredītp 

skaits 

Maăistra studiju programma “Vides 

pārvaldība” 

Kredītp 

skaits 

program

mā 

Maăistra studiju programmas 
apjoms 

80 Maăistra studiju programmas apjoms 80 

Maăistra darbs 20 Maăistra darbs 20 
Attiecīgās zinātĦu nozares vai 
apakšnozares izvēlētās jomas 
teorētisko atziĦu izpēte  

30 Visi A daĜas kursi I un II semestrī: 
Vides zinātnes un pārvaldības 
paradigma (3 kp), Dabas zinātnes 
vides studijās (5 kp), Ekonomikas un 
vadības zinātnes vides studijās (4 kp), 
Sociāli humanitārās zinātnes vides 
studijās (6 kp), Vides politika un 
līdzsvarota attīstība (6 kp), Vides 
plānošana un pašvaldību attīstība (4 
kp), Vides integratīvo pētījumu 
metodoloăija (problēmseminārs) 
(2 kp) 

30 

Teorētisko atziĦu aprobācija 
zinātĦu nozares vai 
apakšnozares izvēlētās jomas 
aktuālo problēmu aspektā 

15 A daĜas kursi III semestrī un Vides 
sistēmanalīzes caurvijošais kurss 
visos trijos semestros: 
Vides pārvaldības sistēmas (4 kp), 
Dabas resursu pārvalde (4 kp), 
Vides sistēmanalīze I (specseminārs) 
(2 kp), Vides sistēmanalīze II 
(specseminārs) (2 kp), 
Vides sistēmanalīze III (4 kp) 

16 

 
 

2.3. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeĦa Latvijas un divām Eiropas Savienības 

valsts atzītu augstskolu studiju programmām 

 

2.3.1. Salīdzinājums ar līdzīgu programmu Latvijā 
 

Veicot studiju programmas “Vides pārvaldība” salīdzinājumu ar citām Latvijā 
realizētām  maăistra līmeĦa programmām vides zinātnes vai vides pārvaldības jomās un, 
izvēloties atbilstošāko studiju programmu, jāĦem vērā šādu programmu dažādais saturs un 
uzbūves struktūra, gan monodisciplinārā bāzēšanās tikai uz dabas zinātnēm vai 
inženierzinātnēm ar lielāku vai mazāku sociālo zinātĦu uzsvaru, gan starpdisciplināri un 
interdisciplināri strukturētas programmas. Šobrīd un kopš MSP „Vides pārvaldība” 
uzsākšanas 1993.g. Latvijā nav analogu programmu vides zinātĦu maăistra grāda ieguvei 
vides pārvaldībā.  

Daugavpils Universitātē (DU) realizētā studiju programma „Vides plānošana” ir 
profesionālā maăistra studiju programma, kura salīdzinot ar MSP Vides pārvaldība ir ar 
izteiktu lietišėu raksturu un profesionāli orientēta. Tā veidota saskaĦā ar profesionālās 
kvalifikācijas profesiju standartiem “Vides pārvaldības speciālists” un “Dabas aizsardzības 
speciālists”, tādējādi, zināmā mērā atbilst Vides pārvaldības saturam un būtībai. Par to liecina 
arī viens no studiju programmas „Vides plānošana” uzdevumiem: “veidot izpratni par ES un 
Latvijas reăionālās politikas, vides pārvaldības un attīstības plānošanas pamatprincipiem, 
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apgūstot galvenos principus, metodes, likumdošanu, Ħemot vērā Eiropas un pasaules pieredzi, 
un akcentējot jomas saistību ar situāciju kopumā Latvijā un atšėirībām reăionos”.  

DU profesionālā maăistra studiju programma „Vides plānošana” tiek realizēta divos 
specializācijas virzienos: Vides pārvaldības speciālists un Dabas aizsardzības speciālists. 
Pateicoties tieši saturiskai līdzībai MSP Vides pārvaldība tika salīdzināta ar studiju 
programmas „Vides plānošana” specializācijas virzienu : Vides pārvaldības speciālists. 

Abu studiju programmu kursi atspoguĜoti 2.3.1. tabulā.  
Programmā „Vides plānošana” realizēto kursu secība ir atšėirīga ar MSP Vides 

pārvaldība, tādēĜ tabulā studiju programmas „Vides plānošana” kursiem norādīts to 
realizēšanas semestris.  

Atšėirīgais ir abu studiju programmu akadēmiskais/ lietišėais raksturs. Studiju 
programmā „Vides plānošana” relatīvi mazāk akcentēta  vides zinātnes perspektīva un 
akadēmiskais raksturs: tādēĜ šajā programmā izpaliek studiju kursi, kuri būtu analogi “Vides 
pārvaldības” programmas kursiem - Vides zinātnes un pārvaldības paradigma, Sociāli 
humanitārās zinātnes vides studijās, Vides sistēmanalīze, Vides integratīvo pētījumu 
metodoloăija, Vides politika un līdzsvarota attīstība, Vides pārvaldības sistēmas.  

Kopīgais abās studiju programmās ir vairāki lietišėās vides pārvaldības orientētie 
kursi: 

• ekonomikas un vadības zinātĦu, vides un attīstības plānošanas, vides komunikācijas,  
• sabiedrības līdzdalības, vides informācijas pārvaldes, projektu izstrādes un vadības, 

uzĦēmējdarbības jomās.  
Zināma analoăija ir kursiem dabas resursu pārvaldības jomās; dažādu dabas resursu 

apsaimniekošanai un lietišėai pārvaldībai studiju programmā „Vides plānošana” veltīti 5 
studiju kursi.    

SaskaĦā ar profesionālā maăistra studiju programmas prasībām, studiju programmā 
„Vides plānošana” paredzētas prakses (kopsummā 26 krp. apjomā), kuras saturiski atbilst 
studiju programmas  „Vides pārvaldība” studiju kursiem Vides pārvaldes un Projektu vadības 
jomās.  

Līdzīga pieeja abās studiju programmās ir attiecībā uz kursiem zinātniskā pētījuma 
metodoloăijas jomā: lai pilnveidotu izstrādājamā Maăistra darba kvalitāti šie kursi tiek 
īstenoti mazāk 1. semestrī, vairāk 2. un 3. semestrī.  

 

2.3.1.tabula  

Studiju programmas “Vides pārvaldība” salīdzinājums ar DU studiju programmu 

„Vides plānošana” (specializācijas virziens : Vides pārvaldības speciālists) 
 

Vides pārvaldība  

(LU EVF VPK) 

Vides plānošana 

(Daugavpils Universitāte) 

1.sem. Interdisciplinārā vides izziĦa un 
pārveide 

 

Vides zinātnes un pārvaldības paradigma – A, 3 
krp. 

 

I modulis. Integratīvā vides zinātne  

Dabas zinātnes vides studijās – A, 5 krp.  
Ekonomikas un vadības zinātnes vides studijās - 
A, 4 krp. 

Ekonomikas pamati – (3 krp.) -1. sem. 
Vides ekonomika – (2 krp.) - 2. sem. 

Sociāli humanitārās zinātnes vides studijās A, 6 
krp. 

 

Vides sistēmanalīze I (specseminārs) – A, 2 krp. Maăistra darba izstrāde (1 krp.) – 1. sem. 
  

2.sem. Stratēăiskā vides pārvalde  

II modulis. Vides politika un plānošana  
Vides plānošana un pašvaldību attīstība – A, 4 
krp. 

Teritorijas un attīstības plānošana – ( 3 krp.) – 
1. sem. 

Vides politika un līdzsvarota attīstība – A, 6  
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krp. 
 
 
Vides komunikācija – B, 2 krp. 
 
Vides novērtējums – B,2 krp. 
 

 
 
Sabiedrisko attiecību veidošana – (4 krp.) – 
1. sem. 

Vides informācija:novērtēšana un pārvalde–B, 2 
krp. 

Matemātiskā modelēšana un lietišėais ĂIS  
(4 krp.) - 1. sem. 

Sabiedrības līdzdalība un nevalstiskās 
organizācijas – B, 2 krp. 

Vietējo iniciatīvu attīstība – (3 krp.) - 1. sem. 

Ekotūrisma attīstība un pārvalde – B, 2krp.   
 Vides sistēmanalīze II (specseminārs)- A, 2 krp. 

Vides integratīvo pētījumu metodoloăija 
(problēmseminārs) – A, 2 krp. 

Maăistra darba izstrāde (3 krp.) – 2. sem. 

 
3. sem. III modulis. Vides pārvaldes teorija 

un vadība 
 

Vides pārvaldības sistēmas - A ,4 krp.  
Integrēta produkta politika un pārvalde – B, 2 
krp. 

 

Ilgtspējīga patēriĦa attīstība un pārvalde – B, 2 
krp. 

 

Projektu vadīšana – B, 2 krp. Vides projektu izstrāde un vadība – (2 krp.) –  
3. sem. 
Prakse: “Vides projektu realizācija Latvijā” – 
(9 krp.) - 2. sem. 

Personālvadība B, 2 krp. 
 

 

Vides vadības lēmumu pieĦemšana  B, 2 krp. UzĦēmējdarbības pamati – (3 krp.) - 2. sem. 
  

Lietišėā vides pārvalde  

IV modulis. Dabas resursu pārvalde un vides 
tehnoloăijas 

 

Dabas resursu pārvalde – A, 4 krp. Sateces baseinu apsaimniekošana – (2 krp.) –  
1. sem. 
Aizsargājamo teritoriju pārvaldība – (2 krp.) - 2. 
sem. 
Vides tehnoloăijas – (2 krp.) - 3. sem. 
Ainavu plānošana – (2 krp.) - 3. sem. 
Ievads ăeodēzijā un kadastrālajā  vērtēšanā- 
(2 krp.) - 3. sem. 

Vides pārvalde: integrētā piekrastes attīstība – 
B, 2 krp. 
Vides pārvalde: ilgtspējīga sabiedrības attīstība– 
B, 2 krp. 

Prakse: “Vides pārvaldība” – (9 krp.) 

Vides sistēmanalīze III – A, 4 krp. Maăistra darba izstrāde (4 krp.) – 3. sem. 
4.sem. V modulis. Maăistra akadēmiskais 

darbs   
 

Maăistra darbs – A, 20 krp. Maăistra darba izstrāde 12 krp.) – 4. sem. 

 
Kopumā salīdzinot abas minētās studiju programmas, var pasvītrot zināmu analoăiju 

attiecībā uz: a) studiju kursu saturisko orientāciju uz vides pārvaldības jomu, jo sevišėi tai 
izpaužoties dabas resursu pārvaldē un vides plānošanā; b) maăistra darba kā zinātniskā 
pētījuma izstrādi un to nodrošinošo zinātniskā pētījuma metodoloăiju. Salīdzinājums, 
protams, liecina par būtisku abu studiju programmu atšėirību to akadēmiskā/ profesionālā 
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dimensijā, jo šīs studiju programmas arī tika izstrādātas atbilstoši dažādiem mērėiem attiecībā 
uz to akadēmisko vai lietišėi orientēto raksturu.  
 

2.3.2. Salīdzinājums ar līdzīgām programmām ES valstīs 

 

Daudzās Eiropas valstu universitātēs tiek realizētas maăistra līmeĦa programmas gan 
vides zinātnē, gan vides pārvaldības jomā, taču Ĝoti plašā un daudzveidīgā tās izpratnes 
diapazonā. Maăistra studiju programmas vides pārvaldībā ir veidotas gan attiecībā uz to 
akadēmisko vai profesionāli orientēto raksturu, gan fokusējoties uz ilgstspējīgas attīstības 
principiem, gan dažādu sektoru vides politikām, gan arī vides politikas instrumentu aktuāliem 
pielietojumiem.  

Maăistra studiju programma „Vides pārvaldība” konceptuāli gan pēc studiju 
strukturēšanas principa, gan vides pārvaldes kā vienotas un kompleksas sistēmas 
atspoguĜojuma ir līdzīga ar tādām plaša vides pārvaldības saturiskā spektra maăistra līmeĦa 
studiju programmām kā “Vides pārvalde un politika”, ko realizē Lundas Universitātes 
Starptautiskās rūpnieciskās vides ekonomikas institūtā -  
http://www.iiiee.lu.se/site.nsf/AllDocuments/DCC4F2178D4F7D5AC1256FE0003F139C), 
(tiesa ar uzsvaru uz uzĦēmējdarbības vidi) un „Vides zinātnes, politika un pārvalde – 
MESPOM”, ko realizē Centrāleiropas Universitāte – CEU- 
http://www.mespom.eu/Programme), un, kuras tika izvēlētas studiju programmu 
salīdzinājumam.   

Viens no kritērijiem šo maăistra studiju programmu izvēlei bija lielā studiju 
programmu atpazīstamība Eiropā un augstais akadēmiskā potenciāla ieguldījums šo 
programmu izstrādē un realizācijā. Abas minētās studiju programmas ir starptautiskas un 
lielākā daĜa to absolventu ir dažādu valstu universitāšu studenti. Lundas Universitātes 
(Zviedrija) studiju programma “Vides pārvalde un politika” tiek realizēta jau vairāk kā 10 
gadus un ir Ĝoti populāra Baltijas reăiona valstīs. Centrāleiropas Universitātes studiju 
programma “Vides zinātnes, politika un pārvalde - MESPOM” tika izstrādāta un tiek realizēta 
pateicoties četru Eiropas Universitāšu:  Centrāleiropas Universitātes (Ungārija), Mančestras 
Universitātes (Lielbritānija), Aegīnas Universitātes (Grieėija) un Lundas Universitātes 
ieguldījumam.  

Lundas Universitātes studiju programmas “Vides pārvalde un politika” mērėis ir 
sagatavot plaša profila speciālistus ar kompetenci vides stratēăijās darbam izpildvaras, 
lēmumu pieĦemšanas, pētniecības un konsultāciju jomās. Studiju programma koncentrējas uz 
aizsargājošu vides stratēăiju īstenošanu valsts un rūpniecības pārvaldes jomās, sabiedrības 
vadības un industriālo problēmu izpratni un nepieciešamo politiku un pasākumu pielietošanu 
integrētu vides problēmu risināšanā. TādēĜ studiju kursi aptver dažādas pamatdisciplīnas 
ieskaitot ekonomiku, tehnoloăijas, likumdošanu, politiku un vides zinātni, kā ar lietišėi 
orientētus kursus attiecībā uz ilgtspējīgu patēriĦu, enerăijas politiku, videi draudzīgu produktu 
un korporatīvo vides pārvaldību.  

Studiju programmas MESPOM, kā inter un multidisciplināras studiju programmas  
mērėis ir veidot spēju integrēt vides zinātnes teoriju un praksi sistēmiskā analīzē, holistikā 
izpratnē un vides procesu pārvaldē dažādu sociālo aspektu kontekstā. Šī studiju programma 
veido prasmes uz vides zinātnes teorijas bāzes izprast dažādas vides politikas un pārvaldes 
stratēăijas. MESPOM studiju programma orientēta arī uz akadēmisko pētniecību, vides 
komunikāciju un dažādām profesionālām prasmēm, Eiropas vides institūciju un tīklu darbību 
kā iespēju karjeras veidošanā.  

Abās minētajās maăistra programmās esošā kursu modulārā struktūra (tematiskos 
blokos apvienotie, saturiski radniecīgie un savstarpēji saistītie studiju kursi) ir analoga mūsu 
maăistra studiju programmai „Vides pārvaldība”.  

Studiju programmas „Vides pārvaldība” modulārā struktūra veidota atbilstoši vides 
pārvaldības darbības pēctecīgas nodrošināšanas ciklam: 
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- sākot ar vides problēmizziĦu dabas vides un sociālās vides mijsakarību kompleksajā 
sistēmā (I modulis Integratīvā vides zinātne) un  

- izvēlēto problēmrisinājumu politikas un tās plānošanas izstrādi Stratēăiskā vides 
pārvaldes līmenī (II modulis – Vides politika un plānošana un III modulis – Vides 
pārvaldes teorija un vadība) un  

- to realizāciju Lietišėās vides pārvaldes līmenī  (IV modulis – Dabas resursu pārvalde 
un vides tehnoloăijas),  

- kā arī interdisciplināra vides pārvaldības pētījuma  prasībām  (V modulis. Maăistra 
akadēmiskais darbs).     
Programmas “Vides pārvaldība” salīdzinājums ar abām iepriekš nosauktajām 

programmām  ir atspoguĜots 2.3.2. un 2.3.3.tabulās. 
 

2.3.2.tabula 

Studiju programmas “Vides pārvaldība” salīdzinājums ar Lundas  Universitātes studiju  

programmu “Vides pārvalde un politika” 
 

Vides pārvalde un politika 

           (LU IIIEE) 

Vides pārvaldība  

(LU EVF VPK) 

Ievadmodulis 

 

1.sem. Interdisciplinārā vides izziĦa un 
pārveide 

Ievads – multidisciplinārā pieeja - 3,3 krp.* Vides zinātnes un pārvaldības paradigma – A, 3 
krp. 

 I modulis. Integratīvā vides zinātne 

Vides zinātne un līdzsvarota attīstība - 5,3 krp. 
 
Tehnoloăisko sistēmu pamati - 4 krp. 

Dabas zinātnes vides studijās – A, 5 krp. 
(Vides ėīmija, vides bioloăija, vides fizika, 
vides inženierzinātne) 

UzĦēmējdarbības pamati - 4 krp. 
Tautas saimniecība, patēriĦš un sabiedrība- 3,3 
krp. 

Ekonomikas un vadības zinātnes vides studijās 
- A ,4 krp. 

 Sociāli humanitārās zinātnes vides studijās- A,  
6 krp. 

 Vides sistēmanalīze I (specseminārs) – A, 2 
krp. 

 2.sem. Stratēăiskā vides pārvalde 

                           Stratēăiskais modulis 

 

II modulis. Vides politika un plānošana 

Politikas un pieejas līdzsvarotībai - 3,3 krp. 
 

Vides politika un līdzsvarota attīstība – A,  6 
krp. 

 Vides plānošana un pašvaldību attīstība – A,  4 
krp. 

 Vides komunikācija – B, 2 krp. 
Vides novērtējuma metodes - 4,6 krp.    Vides novērtējums – B, 2 krp. 
 Vides informācija :novērtēšana un pārvalde–B, 

2 krp. 
 Sabiedrības līdzdalība un nevalstiskās 

organizācijas – B, 2 krp. 
 Vides sistēmanalīze II (specseminārs)- A, 

2 krp. 
 Vides integratīvo pētījumu metodoloăija 

(problēmseminārs) – A, 2 krp. 
 3. sem. III modulis. Vides pārvaldes teorija 

un vadība 
Ilgtspējīgas rūpniecības stratēăijas - 7,3 krp. 
 

Korporatīvā vides pārvaldība: prakse -3,3 krp. 
 

Vides pārvaldības sistēmas – A, 4 krp. 
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Ievads - Ilgtspējīgs patēriĦš un ražošana- 1,3 krp.    
 

Integrēta produkta politika un pārvalde – B, 2 
krp. 

 Ilgtspējīga patēriĦa attīstība un pārvalde – B, 2 
krp. 

 Projektu vadīšana – B, 2 krp. 
 Personālvadība – B, 2 krp. 
 Vides vadības lēmumu pieĦemšana – B, 2 krp. 

                  Lietišėais modulis Lietišėā vides pārvalde 
 IV modulis. Dabas resursu pārvalde un vides 

tehnoloăijas 
Politikas un pieejas Ilgtspējīgai attīstībai-  
3,3 krp. 
 

Dabas resursu pārvalde – A, 4 krp. 

Stratēăiskā vides attīstība - 6 krp.  
 
Lietišėie pētījumi: Ilgtspējīgs patēriĦš un 
ražošana- 5,3 krp. 
    

 
Vides pārvalde: integrētā piekrastes attīstība – 
B, 2 krp. 
 
Vides pārvalde: ilgtspējīga sabiedrības 
attīstība– B, 2 krp. 

Lietišėās pētījumu metodes - 5,3 krp. 
 

Vides sistēmanalīze III – A, 4 krp. 

                   Maăistra darba modulis 

 

4.sem. V modulis. Maăistra akadēmiskais 

darbs 

                    Maăistra darbs -20 krp. Maăistra darbs – A, 20 krp. 
*- studiju kursu apjoms izteikts kredītpunktos pārrēėinot no ECTS sistēmas  
(1,5 ECTS = 1 krp.). 
 

Analogi studiju programmas „Vides pārvaldība” modulārajai struktūrai ir Lundas 
Universitātes programmas “Vides pārvalde un politika” moduĜi: Ievadmodulis, Stratēăiskais 
modulis, Lietišėais modulis un Maăistra darba modulis. Šāda tipa ievada moduĜi, kā arī vides 
problēmu un to risinājumu orientēta pieeja, ir Ĝoti raksturīga Eiropas universitāšu vides 
maăistra studiju programmām.  

Jāuzsver ir arī studiju programmas „Vides pārvaldība” ievadkursa “Vides zinātnes un 
pārvaldības paradigma” zināma analoăija ar Lundas Universitātes programmas ”Vides 
pārvalde un politika” ievada kursu “Ievads – multidisciplinārā pieeja”. Studiju programmas 
„Vides pārvaldība” pirmais – ievada modulis Integratīvā vides zinātne ir saturiski līdzīgs 
programmas „Vides pārvalde un politika” Ievadmodulim, akcentējot dabas, sociālās un 
ekonomiskās vides integrāciju. 

Principiāla analoăija ir abu salīdzināmo studiju programmu 2. semestrī realizētajiem 
Stratēăiskā līmeĦa moduĜiem, atzīstot to, ka Lundas Universitātes programmā relatīvi lielāks 
akcents likts tieši uz korporatīvo sektoru, bet programmā „Vides pārvaldība”saglabāts 
līdzsvars starp dažādiem vides pārvaldības realizācijas sektoriem, akcentējot šodien aktuālos 
un svarīgos procesus gan pašvaldības un valsts pārvaldes sektoros, gan patēriĦa un ražošanas 
jomā (esam izstrādājuši jaunus studiju kursus Ilgtspējīga patēriĦa attīstība un pārvalde un Integrēta 
produktu politika un pārvalde).  

Līdzīgi ir arī abu studiju programmu 3. semestrī realizētie Lietišėā līmeĦa vides 
pārvaldības moduĜi, arī atzīmējot saturisku akcentu uz korporatīvo sektoru Lundas 
Universitātes programmā. Jāatzīmē arī, ka abu Universitāšu programmās 3. semestrī tiek 
realizēti uz lietišėiem pētījumiem orientēti kursi - studiju programmā „Vides pārvaldība” to 
nodrošina kursa projekta izstrāde lietišėajā vides pārvaldē saskaĦā ar aktualizētiem un 
pilnveidotiem B izvēles studiju kursiem. Raksturīgi, ka abās studiju programmās 3. semestrī 
relatīvi lielā apjomā tiek realizēti kursi attiecībā uz zinātniskā pētījuma veikšanu vides 
pārvaldības jomā (Lietišėās pētījumu metodes un, attiecīgi, Vides sistēmanalīze III).  

Abās studiju programmās 4. semestris veltīts Maăistra darba izstrādei 20 kredītpunktu 
apjomā.   
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2.3.3.tabula 

Studiju programmas “Vides pārvaldība” salīdzinājums ar Centrāleiropas Universitātes 

(CEU) studiju programmu “Vides zinātnes, politika un pārvalde” – MESPOM 
  

Vides zinātnes, politika un pārvalde -                                   

MESPOM (CEU) 

Vides pārvaldība  

(LU EVF VPK) 

1. sem. Ievads Vides zinātnē, politikā un 

pārvaldībā 

1.sem. Interdisciplinārā vides izziĦa un 

pārveide 
Modulis. Ievadkurss  -2 krp. 
 
Modulis. Zinātniskais pētījums  -2 krp. 
 

Vides zinātnes un pārvaldības paradigma – A,  3 
krp. 
 
Vides sistēmanalīze I (specseminārs) –A,2krp. 

 I modulis. Integratīvā vides zinātne 

Modulis. Ievads Vides zinātnēs 
Ievads Kvantitatīvās pētniecības metodēs -1 krp. 
Cilvēks un biosfēra -2 krp. 
Biosfēra - 2 krp. 
Ūdens resursi -2 krp. 
Enerăijas iespējas - 2 krp. 

Dabas zinātnes vides studijās – A, 5 krp. 
(Vides ėīmija, vides bioloăija, vides fizika, 
vides inženierzinātne) 

Ekonomikas un vadības zinātnes vides studijās 
– A, 4 krp. 

Modulis. Ievads Vides politikā, likumdošanā, 
apziĦā  
Ievads starptautiskā vides politikā - 2 krp. 
Ievads starptautiskā vides likumdošanā -2 krp. 
Vides apziĦa - 2 krp. 
 

Modulis. Ievads Vides pārvaldībā 
Ievads aizsargājošās vides stratēăijās -2 krp. 
Ievads  vides novērtējumā un pārvaldē - 2 krp. 
Ievads atkritumu saimniecībā- 1 krp. 
Ievads vides ekonomikā -   2 krp. 

Sociāli humanitārās zinātnes vides studijās- A, 6 
krp. 

2.sem. Vides zinātne, politika un pārvaldība 

(izvēles tēmas) 
 

          2. sem.    Stratēăiskā vides pārvalde 

II modulis. Vides politika un plānošana 

Modulis Vides politika, stratēăija un apziĦa 

Ietekmes uz vidi novērtējums -2 krp. 
Vides politika - 2 krp. 
Vides politika un vadība – aktuālie aspekti -2 krp. 
Vides filozofija - 2 krp. 
Ilgtspējīga transporta politika -2 krp. 

Vides politika un līdzsvarota attīstība – A,  
6 krp. 

Vides plānošana un pašvaldību attīstība – A,  4 
krp. 
Vides komunikācija – B, 2 krp. 
Vides novērtējums – B, 2 krp. 
Vides informācija: novērtēšana un pārvalde – B, 
2 krp. 
Sabiedrības līdzdalība un nevalstiskās 
organizācijas – B, 2 krp. 

Modulis. Vides zinātne 
Gaisa piesārĦojums un klimata pārmaiĦas - 2 krp. 
Biodaudzveidība un dabas aizsardzība - 3 krp. 
Vides monitorings - 2 krp. 
Ūdens resursu pārvalde - 2 krp. 
Jūras ekosistēmas - 1 krp. 
Naftas un metālu radītais piesārĦojums - 2 krp. 
Lauksaimniecība un zemes lietojums - 1 krp. 
Ievads modelēšanā - 2 krp. 
Ievads telpiskā plānošanā un GIS - 1 krp. 
Ilgtspējīga enerăija un atslogojošie pasākumi –  
2 krp. 

Ekotūrisma attīstība un pārvaldība – B, 2 krp. 

 Vides sistēmanalīze II (specsem.) – A, 2 krp. 
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Modulis Vides pētījumi un komunikācija 
2 krp. 

Vides integratīvo pētījumu metodoloăija 
(problēmseminārs) - A , 2 krp. 

 3.sem III modulis. Vides pārvaldes teorija un 

vadība 
Modulis Vides pārvaldība A  
Vide un produkti  - 3 krp. 
Vides ekonomiskie instrumenti - 2 krp. 
Sistēmu dinamika un vides stratēăijas - 1 krp. 

Vides pārvaldības sistēmas – A, 4 krp. 
 
Integrēta produkta politika un pārvalde – B,  
2 krp. 
Ilgtspējīga patēriĦa attīstība un pārvalde – B, 
2 krp. 

 Projektu vadīšana – B, 2 krp. 
 Personālvadība – B, 2 krp. 
 Vides vadības lēmumu pieĦemšana – B, 2 krp. 

3.sem. Vides pārvaldība B 

 

Lietišėā vides pārvalde 

 IV modulis.  Dabas resursu pārvalde un vides 

tehnoloăijas 
Modulis Vides pārvaldība B  
Ekosistēmu pārvaldības novērtējums, modelēšana 
un scenāriji - 6 krp. 
Ilgtspējīgs tūrisms - 2 krp. 
Korporatīvā vides pārvaldība - 2 krp. 
Rūpnieciskā atkritumu pārvalde un piesārĦojuma 
kontrole - 2 krp. 
Sistēmu dinamika un vides stratēăijas - 2 krp. 
OglekĜa aprite ekosistēmās - 2 krp. 
Konfliktu vadība - 1 krp. 
Enerăijas aktuālie aspekti - 1 krp. 

Dabas  resursu pārvalde – A,  4 krp. 
 
 
 
 
 
 
Vides pārvalde: integrētā piekrastes attīstība – 
B, 2 krp. 
Vides pārvalde: ilgtspējīga sabiedrības attīstība– 
B, 2 krp. 

 Vides sistēmanalīze III- A,  4 krp. 
4. sem. Maăistra darbs 4.sem. V modulis.  Maăistra akadēmiskais 

darbs  
Maăistra darbs - 16 krp. Maăistra darbs – A,  20 krp. 

 
Salīdzinot studiju programmu Vides pārvaldība ar MESPOM (CEU) studiju 

programmu, redzama līdzība studiju programmu modulārā struktūrā:   
- 1.sem. Ievads Vides zinātnē, politikā un pārvaldībā; 
- 2.sem. Vides zinātne, politika un pārvaldība (izvēles tēmas); 
- 3.sem. Vides pārvaldība B; 
- sem. Maăistra darbs.  

Studiju programmas „Vides pārvaldība” pirmais – ievada modulis Integratīvā vides 
zinātne ir analogs diviem moduĜiem MESPOM studiju programmā: Ievads Vides zinātnēs un 
Ievads Vides politikā, likumdošanā un apziĦā. Jāuzsver ir arī studiju programmas „Vides 
pārvaldība” ievadkursa “Vides zinātnes un pārvaldības paradigma” un “Vides sistēmanalīze” 
zināma līdzība ar ievadamoduĜiem “Ievadkurss” un “Zinātniskais pētījums” MESPOM studiju 
programmā, t.sk. akcentējot vides pārvaldības zinātniskā pētījuma problēmnostādnes un 
pamatprincipus.  

Likumsakarīgi, ka abās salīdzināmajās studiju programmās 2. semestra studiju kursos 
likts akcents gan uz vides politikas stratēăiskām nostādnēm, gan vides politikas dažādu 
instrumentu darbību. Adekvāti studiju programmā „Vides pārvaldība” realizētam studiju 
kursam Vides integratīvo pētījumu metodoloăija, MESPOM studiju programmā 2. semestrī 
tiek īstenots modulis Vides pētījumi un komunikācija. 

Savukārt, 3. semestrī abās studiju programmās tiek realizēti studiju kursi atbilstoši 
lietišėās vides pārvaldības dažādu sektoru procesu programmēšanas raksturam; atšėirību 
veido šo kursu strukturētība moduĜos: studiju programmā „Vides pārvaldība” tie ir divi 
moduĜi Vides pārvaldes teorija un vadība un Dabas resursu pārvalde un vides tehnoloăijas, bet 
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MESPOM studiju programmā - modulis Vides pārvaldība B. Abās studiju programmās 4. 
semestris veltīts Maăistra darba izstrādei, MESPOM studiju programmā tam atvēlēti 16 krp. 

Kopumā salīdzinot studiju programmu „Vides pārvaldība” ar abām minētajām ES 
maăistra studiju programmām, analoga ar šo  programmu modulārā struktūra, t.sk. t.s. 
ievadmodulis, kuram ir būtiska loma interdisciplināras izpratnes veidošanai Vides pārvaldības 
jomā. Atbilstoši analogajiem moduĜiem, līdzīga ir arī studiju kursu tematika. Bez tam, visās 
minētās programmās liela uzmanība veltīta kursiem zinātniskā pētījuma veikšanai vides 
pārvaldības dažādos sektoros. Galvenās atšėirības vērojamas attiecībā uz dažādu akcentu 
dažādos vides pārvaldības sektoros: piem. Lundas Universitātes programmā vairāk akcentēts 
tieši korporatīvais sektors, bet to lielā mērā nosaka programmu realizējošās institūcijas 
darbības profils un tradīcijas.   
Programmu, ar kurām veikta salīdzināšana, studiju plānus skatīt 8.pielikumā. 
 

2.4. Studiju programmas organizācija 

 
Maăistra studiju programmas uzbūve un organizācija ir veidota atbilstoši vides 

zinātnes nozares paradigmai un iegūstamajam akadēmiskajam grādam vides zinātĦu studiju 
programmās – vides zinātĦu maăistrs – un arī LR Izglītības klasifikācijas izglītības 
tematiskajai grupai „pakalpojumi”, kurā ietilpst vides aizsardzības daudzveidīgās 
programmas. Maăistra studiju programma veidota tiešā atbilstībā LZP klasifikācijai: zinātĦu 

nozare - vides zinātne un apakšnozare- vides pārvaldība. Programma atbilst LU noteiktai 
studiju programmu izveides un darbības nodrošināšanas kārtībai un izstrādāta atbilstoši LR 
MK noteikumiem. 

Studiju programmas apjoms ir 80 kredītpunkti, t.sk., 60 kredītpunkti paredzēti A daĜas 
(46 kp, 57,5% kopapjoma) un B daĜas (14 kp, 17,5% kopapjoma) teorētiskiem kursiem, 20 
kredītpunkti (25% kopapjoma) – maăistra darbam. Maăistra darbs ir pētnieciska rakstura 
darbs vides zinātnē, tam jābūt ar oriăinālu ievirzi vides zinātnes apakšnozarē - vides 
pārvaldībā. Maăistra studiju programmu veido teorētiskie kursi, lietišėās studijas (lauka 
pētījumi, kursa darbu izstrāde, utml.) un maăistra darbs. 

Programma tiek realizēta kā pilna laika studijas (4 semestri). Programma raksturojas 
ar modulāru struktūru, t.i., tematiskos blokos apvienotiem saturiski radniecīgiem, informatīvi 
savstarpēji saistītiem kursiem. Tādējādi, semestra studiju procesā vienlaicīgi tiek realizēti 
tikai 2-4 komplementāri lekciju kursi (nodrošinot intensīvi detalizētu un savstarpēji 
papildinošu to satura apguvi), kurus apgūstot un nokārtojot noslēguma pārbaudījumu studenti 
var uzsākt nākošo 2-4 kursu apguvi. Īpaša uzmanība veltīta maăistra darba izstrādei: jau 
pirmajos mācību semestros programmā ir iekĜauti specsemināri, kas palīdz studentam 
teorētisko atziĦu aprobācijā un vides problēmu izziĦā un arī pētījuma tēmas izvēlē, tā 
realizēšanā atbilstoši zinātniskās metodoloăijas prasībām, pētījuma rezultātu reprezentācijā, 
argumentācijā un referēšanā, korektā noformēšanā. Studentu rīcībā ir katedrā sagatavots 
metodiskais materiāls maăistra darba izstrādei un aizstāvēšanai. 

Programmas uzbūve ir modulāri strukturēta, atbilstoši vides pārvaldības darbības 
pēctecīgas nodrošināšanas ciklam – sākot ar vides problēmizziĦu dabas vides un sociālās 
vides mijsakarību kompleksajā sistēmā (I modulis Integratīvā vides zinātne) un izvēlēto 
problēmrisinājumu politikas un tās plānošanas izstrādi (II modulis – Vides politika un 
plānošana), kā arī atbilstošo nepieciešamo rīcības programmēšanu (III modulis – Vides 
pārvaldes sistēmas un vadība) un to realizācijas lietišėo pārvaldi vides saimniecības sektoros 
(IV modulis – Vides resursi un tehnoloăijas). 

Pirmais modulis nodrošina programmas akadēmisko pamatu (A daĜa) visiem 
tālākajiem vides pārvaldības cikla posmiem un sektoriem, bet katrā no nākamajiem cikla 
moduĜiem tā struktūru nosaka A daĜas pamat kurss un atbilstošs komplekts papildinošo B 
daĜas izvēles kursu. Vides pārvaldības cikla 4 moduĜus programmā papildina konceptuālais 
vides teorijas un prakses integrācijas ievadkurss (Vides zinātnes un pārvaldības paradigma), 
kā arī studijas noslēdzošais modulis (maăistra akadēmiskais darbs) tiešā atbilstībā 
interdisciplinaritātes prasībai vides pārvaldības akadēmiskajam pētījumam, tiek realizēts 
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vienlaicīgi gan kā visas maăistrantūras studijas caurvijošs elements (specsemināri Vides 
sistēmanalīzē un Vides integratīvo pētījumu metodoloăijā), gan kā mērėorientējošs un, visās 
iepriekšējās studijās apgūtā, koncentrējošs patstāvīgā darba programmelements. Maăistra 
darba akadēmiskais pētijums ietver dabas vides un sociālās vides mijsakarību izziĦu un 
atbilstoši nepieciešamo mijiedarbības pārveidi t.sk izstrādājot arī vides pārvaldības plānošanas 
un/vai rīcību programmēšanas struktūru un akadēmiskos pamatus. Maăistra darbu tematika 
parasti ietver valsts un pašvaldību integrētās vides pārvaldības tēmas, kā arī visus vides 
pārvaldības sektorus (t.sk.biodaudzveidības, ūdens saimniecības, atkritumu un 
energosaimniecību, arī vides komunikācijas pārvaldību). 

Studiju procesa realizāciju atbilstošā kvalitātē nodrošina galvenie iekšējās kvalitātes 
mehānismi, kuri balstīti augstākās izglītības pamatnostādnēs un LU un EVF akadēmiskajās 
tradīcijās. Būtiski atzīmēt, ka MSP arī šobrīd strādājošais akadēmiskais personāls tika 
izveidots un apmācīts tieši programmas izstrādes stadijā 1993.-1994.gadā un vēlākos gados, 
realizējot LU vienu no pirmajiem ES Tempus programmas projektiem, pie tam, maăistra 
studiju programmas izstrāde un uzsākšana, kā arī metodiskā un materiāli tehniskā 
nodrošinājuma sagatavošana bija šī projekta pamatuzdevums, kurš tika realizēts sadarbībā ar 
Brīvās Berlīnes universitātes (Vācija), Roskildes universitātes (Dānija), Lundas universitātes 
(Zviedrija) un vides pārvaldības lietišėā partnera Storstromas grāfistes pašvaldības (Dānija), 
kā vienas no pirmajām ES zaĜajām pašvaldībām, profesoriem un speciālistiem. Katedrā 
realizējot programmu, jau septiĦpadsmitajai studentu grupai ir uzkrāta Latvijas un 
starptautiska studiju procesa un zinātnisko projektu izstrādes un kvalitātes nodrošināšanas 
pieredze. Studiju procesa attīstībā un nodrošinājumā tiek izmantotas starpnozaru vides 
zinātnes un pārvaldības pamatprasībām atbilstošas interdisciplinaritātes un interaktivitātes 
pieejas un metodes. 

Vides pārvaldības maăistra studiju programmas  likvidācijas gadījumā pieteicējs 
nodrošinās  studējošiem iespēju turpināt attiecīgās izglītības ieguvi LU Ekonomikas un 
vadības fakultātes Vadības zinību maăistra studiju programmā „Vadības teorija” (programma 
akreditēta līdz 2015.g. 31.decembrim, akreditācijas komisijas 2009.g. 30.06. lēmums Nr. 
3385).  MSP „Vides pārvaldība” , kuras absolventi iegūst vides zinātĦu grāds pārĦem tieši 
programma, kuras absolventi iegūst sociālo zinātĦu grādu un, kas svarīgi, konkrētās  zinātnes 
apakšnozare ir sabiedrības vadība t.sk. tās realizācija arī un tieši vides sektorā, kas arī ir  vides 
pārvaldības saturā. Jau notikusi arī atsevišėu vides zinātnes vides pārvaldības apakšnozares 
kursu kodu maiĦa uz vadībzinātnes kodiem un tas ir saskaĦots ar ĂZZF Vides zinātnes 
nodaĜas vadītāju un kopumā kodu piešėiršanu un maiĦu turpmāk vides pārvaldībā apstiprina 
EVF dekāns, saskaĦā ar LU 08.01.2010. rīkojumu Nr.1/4. 

Laika periodā no programmas pēdējās akreditācijas 2004.g. janvārī, programmas 
realizācijā, dalībnieku un darba devēju aptaujās nav tikušas konstatētas kādas principiālas 
nepieciešamības veikt būtiskas strukturālās MSP izmaiĦas un, tādējādi, MSP saglabā savu 
sākotnēji izstrādāto modulāro vides pārvaldības cikla struktūru un galveno uzmanību var 
koncentrēt uz atsevišėu kursu satura atjaunošanas, metodiku pilnveidošanas utml. darbībām, 
jo studējošo un darba devēju aptaujās programma pierādījusi savu kvalitāti. Vienlaikus, 
jāuzsver, ka programma un, jo īpaši tās visi studiju kursi, nepārtraukti attīstās. Vispirms, 
notiek ikgadēja katra studiju kursa atjaunošana un arī akadēmiskās literatūras un mācību 
palīglīdzekĜu aktualizācija. Notiek arī starp kursu satura tematiskā saskaĦošana, kredītpunktu 
ieguves prasību pilnveidošana un saskaĦošana studiju moduĜu ietvaros. Pēdējos studiju gados 
pēc darba devēju un studentu vēlmes, kā arī ievērojot nepieciešamību finansu optimizācijas 
kontekstā realizēt atsevišėus B kursus vienā laikā līdzīgām studiju programmām, tika mainīta 
atsevišėu B izvēles kursu realizācija pa semestriem, tātad B izvēles kursu komplektācija 
semestra ietvaros.   

Studenti un absolventi norādījuši uz nepieciešamību pilnveidot B izvēles kursu 
daudzveidību. Studentiem, atbilstoši studiju plānam, jāizvēlas un jāapgūst septiĦi B izvēles 
kursi kopumā 14 kp apjomā, bet studiju programma pavisam piedāvā sešpadsmit B kursu 
izvēles iespējas (kopumā 32 kp), lai nodrošinātu pietiekami lielu vides pārvaldības sektoru un 
tēmu izvēles daudzveidību, atbilstoši studentu iepriekšējai izglītībai un pašreizējai un 



 26 

perspektīvai profesionālai nodarbinātībai. Studentiem gan II, gan III semestrī, izvēloties 
programmas apguvei vajadzīgos 3 kursus no sākotnēji piedāvātajiem 6-7 izvēles kursiem, 
izvēle parasti notika tikai uz 4-5 dažādu nosaukumu kursiem katrā semestrī, tāpēc, atbilstoši, 
bija nepieciešams nomainīt studentu mazāk izvēlētos B izvēles kursus ar šodienas vides 
pārvaldībai  vairāk piemērotiem pilnīgi jauniem (skat. 2.4.1.tabulu) B izvēles studiju kursiem, 
kas, ievērojot kopumā lielo izvēles iespēju skaitu, veido garu to kursu sarakstu, kuri tiek 
izslēgti no programmas piedāvājuma, taču reāli izmaiĦas ir tikai 10 kp apjomā.  

ĥemot vērā starpnozaru studiju kursu attīstību LU un vides pārvaldības MSP 
starpnozaru raksturu, tika precizēta un LU attiecīgajās zinātĦu nozaru padomēs saskaĦota 
jauno kodu piešėiršana vairākiem iepriekš MSP realizētiem B izvēles studiju kursiem. Kursu 
izmaiĦu tabulā (tab. 2.4.1.) redzams, ka notikusi tikai viena A daĜas studiju kursu saistībā 
veikta izmaiĦa – divu A daĜas komplementāru kursu apvienošana, lai realizētu to saturiski 
integrētu versiju. Kopumā, minēto divu A daĜas kursu (kopā 6 kp) un B daĜas kursu (kopā 10 
kp) nosaukumu un kredītpunktu izmaiĦas kopš iepriekšējās akreditācijas nepārsniedz 20% no 
kopējā MSP apgūstamo 80 kredītpunktu skaita. Visas maăistra studiju programmas izmaiĦas 
kopš iepriekšējās akreditācijas skat. 2.4.1. tabulā. 

2.4.1. tabula 

IzmaiĦas studiju programmā akreditācijas laikā 
 

1. Jaunu A un B daĜas studiju kursu iekĜaušana maăistra studiju programmas 

“Vides pārvaldība” studiju plānā: 
 

Vides pārvaldības MSP 2004.-2009.g Vides pārvaldības MSP uz akreditāciju 2010.g. 

Kursa 

nosaukums 

Kods Sem. K 

P 

D 

a 

Ĝa 

Kursa  

nosaukums 

Kods Se

m. 

K

P 

D

a 

Ĝa 

Kultūras zinātnes 
vides studijās 

VidZ6012 1. 3 A 

Uzvedības 
zinātnes vides 
studijās 

VidZ6008 1. 3 A 

Sociāli humanitārās 
zinātnes vides 
studijās 

VidZ5052 1. 6 A 

Vadības teorija VadZ2508 3. 2 B Vides vadības 
lēmumu pieĦemšana  

VidZ5053 3. 2 B 

Projektu attīstība 
un pārvalde 

VidZ5152 3. 2 B Projektu vadīšana VadZ5019 3. 2 B 

     Integrēta produkta 
politika un pārvalde 

VidZ6047 3. 2 B 

     Ilgtspējīga patēriĦa 
attīstība un pārvalde 

VadZ6044 3. 2 B 

     Personālvadība VadZ6043 3. 2 B 
 
2. Studiju kursu slēgšana studiju programmas “Vides pārvaldība” studiju plānā: 

a) sākot ar  2010.gada rudens semestri: 

Kursa nosaukums Kursa kods  Semestris KP DaĜa 

Kultūras zinātnes vides 
studijās 

VidZ6012 1. 3 A 

Uzvedības zinātnes vides 
studijās 

VidZ6008 1. 3 A 

Ekonomikas un vadības 
zinātnes vides studijās * 

VidZ6014 1. 4 A 

Vides tiesiskā aizsardzība VidZ6024 2. 2 B 
Sistēmu dinamika VidZ5006 2. 2 B 
Vides estētika VidZ6002 2. 2 B 
Risku analīze un vadīšana VadZ5120 2. 4 B 



 27 

Demogrāfija un vide VidZ5143 2. 2 B 
Sabiedrības līdzdalība un 
nevalstiskās organizācijas * 

VidZ6021 2. 2 B 

 

b) sākot ar 2011.gada rudens semestri 

Vadības teorija VadZ2508 3. 2 B 
Tīrās tehnoloăijas un 
ražošana 

VidZ6011 3. 2 B 

Vides pārvalde: enerăētikas 
saimniecība un gaisa 
aizsardzība 

VidZ6010 3. 2 B 

Vides pārvalde: atkritumu 
saimniecība 

VidZ6005 3. 2 B 

Vides pārvalde: 
ūdenssaimniecība 

VidZ6013 3. 2 B 

Vides pārvalde: 
biodaudzveidība un dabas 
aizsardzība 

VidZ6007 3. 2 B 

Izglītība ilgtspējīgai attīstībai VidZ6020 3. 2 B 
Projektu attīstība un pārvalde VidZ5152 3. 2 B  
Vides pārvalde: integrētā 
piekrastes attīstība *  

VidZ6019 3. 2 B 

Vides pārvalde: ilgtspējīga 
sabiedrības attīstība *  

VidZ6017 3. 2 B 

UzĦēmējdarbība un vide VadZ5569 3 4 B 
* kurss  tiek izslēgts sakarā ar koda maiĦu 
 

Šajās tabulās kopā pārskatāmas visas MSP izmaiĦas kopš 2004.g. gan slēdzot studiju 
kursus, gan veidojot jaunus un tas kopumā parāda , ka izmaiĦas patiesi skārušas B daĜas 
studiju kursus, taču to kopkredīts programmā ir tikai 14 kp. Visu kursu apraksti satur 8-12 
tematiskos satura blokus un pilns to izvērsums pieejams LU Informatīvajā sistēmā un visi 
studiju kursu apraksti atbilst jaunajām LU kursu sagatavošanas un noformēšanas prasībām, 
t.sk. arī literatūras avotu skaitam (liela daĜa MSP kursu ir vides pārvaldības starpsektoru kursi 
un to apguvei nepieciešama literatūra par katru no tiem – biodaudzveidība, atkritumu 
saimniecība, ūdens saimniecība utml.). 

MSP attīstībā pēc 2004.g. akreditācijas izmantotas arī starptautiskās ekspertu 
komandas sniegtā novērtējuma divas noslēguma rekomendācijas, proti, mācību materiālu 
nodrošināšanā studiju procesā intensificēt informācijas un komunikācijas tehnoloăiju 
izmantošanu un svešvalodu izmantošanu studiju kursu apguvē. Ekspertu piedāvājums izskatīt 
iespēju lielāku uzsvaru likt tieši uz dabas zinātĦu un inženierzinātĦu bakalauru programmu 
absolventu piesaisti darba gaitā nonāca pretrunā ar ES vides politikas integrācijas 
pamatnostādnēm un Vides ministrijas sistēmas reālo pieprasījumu. Programmas saturs un tā 
realizācijas formas pilnībā atspoguĜo Vides pārvaldības katedras galvenos stratēăiskās 
darbības virzienus, respektīvi, 1) vides zinātnes un pārvaldības teorētisko un lietišėo attīstību, 
2) sabiedrības vides komunikācijas un vides izglītības attīstību; šai darbībai pakĜauti arī 
studentu zinātniskie (maăistra pētījuma un kursa projektu) darbi. 

 
 

2.5. Studiju programmas finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums  

 

Finansējums 
Studijas maăistra programmā „Vides pārvaldība” ir iespējamas par valsts budžeta 

līdzekĜiem (49 vietas) un personīgajiem vai juridisko personu līdzekĜiem. Studiju maksu ar 
rīkojumu apstiprina rektors (piem., 2009./2010.akad. gadā – 1700,- LVL). 
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Studentiem ir iespējas pretendēt uz stipendiju (ja studē par valsts budžeta līdzekĜiem), kā arī 
uz valsts galvotu kredītu (studiju un studējošā) kādā no Latvijas komercbankām. 

Infrastruktūras nodrošinājums 
No 2004.gada infrastruktūras pilnveidošana notikusi vairākos virzienos:  
- informācijas tehnoloăiju atjaunošana un pilnveidošana 
- mācību-metodisko materiālu sagatavošana 
- bibliotēkas krājumu papildināšana 
- studiju servisa uzlabošana un pilnveidošana. 

Katedras atrašanās vieta no tās pirmsākumiem ir RaiĦa bulvārī 19. Studentu rīcībā ir 2 
auditorijas, datorklase, lasītava, semināru telpa. Turpat atrodas arī katedras mācībspēku un 
palīgpersonāla darba kabineti, kas Ĝauj studentiem ātri un ērti saĦemt jebkuras konsultācijas. 
Auditorijās regulāri tiek uzlabots iekārtojums, ir labas tāfeles, televizori, multimediju 
projektori, pārnēsājamie datori, kodoskopi, kas atvieglo izvirzīto studiju kursu mērėu 
nodrošinājumu. ĥemot vērā studentu ierosinājumu un iegūta projekta līdzekĜus, ir uzlabots 
apgaismojums studiju telpās un ierīkota ventilācijas sistēma. Gan auditorijās, gan lasītavā un 
semināru telpā ir pieejams bezvadu internets. Katedrā pieejams arī kopētājs, skeneri un 
printeri.  

Programmas studentiem ir iespējas izmantot gan Ekonomikas un vadības fakultātes 
bibliotēkas, gan LU Bibliotēkas, gan katedras mācību palīglīdzekĜu un grāmatu krātuves 
pakalpojumus, gan arī citu fakultātes katedru metodiskos kabinetus, kur var iepazīties ar 
jaunākajiem periodiskajiem izdevumiem, statistikas materiāliem, konferenču materiāliem. 
Literatūras bibliogrāfisko meklējumu atvieglo elektroniskais kopkatalogs. Plaši tiek izmantota 
studijām nepieciešamo materiālu pārsūtīšana pa e-pastu. 
Bibliotēkas fondi regulāri tiek papildināti atbilstoši docētāju priekšlikumiem. 
 

2.6. Imatrikulācijas nosacījumi 

 
Vides pārvaldības maăistra studiju programmas prasības iepriekšējai izglītībai: 

• vides zinātĦu, dabaszinātĦu, lauksaimniecības zinātĦu, inženierzinātĦu vai 
sociālo zinātĦu bakalaura grāds vai otrā līmeĦa profesionālā augstākā izglītība 
vai tai pielīdzināma augstākā izglītība. 

• pretendentiem ar augstāko izglītību vai tiem pielīdzināmu augstāko izglītību 
citās zinātnes  nozarēs un divu gadu darba stāžu vides aizsardzības jomā. 

Reflektanti tiek imatrikulēti konkursa rezultātā. 
Konkursa vērtējuma kritērijs: iestājpārbaudījums.  

 

2.7. Studiju programmas praktiskā realizācija 
 

Vides pārvaldības maăistra studiju programma ir tieši piemērota vides speciālistu 
tirgus pieprasījumam tieši plašā profila vides problēmu sistēmanalīzes un to risinājumu 
pārvaldības speciālistu sagatavošanai (nevis šaurai specializācijai lietišėās vides pārvaldības 
specifiskajos apakš sektoros). Maăistra studiju programmā tiek izmantotas dažādas 
pasniegšanas metodes un formas: akadēmiskās vides zinātnes sadaĜa tiek apgūta galvenokārt 
lekciju formā, kad tiek izmantotas jaunākās informācijas tehnoloăijas, videomateriāli. 
Savukārt, programmas teorētiskās un lietišėās vides pārvaldības akadēmiskā daĜa tiek 
realizēta gan lekcijās un  semināros, gan izbraukuma (lauka) studijās ,t.sk. ar mācību spēku 
komandas darbu, grupu darbā, pētījuma atskaišu / protokolu sagatavošanā, prezentācijā, 
diskusijās, lēmumu pieĦemšanu grupās un individuāli, utt. Minētais metožu spektrs tiek 
izmantots galvenokārt kursa darbu municipālajā vides politikā, municipālajā vides pārvaldībā 
un dabas resursu pārvaldē izstrādē, kā arī maăistra pētījuma optimizēšanai veltītajos vides 
sistēmanalīzes interaktīvajos semināros. Metožu izvēle saistīta ar programmas mērėī 
deklarēto saturisko un didaktisko principu (interaktivitāte, interdisciplinaritāte, 
sistēmanalītiskā perspektīva, lietišėā orientācija) realizāciju un nodrošina akadēmiskās 
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zinātniskās pētniecības zināšanu un iemaĦu, kā arī vides pārvaldības problēmsituāciju 
risināšanas prasmju apguvi. 

Studiju programmas realizēšanā iesaistītie mācībspēki ir sagatavojuši gan lekciju 
konspektus, gan citus mācību līdzekĜus (skat. pielikumu), kuri būtiski uzlabo attiecīgā studiju 
kursa apgūšanu un vienlaicīgi arī veicina programmas realizācijas kvalitātes uzlabošanu, īpaši 
ievērojot ierobežoto akadēmiskās un papildliteratūras apjomu vides pārvaldībā latviešu 
valodā. Jaunajam akreditācijas periodam katedras personāls ir atjaunojis “Metodiskos 
norādījumus maăistra darba izstrādei un aizstāvēšanai”. 

Sagatavota programmas realizācijas finansu un citu resursu optimizācija, t.sk., mainot 
kursu realizācijas semestrus un plānojot atsevišėu studiju kursu realizāciju abās VPK maăistra 
studiju programmās. Veikta arī atsevišėu kursu konsolidācija un to tematisko bloku 
koncentrācija,  īpaši tālāk attīstot VPK lielo pieredzi un detalizētāk izstrādājot semināru darba 
formu interaktīvo studiju tālākas attīstības veicināšanai. Minēto programmas realizācijas 
attīstības pilnveidi nodrošina VPK darbinieku akadēmiskās - metodiskās apspriedes un 
semināri. Semināros tiek pieaicināti arī kursu realizācijā iesaistītie katedras doktoranti un pēc-
doktoranti (vides pārvaldībā strādājoši speciālisti), bet apspriežu lēmumos iestrādāts arī 
studentu viedoklis. 

Programmas attīstības dažādu aspektu analīzē, katedras akadēmiskais personāls 
regulāri iesaistās Programmai tematiski atbilstošajos vides pārvaldības pētnieciskajos 
projektos un dažādos zinātniskās komunikācijas pasākumos - pētījumu un zinātniskās 
pieredzes apmaiĦas rezultāti, protams, tiek izmantoti Programmas kopumā, kā arī katedras 
mācībspēku konkrēto docēto studiju kursu saturiskajai un metodiskajai attīstībai. Gan 
personāla līdzdalība, gan, jo īpaši, darbu intensitāte un kvalitāte aug no gada uz gadu. Šobrīd 
VPK ir uzsākta 4 jaunu starptautisku projektu realizācija un tajos ir iesaistīti visi katedras 
docētāji, k’arī katrā projektā līdzdarbojas 2-3 doktoranti un arī atsevišėi maăistranti. Liela 
atsaucība ir studiju procesā iekĜautajiem lauku studiju darbiem, kuru Lu un pašvaldību 
sadarbības projektu ietvaros var un tiek iesasitīti visi maăistrantūras studenti bez izĦēmuma. 
2009. gada nogalē katedras docētāji uzsāka līdzdalību ES 7. ietvara programmas zinātniskā 
projekta izpildē. VPK ir saĦēmusi arī apstiprinājumu no ANO UNESCO par t.s. UNESCO 
katedras izveidi piekrastes ilgtspējīgai attīstībai. 2009. gadā ar Eiropas Parlamenta projekta 
finansiālu atbalstu izstrādāts dažādus multidisciplinārus pētījumus apkopojošs rakstu krājums 
par piekrastes integrēto pārvaldību Latvijā. 

Tiek sekmīgi turpināta tradīcija un programmas A daĜas pamatkursos „Vides politika 
un līdzsvarota attīstība” un “Vides pārvaldības sistēmas” ir iekĜauti kursa projektu darbi ar 
lauka studijām, studentiem strādājot darba grupās ( t.sk arī daĜēji pašiem plānojot un realizējot 
lauka studiju norisi konkrētās pašvaldībās) un darba rezultāti tiek saistīti izmantoti arī VPK 
realizētajos projektos, bet projekti, savukārt finansiāli atbalsta lauka studiju realizēšanu. 
Piemēram, rudens semestrī tika veikta 2. kursa maăistrantu grupu projektu darba „Vides 
komunikācijas rīcības programmas vadlīnijas Ventspils pilsētai” izstrāde sadarbībā ar vietējo 
pašvaldību un citām mērėgrupām, bet pavasara semestrī – 1. kursa studentu grupu projekta 
darba „Integrētas piekrastes ilgtspējīgas attīstības vadlīnijas Dundagas novadam” izstrāde. Kā 
vienmēr, studentu iesaiste katedras pētniecisko tēmu izstrādē realizējās arī maăistra darbu, 
individuālo kursa darbu, grupu projektu ietvaros. Katedras vides pārvaldības pētnieciskajā 
darbā tiek regulāri iesaistīti arī katedras doktoranti un studenti un darba rezultātā sagatavotas 
individuālas un grupu darba zinātniskās publikācijas (skat. publikāciju sarakstu pielikumā). 
Doktoranti katedras docētāju vadībā arī piedalās lauka studiju, lietišėi praktisko un diskusiju 
semināru darbā MSP. 

Kā svarīgs studiju programmas praktiskās realizācijas virziens jāmin sadarbība ar 
darba devējiem. Tos aicinām piedalīties LU akadēmiskajās konferencēs un praktiskajos 
diskusiju semināros, kā arī, atbilstoši doktora zinātniskai kvalifikācijai, vadīt un recenzēt 
maăistra darbus, piedalīties aptaujā par maăistra studiju programmas kvalitāti, kā arī  vadīt 
atsevišėas lekciju un īpaši semināru nodarbības (3-4 darba devēji katru semestri, parasti 2-4 
stundu apjomā) studiju procesā, tādējādi, sekmējot MSP teorētisko atziĦu aprobāciju konkrēto 
lietišėo vides pārvaldības problēmu kontekstā. MSP ietvaros notiek arī izbraukuma semināri 
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profilējošajā Vides ministrijā un pašvaldībās, piedaloties un aktīvi iesaistoties arī šo darba 
devēju vadošajiem speciālistiem. Darba devēju pārstāvjus aicinām piedalīties maăistra gala 
pārbaudījumu komisijas darbā. 
 
2.8. Vērtēšanas sistēma 

 
Vērtēšanas sistēma balstās uz LU Senāta 30.11.2009. lēmumu Nr.296. un kopš 

maăistra studiju programmas izstrādes pirmsākumiem sadarbībā ar ES universitātēm un 
ievērojot tās modulāro specifiku, tiek piemērota gan LR noteiktā 10 ballu studentu studiju 
darba vērtēšanas sistēma, gan nepārtraukta programmas realizācijas un arī attīstības vērtēšana 
studiju procesā realizējot kursus un studiju moduĜus (formāla un neformāla), rezultātus 
apspriežot katedras sēdēs un pieĦemot lēmumus to tūlītējai realizācijai studiju procesā. Katra 
kursa starppārbaudījumu īpatsvars atbilst LU prasībām. 

Maăistrantu zināšanas un prasmes tiek vērtētas interaktīvajās diskusijās, vides 
problēmsemināros, rakstiskajos pārbaudījumos, patstāvīgo individuālo darbu un grupu darba 
(kursa projekta darbi, patstāvīgie darbi utt) sagatavošanā un prezentācijās. Studenti Ĝoti 
atzinīgi vērtē tieši lauka studiju un projektu darba formas, kuras tiek realizētas drupu darbā un 
ieĦem svarīgu vietu studiju procesā (katra semestra A daĜas pamatkursa ietvaros un turpat visa 
semestra garumā), bet šajos kursos praktizējamais studentu pašnovērtējums tiek kopēja 
vērtējuma kontekstā apspriests.  
Galvenie vērtējuma kritēriji eksāmenos ir : 

− zināšanas un izpratne, 
− sistēmiskās pieejas piemērošana, 
− interdisciplinaritātes pieeja studenta darbā, 
− kreativitāte, 
− teorijas un prakses sasaiste, un 
− pragmatiskums, 
− attieksme un zinātniskais ētiskums. 

Kursa projektu darbu vērtējumā tiek ievēroti šādi kritēriji: 
− darba tēmas nozīmīgums: prasme atsegt un pierādīt izvēlētās tēmas nozīmīgumu 

saistībā ar valsts, reăionu, pašvaldību vides un attīstības problēmām, 
− mērėa grupu definējums: prasme izvēlēties stratēăiskās mērėgrupas un parādīt kursa 

darbā risināto problēmu saistību ar šo mērėgrupu interesēm (kritērijs izriet no tā, ka 
‘’Vides pārvaldība’’ ietilpst Izglītības tematiskajā grupā „pakalpojumi”), 

− problēmu identifikācijas kvalitāte: prasme identificēt un raksturot izvēlētās problēmas,  
− risinājumu kvalitāte: prasme izstrādāt savstarpēji integrētus un koherentus risinājumus 

(darbības plānu) piedāvātās problēmas risinājumam, 
− izvēlētās metodikas pamatojuma kvalitāte: prasme pierādīt, kāpēc izvēlētā risinājuma 

ieviešanai ir izmantota tieši šī metodika, alternatīvu vērtējums, 
− risinājumu novitātes pakāpe (vērtējuma ‘’teicami’’ un ‘’izcili’’ saĦemšanai 

piedāvātajiem risinājumiem ir jābūt oriăināliem un jāpiedāvā būtisks tā sauktās 
pievienotās vērtības elements), 

− indikatoru piedāvājums paredzamo rezultātu sasniegšanas vērtējumam: prasme 
izstrādāt praktiski pārbaudāmus indikatorus paredzētā darbības plāna ieviešanas 
novērtējumam, 

− risinājumu ilgtspējība. Tiek novērtēts: a) kādā mērā piedāvātie risinājumi var dot 
paliekošu iespaidu uz mērėa grupu, b) vai piedāvātie risinājumi ir izmantojami citām 
mērėgrupām, citā teritorijā utml., c) piedāvāto risinājumu finansiālā ilgtspējība. 

− resursu plānošanas kvalitāte. Prasme detalizēti plānot risinājumu ieviešanai 
nepieciešamos cilvēkresursus, materiālos resursus un finansu resursus, plānojuma 
loăiskums, detalizācija un pamatotība. 
Kursa docētājs izstrādā eksāmena un citu pārbaudījumu saturu saskaĦā ar kursā 

noteiktajiem mērėiem un uzdevumiem. Piemēram, „Dabas resursu pārvaldes” kursa eksāmenā 
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ietilpst integrēta rakstura jautājumi par dažādu dabas resursu pārvaldes sektoriem. Eksāmena 
jautājumu sagatavošanu docētājs veic kopā ar citiem kursa realizēšanā iesaistītajiem 
mācībspēkiem. Parasti tiek izstrādāti divi jautājumu varianti. Studenti pastāvošo vērtēšanas 
sistēmu atzīst par labu, jo tā nostiprina iegūtās zināšanas, veicina patstāvīgo un pastāvīgo 
darbu, kā arī disciplinē sistemātisku sagatavotību nodarbībām. 
 

2.9. Studējošie 

 

2.9.1. Studējošo skaits 

 
Kopš maăistra studiju programmas „Vides pārvaldība” uzsākšanas to absolvējuši un 

vides zinātĦu maăistra grādu ieguvuši vairāk kā 360 maăistri. Patlaban programmā studē 62 
studenti. Studējošo skaits atspoguĜots 2.9.1.tabulā. 

 

2.9.1.tabula 

Studējošo skaits pa studiju gadiem ( dati uz atskaites gada 1.oktobri) 
 

Studējošo skaits pa 
studiju gadiem 

Dati uz 
atskaites 
gada 1. 
oktobri 

1. gadā 
imatrikulē

to 
studentu 

skaits 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Kopā 
mācās 

T.sk. 
par 

maksu 

Absolventu 
skaits 

2004. 33 33 26     59 19 37 

2005. 31 31 27     58 18 16 

2006. 31 31 27     58 19 17 

2007. 28 29 30     59 10 20 

2008. 28 31 34     65 12 30 

2009. 24 25 39     64 15 20 
 

 

2.9.2. Studējošo un absolventu aptauju analīze 

 
Akreditācijas periodā veiktas vairākas pirmā un otra gada maăistrantu un absolventu 

aptaujas, kuras skaitliski attēlotas tabulā 2.9.2. 
 

2.9.2.tabula 

Dati par studentu aptaujām 

 

Aptauja par studiju programmu: 
aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa 

studiju gadiem 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Aptauja par 

studiju 

kursiem: 
aptaujāto 

studiju kursu 
skaits 

Absolventu 

aptauja: 
aptaujāto 

absolventu skaits 

2004./

2005. 

25      _ _ 

2005./

2006. 

 33     5 5 

2006./

2007. 

 

20 

    13 _ 
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2007./

2008. 

19 

25 

    17 _ 

2008./

2009. 

23 

20 

    17 19 

 
Vides pārvaldības programmas vērtējums pēc absolventu aptaujas anketām tika veikts 

2009.gada rudens semestrī. Vides pārvaldības katedras veiktā maăistru studijas programmas 
absolventu anketēšana aptvēra 2005. – 2009. gada absolventus. Elektroniski izsūtītās anketās 
bija lūgums atbildēt uz 13 jautājumiem (skat. anketu pielikumā), kas saturiski ietvēra gan 
Vides pārvaldības programmas novērtējumu no dažādiem aspektiem, gan nepieciešamos un 
vēlamos uzlabojumus programmas tālākā attīstībā. Grupējot respondentu atbildes uz trīs 
pamatjautājumiem - kā jūs vērtējat apgūto studiju programmu kopumā; kā Jūs vērtējat studiju 
laikā iegūtās zināšanas; kā Jūs vērtējat studiju laikā iegūtās praktiskās iemaĦas - pēc 
respondentu MSP absolvēšanas gada, ir novērojams, ka pieaug studentu nepieciešamība arī 
akadēmiskās studiju programmas ietvaros apgūt vairāk noteiktas praktiskās zināšanas. 
Kopumā, pēc 5 ballu skalas, pozitīvi vērtējot mācību programmu (vidējais novērtējums 4,4) 
un mācību laikā iegūtās zināšanas (vidējais novērtējums 4,2), tieši praktisko iemaĦu 
novērtējums ir zemāks (vidējais novērtējums 4,05).  

Jāatzīmē, ka anketas respondentu vairākums (59%) strādā valsts iestādēs, un tieši viĦu 
novērtējums par praktisko iemaĦu ieguves uzlabojumu aptaujā ir bijis noteicošais. Savukārt, 
pašvaldību (13% no respondentu skaita) un uzĦēmējdarbības sektoros (13% no respondentu 
skaita) strādājošo absolventu vērtējums gan par programmu kopumā, gan par iegūtajām 
zināšanām ir augstāks par valsts iestādēs strādājošo vērtējumu( skat. 2. pielikumu), un šo 
respondentu arī praktisko iemaĦu vērtējums ir 4,5. 
Respondentu pašreizējais darbs, pārsvarā ir saistīts ar darbību vides sektorā – 80% no 
programmas absolventiem ir devuši apstiprinošu atbildi. Tāpat lielākā daĜa no respondentiem 
- 60%, uzsver, ka studiju programmas apgūšana ir tieši vai pastarpināti veicinājusi viĦu 
karjeras attīstību. 

Kā būtiskākos studiju procesa pozitīvos aspektus absolventi ir uzsvēruši gan 
mācībspēku un programmas administratīvo darbinieku kvalitatīvo darbu, gan programmas 
kursu integratīvo pieeju un kursa projektu darbu izstrādi darbojoties grupās, kā arī iespēju 
veikt praktiskos novērojumus un pētniecisko darbu pašvaldībās, un, atbilstoši, arī iespējas 
risināt reālas problēmas lauku studijās. Kā negatīvie aspekti, kas studentiem traucē veikt 
kvalitatīvu studiju darbu, tiek paškritiski minēta pašu studentu aizĦemtība pamatdarbā un 
laika trūkums studijām, kā arī atsevišėu B kursu izvēles apguve, pakĜaujoties grupas 
vairākuma izvēles interesēm. Atsevišėas problēmas ir radījusi studentu sākotnējo zināšanu 
atšėirība. Tas vairāk atspoguĜojas atbildot uz jautājumu par lieko vai nevajadzīgo kursu 
novērtējumu. Te tieši ievadlekcijas vides fizikā un vides ėīmijā no atsevišėu absolventu 
viedokĜa ir novērtētas gan par sarežăītām, gan pretēji - par vispārīgām.  

Vairāki respondenti ir ieteikuši arī iespējamos uzlabojumus programmas tālākā 
attīstībā. Kā būtiskākie tiek minēti – tālāk pilnveidot MSP modulārās struktūras saskaĦošanu 
ar konkrētā kalendārā gada specifiku un semestra plānu, lai eksāmenu kārtošanu uzsāktu 
iespējami agrāk semestra sākumā, veicināt elektroniskās saziĦas tīkla izmantošanu gan starp 
studentiem, gan kontaktos ar pasniedzējiem, kas pēdējo gadu praksē jau ir ieviests. Kā vēlami 
risinājumi atzīmēti arī vairāk ārzemju vieslektoru uzaicināšana atsevišėu kursu pasniegšanai 
un nozares speciālistu  pieaicināšana praktisko problēmu iztirzājumos.  

Uz jautājumu – Vai jūs iesakāt programmu saviem kolēăiem, draugiem? - visi 
respondenti devuši pozitīvas atbildes, atsevišėi pat nosaucot konkrētus piemērus. 

Vides pārvaldības programmas vērtējums tika veikts arī pēc studentu aptaujas 
rezultātiem. Ar LU akadēmiskā departamenta tipveida anketas palīdzību veiktā Vides 
pārvaldības maăistrantūras programmas studentu aptauja, kurā piedalījās 20 respondenti ( sk. 
3.pielikumā), parāda, ka programma kopumā novērtēta ar atzīmēm vērtējuma skalā no labi 
līdz Ĝoti labi. Salīdzinot studentu vērtējumus pa jautājumu grupām ar absolventu sniegto 
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novērtējumu, tas būtiski neatšėiras un kā problemātiskie jautājumi ar zemāko novērtējumu ir 
izdalīti – izvēles iespējas starp B daĜas kursiem (novērtējums starp labi un apmierinoši -2,75); 
studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, diskutēt un pamatot viedokli (2,4) un 
nodarbību plānojums pa semestriem (novērtējums apmierinoši - 3,07).  

Kā mācību procesa nepieciešams uzlabojums vērtējams arī studiju programmas 
sniegtās iespējas apgūt nozares speciālo terminoloăiju vismaz vienā svešvalodā (2,1) un 
nepietiekamā skaitā un daudzveidībā studijām nepieciešamās vides pārvaldības literatūras 
pieejamību LU bibliotēkās (2,22). 

Atsevišėo studiju kursu un tā pasniedzēju novērtējuma aptauja parādīja, ka praktiski 
neviens no vērtētajiem pasniedzējiem nevienā no jautājumiem nav saĦēmis zemāku 
novērtējumu par – labi ( 2). Atsevišėi programmas kursi -„Dabas zinātnes vides studijās” un 
„Vides politika un līdzsvarota attīstība” - novērtēti kā grūti. Pasniedzēju profesionālā darbība 
- iepazīstināšanā ar kursu saturu, pasniedzēja sagatavotība, pasniedzēja pasniegšanas stils un 
tā attieksme pret studentiem - novērtēta visiem kursiem diapazonā no Ĝoti laba līdz  laba. 
 

 

2.9.3. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
 

Programmas vadība un mācībspēki jau no pirmajām studiju nodarbībām regulāri 
aicina studentus aktīvi iesaistīties programmas realizācijas attīstībā, piem., katra semestra 
sākumā notiek programmas direktora vadīts darba plānošanas seminārs gan par programmas 
modulārās realizācijas pamatnostādnēm, gan novērtēšanas (arī studentu pašnovērtējuma 
attīstība, piemēram, programmas lauku studiju kursos, realizējot aktīvu studentu grupu darbu 
dažādās formās) un eksaminācijas formām un prasībām konkrētajā semestrī (arī pārrunājot 
atsevišėu eksāmenu norises laiku). Docētāju un studentu akadēmiskās saziĦas pilnveidei tiek 
izmantotas katras studentu grupas kopējā e-pasta kastīte. 

Studentu ikgadējie komentāri par programmas docētāju dažkārt pārāk augstu 
uzstādītajām kvalitātes prasībām konkrēta kursa kredītpunktu ieguvē, piemēram, lauka 
studiju un grupu darba studiju formās, tiek gan akadēmiski pret argumentēti diskusijās 
mācībspēku darbā, gan arī izmantoti studiju procesa pilnveidē. Tieši lauka studijas – studentu 
lielā mērā pašu organizētas - programmas absolventu skatījumā tiek pieskaitītas pie 
svarīgākajiem ieguvumiem kā vides pārvaldības teoriju lietišėā pielietojuma un praktiskās 
pieredzes novērtējums un tās tiks arī turpmāk pilnveidotas un aizvien attīstītas. 

Studentu līdzdalību studiju procesa pilnveidošanā veicina gan ikgadējās anketēšanas, 
gan atsevišėu docētāju praktizētās kursa novērtējuma ekspressaptaujas, kā arī tām sekojošās 
pārrunas, kas dod iespēju konkretizēt anketēšanā iegūto informāciju un argumentēt 
programmas vadības konkrētos lēmumus studiju realizācijā. Līdzdalību veicina arī papildus 
uzsāktā studentu zinātniskās darbības aktivizēšana, kas notiek ne tikai Vides pārvaldības 
katedras un pašvaldību, bet arī atsevišėos starptautiskajos sadarbību projektos, bet jo īpaši 
zinātnisko referātu un rakstu sagatavošanā arī ārpus LU. 
 

 

2.10. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 

 

2.10.1. Akadēmiskā personāla sastāvs 

 
Akadēmiskā personāla kvalifikācija atbilst “Vides pārvaldības” studiju programmas 

mērėa un uzdevumu realizācijai (skatīt akadēmiskā personāla CV pielikumā). Docētāju 
zinātniskā kvalifikācija aptver visu dabas zinātĦu un arī inženierzinātnes akadēmiskos grādus 
(vides zinātnes doktora grāda ieguve LR ir iespējama tikai pēdējos gados un šobrīd 
disertācijas vides zinātnē sagatavo katedras doktoranti), bet zinātnisko publikāciju tēmas un 
ilgtermiĦa darbība starptautiskos zinātniskos un pedagoăiskos projektos atbilst docējamo 
kursu tematikai.  
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Kopumā programmas īstenošanā ir iesaistīti 12 docētāji, t.sk. viens stundu pasniedzējs 
ar doktora grādu, un tie raksturoti 2.10.1.tabulā.  

 

2.10.1.tabula 

Akadēmiskā personāla skaits (uz 2010.gada 1.oktobri) 
 

Grāds 
Amats (ievēlēts LU) 

Ar doktora 
grādu (skaits) 

Ar maăistra 
grādu (skaits) 

Citi 
(skaits) 

Kopā 

Profesori 
 

5   5 

Asociētie profesori 
 

2   2 

Docenti 
 

4   4 

Lektori 
 

    

Asistenti 
 

    

Stundu pasniedzēji 
 

1   1 

Kopā    12 

 
Pieci no docētājiem ir Vides pārvaldības katedras (VPK) mācībspēki, kuri nodrošina 

programmas saturisko moduĜu vadību un realizāciju, kā arī gandrīz visus A daĜas pamat 
kursus (izĦemot ekonomikas un kultūrvēsturiskās vides tematiskos blokus). Lielākajā daĜā 
vides pārvaldības kursu nepieciešams nodrošināt docētāju komandas darbu, gan saturiski 
pēctecīgi kursa ietvaros docējot dažādu vides pārvaldības apakš sektoru (piem. 
ūdenssaimniecība, atkritumu saimniecība utml.) tematiskos blokus un to savstarpēju 
integrāciju, gan arī strādājot vienlaikus kursa diskusiju semināros, darba grupu vadīšanā lauka 
studijās utml., lai kopīgā darbā varētu nodrošināt pilna vides pārvaldības spektra tēmu un 
pārvaldības dimensiju apguvi. 

Pārējie mācībspēki pārstāv citas LU EVF struktūrvienības un realizē atbilstošus 
lekciju kursus vai konkrētu kursu tematiskās daĜas kopīgi ar VPK docētājiem, tādējādi arī 
kopumā nodrošinot vides pārvaldības kā dabas vides un sociālās vides integratīvo mijsakarību 
procesu izziĦas un pārvaldes studijas.  

Akadēmiskā personāla vadībā, pedagoăiskajā darbā tiek iesaistīti atsevišėi vides 
pārvaldības sektora speciālisti (lielākoties vides pārvaldības programmas absolventi) un vides 
pārvaldības doktoranti, kuri piedalās atsevišėu praktisko nodarbību-semināru līdz vadībā, 
galvenokārt, praktisko lauka studiju pašvaldībās un ārpusaugtskolas semināru (piem. ikgadējs 
studiju programmas diskusiju seminārs LR Vides ministrijā kopīgi ar departamentu 
direktoriem utml) nodrošināšanā. 

Akadēmiskā personāla saraksts un dzīves un darba gājums ir sniegts 2.pielikumā. 
 
2.10.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskie virzieni un to rezultāti, projektu vadība 

 
Vides pārvaldības katedras mācībspēki turpina sekmīgi attīstīt savus zinātniskā un 

akadēmiskā darba virzienus (skat. katedras docētāju CV un  publikāciju un projektu sarakstus 
pielikumā), kas nodrošina arī MSP tālāku attīstību un kvalitatīvu ikdienas realizāciju, jo 
docētāju pētnieciskās darbības jomas un tēmas tieši korelē ar galvenajiem MSP saturiskajiem 
blokiem un studiju kursu realizācijā nepieciešamajiem vides pārvaldības visiem galvenajiem 
sektoriem: 

- prof. Dr.hab.paed. Raimonds Ernšteins - vides politika un pārvaldes sistēmas, 
piekrastes līdzsvarota attīstība un ilgtspējīgas attīstības pārvaldība pašvaldībās, vides 
komunikācija un vides pedagoăija; 
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- asoc.prof., Dr.inž. Ivars KudreĦickis - vides plānošana pašvaldībās, gaisa un klimata 
aizsardzība, energosaimniecības pārvalde, interaktīvo metožu pielietošana vides 
studijās; 

- asoc.prof., Dr.biol. Roberts Jūrmalietis - vides veselība un vides psiholoăija, ekoloăija 
un biodaudzveidības aizsardzība, vides zinātnes teorija; 

- doc. Dr.ėīm. Juris Benders - dabas resursu pārvalde, ūdens saimniecība, ietekmes uz 
vidi novērtējums, vide un tehnoloăija; 

- doc. Dr.fiz. Rūta Bendere - atkritumsaimniecības izveide un pārvalde, ietekmes uz vidi 
novērtējums, atkritumu kā enerăijas avota izmantošana;  
Akadēmiskā personāla kvalifikācija (akadēmiskie amati, zinātniskie grādi) un 

zinātniskā specializācija adekvāti atspoguĜo katedras un konkrēti Programmas kognitīvo / 
studiju specifiku – VPK darbinieki-docētāji adekvāti pārstāv vides zinātnes nozares vides 
pārvaldības apakšnozari, bet vides pārvaldības praksē pieredzējušu doktorantu pakāpeniskā 
iekĜaušanās studiju procesā docētāju vadībā papildus veicina lietišėās vides pārvaldes 
zināšanu un prasmju apguvi mijsakarībā ar akadēmiskajiem uzstādījumiem.  

VPK visa akadēmiskā un administratīvā (visi administratīvie darbinieki ir ar maăistra 
grādu) personāla kvalifikācijas būtisks attīstības nosacījums joprojām ir darbinieku aktīvā 
līdzdalība (t.sk. arī organizatoriskā darbā) zinātniskajās un metodiskajās konferencēs LR un 
citviet (t.sk. ikgadēja LU Akadēmiskās konferences vides pārvaldības sekcija ar turpat 30 
referātiem) un semināros, iesaistīšanās zinātniskajos un izglītības projektos, kā arī zinātniskā / 
pedagoăiskā pašpilnveidošanās. MSP akreditācijas periodā katedras docētāji ir izstrādājuši 
un/vai piedalījušies vairāk kā 50 (ieskaitot vairāk kā 25 projektus tieši katedrā) starptautiskos 
projektos (skat. pielikumā projektu sarakstus) dažādos vides pārvaldības sektoros un vadības 
līmeĦos, gan strādājot gandrīz visu galveno ES programmu veidu projektos, gan LR un arī LU 
un pašvaldību sadarbības projektos (t.sk. katru gadu 2 pašvaldības sadarbības projekti ar 
maăistrantu līdzdalību). Docētāji piedalās arī augstākā līmeĦa zinātnisko projektu realizācijā - 
ES 6. un tagad arī 7. Ietvara programmas zinātnisko projektu realizācijā. Iegūtie pētnieciskie 
rezultāti tiek regulāri publiskoti t.sk starptautiskās, LR un LU konferencēs (15 - 20 referātu 
katru gadu) un zinātniskās publikācijās (vairāk kā 90 galvenās publikācijas pārskata periodā). 

LU EVF citu katedru mācībspēki specializējas vadībzinību nozares zinātniskajos 
virzienos (skat. docētāju CV), kuri ir tieši saistīti ar MSP piedāvājamo kursu realizāciju, Ĝoti 
aktīvi un sekmīgi piedalās LR un starptautiskos projektos un veic zinātniskos pētījumus, 
nodrošinot to rezultātu nepieciešamo publicitāti, kā arī mācību līdzekĜu izstrādi. 

 
2.10.3. Akadēmiskā personāla atlase, atjaunošana, apmācība un attīstība 

 
Personāla atlases politika jau kopš programmas izveides sākuma tiek balstīta uz 

nepieciešamību realizēt interdisciplināras /starpnozaru studijas gan studentiem, gan 
mācībspēkiem strādājot komandā, kā plānojot studiju moduĜus un kopseminārus, tā arī 
realizējot studiju procesu, t.i., docētājiem strādājot vienlaikus auditorijā (teamteaching) vai 
pēctecīgi realizējot konkrētos studiju kursus, un, savā darbībā maksimāli izmantojot 
interaktīvās pētnieciskās un mācību metodes. Personāla atlases rezultātā pamatdarbā 
strādājošie pārstāv visas galvenās dabaszinātĦu nozares, inženierzinātnes, pedagoăiju, bet 
akadēmiskā un administratīvā personāla atjaunošanas rezultātā katedrā strādā arī mūsu 
maăistra studiju programmu absolventi ar vides zinātĦu maăistra grādu. 

Regulāri notiek VPK pamatdarbā un blakus darbā strādājošo akadēmiskās apspriedes, 
vies lekcijas un semināri, kā arī jau daudzus gadus notiek 20 – 30 referātu izstrāde, uzstāšanās 
un diskusijas ikgadējās LU Zinātniskajās konferencēs katedras izveidotajā  un vadītajā vides 
pārvaldības sekcijā. Iepriekš minētās darbības būtiski ietekmē studiju programmas realizācijas 
un attīstības kvalitāti, tāpat, kā arī katedras akadēmiskā personāla līdzdalība (t.sk. 
profesionālās un administratīvās kvalifikācijas celšana un personiskā attīstība) dažādos 
projektos un to rezultātu integrācija studiju procesā. 

Starp akreditāciju periodā, VPK ienākot un integrējoties Ekonomikas un vadības 
fakultātes akadēmiskajā un zinātniskajā darbā, t.sk. tālāk attīstoties sadarbībai ar citām EVF 
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katedrām, ir pakāpeniski papildinājies un nostiprinājies akadēmiskais programmas realizācijas 
kolektīvs, kā arī šajā laika posmā tālāk pilnveidota administratīvā personāla kvalifikācija un 
pieredze. VPK katedra aktīvi organizē doktorantūras studijas vides zinātnes vides pārvaldības 
apakšnozarē LU un pakāpeniski iesaista doktorantus (topošos vides zinātnes doktorus) gan 
zinātniskajā, gan arī pedagoăiskajā darbā. VPK doktoranti kopā ar docētājiem strādā arī pie 
vairāku studiju kursu atjaunošanas un arī jaunu kursu izstrādes un tas viss kopumā ir Ĝoti 
būtisks katedras personāla attīstības politikas pamats. Personāla atjaunošanai uzsākts 
savlaicīgs un aktīvs zinātniskās sadarbības darbs (t.sk. palīdzība un sadarbība konferenču 
referātu un publikāciju sagatavošanā) arī ar maăistrantiem (arī pirmā studiju gada laikā), un, 
protams, atjaunots uzsvars uz vides zinātnes maăistrantu un doktorantu iesaistīšanu no jauna 
plānotajos un šobrīd jau akceptētajos pētnieciskajos projektos. 
 
2.11. Nepieciešamā palīgpersonāla raksturojums 

 
Studiju programmai nepieciešamā palīgpersonāla raksturojums sniegts 2.11.1.tabulā. 

 
2.11.1.tabula 

Nepieciešamais palīgpersonāls 

 

Amata nosaukums Skaits Uzdevumi 
Studiju metodiėe 0.5 
  

- programmas nodrošināšanai nepieciešamā personāla 
slodzes dokumentācijas uzturēšana 
- datu aktualizēšana LU Informatīvajā sistēmā 
- informēšana un konsultēšana par studiju iespējām 
- studentu uzĦemšanas, studiju turpināšanas utml. 
dokumentācijas noformēšana un uzturēšana 
- studiju dokumentu un lietu uzturēšana un nodošana 
arhīvā 
- nodarbību grafiku plānošana un sastādīšana 
- studiju programmas saturiskā nodrošinājuma materiālu-
palīglīdzekĜu, moduĜu lasāmgrāmatu, lekciju izdales 
materiālu komplektēšana (nepieciešamības gadījumā-
sagatavošana) un nosūtīšana studentiem 
- saĦemto un nosūtīto dokumentu kustības organizēšana 

 
2.12. Struktūrvienību uzskaitījums (uzdevumi programmas īstenošanā) 
 

Vides pārvaldības katedras un citu saistīto EVF struktūrvienības uzdevumi 
programmas īstenošanā parādīti tabulā 2.12.1. 

2.12.1.tabula 

Struktūrvienību uzdevumi 
 
Struktūrvienība Uzdevumi 
Vides pārvaldības katedra Nodrošināt studiju programmas akadēmisko un administratīvo 

vadību un attīstību, nodrošināt studiju procesa plānošanu un 
organizāciju, kā arī studiju kursu kvalitatīvu nodrošinājumu un 
realizēšanu. 
Nodrošināt programmas interdisciplinārās vides zinātnes un 
vides pārvaldības studiju satura bloku pamat kursu, kā arī 
interaktīvā grupu un projektu darba un lauka studiju 
realizāciju.  

Publiskās pārvaldes 
katedra  

Nodrošināt programmas studiju sociāli ekonomiskā satura 
bloka realizāciju - konkrēti, gan vairāku docētāju kop kursu 
realizācijas ietvaros kā publiskās pārvaldes, pašvaldību 
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attīstības un plānošanas tematiskos blokus, gan patstāvīgus 
kursus kā “Personālvadība” un “Projektu vadīšana”. 

Ekonomisko sistēmu 
vadības teorijas un metožu 
katedra  

Nodrošināt programmas studiju sociāli ekonomisko studiju 
satura bloka realizāciju - konkrēti, gan vairāku docētāju kop 
kursu realizācijas ietvaros kā ekonomisko procesu un vides 
ekonomikas, pētnieciskā darba tematiskos blokus, gan 
patstāvīgus kursus kā “Vides vadības lēmumu pieĦemšana”. 

EVF Ārējo sakaru daĜa Nodrošināt mācībspēku un studentu apmaiĦas administratīvi 
tehniskos jautājumus. 

 

2.13. Ārējie sakari 

 

2.13.1. Sadarbība ar darba devējiem 

 
Akreditācijas periodā turpinājusies ilggadīgā sadarbībā ar LR Vides ministriju, 

Latvijas Atkritumu saimniecības asociāciju, Latvijas Pašvaldību savienību, vairākām (jo īpaši 
piekrastes) vietējām pašvaldībām u.c. darba devēju pārstāvju un nozares profesionālajām 
organizācijām. Sadarbība īstenojas pirmām kārtām kopēju pētniecisku un izglītības projektu, 
kā arī pieredzes apmaiĦas pasākumu ietvaros : piemēram, regulāra līdzdalība un kopīgi referāti 
VPK organizētajās ikgadējās LU konferencēs; sadarbība ar pašvaldībām lauku studiju projektu 
ietvaros iesākto vides politikas plānu un rīcību programmu attīstībā un apstiprināšanā 
pašvaldībās (piem., 2005.g. Cēsu pilsētas Vides politika un Rīcības programma, 2009.g. 
Liepājas pilsētas Vides komunikācijas rīcības programma); projekts par Vides komunikācijas 
pārvaldības attīstību Vides ministrijā t.sk veicinot sadarbību ar Ekonomikas, Satiksmes u.c. 
ministrijām utml. Darba devēju un profesionālo organizāciju pārstāvji arī tieši piedalās 
programmas realizācijā kā studiju kursu atsevišėu daĜu docētāji (4-6 katru studiju gadu), 
maăistra darbu recenzenti (3-5 eksperti), lauka studiju un vies semināru līdz vadītāji (3-5 
speciālisti). 

Jāatzīmē, ka iegūtie darba devēju aptaujas rezultāti 2009.-2010.g. tieši korelē ar 
iepriekš jau detalizēti aprakstītajām studentu un absolventu aptaujām (kas pilnīgi saprotams arī 
tāpēc, ka lielākā daĜa no programmas vairāk kā 360 absolventiem strādā vides sektorā Latvijā 
t.sk. daudzos augstākajos amatos vides sektorā). Darba devēju iesniegtie priekšlikumi MSP 
attīstībā jau iestrādāti programmā, kā arī iekĜauti programmas attīstības plānā. 

 
2.13.2. Sadarbība ar citām līdzīgām studiju programmām Latvijā un ārvalstīs 

 
Regulāri turpinājās VPK sadarbība ar citām EVF struktūrvienībām, LU fakultātēm, 

Latvijas augstskolām – gan uzaicinot vieslektorus programmas realizācijā, gan arī 
akadēmiskajam personālam iesaistoties kursu docēšanā citās studiju programmās: piemēram, 
prof. R.Ernšteins realizē kursu „Vides komunikācija” EVF Starptautisko ekonomisko attiecību 
profesionālajā studiju programmā; asoc. prof. I.KudreĦickis īsteno kursu „Ilgtspējīga attīstība 
un teritorijas telpiskā plānošana” Ăeogrāfijas un Zemes zinātĦu fakultātes studiju programmā 
“Telpiskās attīstības plānošana”, doc. J.Benders lasa kursu (angĜu val.) „Vides un kvalitātes 
vadības sistēmas” EVF studiju programmā “Starptautiskais bizness”. Sadarbība ar LU studiju 
programmām ietver arī regulāru bakalauru brīvās izvēles (C) kursu realizāciju, kā arī vides 
pārvaldības apakšprogrammas īstenošanu ĂZZF doktora studiju programmā „Vides zinātne”. 

Ārpus LU studiju programmām sadarbība tiek realizēta īpaši ar Liepājas Universitāti, 
kur katedras mācībspēki piedalās LPU augstākās profesionālās izglītības studiju programmas 
„Vides pārvalde” realizēšanā, t.sk. par ūdenssaimniecības, atkritumu saimniecības u.c. vides 
sektoru pārvaldi. Starpfakultāšu un starp augstskolu sadarbības piemērs ir arī rakstu krājums 
“Piekrastes ilgspējīga attīstība: sadarbības pārvaldība” R.Ernšteina un R.Jūrmalieša redakcijā 
(2009.gads).  

Vides pārvaldības izziĦas un attīstības paradigma nosaka Programmas pilnveides 
nepieciešamību arī turpmāk ciešā sadarbībā ar vietējām un ārvalstu augstākās izglītības, kā arī 
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valsts un pašvaldību vides pārvaldības institūcijām. Šāda daudzveidīga sadarbība jau 
izveidojusies kopš Programmas starptautiskas uzsākšanas un turpina sekmīgi attīstīties. 
Pilnveidojas ilggadīgā sadarbība ar Stokholmas Universitāti, bet projektu ietvaros  ar Tartu 
Universitāti, Klaipēdas Universitāti, arī Kadizas Universitāti Spānijā, Aveiro Universitāti 
Portugālē, Krievijas Hidrometeoroloăijas Universitāti Sanktpēterburgā un BoloĦas Universitāti 
Itālijā. ERASMUS SOCRATES sadarbības līguma ietvaros (studenti un vieslektori) - ar 
Gotlandes Augstskolu Zviedrijā, Lineburgas Universitāti Vācijā, Padujas (Padovas) 
Universitāti Itālijā. Projektu ietvaros katedra turpinājusi sadarbību arī ar ārvalstu reăionālo 
pašvaldību institūcijām. 

 
2.13.3. Akadēmiskais personāls, kas strādājis ārvalstu izglītības iestādēs vai veicis zinātnisko 

vai pētniecisko darbu ārvalstīs 

 
LU VPK mācībspēki ir piedalījušies īstermiĦa pedagoăiskās un zinātniskās pieredzes 

apmaiĦas (t.sk ES Erasmus programma) projektos (ES projektu ietvaros, skat. katedras 
projektu sarakstu pielikumā) t.sk. ar atsevišėu tematisko bloku vies lekciju lasīšanu ārzemju 
universitātēs, kopskaitā 8 vizītes (skat. 2.13.1 tab.). MSP docētāji lasījuši parasti 3-6 lekcijas 
savu konkrēto MSP lasīto kursu tematiskajos ietvaros, piemēram, doc. J. Benders par ūdens 
saimniecības pārvaldi un ietekmes uz vides novērtējumu (Vācijā), prof. R. Ernšteins par 
piekrastes vides politiku un pārvaldi, kā arī vides komunikāciju (Itālijā, Vācijā, Zviedrijā) 
utml.. Docētāju apmaiĦu ierobežo Erasmus budžeta vietu skaits. Zinātniskā un pētnieciskā 
darba veikšana ārvalstīs arī notikusi īstermiĦa (4-7 dienas) vizīšu ietvaros un ir tieši saistīta ar 
starptautisko projektu realizāciju, piemēram, piekrastes pārvaldībā Aveiro Universitātē 
Portugālē un BoloĦas universitātē Itālijā. Iegūtā pedagoăiskā un zinātniskā darba pieredze 
ārvalstīs tiek diskutēta katedrā un projektu ietvaros, un iespējami plaši izmantota studiju 
procesā. 

2.13.1.tabula 

Akadēmiskais personāls, kas strādājis ārvalstu izglītības iestādēs 

 

Valsts Skaits pa akadēmiskajiem gadiem Skaits 

kopā 
 2004./2005. 2005./2006. 2006./2007. 2007./2008. 2008./2009.  
Vācija  1 

J.Benders 
1 

R.Ernšteins 
  2 

Zviedrija 2 
J. Benders,  
R. Ernšteins 

    2 

Itālija    1 
R. Ernšteins 

1 
R.Bendere 

2 

Portugāle  1 
R.Ernšteins 

  1 
I.KudreĦickis 

2 

 

2.13.4. Ārvalstu vieslektoru skaits programmā 
 

Katru gadu MSP realizācijā piedalās vieslektori no partneruniversitātēm, īpaši 
Lineburgas un Stokholmas universitātēm, arī no BoloĦas universitātes Itālijā, Sundsvalas un 
Gotlandes universitātēm Zviedrijā, kā arī Kalifornijas universitātes ASV u.c. Vieslektori 
sniedz savu ieguldījumu galveno tematisko satura bloku atklāsmē atsevišėos lekciju kursos 
īstermiĦa vizītēs – īpaši, vides politikas un plānošanas kursos, vides komunikācijas un 
līdzdalības kursos, vides resursu pārvaldes kursos, atbilstoši partneruniversitāšu 
specializācijai. Vieslektoru lekcijās piedalās katedras mācībspēki un notiek arī studiju procesa 
kop-semināri, kā arī diskusijas katedras sēdēs un atsevišėos prezentācijas semināros, bet 
rezultāti tiek iestrādāti studiju kursu materiālos un lekcijās, un, izvērsta tālāka sadarbība ar 
ārvalstu mācībspēkiem, īpaši dažādos starptautiskos projektos un uzsākta partneruniversitāšu 
studenta grupu uzĦemšana lauka studijām LR. 
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2.13.2.tabula 

 

Ārvalstu vieslektoru skaits programmā 
 

Valsts Skaits pa akadēmiskajiem gadiem Skaits 

kopā 
 2004./2005. 2005./2006. 2006./2007. 2007./2008. 2008./2009.  
Vācija 1 

Prof. 
G.Mihelsens 

2 
Dr.M.Adomsents 

Prof. 
G.Mihelsens 

 1 
Dr.M.Adomsents 

 

 4 

Zviedrija 1 
Dr.P.Šlīters 

1 
Dr.L.A.Mikaelsons 

2 
Dr.P.Šlīters 

Dr.B.Vidboms 

 1 
Dr.P.Šlīters 

 
 

5 

Itālija     1 
Prof. 

L.Bruzzi 

1 

ASV 1 
Prof.T. 

Jacobsens 

   1 
Prof.T. 

Jacobsens 

2 

 
2.13.5. Studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiĦas programmu ietvaros 

 
ĥemot vērā to, ka maăistra studiju programmā “Vides pārvaldība” praktiski visi 

studējošie strādā, tad darba un arī ăimenes apstākĜu ietekmē ne visi var doties studijās ārpus 
LR uz semestri, tomēr studentu apmaiĦas iespējas tiek izmantotas Ĝoti labi. Ārvalstīs studējušo 
skaits ir atspoguĜots 2.13.3. tabulā. 

2.13.3.tabula 

Studējošie, kas studējuši ārvalstīs 

 

Valsts Skaits pa akadēmiskajiem gadiem Skai

ts 

kop

ā 
 2004./2005

. 
2005./2006. 2006./2007

. 
2007./2008
. 

2008./2009.  

Vācija 1 
M.Langen- 

felde 

2 
L.Kronberga 
L.Saukante 

1 
L.PrātiĦa 

1 
D.Lorence 

 

1 
S.Kuršinska 

6 

Zviedrija    1 
R.Lipska 

 1 

Itālija     1 
J.Burlakovs 

1 

 
Kā katru gadu maăistranti izmanto studiju iespējas ārzemēs un ar pavasara semestri 1 students 
(E.Līce) uzsāk studijas Vācijā Lineburgas universitātē.  
 

2.13.6. Ārvalstu studējošo skaits programmā 
2.13.4.tabula 

Ārvalstu studējošo skaits programmā 
 

Valsts Skaits pa akadēmiskajiem gadiem Skaits 

kopā 
 2004./2005. 2005./2006. 2006./2007. 2007./2008. 2008./2009.  
Vācija   2 

 (studē 
2 

(studē 
 4 
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vienu 
semestri ) 

vienu 
semestri ) 

Itālija     1 
(studē 
vienu 

semestri) 

1 

 
Erasmus studentu apmaiĦas programmas ietvaros uzĦemti 4 studenti no Lineburgas 

Universitātes (Vācija), 1 students no Padovas Universitātes ( Itālija), bet 2009./2010. akad. 
gadā MSP studijās pavasara semestrī piedalās 1 studente no Stokholmas Universitātes 
(Zviedrija). 
 

2.14. Studiju programmas SVID kopsavilkums 
Programmas saturiskā struktūra un tās realizācijas metodoloăiskais nodrošinājums ir 

VPK akadēmisko darbinieku un to sadarbības partneru ilggadīgas un joprojām attīstībā esošas 
pētnieciskās un pedagoăiskās darbības rezultāts, kas tiek katru gadu izvērtēts, taču 
programmas struktūrmodelis un pamatkoncepcijas paliek nemainīgas. Kopumā visām 
aptaujām noteikti Ĝoti pozitīvi novērtējot maăistra studiju programmas “Vides pārvaldība” 
realizāciju starp akreditācijas periodā, jāatzīmē arī programmas vājās vietas, ārējās attīstības 
iespējas un draudi (atbilstoši SVID analīzes metodei). 

2.14.1.tabula 

Studiju programmas SVID analīze 

Stiprums  
• Starptautiskā sadarbībā izstrādāta, 

vides pārvaldības mūsdienu teorijas 
attīstībai un nacionālās vides 
pārvaldības specifikai atbilstoša studiju 
programma  

• Vides pārvaldības paradigmu adekvāti 
atspoguĜojoša multidisciplināra 
mācībspēku komanda – daudzgadīga 
sadarbība ar attīstītu pieredzi 
starptautisku, nacionālu un reăionālu 
vides pārvaldības un vides izglītības 
projektu realizācijā 

• Doktorantūras studentu pieaugošā loma 
studiju procesā un pētnieciskajos 
projektos 

• Mācībspēku un administratīvā 
personāla kvalitatīvs darbs un 
kapacitāte integrētās pieejas realizācijai 
studiju procesā  

• Vides pārvaldības lietišėajai 
interdisciplinārajai problemātikai 
atbilstošu interaktīvo, lauka pētījumu, 
grupu darba u.c. metožu izmantošana 

• Studiju procesa administratīvā, 
materiāli tehniskā (t.sk. arī telpiskā) un 
katedras docētāju sagatavotā mācību 
metodiskā (lekciju konspekti, mācību 
līdzekĜi) nodrošinājuma adekvātums 
studiju programmas mērėim un 
uzdevumiem 

Vājums 

• Ierobežojoša starptautisko 
interneta zinātnisko resursu un 
zinātnisko žurnālu pieejamība 
vides zinātnes nozarē LR un LU 

•  LU bibliotēku resursu 
kvalitatīvais un kvantitatīvais 
nodrošinājums vides zinātnes un 
pārvaldības sektorā un vides 
pārvaldības akadēmiskajā 
izdevējdarbībā LR 

• Tālāk pilnveidojams VPK 
auditoriju nodrošinājums 
atbilstoši vides aizsardzības 
(piem. atkritumu šėirošana) un 
vides veselības prasībām 
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• Katedrai ir izveidoti ilgtermiĦa 
starptautiskie sakari pētniecībā 

Iespējas 

• Ārējā universitāšu vidē pastāv 
pieprasījums un interese par kopīgām 
pētniecības un akadēmiskās izglītības 
programmām ar Latvijas/Baltijas valstu 
universitātēm  

• Jauna zinātnisko un metodisko projektu 
attīstības vide pēc Latvijai integrācijas  
Eiropas Savienībā 

• Ekonomikas mūsdienu attīstība prasa 
vides zinātnes atziĦu un vides 
pārvaldības principu integrēšanu 
dažādos visos tautsaimniecības 
sektoros, tautsaimniecības sektoru 
sekmīga tālāka attīstība nav iespējama 
atrauti no dažādu vides pārvaldības 
instrumentu sekmīgas darbības, kā arī 
iesaistīto mērėgrupu izpratnes un 
kompetences vides pārvaldības 
problēmjautājumos  

• Latvijas valdības (MK) deklarācija 
nosaka darbības, kuras prasa vides 
speciālistu sagatavošanu un vides 
speciālistu skaita palielināšanu Latvijā 
(kā Latvijas dalība starptautiskajā 
klimata politikā, vienota dabas 
aizsardzības pārvaldes sistēma, 
atkritumsaimniecības sistēmas 
izveidošanas pabeigšana, upju baseinu 
apgabalu apsaimniekošana)  

• Vides pārvaldības pasākumi ir noteikti 
kā sastāvdaĜa jaunajās Latvijas “ Vides 
politikas pamatnostādnes 2009-2015” 
visās tās sadaĜās (Gaiss, Ūdens, Daba, 
Zeme, Klimats)  

• Latvijā ir salīdzinoši zema konkurence 
vides pārvaldības speciālistu 
sagatavošanā  

• Pastāv pašreizējo un potenciālo 
absolventu darba devēju un atbilstošo 
profesionālo organizāciju interese par 
studiju programmas saturu  

• UNESCO organizācijas interese par 
piekrastes vides attīstību un Baltijas 
jūras reăionu kā piemēru  

• Vides zinātnes atzīšana par LR 
prioritāru zinātnes nozari 

 

Draudi 

• Vides zinātnes kā salīdzinoši 
jaunas zinātnes nozares 
nacionālās zinātniskās un 
akadēmiskās klasifikācijas 
ierobežojumu utml. noteiktā 
problemātika.  

• Vides zinātnes un tās apakšnozaru 
ierobežotais finansējums LR/LZP  

• Profesionālo pētniecisko institūtu 
/ organizāciju trūkums vides 
pārvaldībā LR 

• Valsts izglītības politikas 
pārrāvums budžeta vietu attīstības 
plānojumā, pastāvot nemainīgam 
Vides ministrijas un Vides 
zinātnes un izglītības padomes 
uzstādījumam par budžeta vietu 
vides zinātnē pieauguma 
nepieciešamību 

• IlgtermiĦa demogrāfisko procesu 
attīstība un finansējuma 
ierobežojumi tautsaimniecībā un 
vides sektorā LR 
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2.15. Studiju programmas attīstības plāns  

 
Programmas attīstības aktivitātes tika realizētas atbilstoši MSP attīstības plānam un 

katedras akadēmiskajās un metodiskajās apspriedēs izvirzītajiem uzdevumiem un 
pieĦemtajiem lēmumiem. MSP attīstības virzieni tiek iestrādāti mācībspēku ikgadējos studiju 
procesa realizācijas slodžu plānojumos, kā arī iespējami savstarpēji integrēti ar katedrā 
plānotiem un uzsāktiem LR un starptautiskiem apmācību un zinātniskajiem projektiem. Vides 
pārvaldības izziĦas un attīstības paradigma nosaka Programmas pilnveides nepieciešamību arī 
turpmāk ciešā sadarbībā ar vietējām un ārvalstu augstākās izglītības, kā arī valsts un 
pašvaldību vides pārvaldības institūcijām. Šāda daudzveidīga sadarbība jau izveidojusies kopš 
Programmas uzsākšanas un turpina sekmīgi attīstīties. Programmas un tās realizācijas 
pilnveide notikusi visos tās aspektos. MSP tālākas attīstības veicināšanai turpmāk tiek plānoti 
vairāki galvenie darbības virzieni, kuri izriet no programmas attīstības loăikas un ārējo un 
iekšējo apstākĜu attīstības (skat. tabulu 2.15.1.) un tiek plānoti īstermiĦā – vidējā termiĦā, to 
realizējot MSP iesaistītajām personām un organizācijām (t.sk MSP administrācijai, ietverot 
sektora vadītāju, studiju metodiėi un direktoru). 

2.15.1.tabula 

Studiju programmas attīstības plāns 
 

Nr. 

p.k. 

Pasākums Izpildītāji 

 

1. Akadēmiskās darbības 
 

1.1 Studiju kursu satura pilnveidošana un aktualizēšana 
un to vides zinātniskā interdisciplinārā optimizācija, 
kā arī programmas modulārās 
multidisciplinarizācijas nodrošināšana.  

ĪstermiĦa. Docētāji,  
MSP administrācija, t.sk., 
MSP direktors 

1.2 Programmas B daĜas studiju kursu tālāka attīstība un 
realizācijas formu daudzveidība. 

Vidēja termiĦa. Docētāji, 
MSP direktors 

1.3 Studiju kursu un to komplementāras realizācijas 
tālāka attīstība, arī atsevišėu kursu metodiska 
adaptācija un papildinošas informācijas integrācija 
tajos, lai iespējami optimizētu reflektantu, īpaši, 
bakalaura studiju absolventu 
profesionālās/akadēmiskās sagatavotības un 
iepriekšējās pieredzes izmaiĦas ar pieaugošajām 
absolventu darba tirgus prasībām un atbilstošo MSP 
akadēmisko prasību struktūru un kvalitāti. 

ĪstermiĦa. Docētāji, MSP 
direktors 

1.4 Tālāk pilnveidot sadarbību ar citām LU EVF 
struktūrvienībām. 

ĪstermiĦa un vidēja termiĦa. 
Docētāji, administrācija 

1.5 Sekmēt vieslektoru un nozares profesionāĜu 
piesaisti. 

Vidēja termiĦa. Docētāji, 
MSP direktors 

1.6 Lauka studiju apguves formu tālāka attīstība.  ĪstermiĦa. Administrācija, 
docētāji 

1.7 Sekmēt sadarbību ar starptautiskām studiju 
programmām, t.sk kopīgu kursu un moduĜu izstrādē. 

ĪstermiĦa. Docētāji, 
administrācija 

1.8 Programmas popularizēšanas tālāka attīstība LU 
bakalauru studiju procesā (t.sk. turpināt C izvēles 
studiju kursus LU) un ārpus LU. 

ĪstermiĦa un vidēja termiĦa. 
Administrācija,  
katedras vadītājs 

1.9 Docētāju, doktorantu un maăistrantu aktīva iesaiste 
projektu izstrādē un ieviešanā aktuālos studiju 
virzienos. 

Vidēja termiĦa. Projektu 
vadītāji,  
MSP direktors 

1.10 Darba devēju, absolventu un studējošo aptauju 
nodrošināšana un iespējamu sadarbības formu 

Vidēja termiĦa. 
Administrācija,  
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veidošana. MSP direktors 
1.11 Sadarbības sakaru un formu ar pašreizējiem un 

potenciālajiem absolventu darba devējiem un 
atbilstošajām profesionālām organizācijām tālāka 
attīstība to piesaistei studiju procesa pilnveidē 

ĪstermiĦa. Administrācija,  
MSP direktors 

1.12 UNESCO katedras darba pilnveide - pētnieciskās un 
izglītības darbības attīstība atjaunojamas UNESCO 
Katedras (profesoru grupas) „Piekrastes vides 
līdzsvarota attīstība” ietvaros 

ĪstermiĦa. Docētāji, 
administrācija 

 

2. Finansējuma un infrastruktūras attīstība 
 

2.1 Budžeta vietu skaitu palielināšana. LR Vides ministrija, LR 
IZM, LU EVF,  
MSP direktors 

2.2 Tālāka projektu attīstība un piesaiste studiju procesa 
līdz finansēšanā un personālā kvalifikācijas attīstībā. 

MSP direktors, docētāji, 
doktoranti 

2.3 Maksas studentu piesaistes attīstība. Docētāji, administrācija 
2.4 Turpināt katedras studiju un zinātniskā darba 

infrastruktūras attīstību un veicināt vides 
aizsardzības un vides veselības prasību tālāku 
ievērošanu. 

Docētāji, administrācija, 
katedras vadītājs 

2.5 Regulārs darbs pie modificētu un daudzveidīgu datu 
bāzu attīstības, interneta resursu tīklošanas un 
pieejamības nodrošināšanas, kā arī vides pārvaldības 
procesu imitācijas datormodeĜu u.c. e-
nodrošinājuma atlases, iegādes, uzstādīšanas un 
metodiskās sagatavošanas.  

ĪstermiĦa. Administrācija, 
docētāji 

2.6 E-apmācības veicināšana un e-saziĦas tālāka 
attīstība studiju procesā.  

Vidēja termiĦa. Docētāji, 
administrācija 

2.7 Akadēmiskās literatūras nodrošināšana LU un EVF 
bibliotēkās, mācību palīglīdzekĜu izdošana. 

ĪstermiĦa. MSP direktors, 
administrācija, docētāji 

 

3. Personāla attīstība 
 

3.1 Pilnveidot akadēmiskā personāla darba ilgtermiĦa 
plānošanu un kvalifikācijas pilnveides procesu MSP 
un katedrā. 

ĪstermiĦa. MSP direktors,  
katedras vadītājs 

3.2 Katedras u.c. doktorantu tālāka iesaiste studiju 
procesā docētāju vadībā un doktorantu pedagoăiskās 
kapacitātes pilnveidē. 

Vidēja termiĦa. Docētāji, 
administrācija, MSP direktors 

3.3. Vides pārvaldības profesionāĜu t.sk. MSP 
absolventu, tālāka piesaiste lietišėās vides 
pārvaldības studiju procesā, sadarbībā ar docētajiem 
nodrošinot teorētisko atziĦu aprobāciju praksē. 

ĪstermiĦa. MSP direktors, 
docētāji 

3.4 Sadarbības projektu attīstība un augsti kvalificētu 
profesionāĜu pakāpeniska akadēmiskā pilnveide un 
piesaiste regulāram studiju procesam.  

Vidēja termiĦa. MSP 
direktors, docētāji, 
administrācija 

3.5 MSP administratīvā personāla kvalifikācijas 
pilnveide t.sk tālāka piesaiste apmācību un 
zinātnisko projektu realizācijā. 

ĪstermiĦa. MSP direktors, 
docētāji 

3.6 Sadarbības semināru un citu akadēmiskās pilnveidos 
formu nodrošināšana, iesaistot ārvalstu 
partneruniversitāšu profesorus. 

ĪstermiĦa. MSP direktors, 
docētāji 

3.7 Aktivizēt docētāju stažēšanos un lekciju darba 
veikšanu partneruniversitātēs ārvalstīs.  

ĪstermiĦa. MSP direktors, 
katedras vadītājs, docētāji 
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3.8 Tālāk attīstīt zinātniskās darbības plānošanu un 
studiju procesa attīstībai adekvātu zinātniski 
pētniecisko un mācību metodisko projektu izstrādi 
katedrā. 

Vidēja termiĦa. MSP 
direktors, katedras vadītājs 

3.9 Intensificēt akadēmiskā personāla darbu 
starptautiski citējamo zinātnisko publikāciju 
sagatavošanā. 

ĪstermiĦa un vidēja termiĦa. 
MSP direktors, katedras 
vadītājs, docētāji,  LU EVF  
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3. STUDIJU PROGRAMMAS IZMAKSU APRĒĖINS 

 

Vides pārvaldības maăistra studiju programmas 

izmaksu aprēėins uz 1 studentu 2009.gadā 
 

 

Apz. 

 

Normatīvs 

 

 

 

Aprēėinātie lielumi 

1 2  
 
N1 

 
darba alga uz vienu studiju vietu gadā 
 

1211.22 

 
N2 
 

 
darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas  
obligātās iemaksas 
 

291.78 

 
N3 
 

 
komandējumu un dienesta braucienu izmaksas 

77.54 

 
N4 
 

 
pakalpojumu apmaksa 

14.52 

 
N5 
 

 
materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs 

21.10 

 
N6 
 

 
grāmatu un žurnālu iegāde 

54.80 

 
N7 
 

 
iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas 

20.69 

 
Tb- vienas studiju vietas izmaksas gadā 

(N1+N2+N3+N4+N5+N6+N7) 
 

 

1691.65 

 
 
 
 
 
 
 
LU Ekonomikas un vadības fakultātes dekāns                                          Māris Purgailis 
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4. STUDIJU PLĀNS  

Vides pārvaldības maăistra studiju programma, pilna laika klātienes forma, ( 4 semestri) 

Kursa kods 

DaĜa 1. gads 2. gads Kopā Pārbaudes veids Lekcijas, semināri Docētājs 

  

Kursa nosaukums 

 1.s. 2.s. 3.s. 4.s.       

 Interdisciplinārā vides izziĦa un pārveide 3     

VidZ6016 

1. Vides zinātnes un 
pārvaldības paradigma A 3    3 Eksāmens 

L26 
S22 

Dr.biol. R. Jūrmalietis,  
Dr.hab.ped.R.Ernšteins, 
Dr.ėīm. J. Benders 

 I modulis. Integratīvā vides zinātne 15    

VidZ6001 

2. Dabas zinātnes vides 
studijās  

A 5    5 Eksāmens 
L63 
S17 

Dr.ėīm. J.Benders, 
Dr.biol. R.Jūrmalietis, 
Dr.fiz. R.Bendere, 
Dr.inž. I.KudreĦickis 

SDSK5045 

3. Ekonomikas un 
vadības zinātnes vides 
studijās  

A 4    4 Eksāmens 
L49 
S15 

Dr.ekon. Dž.Dimante, 
Dr.hab.ped.R.Ernšteins, 
Dr.jur. L.Menăele-
Stillere 

 VidZ5052 
4. Sociāli humanitārās 

zinātnes vides studijās  A 6    6 Eksāmens 
L68 
S28 

Dr.biol. R.Jūrmalietis 

 Stratēăiskā vides pārvalde    

 II modulis. Vides politika un plānošana 16    

VidZ6023 

5. Vides politika un 
līdzsvarota attīstība 

A  6   6 Eksāmens 
L44 
S52 

Dr.hab.ped.R.Ernšteins, 
Dr.inž. I.KudreĦickis, 
Dr.biol. R.Jūrmalietis, 
Dr.ėīm. J.Benders, 
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Dr.fiz. R.Bendere 

VidZ5004 

6. Vides plānošana un 
pašvaldību attīstība  A  4   4 Eksāmens 

L35 
S29 

Dr.inž. I.KudreĦickis, 
Dr.fiz., Dr.ekon. 
M.Pūėis 

VidZ6022 
7. Vides komunikācija  

B  2   2 Eksāmens 
L22 
S10 

Dr.hab.ped. R.Ernšteins 

VidZ6004 
8. Vides novērtējums 

B  2   2 Eksāmens 
L26 
S6 

Dr.ėīm. J.Benders 

VidZ6183 
9. Ekotūrisma attīstība un 

pārvaldība B  2   2 Eksāmens 
L20 
S12 

Dr.biol. R.Jūrmalietis 

VidZ6009 

10. Vides informācija: 
novērtēšana un 
pārvalde  

B  2   2 Eksāmens 
L20 
S12 

Dr.inž. I.KudreĦickis 

VadZ5132 

11. Sabiedrības 
līdzdalība un 
nevalstiskās 
organizācijas 

B  2   2 Eksāmens 
L16 
S16 

Dr.hab.ped. R.Ernšteins 

 III modulis. Vides pārvaldes sistēmas un vadība 10    

VidZ5151 

12. Vides pārvaldības 
sistēmas 

A   

 
 

4  4 Eksāmens 
L30 
S34 

Dr.hab.ped.R.Ernšteins, 
Dr.inž. I.KudreĦickis, 
Dr.biol. R.Jūrmalietis, 
Dr.ėīm. J.Benders, 
Dr.fiz. R.Bendere 

VidZ6047 
13. Integrēta produkta 

politika un pārvalde B   
 

2  2 Eksāmens 
L26 
S6 

Dr.ėīm. J.Benders 
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VadZ6044 
14. Ilgtspējīga patēriĦa 

attīstība un pārvalde  B   
 

2  2 Eksāmens 
L26 
S6 

Dr.inž. I.KudreĦickis, 
Dr.hab.ped. R.Ernšteins 

VadZ5019 
15. Projektu vadīšana  

B   
 

2  2 Eksāmens 
L22 
S10 

Dr.ekon. Ž.Ilmete, 
Dr.hab.ped. R.Ernšteins 

VadZ6043 
16. Personālvadība 

B   
 

2  2 Eksāmens 
L16 
S16 

Dr.ekon. I.Vorončuka 

VidZ5053 
17. Vides vadības 

lēmumu pieĦemšana  B   
 

2  2 Eksāmens 
L16 
S16 

Dr.ekon. D.Šėiltere 

 Lietišėā vides pārvalde    

 IV modulis. Vides resursi un tehnoloăijas 6    

VidZ6003 

18. Dabas resursu 
pārvalde 

A   4  4 Eksāmens 
L52 
S12 

Dr.ėīm. J.Benders, 
Dr.biol. R.Jūrmalietis, 
Dr.fiz. R.Bendere, 
Dr.inž. I.KudreĦickis 

SDSK6019 

19. Vides pārvalde: 
integrētā piekrastes 
attīstība 

B   2  2 Eksāmens 
L16 
S16 

Dr.hab.ped. R.Ernšteins 

SDSK6018 

20. Vides pārvalde: 
ilgtspējīga sabiedrības 
attīstība 

B   2  2 Eksāmens 
L16 
S16 

Dr.hab.ped. R.Ernšteins 

 Interdisciplinārais pētījums vides pārvaldībā    

 V modulis. Akadēmiskais pētījums vides pārvaldībā 30    

 Specsemināri:    

VidZ6018 

21. Vides integratīvo 
pētījumu metodoloăija 
(problēmseminārs) 

A  2   2 Eksāmens 

L25 
S7 

Dr.biol. R.Jūrmalietis, 
Dr.ekon. B.Sloka,  
Dr.ėīm. J. Benders,  
Dr.hab.ped. R.Ernšteins 
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VidZ6027 

22. Vides sistēmanalīze 
     I (specseminārs) 

A 2    2 Eksāmens 

L11 
S21 

Dr.inž. I.KudreĦickis, 
Dr.biol. R.Jūrmalietis, 
Dr.ėīm. J. Benders, 
Dr.hab.ped. R.Ernšteins 

VidZ6040 

23. Vides sistēmanalīze 
II (specseminārs) A  2   2 Eksāmens 

L12 
S20 

Dr.ėīm. J.Benders, 
Dr.hab.ped. RErnšteins, 
Dr.biol. R.Jūrmalietis 

VidZ6028 

24. Vides sistēmanalīze 
III  

A   4  4 Eksāmens 

L32 
S32 

Dr.biol. R.Jūrmalietis, 
Dr.inž. I.KudreĦickis, 
Dr.fiz. R.Bendere, 
Dr.hab.ped. R.Ernšteins 

 Patstāvīgais darbs    

VidZ6026 
25. Maăistra darbs  

A    20 20 
Aizstāvēšana   

  Kopā A daĜā  20 14 12  46       

  Kopā B daĜā   6 8  14       

  Maăistra darbs A    20 20       

  Kopā programmā  20 20 20 20 80       
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1. PIELIKUMS 

 

STUDIJU PROGRAMMĀ IEKěAUTO STUDIJU  
KURSU APRAKSTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Kursa nosaukums Vides zinātnes un pārvaldības paradigma 

Kursa kods VidZ6016 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredītpunkti 4.50 

Apjoms(akadēmisko 

kontaktstundu skaits semestrī) 
48 

Zinātnes nozare Vides zinātne 

Zinātnes apakšnozare Vides pārvaldība 

Lekciju stundu skaits 26 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
22 

Kursa apstiprinājuma datums 01.04.2010 

Institūcija, kura apstiprināja 

kursu 
Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 
Dr. Bioloğijas doktors, asoc.prof. Roberts Jūrmalietis 
Hd. Pedagoğijas habil. doktors, prof. Raimonds Ernšteins 
Dr. Ėīmijas doktors, doc. Juris Benders 

Kursa anotācija 
Studiju kursa mērėis ir veidot priekšstatu par vides un tās kvalitātes problēmu 
daudzdimensionālo raksturu un interdisciplināro vides zinātni un tās apakšnozari 
vides pārvaldību kā sistēmas "cilvēks-vide" izpratnes un harmonizācijas kopējo 
paradigmu.  
Nozīmīga kursa daĜa ir sistēmiskās pieejas un integrācijas pieejas akadēmiskā un 
lietišėā izmantošana vides pārvaldībā, veicot aktuālu vides pārvaldības un ilgtspējīgas 
attīstības problēmu analīzi un risinājumu plānošanu un pārvaldi. Kursa zināšanu un 
iemaĦu apguvē būtiska vērība ir veltīta interaktīvu semināru un grupu darba formai  

Rezultāti 
Sekmīgi apgūstot kursu, studenti iegūst izpratni par vides zinātni kā cilvēkvides 
sistēmu izziĦas un ilgtspējīgas pārvaldības paradigmu, tās galvenajām koncepcijām, 
kā arī vispārīgu priekšstatu par vides zinātnes parciālo disciplīnu pamatziĦām. Iegūst 
izpratni par un prasmes patstāvīgi analizēt un novērtēt situāciju vides sektorā un 
attīstības procesā kopumā, balstoties uz sistēmiskās domāšanas principiem. Sekmīga 
kursa apguve ir pamats apgūt turpmāk paredzētos vides pārvaldības maăistra studiju 
programmas atbilstoši strukturēti un pēctecīgi sakārtotos moduĜus un studiju kursus, 
jo sniedz visaptverošu gan akadēmisku, gan lietišku vides pārvaldības satura un 
procesa analīzi un arī sākotnējo praksi konkrētās situācijās lauku studijās.  

Kursu apraksts-plāns 
1. Dabas vides un cilvēkvides mijiedarbības problemātika un koncepcijas L2  
2. Vides zinātnes un pārvaldības studiju paradigma: interdisciplinaritāte un 
interaktivītāte L2 un S2  
3. Vides zinātne: veselības dimensija L4  
4. Vides pārvaldības attīstības paradigma: sadarbības pārvaldība L4  
5. Ievads vides pārvaldībā – vides pārvaldības aprites cikls L4  
6. Vides pārvaldības problēmjomas: novērtējums un attīstība L10  
7. Lauka studijas: dabas vides pārvaldība un sabiedrība S10  
8. Lauka studijas: sabiedrības pārvaldība un vide S10  



Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Kursa kopējā vērtējuma saĦemšanai ir nepieciešams rakstiski izpildīt 2 individuālos 
patstāvīgos darbus, saskaĦā ar kursa pasniedzēju formulētajiem uzdevumiem (katram 
starppārbaudījumam 25% kursa kopējā vērtējumā). Noslēguma pārbaudījums: 
eksāmens – patstāvīgais vides pārvaldības cikla plānojums (50% kopvērtējuma).  

Literatūra (01-mācību literatūra) 
1. KĜaviĦš M. (red.), Nikodemuss O., SegliĦš V., Melecis V., Vircavs M., ĀboliĦa K. 
Vides zinātne. LU Akadēmiskais apgāds. 2008. 599 lpp.  
2. Boardman J., Sauser B. System Thinking: Coping with 21st Century Problems, 
Taylor & Francis/CRC Press, Boca Raton (Florida), 2008, 240 pages.  
3. Ryden L., Migula P., Andersson M. (Eds). Environmental Science. - A Baltic 
University Publication, 2002.  
4. Meadows Donella, Randers Jorgen, Meadows Dennis. Limits to Growth: the 30-
year Update, Chelsea Green Publishing, 2004, 338.p.  
5. Miller G.T. Living in the Environment. Principles, Connections and Solutions. 
Belmont (etc.): Wadsworth, 1996. pp. 727.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 
1. Bioloăiskā daudzveidība Latvijā: informācijas un sadarbības tīkls (CHM). – R., 
2007-2009. http://biodiv.lvgma.gov.lv/  
2. Bendere R., ZariĦa Dz., Vīksne A. Atkritumu saimniecība (2. papild.izd.). –  
R.: Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija, Reklāmas aăentūra NRJ, Rīga, 2007  
3. Eglīte M. (sast.). Vides veselība. – Rīgas StradiĦa Universitāte, 2008.  
4. Cunningham W.P., Cunningham M.A. Principles of Environmental Science: 
Inquiry and Applications. – McGraw Hill, 2006  
5. Solomon S. et al. (eds.). Climate Change 2007: The Physical Science Basis. 
Contribution of Working Group 1 to the 4th Assessment Report of the 
Interngovernmental Panel on Climate Change – Cambridge University Press, 
Cambridge, UK & New York, USA. http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-
report/ar4/wg1/ar4-wg1-spm.pdf  
Eiropas ūdeĦi: uz indikatoriem balstīts novērtējums. Kopsavilkums – Eiropas Vides 
Aăentūra. 2003. 
(http://www.eea.europa.eu/lv/publications/report_2003_0617_150910)  
7. Upju baseinu apsaimniekošanas plāni (http://www.meteo.lv/public/29935.html)  
8. How much bioenergy can Europe produce without harming the environment? – 
EEA Report No.7/2006 – 67 pages, download from European Environmental Agency 
homepage http://www.eea.europa.eu/, sadaĜa Publications  
9. New Approaches to Adaptive Water Management under Uncertainty. – Work 
Block 1: Transition towards Adaptive Management in River Basins 
(http://www.newater.info/index.php?view=folders&showPage=1063)  
10. Latvijas Universitātes iekšējās kārtības noteikumi studējošajiem (Latvijas 
Universitātes Studiju noteikumi):  
http://www.lu.lv/par/svarigakie-dokumenti-un-statistika/noteikumi-un-
kartibas/latvijas-universitates-ieksejas-kartibas-noteikumi-studejosajiem  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 
1. Environemntal Communication: Nature and Culture  
2. Environmental Management, Springer. 
3. Vides vēstis  
 



 
Kursa nosaukums Dabas zinātnes vides studijās 

Kursa kods VidZ6001 

Kredītpunkti 5 

ECTS kredītpunkti 7.50 

Apjoms(akadēmisko 

kontaktstundu skaits semestrī) 
80 

Zinātnes nozare Vides zinātne 

Zinātnes apakšnozare Vides pārvaldība 

Lekciju stundu skaits 63 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
17 

Kursa apstiprinājuma datums 01.02.2010 

Institūcija, kura apstiprināja 

kursu 
Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 
Dr. Bioloğijas doktors, asoc.prof. Roberts Jūrmalietis 
Dr. InženierzinātĦu doktors, asoc.prof. Ivars KudreĦickis 
Dr. Fizikas doktors, doc. Rūta Bendere 
Dr. Ėīmijas doktors, doc. Juris Benders 

Priekšzināšanas 
VidZ6016, Vides zinātnes un pārvaldības paradigma 

Kursa anotācija 
Kursa mērėis ir attīstīt izpratni par cilvēkvidē notiekošajiem fizikāliem, ėīmiskiem un 
bioloăiskiem procesiem un to savstarpējo saistību, t.sk. dabas un tehnoloăisko 
procesu mijiedarbību vides resursu apsaimniekošanā un ietekmē uz vides veselību .  
Kurss sniedz gan teorētiskas, gan lietišėi orientētas zināšanas:  
1) vides ėīmijas jomā; par vielu izcelsmi, aprites principiem, pārvērtībām un 
iespējamo ietekmi uz hidrosfēru, litosfēru, atmosfēru, biosfēru;  
2) vides bioloăijas jomā; par ekosistēmu kā cilvēkvides ietvara sistēmu, tās strukturāli 
funkcionālajām īpašībām.  
3) vides fizikas jomā; par fizikālajām likumsakarībām un parādībām, kas saistītas ar 
vides problēmām, to izcelsmi, enerăijas plūsmām globālajā sistēmā un tās 
ekonomiskajā apakšsistēmā;  
4) vides inženierzinātnes jomā; par dabaszinātnisko principu izpausmēm vides 
inženierzinātnē, veidojot izpratni par vides tehnoloăijām, kā arī vides un tehnoloăisko 
procesu mijiedarbību.  
5) vides veselības jomā; par biofiziskās vides faktoru ietekmi uz somatisko veselību, 
īpaši uzsverot arodveselības problemātiku, par dabas zinātniskajām metodēm vides 
veselības pārvaldībā.  

Rezultāti 
Studenti iegūst izpratni par vides zinātnes satura dabaszinātnisko dimensiju, t.sk. par 
vides ėīmijas, vides bioloăijas, vides fizikas, vides inženierzinātnes un vides veselības 
disciplīnu parciālo ieguldījumu cilvēkvides procesu izziĦā, kā arī apzina tālākajām 
studijām nepieciešamos dabaszinātniskos nosacījumus (ierobežojumus un iespējas) 
vides politikas attīstībai un vides pārvaldības instrumentu pielietošanai. Bez tam 
studenti apgūst lietišėi orientētas zināšanas par dažādiem vides tehnoloăiju veidiem, 



piesārĦojuma novēršanas un attīrīšanas tehnoloăisko risinājumu darbības principiem, 
to izmantošanas iespējām un attīstības tendencēm.  

Kursu apraksts-plāns 
1.Dabas zinātĦu integrētais bloks vides zinātnes perspektīvā L5, S1  
2.Vides ėīmijas procesi L13, S3  
3.Vides bioloăijas procesi L12, S4  
4.Vides fizikas procesi L10, S2  
5.Vides inženierzinātne: principi un procesi L12, S4  
6.Vides veselības faktori L11, S3 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 
1) Divi starppārbaudījumi: patstāvīgais darbs (analītisks vērtējums) - pēc izvēles 
(vides ėīmijā, vides fizikā, vides bioloăijā) pazīstama procesa padziĜināta analīze, 
raksturojot to darbību dabas vidē un to darbību cilvēka radītajās sistēmās, akcentējot 
to savstarpējo saistību un kontroldarbs.  
2)Noslēguma pārbaudījums: kursa eksāmens (rakstisks): analītiska rakstura jautājumi 
aptverot visu piecu apakšnozaru pamatus; jautājumi ietver integrētu pieeju.  
Patstāvīgā darba novērtējums dod 30%, kontroldarba novērtējums dod 20%, 
eksāmena novērtējums dod 50% no kopējā vērtējuma.  

Literatūra (01-mācību literatūra) 
1. Boeker E., van Grondelle R. Environmental Science: Physical Principles and 
Applications – JohnWileySons, 2001, 380 pp.  
2. Eglīte M. (red.) Vides veselība – Rīgas StradiĦa Universitāte, 2008, 696 lpp.  
3. Jūrmalietis R. Ekoloăija: pamatkoncepcijas. Mācību palīglīdzeklis – LU EVF 
Vides pārvaldības katedra, 2008, 33.lpp.  
4. KĜaviĦš M. (red.), Nikodemuss O., SegliĦš V., Melecis V., Vircavs M., ĀboliĦa K. 
Vides zinātne - LU Akadēmiskais apgāds. 2008, 599 lpp.  
5. KudreĦickis I. Lekciju konspekts kursa „Dabas zinātnes vides studijās” tēmā 
„Vides inženierzinātnes” - LU EVF Vides pārvaldības katedra, 2009.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 
1. Energy Technology Perspectives: Scenarios & Strategies to 2050 - IEA, Paris. 
2008, 643 pp.  
2. Jūrmalietis, R., Grundšteine, S., Drozdovska, L., Urtāns, Ē. Dzīvās dabas resursi 
lauku vidē. – Latvijas-Vācijas kopprojekta tālmācības kurss „Vides pārvalde un 
līdzsvarota attīstība pašvaldībās”, Nr. 5.2. – R.: LU VZPI, 2004.  
3. Manahan S.E. Environmental Chemistry , 8th Edition - Lewis Publishers, 2004.  
4. Manahan S.E. Environmental Science and Technology. A Sustainable Approach to 
Green Science and Technology - CRC Press. Taylor&Francis Group. 2007, 646 pp.  
5. Miller G.T. Living in the Environment. Principles, Connections and Solutions. 
Thomson Brooks/Cole. 2007, 628pp.  
6. Nilsson L., Persson P.O., Ryden L., Darozhka S., Zaliauskiene A. Cleaner 
production. Technologies and Tools for Resource Efficient Production – The Baltic 
University Press. 2007, 319 pp.  
7. Odum E., Brewer R., Barrett G.W. Fundamentals of Ecology (5th Edition). – 
Brooks Cole, 2004, 624 pp.  
8. The Atlas of Climate Change. Edited by Kirstin Dow and Thomas E Downing - 
EARTHSCAN. 2006, 112 pp.  
9. Tilgalis Ē. NotekūdeĦu savākšana un attīrīšana – Jelgava. 2004, 239. lpp.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 
1. AMBIO. A journal of the human environment. Royal Swedish Academy of 
Sciences.  



2. Darba un vides veselības institūts (www.rsu.lv/dvvi/)  
3. Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aăentūra (www.osha.lv)  
4. Energy&Environment  
5. Environmental Management and Health  
6. Environmental decision making, Science and Technology – Environmental 
Systems – Energy system (http://telstar.ote.cmu.edu/environ/m3/s3/index.shtml)  
7. Guidelines for Carbon Dioxide Capture, Transport and Storage - World resources 
institute, 2008, 148 p. (www.pdf.wri.org/ccs_guidelines.pdf).  
8. Latvijas arodslimību ārstu biedrība (www.arodslimibas.lv)  
9. Latvijas Vides. Ăeoloăijas & Meteoroloăijas centra datu bāzes (www.meteo.lv)  
10. Nature  
11. Sabiedrības veselības aăentūra – Vides veselība 
(http://www.sva.lv/lv/videsveseliba/).  
12. Vide.Rūpniecība.Mēs. - Portāls. (www.virums.lv).  
13. Waste Management&Research  
14. Water, air & soil pollution. An International journal of environmental pollution. 
Kluwer Academic Publishers  
15. Water science and technology : Journal of the International Association on Water 
Pollution Research  
16. World Health Organization - Environmental_health ( 
http://www.who.int/topics/environmental_health/en/)  



 
Kursa nosaukums Ekonomikas un vadības zinātnes vides studijās  

Kursa kods SDSK5045 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms(akadēmisko 

kontaktstundu skaits semestrī) 
64 

Zinātnes nozare Starpdisciplinārie studiju kursi 

Lekciju stundu skaits 49 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
15 

Kursa apstiprinājuma datums 10.03.2010 

Institūcija, kura apstiprināja 

kursu 
Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 
Dr. Ekonomikas doktors, doc. Džineta Dimante 
Dr. Tiesību doktors, pasn. Līga Menğele-Stillere 
Hd. Pedagoğijas habil. doktors, prof. Raimonds Ernšteins 
Sociālo zinātĦu mağistrs sabiedrības vadībā, lekt. Lilita Seimuškāne 

Kursa anotācija 
Studiju kursa mērėis ir izveidot izpratni par sabiedrības vadības lēmumu pieĦemšanas 
procesiem sociāli-ekonomiskās vides un dabas vides mijiedarbību sistēmas attīstībā 
un pārvaldībā. Būtiskas kursa sastāvdaĜas ir publiskā pārvalde, ekonomika un 
likumdošana sabiedrības vadībai vides sektorā t.i. vides pārvaldības attīstības 
kontekstā, lai nodrošinātu kursa kopējā analītiskā ietvara apguvi. Studentiem jāpagūst 
sabiedrības ilgtspējigas attīstības teorijas un prakses attīstības un sadarbības 
pārvaldības sistēmpieejas un struktūru, mērėgrupas un procesi, instrumenti un 
novērtēšanas indikatori, kā arī jāiegūt praktiskas iemaĦas publiskās pārvaldes lēmumu 
sagatavošanas un pieĦemšanas procesā. 

Rezultāti 
Sekmīgi apgūstot kursu, studenti iegūst izpratni par sabiedrības vadības zinību vietu 
un lomu sabiedrības vides pārvaldības pilnveidē ilgtspējīgas attīstības kontekstā, t.sk. 
arī vides ekonomikas un vides likumdošanas būtību un praksi LR. Studenti iegūst 
spējas un prasmes kvalificēti pielietot zināšanas par sabiedrības vadības norisēm 
Latvijā, par likumdevēju, izpildvaras un tiesu varas mijiedarbībām, kā arī 
institucionālo, likumdošanas, ekonomisko un komunikācijas instrumentu attīstību un 
piemērošanu. PadziĜināti tiek apgūta publiskās pārvaldes loma, struktūras un procesi 
daudzlīmeĦu attiecībās ar sabiedrību pasaules, Eiropas Savienības, Latvijas un tās 
pašvaldību kontekstā.  

Kursu apraksts-plāns 
Sabiedrības ilgtspējīgas pārvaldības attīstība Lek.&sem.  
1. Ilgtspējīgas attīstības paradigma pasaulē un Latvijā: sabiedrības vadības attīstība L4 
Sabiedrības vadība  
2. Publiskās varas sistēma L3, S2  
3. Publiskās pārvaldes darbības saturs L2 , S1  
4. Publiskās pārvaldes darbības teorētiskie un praktiskie aspekti L2, S2  
5. Publiskās varas modeĜu salīdzinājums L2  



6. Publiskās pārvaldes struktūra L2  
Sadarbības pārvaldības pieeja  
7. Sadarbības komunikācija: informācija un izglītība, līdzdalība un rīcības prakse L2  
Latvijas tiesību sistēma un sabiedrības vadība vides sektorā  
8. Vides tiesību pamatprincipi L4  
9. Vides kvalitātes reglamentācija tiesību aktos L4  
10. Dabas resursu racionālas izmantošanas reglamentācija tiesību aktos L2, S2  
Ekonomikas attīstība un sabiedrības vadība vides sektorā  
11. Saimnieciskās darbības ietekmes uz vidi regulēšanas līdzekĜi L4, S2  
12. Vides kopējā ekonomiskā vērtība L4  
13. Resursu krājumi un to vērtēšanas metodes L4  
14. Videi draudzīgas uzĦēmējdarbības principi L6  
Sabiedrības vadība vides sektorā: attīstības novērtējums  
15. Indikatoru pieejas un sistēmas L4  
16. Problēmsituācija un integratīvais seminārs S6  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Starppārbaudījumi:  
- tests/kontroldarbs (10%) un patstāvīgais darbs (20%) sabiedrības vadībā,  
- tests (10%) un patstāvīgais darbs (20%) vides ekonomikā,  
- patstāvīgais darbs (15%) vides likumdošanā  
Noslēguma pārbaudījums: rakstveida eksāmens (25%) sabiedrības vadībā vides 
sektorā.  

Literatūra (01-mācību literatūra) 
1. Jansone, Dace, Reinholde, Iveta, Ulnicāne, Inga. Latvijas publiskā pārvalde. Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2002. 291 lpp. ISBN 9984-725-41-3.  
2. Thomas J.M., Callan S.J. Environmental Economics: Applications, Policy, and 
Theory”, Thomson South-Western, 2007  
3. Hussen A.M. „Principles of Environmental Economics” 2nd edition. London & 
New York: Routledge, 2004  
4. Durant F. Florino D.etc (ed.) Environmental Governance Reconsidered, MIT Press, 
2004  
5. Meseršmits K., Meiere S., ŪsiĦa E. Eiropas vides tiesības. Rīga: LU Eurofaculty 
,2003  

Literatūra (02-papildliteratūra) 
1. KĜaviĦa, Sandra, Greiškalna, Ilze. Līdzdalības iespējas valsts pārvaldē. Rīga : 
Valsts Kanceleja, 2006. 128 lpp. ISBN 9984-198-73-1.  
2. George, Stephen. Multi-level Governance and the European Union. In: Multi-level 
Governance. Oxford : Oxford Scholarship Online Monographs (IngentaConnect), 
2004, p.107-127. ISBN 97-80199-259-25-0.  
3. E.S.Goodstein, Economics and the Environment, Wiley, 2005  
4. Starlings, Grovers. Valsts sektora pārvalde. Rīga : Valsts administrācijas skola, 
2000. 616 lpp. ISBN 9984-934-61-6.  
5. Environmental Management Systems and Certification, Baltic University series on 
Environmental Management, Book 4, Upsala, 2006  
6. KovaĜevska, A. Tiesības uz labu pārvaldību : salīdzinošs skatījums uz Eiropas 
Savienības valstu praksi Latvijas kontekstā. Likums un Tiesības, 2006, 8.sēj., Nr.8 
(85), 244.-247.lpp.; 8.sēj., Nr.9 (85), 276.-281.lpp. ISSN 1407-4974.  
7. Sustainable Development in Europe: Concepts, Evaluation and Application, 
Schubert U., Stormer E. (eds), Edvard Elgar Publishing, 2007  
8. Environmental Policy: Legal and Economic Instruments, Baltic University series 
on Environmental Management, Book 2, Upsala, 2006  



9. Vaidere, Inese, Vanags, Edvīns, Vanags, Ilmārs, Vilka I. Reăionālā politika un 
pašvaldību attīstība Eiropas Savienībā un Latvijā. Rīga : Latvijas Universitātes 
Akadēmiskais apgāds, 2006. 295 lpp. ISBN 9984-976-11-4.  
10. Miezaine, Zinta. Valsts pārvalde un NVO līdzdalība - efektīvu sadarbības modeli 
meklējot. Rīga : Nordik, 2003. 76 lpp. ISBN 9984-751-39-2.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 
1.VCP izdevums "Jaunā pārvalde".  
2. „Kvalitātes vadība”,  
3. LPS izdevums "Logs",  
4.Sabiedrības politikas portāls www.politika.lv ,  
5.„Environmental Policy and Planning”,  
6. "Vides vēstis",  
7. Journal of Environmental Management,  
8.Environment for Europeans,  
9. Magazine of the EU Directorate - General for the Environment, Luxemburg  
 



 
Kursa nosaukums Sociāli humanitārās zinātnes vides studijās 

Kursa kods VidZ5052 

Kredītpunkti 6 

ECTS kredītpunkti 9 

Apjoms(akadēmisko 

kontaktstundu skaits semestrī) 
96 

Zinātnes nozare Vides zinātne 

Zinātnes apakšnozare Vides pārvaldība 

Lekciju stundu skaits 68 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
28 

Kursa apstiprinājuma datums 07.01.2010 

Institūcija, kura apstiprināja 

kursu 
Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 
Augstākā izglītība(līm.), pasn. Ēriks Leitis 
Dr. Bioloğijas doktors, asoc.prof. Roberts Jūrmalietis 

Priekšzināšanas 
VidZ6016, Vides zinātnes un pārvaldības paradigma 

Kursa anotācija 
Kursa mērėis ir attīstīt postmodernajā paradigmā sakĦotu izpratni par cilvēka un tā 
vides mijattiecību sociāli humanitārajiem aspektiem sabiedrības ilgtspējīgas attīstības 
problēmjautājumu perspektīvā, īpaši akcentējot šo mijattiecību kultūrdimensiju un 
demonstrējot sociāli humanitāro zinātĦu piedāvātos instrumentus cilvēkvides izziĦai 
un harmonizēšanai / pārvaldībai, t.sk. sabiedrības vides uztveres attīstībai / 
paplašināšanai, kā arī auditorijā stimulējot vides un veselības problemātikas holistisku 
uztveri, tai atbilstošu atvērtību alternatīviem pasaules uzskatiem un kreatīvu 
domāšanu kā būtiskus mūsdienu vides problēmu veiksmīgas risināšanas un 
novēršanas nosacījumus.  

Rezultāti 
Sekmīgi apgūstot kursu, studenti iegūst konceptuālās sociāli humanitārās zināšanas 
vides zinātnes / pārvaldības problemātikā, kā arī prasmes šo zināšanu konvertēšanai 
adekvātās vides un veselības instrumentālajās zināšanās, kas ietver t.sk. 
postmodernajai paradigmai atbilstošu domāšanas iemaĦu attīstību.  

Kursu apraksts-plāns 
1. Globālā vides krīze: humanitārās izziĦas dimensija un postmodernā paradigma L10, 
S4  
2. Postmodernā epistemoloăija sociāli humanitārajās zinātnēs L10, S6  
3. Sociāli humanitāro zinātĦu videszinātniskais pielietojums: vides psiholoăija kā 
piemērs L10, S2  
4. Vides un veselības sociāli humanitārā izziĦa kā interdisciplināra sistēma L12, S4  
5. Kultūras kā uzvedības determinantes videszinātniskā interpretācija L8, S6  
6. Kultūrvides pētniecības metodoloăija L10, 2S  
7. Kultūrvides pārvaldība L8, S4  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 



1) starppārbaudījums I: grupu darbā izstrādātas prezentācijas publiska aizstāvēšana 
(30%),  
2)starppārbaudījums II: individuālā referāta izstrāde (20%),  
3)noslēguma pārbaudījums: rakstveida eksāmens (50%).  

Literatūra (01-mācību literatūra) 
1. Bell P.A., Greene T.C., Fisher J.D., Baum A. Environmental Psychology (5th ed.). 
Lawrence Erlbaum, 2005.  
2. Brannon L., Feist J. Health Psychology: An Introduction to Behavior and Health 
(6th ed.). Wadsworth Publishing, 2007.  
3. Hoks Dž. Ilgtspējīgas attīstības 4. pīlārs. Kultūras nozīme valsts attīstības 
plānošanā. Cēsis: Culturelab (tulk. no angĜu val.), 2007.  
4. Rapport N., Overing J. Social and Cultural Anthropology: The Key Concepts. 
Routledge, 2007.  
5. Stūre I. Kultūras un dabas mantojuma aizsardzība un attīstības plānošana. LU 
Akadēmiskais apgāds, 2004.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 
1. Ambrozs T., Peins K. Muzeju darbības pamati (tulk. no angĜu val.). R.: Muzeju 
Valsts pārvalde, 2002.  
2. Berger P., Luckman T. The Social Construction of Reality: A Treatise in the 
Sociology of Knowledge. Penguin Books, 1991.  
3. Foltz R.C. (Ed.). Worldviews, Religion, and the Environment: A Global 
Anthology. Wadsworth Publishing, 2002.  
4. Grofs S. Nākotnes psiholoăija (tulk. no angĜu val.). R.: RaKa, 2006.  
5. Kuhn T.S. Structure of Scientific Revolutions (3rd ed.). University of Chicago 
Press, 1996.  
6. Kruglanski A.W., Higgins T. (eds.). Social Psychology: Handbook of Basic 
Principles. New York & London: Guilford Press, 2007.  
7. Makkerčers B., du Krosa H. Kultūras tūrisms. Tūrisma un kultūras mantojuma 
pārvaldes partnerība (tulk. no angĜu val.). Neputns, Vidzemes augstskola, 2007.  
8. Melluma A., Leinerte I. Ainava un cilvēks. R.: Avots, 1992.  
9. Merleau-Ponty M. The World of Perception. Routledge, 2008.  
10. Ozola A., Ozola S. Engures pagasts. Tukums: Tukuma muzejs, 2008  
11. ReĦăe V. Sociālā psiholoăija. R.: Zvaigzne ABC, 2002.  
12. SiliĦš E.I. Lielo patiesību meklējumi. R.: Jumava, 2008.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 
1. Ambrozs T., Peins K. Muzeju darbības pamati (tulk. no angĜu val.). R.: Muzeju 
Valsts pārvalde, 2002.  
2. Berger P., Luckman T. The Social Construction of Reality: A Treatise in the 
Sociology of Knowledge. Penguin Books, 1991.  
3. Foltz R.C. (Ed.). Worldviews, Religion, and the Environment: A Global 
Anthology. Wadsworth Publishing, 2002.  
4. Grofs S. Nākotnes psiholoăija (tulk. no angĜu val.). R.: RaKa, 2006.  
5. Kuhn T.S. Structure of Scientific Revolutions (3rd ed.). University of Chicago 
Press, 1996.  
6. Kruglanski A.W., Higgins T. (eds.). Social Psychology: Handbook of Basic 
Principles. New York & London: Guilford Press, 2007.  
7. Makkerčers B., du Krosa H. Kultūras tūrisms. Tūrisma un kultūras mantojuma 
pārvaldes partnerība (tulk. no angĜu val.). Neputns, Vidzemes augstskola, 2007.  
8. Melluma A., Leinerte I. Ainava un cilvēks. R.: Avots, 1992.  
9. Merleau-Ponty M. The World of Perception. Routledge, 2008.  



10. Ozola A., Ozola S. Engures pagasts. Tukums: Tukuma muzejs, 2008  
11. ReĦăe V. Sociālā psiholoăija. R.: Zvaigzne ABC, 2002.  
12. SiliĦš E.I. Lielo patiesību meklējumi. R.: Jumava, 2008.  
 



 
Kursa nosaukums Vides politika un līdzsvarota attīstība 

Kursa kods VidZ6023 

Kredītpunkti 6 

ECTS kredītpunkti 9 

Apjoms(akadēmisko 

kontaktstundu skaits semestrī) 
96 

Zinātnes nozare Vides zinātne 

Zinātnes apakšnozare Vides pārvaldība 

Lekciju stundu skaits 44 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
52 

Kursa apstiprinājuma datums 01.04.2010 

Institūcija, kura apstiprināja 

kursu 
Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 
Hd. Pedagoğijas habil. doktors, prof. Raimonds Ernšteins 

Priekšzināšanas 
VidZ6016, Vides zinātnes un pārvaldības paradigma 

Kursa anotācija 
Studiju kursa mērėis ir ilgtspējīgas vides politikas procesa attīstības un novērtēšanas 
zināšanu un prasmju apguve mācībspēku lekciju un semināru vadītā, un studentu 
praktiskās lauku studijās pašorganizētā sistēmiskā, vispārīgā un konkrētā dabas vides 
un sociālās vides mijsakarību pārvaldības studiju procesā. Studenti teorētiski un 
praktiski LR pašvaldību (teritorijas, iestādes/organizācijas) pārvaldības studiju 
procesā apgūst vides politikas principu, vērtību un mērėu izvēli, mērėgrupu izziĦu un 
sadarbības plānošanu, kā arī politikas rīcības virzienu, priekšnosacījumu, instrumentu, 
indikatoru un resursu izstrādi, formulēšanu un plānošanu. 

Rezultāti 
Izmantojot lekcijas un problēmseminārus, t.sk. individuālo un grupu darba 
problēmstudiju rezultātu rakstisku un mutisku prezentāciju un diskusiju ar 
multidisciplināru mācībspēku un speciālistu komandu, tiek nodrošināta 
interdisciplinaritāte un interaktivitāte studijās un vides politiskas plānošanas un 
analīzes pētnieciskā un arī lēmumu sagatavošanas, pieĦemšanas un realizācijas 
procesa un instrumentu (t.sk. pētniecisko metožu - dokumentu analīzes, intervijas un 
anketēšanas, novērojums u.c.) attīstības iemaĦu izstrāde.  

Kursu apraksts-plāns 
1. Vides politikas attīstība: teorija un prakse. Vides pārvaldības cikls. L 4  
2. Vides politika: valsts un pašvaldību, korporatīvā un sadzīves. L 6, S 6  
3. Vides sektorpolitika un vides politikas integrācija. L 10  
4. Ilgtspējīgas attīstības koncepcija: teorija un prakse. Piekrastes vides ilgtspējīga 
attīstība. L 6  
5. Vides politikas izstrāde un formulēšana. L 4  
6. Vides politikas realizācijas plānošana. L 6  
7. Vides politikas rīcību programmēšana. L 4  
8. Vides politikas novērtēšana un attīstības plānošana vides pārvaldības un 



ilgtspējīgas attīstības sektoros LR praksē. Lauka studiju pētnieciskais darbs ar:  
1- problēmsituācijas analīzes pētījuma (case study research) pirms-studiju protokola 
izstrādi sektortēmas darba grupā (S8);  
2- problēmsituācijas analīzes pētījuma realizāciju pašvaldībā (S16);  
3- problēmsituācijas analīzes pētījuma pēc-studiju protokola izstrādi un politikas 
plānošanu sektortēmas darba grupā (S8);  
4- grupas darba rezultātu izstrādi (S8) un  
5- prezentācijas sagatavošanu un aizstāvēšanu pāsvaldības līdzdalības seminārā L4, 
S6  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Rakstiskais kursa noslēguma pārbaudījums (eksāmens, 30%) un patstāvīgais grupu 
projekta darbs ar individuālo novērtējumu (70% vērtējuma). Grupu darba izstrāde 
sastāv no pieciem starppārbaudījuma darbiem ar individuālo vērtējumu pēctecīgajā 
lauka studiju procesā, izstrādājot konkrētas pašvaldības (teritorijas, 
iestādes/organizācijas) vides un/vai ilgtspējīgas attīstības (t.sk. kopējo vai atsevišėu 
sektorpolitiku) politikas plāna vadlīnijas, t.sk. par :  
1- problēmsituācijas analīzes pētījuma (case study research) pirms-studiju protokola 
izstrādi sektortēmas darba grupā (5%);  
2- problēmsituācijas analīzes pētījuma realizāciju pašvaldībā (15%);  
3- problēmsituācijas analīzes pētījuma pēc-studiju protokola izstrādi sektortēmas 
darba grupā (5%);  
4- grupas darba rezultātu izstrādi (40%) un  
5- prezentācijas sagatavošanu un aizstāvēšanu pašvaldības līdzdalības seminārā (5%).  

Literatūra (01-mācību literatūra) 
1. Environmental Governance Reconsidered, eds. Durant F., Florino D., MIT Press, 
2004.  
2. Weber E. Bringing Society Back In: Grassroots Ecosystem management 
Accountability, MIT Press, 2003.  
3. Environmental Citizenship, eds. Dobson A., Bell D., MIT Press, 2005.  
4. Latvijas ilgtspējīgas attīstības indikatoru pārskats 2006. – R., 2007 
http://www.lvgma.gov.lv/produkti/liaip2006/  
5. Vaidere I. Vanags E. Vanags I., Vilka I. Reăionālā politika un pašvaldību attīstība 
Eiropas Savienībā un Latvijā. LU Akadēmiskais apgāds. 2006. 295 lpp.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 
1. Bendere R., ZariĦa Dz., Vīksne A. Atkritumu saimniecība – LASA, 2007, 132 lpp.  
2. Environmental Science. Edited by Ryden L., Migula P., Andersson M.- A Baltic 
University Publication. 2002. 824 pp.  
3. Nikodemus O. Dabas resursu apsaimniekošana pašvaldībās - LU Vides zinātnes un 
pārvaldības institūts, 2003, 78 lpp.  
4. KĜaviĦš M, CimdiĦš P. ŪdeĦu kvalitāte un tās vides aizsardzība -LU Akadēmiskais 
apgāds.2004.  
5. Strautmanis J. Vides ētika un vides tiesības. Rīga: Zvaigzne ABC, 2003  
6. Sabiedrības līdzdalība teritorijas plānošanas un būvniecības jautājumos. 
Sabiedriskās politikas centrs Providus, Rīga, Providus, 2008, 128. Lpp.  
7. The Sixth Environment Action Programme of the European Community 2002-
2012. European Commision. http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm  
8. Ernsteins R. Environmental communication. Leonardo da Vinci Community 
Vocational Training Action Programme, Institute for Environmental Science and 
Management, University of Latvia, 2003, 96 pp.  
9. Ernsteins R. Local Agenda 21. Leonardo da Vinci Community Vocational Training 
Action Programme, Institute for Environmental Science and Management, University 



of Latvia, 2003, 100 pp.  
10. Integrētā piekrastes pārvaldība. Multimēdiju tālmācības kurss. Mācību materiāls. 
Sagatavots Leonardo da Vinci programmas projekta ietvaros. LU EVF Vides zinātnes 
un pārvaldības institūts, Rīga, 2005, 347 lpp.  
11. Meseršmits K., Meiere S., ŪsiĦa E. Eiropas vides tiesības. Rīga: LU Eurofaculty, 
2003  
12. Vanags E., Vilka I. Pašvaldību darbība un attīstība. LU Akadēmiskais apgāds. 
2005. 382 lpp.  
13. Vides politikas pamatnostādnes 2009-2015. – R.: VidM, 2009 
http://www.vidm.gov.lv/lat/dokumenti/ppd/?doc=9338  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 
1. Journal of Environmental Policy and Planning. Routledge.  
2. Journal of Environmental Management, Elsevier  
3. Kvalitāte. Latvijas Kvalitātes asociācijas izdevums.  
4. Logs. Latvijas Pašvaldību savienības izdevums  
5. Vides vēstis  
6. Vides ministrijas mājas lapa – www.vidm.gov.lv;  
 



 
Kursa nosaukums Vides plānošana un pašvaldību attīstība 

Kursa kods VidZ5004 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms(akadēmisko 

kontaktstundu skaits semestrī) 
64 

Zinātnes nozare Vides zinātne 

Lekciju stundu skaits 35 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
29 

Kursa apstiprinājuma datums 01.02.2010 

Institūcija, kura apstiprināja 

kursu 
Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 
Dr. InženierzinātĦu doktors, asoc.prof. Ivars KudreĦickis 
Dr. Ekonomikas doktors, doc. Māris Pūėis 

Priekšzināšanas 
VidZ5052, Sociāli humanitārās zinātnes vides studijās 
VidZ6001, Dabas zinātnes vides studijās 
VidZ6014, Ekonomikas un vadības zinātnes vides studijās 

Kursa anotācija 
Kursa mērėis ir sniegt zināšanas par attīstības plānošanas un vides sektora plānošanas 
teoriju, metodoloăiju un praksi, plānojot pašvaldību attīstību, un apgūt vides plānošanas 
kā būtiska vides politikas instrumenta pašvaldībās pielietošanu. Kurss balstās uz 
stratēăiskās un rīcības plānošanas metožu apguvi kā pamatu kā pašvaldības attīstības 
plānošanai, tā arī konkrēti vides sektora plānošanai. Kursa galvenie jautājumi ir 
pašvaldības principi un kompetence, pašvaldības darba organizācija, attīstības 
plānošanas saturs un mērėi, stratēăiskās plānošanas process un tā posmi, vides 
plānošanas pamatprincipi un metodes, plānošanas procesa dalībnieki un sabiedrības un 
tās mērėgrupu iesaiste un līdzdalība pašvaldību attīstības plānošanā, vides sektorā 
izstrādājamo plānošanas dokumentu veidi un to savstarpējā saistība, telpiskā plānojuma 
kā vides politikas instrumenta pielietošana, attīstības procesa monitorings un tā metodes. 
Kursa semināros interaktīvā veidā tiek apgūtas konkrētas attīstības plānošanas metodes 
(sektoriālā un integratīvā SVID analīze, problēmu cēloĦu-seku lauka analīze, 
daudzkritēriju analīzes dažādi pielietojuma veidi, attīstības indikatoru pielietojums, u.c) 
un analizēta esošā pašvaldības attīstības programmu, teritorijas plānojumu un dažāda 
veida vides programmu izstrādes prakse Latvijā un ārvalstīs un to ieguldījums vietējās 
pašvaldības vides pārvaldības sistēmas izveidē. 

Rezultāti 
Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par un prasmes patstāvīgi analizēt un 
novērtēt situāciju pašvaldību vides sektorā un pašvaldību attīstības procesā kopumā, 
izstrādāt vides sektora stratēăiskās attīstības plānu un programmu, novērtēt tā ieviešanas 
procesu, kā arī pielietot taktiskās rīcības plānošanas metodoloăiju konkrētu vides sektora 
problēmu risināšanai.  
Pamatojoties uz kursā iegūto izpratni, studenti spēj pastāvīgi analizēt un vērtēt vides 
sektora attīstības plānošanas tiesiskos, institucionālos (tai skaitā organizatoriskos) un 



citus aspektus.  
Sekmīga kursa apguve dod iespēju padziĜināti apgūt turpmāk paredzētos specifiskos 
kursus, attiecošos uz Vides politikas un plānošanas kursu moduli, Vides pārvaldes 
teorijas un vadības moduli, Dabas resursu pārvaldes un vides tehnoloăiju moduli.  

Kursu apraksts-plāns 
1. Pašvaldības principi un kompetence L6, S2  
2. Pašvaldības darba organizācija L4, S4  
3. Pašvaldības vides sektora stratēăiskās attīstības plānošana: vispārējais saturs un mērėi, 
plānošanas procesa detalizēta analīze -esošās situācijas novērtējuma metodes, vīzijas, 
mērėu un uzdevumu formulēšana. Loăiskās shēmas analīzes metode. Vides plānošanas 
un ilgtspējīgas attīstības plānošanas integrācija L6, S6  
4. Vides plānošanas metodoloăija: vides problēmu analīze, vides problēmu prioritizācija, 
vides problēmu risinājumu alternatīvu formulēšana un prioritizācija. Daudzkritēriju 
analīzes metode L6, S4  
5. Pašvaldības stratēăiskās attīstības programmas ieviešanas procesa monitorings. 
Attīstības indikatori L3, S3  
6. Pašvaldības stratēăiskās attīstības plānošanas procesa dalībnieki, to identifikācija, 
iesaiste un līdzdalība L2, S2  
7. I starppārbaudījuma rezultātu novērtējuma seminārs S1  
8. Rīcības plānošanas teorija un metodoloăija, pielietošana vides sektora problēmu 
risināšanai L2, S4  
9. Ilgtspējīga attīstība un telpiskā plānošana: savstarpējā integrācija. Teritorijas 
plānojums kā nacionālās un pašvaldību vides politikas līdzeklis. Teritorijas plānojums kā 
starptautiskās ilgtspējīgas attīstības un vides politikas instrumentsL6, S2  
10. II starppārbaudījuma rezultātu novērtējuma seminārs S1  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Starppārbaudījumi.  
Semināri. 3 semināri, katrs veido 5% no kopējā vērtējuma (kopā 15%), vērtējums par 
studenta rakstiski izpildīto darbu klātienē seminārā.  
1. starppārbaudījums-30%, patstāvīgais darbs  
2.starppārbaudījums- 15%, patstāvīgais darbs.  
Noslēguma pārbaudījums.  
Rakstiskais eksāmens klātienē- auditorijā (40%):analītiska rakstura jautājumi par kursa 
tematiku.  

Literatūra (01-mācību literatūra) 
1. E.Vanags, I.Vilka „Pašvaldību darbība un attīstība”, LU Akadēmiskais apgāds, 2005.  
2. V.Praude, J.BeĜičkovs. “Menedžments”: 6.nodaĜa “Plānošanas būtība”, 7.nodaĜa 
“Stratēăiskā plānošana”, Vaidelote, 2001  
3. Stephen M.Wheeler & Timothy Beathley „The Sustainable Development Reader”, 
Routledge, Abingdon, Oxon, 2009.  
4. Tuzin Baycan Levent, Peter Batey, Kenneth Button, Peter Nijkamp „Urban Planning”, 
Edward Elgar, 2008.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 
1. M.Pūėis, Subsidiaritātes principa pielietojums kompetences sadalē Latvijas publiskajā 
pārvaldē, promocijas darba kopsavilkums, LU, 2007  
2. Eiropas vietējo pašvaldību harta (sk. M.Pūėa precizēts tulkojums)  
3. „Metodiskais materiāls Teritorijas attīstības plānošanai”, RAPLM, 2009.  
4. Z.Rags, „Latvijas Republikas pašvaldību tiesības”, Policijas Akadēmija, 2002  
5. I. KudreĦickis. Vides plānošana un pašvaldību attīstība. Lekciju konspekti, LU EVF 
Vides pārvaldības katedra, 2008.  



6. Reăionālais Vides Centrs Centrālai un Austrumeiropai, Latvijas pārstāvniecība (autoru 
kolektīvs). “Vides aizsardzības rīcības plānošana pašvaldībās: rokasgrāmata’’, Rīga, 
1998.  
7. „Transition Management – Social, Economic and Political Theory”, 1.daĜa grāmatā 
Jeroen C.J.M, van den Bergh and Frank R.Bruinsma „Managing the Transition to 
Renewable Energy: Theory and Practice from Local, Regional and Macro Perspectives”, 
Edward Elgar, 2008 (pp.1-176)  
8. Robert J.Brent. Applied Cost-Benefit Analysis, Edward Elgar Publishing, 2007.  
9. N.Munier. Multicriteria Environmental Assessment: A Practical Guide, Kluwer 
Academic Publishers, 2004  
10. Kinlejs M.Dž. CeĜvedis ekonomikas atveseĜošanai: sabiedrības iesaistīšana vietēja 
mēroga attīstībā - LR VARAM un apgāds Norden AB, Rīga, 2000  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 
1. Advanced tools for Sustainability Assessment: Webbook, 2007. Pieejama 
http://ivm5.ivm.vu.nl/sat/  
2. „Measuring sustainability”, materiālu apkopojums, pieejams 
http://www.sustreport.org/indicators/ index.html  
3. „CeĜā uz vietējās ilgtspējīgas profilu: Eiropas vienotie indikatori”, 2001, Eiropas 
Kopiena, ziĦojuma tulkojums latviešu valodā, pieejams www.ubc-
environment.net/download.php//dms/ubc/.../ECI_Latvia.pdf  
4. 2006.gada Atjaunotā ES Ilgtspējīgas attīstības stratēăija 
http://ec.europa.eu/sustainable/docs/renewed_eu_sds_lv.pdf  
5. CEMAT Vadlīnijas Eiropas kontinenta ilgtspējīgai telpiskai attīstībai, Eiropas 
telpiskās attīstības perspektīva, Eiropas telpiskās plānošanas novērošanas tīmeklis, 
www.espon.eu  
6. European Union Member States’ Ministers responsible for Urban Development, 
Leipzig Charter on Sustainable European Cities, 2007. Pieejams internetā: 
www.eu2007.de/en/News/download_docs/Mai/0524AN/075DokumentLeipzigCharta.pdf 
7. Interneta vietnes Latvijā: www.lps.lv, www.raplm.gov.lv, www.vidm.gov.lv, 
www.polsis.gov.lv, www.likumi.lv  
8. “Latvijas Arhitektūra”, sadaĜa “Vide un pilsētu plānošana”,  
9. „Journal of Environmental Planning & Management” (Taylor & Francis)  
10. “Environmental Management” (Springer-Verlag, N.Y).  
11. “Sustainable Development” (John Wiley & Sons)  



 
Kursa nosaukums Vides komunikācija 

Kursa kods VidZ6022 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko 

kontaktstundu skaits semestrī) 
32 

Zinātnes nozare Vides zinātne 

Zinātnes apakšnozare Vides pārvaldība 

Lekciju stundu skaits 22 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
10 

Kursa apstiprinājuma datums 01.04.2010 

Institūcija, kura apstiprināja 

kursu 
Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 
Hd. Pedagoğijas habil. doktors, prof. Raimonds Ernšteins 

Priekšzināšanas 
VidZ6016, Vides zinātnes un pārvaldības paradigma 

Kursa anotācija 
Kursa mērėis ir apgūt vides komunikācijas (VK) sadarbības sistēmas ( informācija, 
izglītība, sabiedrības līdzdalība, videi draudzīga rīcība) attīstības teorētiskās un 
praktiskās zināšanas gan VK sektoriālā pieejā - vides komunikācijas procesa un satura 
realizācijai, gan VK instrumentālā pieejā - vides apziĦas veidošanās procesā.  

Rezultāti 
Sekmīgi apgūstot kursu studenti iegūst kompleksu izpratni un zināšanas par vides 
komunikācijas praksē bāzētās sadarbības pieejas attīstību Latvijā, komunikācijas 
procesa un tā satura realizāciju (vides informācijas, vides izglītības, sabiedrības 
līdzdalības, videi draudzīgas rīcības jomās), vides apziĦas veidošanās procesā, kā arī 
adekvātu vides politikas instrumentu pielietošanā vides izziĦas un pārveides procesā. 
Studenti attīsta interaktīvas saziĦas un sadarbības prasmes.  

Kursu apraksts-plāns 
1. Vides apziĦa un komunikācija L2  
2. Mērėgrupas vides politikā un pārvaldē S2  
3. Vides informācija L6  
4. Vides izglītība L4  
5. Sabiedrības iesaiste un līdzdalība vides pārvaldē L4, S4  
6. Videi draudzīga rīcība un uzvedība L4, S4  
7. Vides apziĦa L2  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Starppārbaudījums – indivuduāls ieskaites referāts ( 20%);  
Starppārbaudījums – indivuduāla problēmtēmas analīze (10%) un atbilstoši grupu 
darba rezultāti (20%); Noslēguma pārbaudījums - eksāmens (tiek pieĦemts pēc 
starppārbaudījumu sekmīgas ieskaites) - patstāvīgais individuālais projekta darbs 
(50%).  

Literatūra (01-mācību literatūra) 



1. Griffin, E. A First Look at Communication Theory, 7th ed. Boston : McGraw-Hill 
Higher Education, 2008. – 486 p.  
2. Ernsteins R. Environmental communication, Institute for Environmental Science 
and Management, University of Latvia, Riga, 2003, 96 pp.  
3. Littlejohn S. & Foss K.(eds.) . Encyclopedia of communication theory,. Thousand 
Oaks: Sage. 2009  
4. Praude V., Šalkovska J. Marketinga komunikācija: Teorija un prakse I, II. 
Vaidelote, 2005.- 2006. – 485 lpp.  
5. Konvencija par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieĦemšanā un 
iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem, ANO Eiropas 
Ekonomikas komisija, Vides politikas komiteja, Orhūsa, 1998. 
http://www.vidm.gov.lv/lat/darbibas_veidi/vides_informacija_un_sabiedribas_lidzdali
ba/?doc=4229  

Literatūra (02-papildliteratūra) 
1. Communication, Education and Public Awareness (CEPA), A toolkit for National 
Focal Points and NBSAP coordinators, F. Hesselink, W. Goldstein, P. Paul van 
Kempen, T. Garnett, J. Dela, Convention for Biological Diversity, IUCN, Montreal, 
2007 - http://www.cbd.int/cepa/toolkit/2008/doc/CBD-Toolkit-Complete.pdf  
2. Environmental Education & Communication for a Sustainable World,. Handbook 
for International Practitioners. Brian A. Day and Martha C. Monroe, (Eds). 
GreenCOM, United States Agency for International Development at the Academy for 
Educational Development, Washington D.C., 2000 - 
http://www.envcomm.org./pdf/handbook.pdf  
3. Environmental Communication to Consumers: A Nordic manual. Nordic Council of 
Ministers, Nordic Council, 2006. 66 p. – 
http://www.norden.org/pub/miljo/miljo/uk/ANP2006750.pdf  
4. Orhūsas Konvencijas II nacionālais ieviešanas ziĦojums, LR Vides ministrija, 2008; 
http://www.vidm.gov.lv/lat/darbibas_veidi/vides_informacija_un_sabiedribas_lidzdali
ba/  
5. Vides komunikācija. 1. nodaĜa. Liepājas pilsētas vides rīcības programma 2009 – 
2014. Liepāja, 2009. http://www.liepaja.lv/page/1537  
6. Latvija 2030: Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēăija (1. redakcija). 2008. 86. lpp. 
http://latvija2030.lv  
7. Vides aizsardzības likums, LR Saeima, pieĦemts 2006. g. 2. nov.; 
http://www.vidm.gov.lv/lat/informacija_presei/preses_relizes/?doc=3429; 
http://likumi.lv  
8. Ernsteins R. Local Agenda 21. Institute for Environmental Science and 
Management, University of Latvia, Riga, 2003, 100 pp  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 
1. A framework for pro-environmental behaviours. Report. January 2008. Defra. 109 
p. http://www.defra.gov.uk/evidence/social/behaviour/documents/behaviours-jan08-
report.pdf  
2. Willard, Barb and Green, Chris (eds.). (2008) Communication at the Intersection of 
Nature and Culture: Proceedings of the Ninth Biennial Conference on Communication 
and the Environment. Chicago: College of Communication, DePaul University, 2008. 
415 p http://www.esf.edu/ecn/coce2007prc.htm  
3. Waisbord S. Family tree of theories, methodologies and strategies in development 
communication. - www.comminit.com/pdf/familytree.pdf  
4. ANO Dekāde: izglītība ilgtspējīgai attīstībai (2005-2014), UNESCO, 2005. 
http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-
URL_ID=23279&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  



5. Environmental Communication: Applaying Communication Tools Towards 
Sustainable Develpment. OECD, 1999. 50 p. – 
http://www.oecd.org/dataoecd/8/49/2447061.pdf  
6. A new model of environmental communication for Europe from consumption to use 
of information. Expert Corner Report. EEA, 1999. 67 p. - 
http://www.eea.europa.eu/publications/92-9167-125-8  
7. Ward, Bud. (2008) Communicating on Climate Change: An Essential Resource for 
Journalists, Scientists, and Educators. Narragansett, RI: Metcalf Institute for Marine 
and Environmental Reporting, 2008, 86p 
http://www.metcalfinstitute.org/Communicating_ClimateChange.htm  
8. Environmental Communication Network - http://www.esf.edu/ecn/  
9. Environmental Communication: A Journal of Nature and Culture  
10. International Journal of Sustainability Communication  
11. Science Communication  
12. Environmental Education research, Carfax, UK.  
13. Journal of Environmental Policy and Planning. Routledge  
14. Sustainable Development, J.Wiley & Sons  
15. Vides vēstis. ZaĜā dzīvesstila žurnāls. http://www.videsvestis.lv/  
16. Communication, Education and Public Awareness Case Studies. The World 
Conservation Union (IUCN). Pieejams internetā: http://www.cbd.int/cepa/  
 



 
Kursa nosaukums Vides novērtējums 

Kursa kods VidZ6004 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko 

kontaktstundu skaits semestrī) 
32 

Zinātnes nozare Vides zinātne 

Zinātnes apakšnozare Vides pārvaldība 

Lekciju stundu skaits 26 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
6 

Kursa apstiprinājuma datums 01.04.2010 

Institūcija, kura apstiprināja 

kursu 
Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 
Dr. Ėīmijas doktors, doc. Juris Benders 

Priekšzināšanas 
VidZ6001, Dabas zinātnes vides studijās 

Kursa anotācija 
Kurss sniedz zināšanas par antropogēnās darbības dažāda veida ietekmēm, to radīto 
iespaidu uz vides kvalitāti un tās kompleksu novērtējumu.  
Kurss iepazīstina ar vides novērtējuma principiem un tā veikšanas metodoloăiju. 
Kurss palīdz apgūt interdisciplināru pieeju ietekmes uz vidi novērtējuma procesa 
izpratnē un norisē.Kurss iepazīstina ar sabiedrības iesaistes procesu un tās nozīmi 
projekta vides novērtējumā.  

Rezultāti 
Sekmīgi apgūstot kursu, studenti iegūst zināšanas par vides vērtējuma  
procesu, kā arī ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru.  
Kursa realizācijā studenti apgūst galveno vides novērtējuma principu darbību,  
spēj analizēt vides novērtējuma gaitu dažādu projektu kontekstā.  
Studenti izprot sabiedrības iesaisti un tās nozīmi vides novērtējuma procesā, spēj 
izprast vides novērtējuma procesu valstī un tā lomu vides politikas realizēšanā.  

Kursu apraksts-plāns 
1. Antropogēnās darbības radītās ietekmes uz vidi, to veidi L2.  
2. Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) principi, tā galvenie posmi L3, S1  
3. Ietekmes uz vidi novērtējuma nacionālā un ES likumdošana. Ietekmes uz vidi 
novērtējums Latvijā L3, S1  
4. IVN procesā iesaistītie dalībnieki L3, S1  
5. Sabiedrības līdzdalība vides vērtējuma procesā L3, S1  
6. IVN metodoloăija L3  
7. IVN ziĦojums L2  
8. Stratēăiskais ietekmes uz vidi novērtējums L3, S1  
9. IVN efektivitāte un kvalitāte. Interdisciplinaritāte IVN procesā L2  
10. IVN loma vides politikā L2, S1  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 



Divi sarppārbaudījumi:patstāvīgais individuālais projekta darbs (30%) un 
kontroldarbs (20%).  
Noslēguma pārbaudījums:rakstisks eksāmens (50%)  

Literatūra (01-mācību literatūra) 
1. Benders J., Ietekmes uz vidi novērtējums, Lekciju kursa materiāli- LU EVF Vides 
pārvaldības katedra, 2009.  
2. Fischer T. The theory and practice of strategic environmental assessment : towards 
a more systematic approach - London, Sterling, VA, Earthscan, 2007- 186 lpp.  
3. Glasson J., Therivel R., Chadwick A. Introduction to Environmental Impact 
Assessment- Taylor&Francis, 2005 - 512 pp.  
4. Ietekmes uz vidi novērtējums -Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojs, Rīga, 
2002 - 207 lpp.  
5. Vircavs, M. Vide, ietekmes un novērtējums: principi un analīze - Rīga, Turība, 
2005 - 248 lpp.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 
1. Metodiskie norādījumi stratēăiskā vides novērtējuma veikšanai.  
http://www.vpvb.gov.lv/data/files/LatvianSeaGuidance_lat.pdf).  
2. Munier N. Multicriteria Environmental Assessment. A practical guide -  
Liuwer Academic Publishers, 2004 - 311 pp.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 
1. Environmental Impact Assessment Bulletin, Elsevier  
2. Environmental Impact Assessment - ANO Vides programmas mājas lapa – 
(http://www.uneptie.org/pc/pc/tools/eia.htm)  
3. ES Ietekmes uz vidi novērtējuma portāls  
(http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm)  
4. Ietekmes uz vidi novērtējuma izglītības resurss(http://eia.unu.edu/index.html)  
5. International Association for Impact Assessment – http://www.iaia.org  
6. Journal of Environmental Policy and Planning. Routledge  
7. Vides pārraudzības valsts birojs (http://www.vpvb.gov.lv/lv)  
8. Vides Vēstis, žurnāls  
 



 
Kursa nosaukums Ekotūrisma attīstība un pārvaldība 

Kursa kods VidZ6183 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko 

kontaktstundu skaits semestrī) 
32 

Zinātnes nozare Vides zinātne 

Zinātnes apakšnozare Vides pārvaldība 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
12 

Kursa apstiprinājuma datums 05.01.2010 

Institūcija, kura apstiprināja 

kursu 
Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 
Dr. Bioloğijas doktors, asoc.prof. Roberts Jūrmalietis 
Augstākā izglītība(līm.), pasn. Ēriks Leitis 

Priekšzināšanas 
VidZ5052, Sociāli humanitārās zinātnes vides studijās 
VidZ6016, Vides zinātnes un pārvaldības paradigma 

Kursa anotācija 
Kursa mērėis ir apgūt ekotūrisma teorētiskos pamatus un pārvaldību, iepazīstināt ar 
labākajiem ekotūrisma modeĜiem pasaulē un attīstības iespējām Latvijā, sniegt 
priekšstatu par ekotūrisma plānošanu un realizēšanu sadarbībā starp valsts, pašvaldību 
institūcijām, privātsektoru un sabiedriskajām organizācijām kā pašvaldības teritorijas 
un valsts, tā arī starptautiskajā līmenī. Būtiski kursa tematiskie sektori ir ekotūrisma 
antropogēnās slodzes noteikšana, ekotūrisma ietekmes uz vidi novērtējums, 
ekotūrisma plānošana, mārketings un šī tūrisma veida integrācija vides izglītības un 
sabiedrības ilgtspējīgas attīstības procesos. Semināros paredzēts izstrādāt ekotūrisma 
produktus un maršrutus vietējo pašvaldību, valsts, kā arī starptautiskajā mērogā, 
pielietojot ekotehnoloăijas un citas videi draudzīgas metodoloăiskās pieejas.  

Rezultāti 
Profesionālās kompetences paaugstināšana videi draudzīgā tūrisma industrijā, 
padziĜinot zināšanas sekojošās sfērās:  
1) ekotūrisms kā globāla un lokāla mēroga vides, sociālo un ekonomisko faktoru 
mijiedarbība ilgtspējīgās attīstības veicināšanā, videi draudzīgo tehnoloăiju un pieeju 
integrēšanā uzĦēmējdarbībā;  
2) ekotūrisma plānošana un realizācija saistībā ar ekosistēmu un kultūrvides kā 
tūrisma resursu aizsardzību;  
3) ekotūrisma un tam radniecīgo tūrisma veidu ietekmes uz vidi samazināšanas 
iespējas un monitorings;  
4) ekotūrisms kā inovatīvas vides apsaimniekošanas un pozitīvās prakses 
komunikāciju instruments.  

Kursu apraksts-plāns 
1. Ekotūrisma jēdziens, izpratne un principi L2  



2. Ekotūrisma vēsture un pozitīvas prakses piemēri pasaulē L4  
3. Ekotūrisms - videi draudzīgā uzĦēmējdarbība L2, S4  
4. Normatīvie akti, politikas plānošanas dokumenti ekotūrisma veicināšanai L2  
5. Dabas un kultūrvides vērtību integritāte ekotūrismā L2  
6. Vides filozofijas un ētikas aspekti ekotūrismā L2  
7. Vides zinātnes un izglītības, vides interpretācijas, vides gidu loma ekotūrismā L2  
8. Ekotūrisma plānošana, produktu izstrāde un pārvalde L2, S4  
9. Ekotūrisma produktu, pakalpojumu un infrastruktūras attīstība konkurences spējas 
paaugstināšanai L2, S4  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Kursa programmu atspoguĜojošs, indiviuālā darbā sagatavots referāts (30%) un 
patstāvīgajā grupu darbā izstrādātas prezentācijas publiska aizstāvēšana 
(starppārbaudījums;20% īpatsvars kopējā novērtējumā) un eksāmens (noslēguma 
pārbaudījums;50% īpatsvars kopējā novērtējumā).  

Literatūra (01-mācību literatūra) 
1. Weaver D.B. Sustainable tourism: theory and practice. Oxford: Butterworth 
Heinemann, 2006.  
2. Gössling S., Hall C.M. (eds.). Tourism and global environmental change: 
ecological, social, economic and political interrelationships. London; New York: 
Routledge, 2006.  
3. Ekotūrisma attīstības stratēăija. R., VARAM, 2001. 
http://www.rigaregion.lv/Uploads/01Strategia.doc  

Literatūra (02-papildliteratūra) 
1. Hudson S. Tourism and hospitality marketing: a global perspective. Los Angeles: 
Sage, 2008.  
2. McIntyre G., Hetherington A., Inskeep E. Sustainable tourism development: guide 
for local planners. Madrid: World Tourism Organisation, 1993.  
3. Swarbrooke J. Sustainable tourism management. Oxon: CABI Publishing, 2000.  
4. Ilgtspējīga tūrisma attīstība: tendences, pieredze, iespējas (starpt. zin. konf.). Rīga: 
Biznesa augstskola Turība, 2003  
5. Makkerčers B., du Krosa H. Kultūras tūrisms. Tūrisma un kultūras mantojuma 
pārvaldes partnerība (tulk. no angĜu val.). Neputns, Vidzemes augstskola, 2007.  
6. Hems S.H. Vides interpretācija (tulk. no angĜu val). R.: Latvijas Dabas muzejs, 
2007.  
7. DesJardins J.R.Environmental ethics: an introduction to environmental philosophy. 
Belmont, Calif.: Thomson/Wadsworth, 2006.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 
1. The International Ecotourism Society - http://www.ecotourism.org/  
2. Ecotourism Resource Centre - http://www.ecotour.org/xp/ecotour/  
3. Ecotourism Research and Other Adventures (research reports about ecotourism in 
the Amazon and Minnesota). http://www.eduweb.com/schaller/index.html  
4. Latvijas Tūrisma attīstības pamatnostādnes 2009.–2015.gadam. R.: LR EM, 2009  
http://www.em.gov.lv/images/modules/items/EMpamn_040309_turpamn(1).doc  
5. Latvijas Republikas normatīvie akti tūrisma jomā – www.em.gov.lv  
6. Sustainable Development of Tourism: World Tourism Organization - www.world-
tourism.org/sustainable/concepts.htm  
7. Ecoclub.com - ecotourism news, events, discounts, networking, and promotion. 
http://www.ecoclub.com/  
 



 
Kursa nosaukums Vides informācija: novērtēšana un pārvalde 

Kursa kods VidZ6009 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko 

kontaktstundu skaits semestrī) 
32 

Zinātnes nozare Vides zinātne 

Zinātnes apakšnozare Vides pārvaldība 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
12 

Kursa apstiprinājuma datums 01.02.2010 

Institūcija, kura apstiprināja 

kursu 
Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 
Mağistra(līm.), pasn. Normunds Kadiėis 
Dr. InženierzinātĦu doktors, asoc.prof. Ivars KudreĦickis 

Priekšzināšanas 
VidZ6001, Dabas zinātnes vides studijās 
VidZ6016, Vides zinātnes un pārvaldības paradigma 

Kursa anotācija 
Kursa mērėis ir attīstīt studentu izpratni par vides politikas veidošanas un vides 
pārvaldības vienu no galvenajiem priekšnoteikumiem - vides informācijas 
ăenerēšanas, apstrādes, interpretācijas un izmantošanas ar vidi saistītu lēmumu 
pieĦemšanā, vides informācijas sistēmas attīstību Latvijā un pasaulē. Kursa ietvaros 
tiks aplūkota atsevišėu vides elementu (ūdens un gaiss) kvalitātes dinamika Latvijā 
pēdējā desmitgadē un tiks sniegti praktiski piemēri, kā vides informācija, balstoties uz 
vides indikatoru pieeju un izstrādi, ir izmantota lēmumu pieĦemšanas procesā.  

Rezultāti 
Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par vides informācijas nozīmi ar 
vides pārvaldību saistītu lēmumu pieĦemšanā un zināšanas par vides informācijas 
ăenerēšanu, apstrādi, interpretāciju un praktisko izmantošanu. Studenti spēj patstāvīgi 
atrast viĦiem nepieciešamo vides informāciju un kritiski novērtēt dažādu institūciju 
sagatavotās vides informācijas kvalitāti, spēj izmantot vides indikatorus vides 
pārvaldības cikla visos posmos – problēmu formulēšanā, vides politikas izstrādē un 
tās ieviešanas plānošanā, projektu realizācijā un sasniegtās vides ietekmes 
novērtēšanā. Sekmīga kursa apguve dod iespēju izmantot vides informāciju objektīvu 
lēmumu pieĦemšanā, risinot dažādus vides pārvaldības uzdevumus.  

Kursu apraksts-plāns 
1. Informācijas nozīme vispārīgajā vadības procesā. Datu un informācijas jēdzieni. 
Vides jēdziens un vides informācija. Ar informāciju saistītie tehniskie un citi aspekti. 
Informācijas sabiedrība L4  
2. Datu un informācijas ăenerēšana: ieguve, apstrāde un analīze. Vides informācijas 
sistēma, aprites cikls un nozīme vides politikas pārvaldības ciklā un vides 
komunikācijā. Vides informācijas tiesiskie aspekti L4  



3. Vides informācijas praktiskā pārvalde. Izbraukuma studijas Latvijas Vides, 
ăeoloăijas un meteoroloăijas centrā S6  
4. Vides informācijas institucionālais nodrošinājums. Vides informācijas produkti L4  
5. Vides informācijas analīze un novērtēšana. Praktisks darbs grupās (4-5 cilvēki). 
Grupas darba prezentēšana seminārā S6  
6. Vides indikatori: jēdziens, nozīme un sistēmas. Vides monitorings: jēdziens, 
galvenie aspekti, klasifikācija un sistēmas struktūra  
Latvijas nacionālā vides monitoringa programma. Citi vides informācijas avoti L4  
7. Vides kvalitātes dinamika Latvijā un vides informācijas izmantošana lēmumu 
pieĦemšanas procesā – praktiski piemēri par ūdens un gaisa kvalitātes pārvaldību. 
Vides veselības informācijas izmantošana cilvēka veselības aizsardzībā un dzīves 
kvalitātes uzlabošanā L4  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Starppārbaudījums: praktisks darbs grupās par reālas vai hipotētiskas vides 
informācijas analīzi un novērtēšanu (30%); grupas darba prezentēšana un aizstāvēšana 
seminārā - 20 %  
Noslēguma pārbaudījums: eksāmens- rakstveida ziĦojums par kādu ar vides 
informāciju saistītu problēmu – 50 %  

Literatūra (01-mācību literatūra) 
1. Latvijas ilgtspējīgas attīstības indikatoru pārskats 2006. Latvijas Republikas Vides 
ministrija. Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas aăentūra. Rīga, 2007.  
2. Resursu patēriĦa novērtējums. Latvijas Republikas Vides ministrija. Latvijas Vides 
aăentūra. Rīga, 2004. 92 lpp.  
3. Latvijas vides indikatoru pārskats 2001. Latvijas Republikas Vides aizsardzības un 
reăionālās attīstības ministrija. Latvijas Vides aăentūra. Rīga, 2001. 124 lpp.  
4. Allan Pentecost. Analysing environmental data. Longman, 1999. 214 pp.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 
1. Edvīns Karnītis. Informācijas sabiedrība – Latvijas iespējas un uzdrošināšanās. R., 
Pētergailis, 2004. 208 lpp.  
2. Irina Arhipova un Signe BāliĦa. Statistika ekonomikā. Risinājumi ar SPSS un 
Microsoft Excel. R., Datorzinību centrs, 2003. 349 lpp.  
3. Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 28.janvāra direktīva 2003/4/EK par 
vides informācijas pieejamību sabiedrībai un par Padomes direktīvas 90/313/EEK 
atcelšanu.  
4. M. Vircavs. Ietekmes uz vidi novērtējums. UzĦēmējdarbības bibliotēka 25. R.: 
Biznesa augstskola Turība, 2001. 128 lpp.  
5. Bjorn Lomborg. The skeptical environmentalist. Measuring the Real State of the 
World. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. 515 pp.  
6. . A. Broks. Izglītības sistemoloăija. R.: RaKa, 2000. 175 lpp.  
7. Edgars Imants SiliĦš. Lielo patiesību meklējumi. R., Jumava, 1999. 511 lpp.  
8. Latvijas Nacionālā vides monitoringa programma  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 
1. Žurnāls "Vides vēstis"  
2. Latvijas ZA Vēstis, Sēr. B.  
3. Žurnāls "Ambio" (Zviedrija)  
4. Žurnāls „Environmental monitoring and Assessment” (Springer, Nīderlande)  
5. Latvijas Vides ministrija: www.vidm.gov.lv  
6. Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs: www.lvgma.gov.lv  
7. Eiropas Vides aăentūra: www.eea.eu  
 



 

Kursa nosaukums 
Sabiedrības līdzdalība un nevalstiskās 
organizācijas  

Kursa kods VadZ5132 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 

skaits semestrī) 
32 

Zinātnes nozare Vadībzinātne 

Zinātnes apakšnozare Sabiedrības vadība 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
16 

Kursa apstiprinājuma datums 10.03.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 
Sociālo zinātĦu mağistrs ekonomikā, pētn. Alda Ozola 
Hd. Pedagoğijas habil. doktors, prof. Raimonds Ernšteins 

Priekšzināšanas 
VidZ6016, Vides zinātnes un pārvaldības paradigma 

Kursa anotācija 
Studiju kursa mērėis ir iegūt izpratni par pilsoniskās sabiedrības līdzdalības teoriju un 
praksi lēmumu pieĦemšanā, konkrēti, par nevalstisko organizāciju (NVO) lomu un 
darbības principiem politikas veidošanā vispār un tieši vides politikas kontekstā, kā 
arī sabiedrības pašpieredzes attīstībā un vietējās pašpārvaldes un valsts ilgtspējīgas 
attīstības veicināšanā. NVO iniciatīvas un attīstība tiek analizēta sabiedrības vadības 
teoriju un prakses attīstības kontekstā, bet ievērojot arī vides pārvaldības specifiku un 
pieredzi.  
Semināru nodarbības tiek realizētas gan auditorijā, t.sk grupu darbā un sabiedrības 
iesaistes un līdzdalības problēmsituāciju imitācijā un attīstības modelēšanā, gan arī 
izbraukuma semināros NVO un valsts/pašvaldību iestādēs, tādējādi sniedzot konkrētu 
priekšstatu NVO organizācijā un pārvaldē, arī sadarbības veidošanā ar citām NVO un, 
noteikti mijiedarbībā arī ar visām citām galvenajām sabiedrības mērėgrupām.  

Rezultāti 
Studiju nodarbībās un patstāvīgi individuāli/grupā izstrādājamā kursa projektā 
jāapgūst teorētiskās un jāpilnveido lietišėās zināšanas un prasmes sabiedrības vadības 
attīstībai NVO sektorā, sabiedrības līdzdalības izziĦā un iegūto atziĦu piemērošanā un 
inovāciju izstrādē to realizēšanai sabiedrībā/organizācijā un vietējās teritorijas 
attīstībai, t.sk. piemēram, konkrētas NVO vai to kopas attīstības plānošanai vai 
sadarbībai ar citām mērėgrupām konkrētu problēmsituāciju risināšanā utml. Projekta 
darba pētījums jāizstrādā konkrētā organizācijā/institūcijā un/vai teritorijā/vietējā 
pašvaldībā utt. iegūtos rezultātus prezentējot un aizstāvot kursa noslēguma 
interaktīvajā seminārā.  

Kursu apraksts-plāns 
1. Sabiedrības līdzdalība un līdzdalības pārvaldība L2, S2  
2. NVO attīstības process: teorijas un prakse L4  



3. Orhusas konvencija un sabiedrības vadības lēmumu sagatavošanas un pieĦemšanas 
process.  
Starppārbaudījums L6  
4. Sabiedrības iesaistīšana un NVO pašorganizācijas un plānošanas/prakses darbības 
formas L4  
5. Seminārnodarbības: situācijas analīze imitācijā un praksē.  
Starppārbaudījums. S6  
6. Projekta darbs: Sabiedrības līdzdalības un NVO attīstības plānošana S8  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Divi starppārbaudījumi (ziĦojums 20%, patstāvīgais darbs 30%).  
Noslēguma pārbaudījums: kursa eksāmens rakstiskais (50%).  

Literatūra (01-mācību literatūra) 
1. People matter: civic engagement in public governance: World Public Sector report 
2008 / Department of Economic and Social Affairs. New York: United Nations, 2009. 
137 lpp.  
2. Andrew Dobson and Derek Bell, Environmental Citizenship.MIT Press. 2005.  
3. Good practices and innovations in public governance: United Nations Public 
Service Awards winners and finalists, 2003-2009 / Department of Economic and 
Social Affairs. New York: United Nations, 2009. 284 lpp.  
4. Sabiedrības līdzdalība teritorijas plānošanas un būvniecības jautājumos. Rīga: 
Sabiedriskās politikas centrs Providus, 2008 128 lpp. 
http://www.politika.lv/temas/vide_un_ilgtspeja/16848/  
5. Konvencija par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieĦemšanā un 
iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem, ANO Eiropas 
Ekonomikas komisija, Vides politikas komiteja, Orhūsa, 1998. 
http://www.vidm.gov.lv/lat/darbibas_veidi/vides_informacija_un_sabiedribas_lidzdal
iba/?doc=4229  

Literatūra (02-papildliteratūra) 
1. Robert F. Durant, Daniel J. Florino etc., Environmental Governance Reconsidered. 
The MIT Press 2004.  
2. Social capital and social citizenship / edited by Sophie Body-Gendrot, Marilyn 
Gittell. Lanham, MD [etc.]: Lexington Books, 2003. 188 lpp.  
3. Steve Lerner, Eco-Pioneers: Practical Visionaries Solving Today's Environmental 
Problems. The MIT Press 1998.  
4. ReĦăe, Viesturs, Mūsdienu organizāciju psiholoăija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 
215 lpp.  
5. Oliver, Sandra M. Sabiedrisko attiecību stratēăija. Rīga: Lietišėās informācijas 
dienests, 2009. 231 lpp.  
6. Orhūsas Konvencijas II nacionālais ieviešanas ziĦojums, LR Vides ministrija, 
2008;http://www.vidm.gov.lv/lat/darbibas_veidi/vides_informacija_un_sabiedribas_li
dzdaliba/  
7. Ekoloăiskais pēdas nospiedums. http://www.zb-zeme.lv/dzivesveids/ekologiska-
peda  
8. Public Participation in Relation to the Water Framework Directive. Luxembourg: 
Office for Official Publications of the European Communities, 2003. 214 lpp. 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_do
cuments/guidancesnos8spublicspar/_EN_1.0_&a=d  
9. E.Sullivan, G.Rassel, M.Berner, Research Methods for Public Administrators, 5th 
ed., Pearson, Longman, 2008  
10. Cox R. Environmental Communication and the Public Sphere. SAGE 
Publications, 2010.– 455.  



11. Miezaine, Z. Valsts pārvalde un NVO līdzdalība - efektīvu sadarbības modeli 
meklējot. Rīga : Nordik, 2003. 76 lpp. ISBN 9984-751-39-2.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 
1. Latvijas ZA Vēstis  
2. Žurnāls "Vides vēstis"  
3. Journal of Environmental Policy and Planning. Routledge.  
4. Journal of Environmental Management, Elsevier  
5. Ministru kabineta mājas lapa: http://www.mk.gov.lv  
6. Sabiedrības līdzdalība. LR MK vietne. http://www.mk.gov.lv/lv/sabiedribas-
lidzdaliba/aktualitates/  
7. Environmental Communication: A Journal of Nature and Culture. Routledge.  
8. International Journal of Sustainability Communication. http://www.ccp-
online.org/en/index.php  
9. Journal of Environmental Planning and Management. Routledge.  
 



 
Kursa nosaukums Vides pārvaldības sistēmas* 

Kursa kods VidZ5151 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms(akadēmisko 

kontaktstundu skaits semestrī) 
64 

Zinātnes nozare Vides zinātne 

Zinātnes apakšnozare Vides pārvaldība 

Lekciju stundu skaits 30 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
34 

Kursa apstiprinājuma datums 01.04.2010 

Institūcija, kura apstiprināja 

kursu 
Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 
Hd. Pedagoğijas habil. doktors, prof. Raimonds Ernšteins 
Dr. Ėīmijas doktors, doc. Juris Benders 

Priekšzināšanas 
VidZ6023, Vides politika un līdzsvarota attīstība 

Kursa anotācija 
Studiju kursa mērėis ir apgūt vides pārvaldības daudzveidīgo un komplementāro 
sistēmu – starptautiskā un valsts vides pārvalde, municipālā vides pārvalde, 
korporatīvā vides pārvalde un sadzīves vides pārvalde, kā arī sektoriālās, saturiskās un 
pārvaldes cikla un funkciju sistēmu pārvalde - teorētiskās nostādnes, principus, to 
ieviešanu un darbību, vides pārvaldības sistēmanalīzes un rīcību programmēšanas 
perspektīvā. Studijas un lauku prakse (grupu projekta darbs) nodrošina padziĜinātu 
zināšanu apguvi un to praktisku pielietošanu studentu grupu darbā lauku studijās, 
izstrādājot vides pārvaldības un/vai ilgtspējīgas attīstības (t.sk. sektorpolitiku) rīcības 
programmas vadlīnijas konkrētai pašvaldībai vai citai teritorijai, 
iestādei/organizācijai.  

Rezultāti 
Kursa apguvē tiek veidota izpratne par vides pārvaldības stāvokĜa novērtējumu, 
problēmu identificēšanu, politikas formulēšanu un plānošanu, pārvaldes un 
apsaimniekošanas risinājumu izstrādāšanu pašvaldībā vai ražošanas uzĦēmumā utml. 
Izmantojot lekcijas un problēmseminārus, t.sk. individuālo un grupu darba 
problēmstudiju rezultātu rakstisku un mutisku prezentāciju un diskusiju ar 
multidisciplināru mācībspēku un speciālistu komandu, tiek nodrošināta 
interdisciplinaritāte un interaktivitāte studijās un vides pārvaldības analīzes un rīcību 
programmēšanas pētnieciskā, kā arī lēmumu sagatavošanas, pieĦemšanas un 
realizācijas procesa un instrumentu (t.sk.pētniecisko metožu - dokumentu analīzes, 
intervijas un anketēšanas, novērojums u.c.) attīstības iemaĦu izstrāde.  

Kursu apraksts-plāns 
1. Vides pārvaldības attīstība: sistēmas un integrācija L2  
2. Vides pārvaldības sistēmas: standarti, struktūra, elementi un procesi. Vides un 
integrētās vadības sistēmas L6  



3. Valsts vides pārvalde. Sadarbības pārvaldība L6  
4. Municipālā vides pārvalde. Sabiedrības iesaiste un piedalīšanās L4  
5. Sadzīves vides pārvalde. Mājsaimniecību ekoloăiskā pēda L6  
6. Korporatīvā vides pārvalde un sociālā atbildība L6  
7. Vides politikas novērtēšana un rīcības programmēšana vides pārvaldības un 
ilgtspējīgas attīstības sektoros (dabas aizsardzība, ūdenssaimniecība, 
atkritumsaimniecība, energosaimniecība un vides komunikācija u.c.) LR praksē. 
Lauka studiju pētnieciskais darbs ar:  
1- problēmsituācijas analīzes pētījuma pirms-studiju protokola izstrādi sektortēmas 
darba grupā S6;  
2- problēmsituācijas analīzes pētījuma realizāciju pašvaldībā S16;  
3- problēmsituācijas analīzes pētījuma pēc-studiju protokola izstrādi un politikas 
plānošanu sektortēmas darba grupā S6;  
4- grupas darba rezultātu izstrādi S2 un prezentācijas sagatavošanu un aizstāvēšanu 
pāsvaldības līdzdalības seminārā S4  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Rakstiskais kursa noslēguma eksāmens (30%) un patstāvīgais grupu projekta darbs ar 
individuālo novērtējumu (70% vērtējuma). Grupu darba izstrāde sastāv no pieciem 
starppārbaudījuma darbiem ar individuālo vērtējumu pēctecīgajā lauka studiju 
procesā, izstrādājot konkrētas pašvaldības (teritorijas, iestādes/organizācijas) vides 
un/vai ilgtspējīgas attīstības (t.sk. kopējo vai atsevišėu sektorpolitiku) rīcības 
programmu vadlīnijas, t.sk. par :  
1- problēmsituācijas analīzes pētījuma (case study research) pirms-studiju protokola 
izstrādi sektortēmas darba grupā (5%);  
2- problēmsituācijas analīzes pētījuma realizāciju pašvaldībā (15%);  
3- problēmsituācijas analīzes pētījuma pēc-studiju protokola izstrādi sektortēmas 
darba grupā (5%);  
4- grupas darba rezultātu izstrādi (40%) un  
5- prezentācijas sagatavošanu un aizstāvēšanu pāsvaldības līdzdalības seminārā (5%).  

Literatūra (01-mācību literatūra) 
1. Environmental Governance Reconsidered, eds. Durant F., Florino D., MIT Press, 
2004.  
2. Weber E. Bringing Society Back In: Grassroots Ecosystem management 
Accountability, MIT Press, 2003.  
3. Praude V., BeĜičkovs J.. “Menedžments”, Vaidelote, 2001.  
4. Vanags E., Vilka I. Pašvaldību darbība un attīstība. LU Akadēmiskais apgāds. 
2005. 382 lpp.  
5. Environmental Citizenship, eds. Dobson A., Bell D., MIT Press, 2005.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 
1. Bendere R., ZariĦa Dz., Vīksne A. Atkritumu saimniecība – LASA, 2007, 132 lpp.  
2. Environmental Science. Edited by Ryden L., Migula P., Andersson M.- A Baltic 
University Publication. 2002. 824 pp.  
3. KĜaviĦš M, CimdiĦš P. ŪdeĦu kvalitāte un tās aizsardzība -LU Akadēmiskais 
apgāds.2004.  
4. Latvijas ilgtspējīgas attīstības indikatoru pārskats 2006. – R., 2007 
http://www.lvgma.gov.lv/produkti/liaip2006/  
5. Sabiedrības līdzdalība teritorijas plānošanas un būvniecības jautājumos. 
Sabiedriskās politikas centrs Providus, Rīga, Providus, 2008, 128. Lpp.  
6. The Sixth Environment Action Programme of the European Community 2002-
2012. European Commision. http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm  
7. Ernsteins R. Environmental communication. Leonardo da VinciCommunity 



Vocational Training Action Programme, Institute for Environmental Science and 
Management, University of Latvia, 2003, 96 pp.  
8. EMAS ieviešanas rokasgrāmata pašvaldībām Eiropas Savienībā. Projekts EMAS 
ekspertu pārskate pilsētām. – http://www.ubc-
environment.net/index.php/main:frontpage?language=lv  
9. Integrētā piekrastes pārvaldība. Multimēdiju tālmācības kurss. Mācību materiāls. 
Sagatavots Leonardo da Vinci programmas projekta ietvaros. LU EVF Vides zinātnes 
un pārvaldības institūts, Rīga, 2005, 347 lpp. http://vide.lu.lv  
10. Apmācību programma - Tīrāka ražošana Latvijas rūpniecības uzĦēmumos.  
Trans-Mond Environment Ltd. LU Vides zinātnes un pārvaldības institūts. 2000. 163 
lpp. - http://www.vidm.gov.lv/lat/dokumenti/citi_dokumenti/?doc=4085  
11. Vides politikas pamatnostādnes 2009-2015. – R.: VidM, 2009 
http://www.vidm.gov.lv/lat/dokumenti/ppd/?doc=9338  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 
1. Journal of Environmental Policy and Planning. Routledge.  
2. Journal of Environmental Management, Elsevier  
3. Kvalitāte. Latvijas Kvalitātes asociācijas izdevums.  
4. Logs. Latvijas Pašvaldību savienības izdevums  
5. Vides vēstis  
6. Vides ministrijas mājas lapa – www.vidm.gov.lv;  
 



 
Kursa nosaukums Integrēta produkta politika un pārvalde 

Kursa kods VidZ6047 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko 

kontaktstundu skaits semestrī) 
32 

Zinātnes nozare Vides zinātne 

Zinātnes apakšnozare Vides pārvaldība 

Lekciju stundu skaits 26 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
6 

Kursa apstiprinājuma datums 07.01.2010 

Institūcija, kura apstiprināja 

kursu 
Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 
Dr. Ėīmijas doktors, doc. Juris Benders 

Priekšzināšanas 
VidZ6001, Dabas zinātnes vides studijās 
VidZ6023, Vides politika un līdzsvarota attīstība 

Kursa anotācija 
Kursa mērėis ir radīt izpratni par Integrēta produkta politikas pamatnostādnēm un 
politikas īstenošanas instrumentiem, veidojot konceptuālo ietvaru ilgtspējīgas 
ražošanas attīstībai. Kursā tiek akcentēta Integrēta produkta politikas pārvaldības 
aktualitāte, ko nosaka vides politikas paradigmas maiĦa, aprites cikla analīzes pieeja 
un produktu izraisīto vides ietekmju pieaugošā nozīme.  
Kurss iepazīstina ar ekodizaina koncepciju un galveniem principiem saskaĦā ar 
aprites cikla pieeju, veido prasmes izprast un analizēt produktu ekodizaina procesu. 
Kurss iepazīstina ar vides tehnoloăiju veidiem un to lomu piesārĦojuma samazināšanā 
un ilgtspējīgas ražošanas attīstībā, kā arī veido prasmes izprast un analizēt tīrākas 
ražošanas pasākumu ieviešanu dažādos sektoros (ražošanā, pašvaldībā, sadzīves vidē). 
Kurss palīdz izprast Integrēta produkta politikas pārvaldību, kā jauna veida pārvaldību 
ilgtspējīgas ražošanas un ilgtspējīga patēriĦa kontekstā, kuras ieviešanas process 
saistīts ar preces ekodīzaina un vides tehnoloăiju attīstību.  

Rezultāti 
Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par Integrēta produkta politikas 
pamatnostādnēm, politikas instrumentiem un politikas realizācijas virzieniem.  
Studenti iegūst zināšanas par ekodizaina principiem un ieguvumiem dažādās jomās, 
kā arī prasmes ekodizaina praktiskā izstrādē.  
Studenti spēj izprast vides tehnoloăiju daudzveidīgo pasākumu lomu ilgtspējīgas 
ražošanas attīstībā un tīrākas ražošanas pasākumu praktiskās izstrādes posmus.  

Kursu apraksts-plāns 
1. Integrēta produkta politikas pamatnostādnes L4  
2. Integrēta produkta politikas instrumenti, to veidi L6, S1  
3. Ekodizaina koncepcija, principi un attīstība L5, S1  
4. Ekodizaina izstrāde un ieviešana, tās galvenie soĜi L3, S1  



5. Vides tehnoloăijas, to stratēăiskās nostādnes un attīstība L4, S2  
6. Vides tehnoloăiju un tīrākas ražošanas ieviešana L4, S1 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 
1) Divi starppārbaudījumi: patstāvīgais darbs (analītisks vērtējums) un kontroldarbs.  
2) Kursa eksāmens (rakstisks): jautājumi ietver integrētu pieeju.  
Pārbaudījuma darbu īpatsvars kopējā vērtējumā sastāda attiecīgi 25%, 25% un 50%.  

Literatūra (01-mācību literatūra) 
1. Brizga J. ZaĜā iepirkuma rokasgrāmata. Biedrība ZaĜā brīvība. 2006. 59 lpp.  
2. Ekodizaina rokasgrāmata - SIA Vides vadības tehnoloăijas, Rīga. 2006,  
133 lpp.  
3. Manahan S.E. Environmental Science and Technology. A Sustainable Approach to 
Green Science and Technology - CRC Press. Taylor&Francis Group. 2007, 646 pp.  
4. Nilsson L., Persson P.O., Ryden L., Darozhka S., Zaliauskiene A. Cleaner 
production. Technologies and Tools for Resource Efficient Production – The Baltic 
University Press. 2007, 319 pp.  
5. Scheer D., Rubik F. (ed) Governance of Integrated Product Policy. In search of 
Sustainable Production and Consumption – Greenleaf Publishing. 2006, 366 pp.  
6. Zbicinski I., Stavenuiter J., Kozlowska B., van de Coevering H. Product Design 
and Life Cycle Assessment - Baltic University Press. 2007, 312 pp.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 
1. Apmācību kurss - Tīrāka ražošana Latvijas rūpniecības uzĦēmumos  
(www.vidm.gov.lv/lat/dokumenti/citi_dokumenti/?doc=4085)  
2. Belmane I., Dalhammars K., Rokasgrāmata Vides pārvaldības sistēmas ieviešanai 
atbilstoši ISO 14001 standarta prasībām - Lunda. 2002, 195 lpp.  
3. Birkeland J. A Sourcebook of Integrated Eco-logical Solutions – EARTHSCAN. 
2007, 264 pp.  
4. Belmane I. Ekodizaina situācijas analīze Latvijā. - SIA Vides vadības tehnoloăijas. 
2004, 14 lpp.  
5. Darabiss J. Corporate Environmental Management - CRC Press, 2007.  
6. Schaltegger S., Burrit R., Petersen H. An Introduction to Corporate Environmental 
Management. Striving for Sustainability - Greenleef Publishing. 2003, 384 pp.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 
1. Bussiness strategy and the Environment  
2. Cleaner Production International - www.cleanerproduction.com  
3. Environmental Management, Springer-Verlag, N.Y.  
4. European Environment  
5. Journal of Cleaner Production. Elsevier Science.  
6. Industry and Environment (UNEP)  
7. Kvalitāte. Latvijas Kvalitātes asociācijas izdevums.  
8. Latvijas piesārĦojuma profilakses centrs - www.lppc.lv  
9. Vides Vēstis  
10. Vide, Rūpniecība, Mēs – portāls (www.virums.lv)  
11. http://www.ecodesignarc.info  
12. http://www.ecodesign.at/pilot  
13. http://www.learn-ecodesign.net  
 



 
Kursa nosaukums Ilgtspējīga patēriĦa attīstība un pārvalde 

Kursa kods VadZ6044 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko 

kontaktstundu skaits semestrī) 
32 

Zinātnes nozare Vadībzinātne 

Zinātnes apakšnozare Sabiedrības vadība 

Lekciju stundu skaits 26 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
6 

Kursa apstiprinājuma datums 10.03.2010 

Institūcija, kura apstiprināja 

kursu 
Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 
Vides zinātĦu mağistrs, Valdis Antons 
Dr. InženierzinātĦu doktors, asoc.prof. Ivars KudreĦickis 
Hd. Pedagoğijas habil. doktors, prof. Raimonds Ernšteins 

Priekšzināšanas 
VidZ5004, Vides plānošana un pašvaldību attīstība 
VidZ5151, Vides pārvaldības sistēmas* 
VidZ6023, Vides politika un līdzsvarota attīstība 

Kursa anotācija 
Kursa mērėis ir sniegt zināšanas par ilgtspējīga patēriĦa attīstību, ilgtspējīga patēriĦa 
un ražošanas modeĜiem (teorija, metodoloăija, prakse) un to lomu ilgtspējīgas 
attīstības pārvaldībā. Kursā apskatīti patēriĦa un ražošanas modeĜi un iespējas 
līdzsvarot cilvēka vajadzību apmierināšanu ar Zemes ekoloăisko ietilpību. Īpaša 
vērība veltīta sabiedrības vadības procesiem ilgtspējīgas attīstības kontekstā, 
uzvedības modeĜiem un vides apziĦai, mājsaimniecību būtiskākajām ietekmes uz vidi 
jomām un ilgtspējīga patēriĦa un ražošanas indikatoriem. Izskatīti ekoloăiskās pēdas, 
tīrākas ražošanas un dzīves cikla principi un teorijas, kā arī Latvijas un Eiropas 
Savienības politika šajā jomā. Seminārnodarbībās tiek analizēta modeĜu un koncepciju 
praktiskā pielietojuma problēmjautājumi 

Rezultāti 
Sekmīgi apgūstot kursu, studenti iegūst izpratni par un prasmes patstāvīgi analizēt 
situāciju patēriĦā un ražošanā un novērtēt tā atbilstību ilgtspējīgas attīstības modelim. 
Pamatojoties uz kursā iegūto izpratni, studenti spēj pastāvīgi analizēt un vērtēt 
ilgtspējīga patēriĦa tiesiskos, institucionālos un citus aspektus. Pēc kursa apgūšanas 
studenti būs spējīgi analizēt un vadīt ilgtspējīga patēriĦa un ražošanas pārvaldību, kā 
arī risināt praktiskus projektus Latvijā un ārzemēs. 

Kursu apraksts-plāns 
1. Ievads. Globālā attīstība un globālais patēriĦš: ekonomiskās, sociālās un vides 
ietekmes L3  
2. Patērētāju sabiedrība: dzīves stils un tā noteicošie faktori. Vides apziĦas loma 
dzīves stila izvēlē L3  



3. Ilgtspējīga patēriĦa ietekmes uz vidi mēri un mērīšanas metodoloăijas L4, S2  
4. Videi draudzīga ražošana: aprites cikla analīze, ekoinovācijas, integrētā produktu 
politika. Korporatīvā atbildība. Patērētāja izpratnes par tīrāku ražošanu veidošana. 
Situācija Latvijā L6  
5. Rīcībpolitikas instrumenti ilgtspējīgas ražošanas un patēriĦa veidošanai L4, S2  
6. Sadzīves vide kā nozīmīgs ietekmes uz vidi veidojošais sektors. Ilgtspējīga patēriĦa 
realizācija mājokĜa un sadzīves vides sektorā L3  
7. Videi draudzīgi produkti un pakalpojumi: realizācija un piemēri Eiropas Savienības 
valstīs, tajā skaitā Latvijā L3, S2  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Semināru apmeklējums – obligāts. Gatavojoties semināriem, studenti sagatavo un 
iesniedz ziĦojumus.  
Pamatojoties uz studenta izpildītajiem ziĦojumiem, un aktivitāti un motivāciju 
piedalīties semināru norisē un kopējās diskusijās, students saĦem vērtējumu par katru 
no semināriem. Semināros iegūtais vērtējums veido 15 % no kursa gala vērtējuma.  
Starppārbaudījums. Apgūstot kursu, studentiem ir jāizpilda 1 patstāvīgais darbs. 
Patstāvīgais darbs veido 45 % no kursa gala vērtējuma.  
Rakstiskais eksāmens klātienē - auditorijā. Pie rakstiskā eksāmena kārtošanas tiek 
pielaisti studenti, kuri ir sekmīgi un līdz pasniedzēja noteiktajam termiĦam izpildījuši 
semināru un patstāvīgā darba prasības. Rakstiskais eksāmens veido 40 % no kursa 
gala vērtējuma.  

Literatūra (01-mācību literatūra) 
1. Cohen, M.J., Murphy, J. (2001) Exploring sustainable consumption: Environmental 
policy and the Social Science, Elservier Science, Oxford.  
2. Jackson, T. (Edi.) (2006) The Earthscan Reader in Sustainable Consumption, 
Earthscan, London.  
3. Hannigan, J.A., (2006) Environmental sociology: A Social Constructionist 
Perspective (Environment and Society). 2nd ed. New York, London: Routledge.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 
1. Bazin D. (2009) What exactly is corporate responsibility towards nature: ecological 
responsibility or management of nature? A pluri-disciplinaty standpoint. Ecological 
Economics, 68(3), p.634-642.  
2. Kūle, M. (2006) Eirodzīve: formas, principi, izjūtas. LU Filozofijas un socioloăijas 
institūts.  
3. Meadows, D.H., Meadows, D.L., Randers, J., Behrens, W.W. (1972) The Limits of 
Grows. New York.  
4. Rubik, F., Scholl, G., Biedenkopf, K., Kalimo, H., Mohaupt, F., Söebech, Ó., Stø, 
E., Strandbakken, P., Turnheim, B. (2009) Innovative Approaches in European 
Sustainable Consumption Policies, IÖW, Berlin.  
5. Spangenberg, J. H. (2010) The growth discourse, growth policy and sustainable 
development: two thought experiments, Journal of Cleaner Production, xxx (2009) 1–
6.  
6. Vakerneidžels, M., Rīss, V. (2000) "Mūsu ekoloăiskās pēdas nospiedums", Rīga, 
NordenAB.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 
1. Herring, H. (1998) Does Energy Efficiency Save Energy: The Implications of 
Accepting the Khazzoom - Brookes Postulate, EERU, The Open University, pieejams 
- http://technology.open.ac.uk/eeru/staff/horace/kbpotl.htm  
2. Brizga J. (2007) Latvijas ekoloăiskās pēdas nospiedums pasaulē, Pasaules dabas 
fonds. Pieejams: www.pdf.lv  



3. Bouwer, M., Jonk, M., Berman, T., Bersani, R., Lusser, H., Nappa, V., Nissinen, 
A., Parikka, K., Szuppinger, P., Viganò, C. (2006) Green Public Procurement in 
Europe 2006 – Conclusions and recommendations. Virage Milieu & Management bv, 
Korte Spaarne 31, 2011 AJ Haarlem, the Netherlands. Pieejams - 
http://europa.eu.int/comm/environment/gpp  
4. EEA (2005) Household consumption and the environment. Pieejams: 
http://reports.eea.europa.eu/eea_report_2005_11/en  
 



 
Kursa nosaukums Projektu vadīšana  

Kursa kods VadZ5019 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko 

kontaktstundu skaits semestrī) 
32 

Zinātnes nozare Vadībzinātne 

Lekciju stundu skaits 22 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
10 

Kursa apstiprinājuma datums 10.03.2010 

Institūcija, kura apstiprināja 

kursu 
Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 
Dr. Ekonomikas doktors, prof. Žaneta Ilmete 
Hd. Pedagoğijas habil. doktors, prof. Raimonds Ernšteins 

Priekšzināšanas 
VidZ6004, Vides novērtējums 
VidZ6023, Vides politika un līdzsvarota attīstība 

Kursa anotācija 
Studiju kursa mērėis ir nodrošināt studentus ar zināšanām par projektu vadīšanu un 
projektu vadīšanā pielietojamām metodēm , tehniku un rīkiem, sniegt ieskatu par 
projektu norises procesu, noskaidrot projektu organizācijas modeĜus un to 
pielietošanas iespējāmību vides aizsardzības un reăionālās attīstības projektos.  
Praktiskās zināšanas un prasmes projektu vadīšanā studenti apgūs izstrādājot 
projekta priekšlikumu kādam vides problēmu risinājumam un sagatavojot šī 
priekšlikuma realizācijas starta un plānošanas fāzi.  

Rezultāti 
Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni un zināšanas projektu vadībā, tai 
skaitā projektu vadībā vides jomā.  
Pamatojoties uz kursā iegūtām zināšanām, studenti spēj vērtēt un analizēt projektu 
risinājumu variantus un pastāvīgi izstrādāt lēmumus par projektu priekšlikumu izvēli 
vides problēmu risinājumam.  

Kursu apraksts-plāns 
L-lekcija; S-seminārs  
1. Projektu, programmu, portfeĜu jēdzienu skaidrojums L2  
2. Projektu vadīšanas funkcijas, uzdevumi un procesi L2  
3. Projektu vadīšanas konteksts un tā skaidrojums L4  
4. Projektu inicializācija (problēmas, mērėi, alternatīvas, rezultāti) L2, S2  
5. Projektu alternatīvo risinājumu spriedzes trīsstūra noteikšana L2, S2  
6. Projektu alternatīvo risinājumu vērtēšanas metodes L2, S2  
7. Projektu starta organizācija un  
projektu detalizēta plānošana un tās rezultāti L4, S2  
8. Projektu kontrolings un projektu noslēgums L4  
9 Vides projektu analīze S2  



Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Starppārbaudījumi: divi kontroldarbi (katrs 10%);  
projekta priekšlikuma izstrāde un prezentācija (30%).  
Noslēguma pārbaudījums- rakstisks eksāmens (50%)  

Literatūra (01-mācību literatūra) 
1. Ilmete Ž. Projektu vadīšanas nacionālās kompetences vadlīnijas. Latvijas 
Nacionālā projektu vadīšanas asociācija, Rīga, 2004 ,75.lpp.  
2. Clifford, F. Gray, Erik w.Larson. Project Management: The Managerial process.- 
3 – th Edition- Irwin/Mc Graw Hill, 2006, 528 p.  
3. Kerzner, Harold. Project Management: A systems Approach to Planning, 
Scheduling and Controlling.-6-th Edition John Wiley& Sons, Inc., 2003, 877 p.  
4. Meredith, Jack R., Mantel, Samuel J.:Project Management. A Mangerial 
Approach, /John Wiley& Sons, Inc., 2003.  
5. Munier N. Multicriteria Environmental Assessment. A practical guide. Liuwer 
Academic Publishers. 2004, 311 p.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 
1. Klemmensen B., Kjar T., Kragh P. Municipal Project Management. Leonardo da 
Vinci Community Vocational Training Action Programme, Roskilde University, 
2003, 32 pp.  
2. The CBI Environmental Management Handbook: Challenges for business. Edited 
by Ruth Hillary and Adam Jolly. EARTHSCAN, 2001. 219 pp.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 
1. Journal of Environmental Policy and Planning. Routledge.  
2. Journal of Environmental Management, Elsevier  
3. Projektu vadīšana. Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācijas žurnāls  
4. Vides vēstis  
 



 
Kursa nosaukums Personālvadība  

Kursa kods VadZ6043 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko 

kontaktstundu skaits semestrī) 
32 

Zinātnes nozare Vadībzinātne 

Zinātnes apakšnozare Sabiedrības vadība 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
16 

Kursa apstiprinājuma datums 10.03.2010 

Institūcija, kura apstiprināja 

kursu 
Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 
Dr. Ekonomikas doktors, prof. Inese Vorončuka 

Kursa anotācija 
Kursa mērėis ir apgūt personāla vadības teorētiskos pamatus un iegūt praktiskas 
iemaĦas lēmumu pieĦemšanā personāla vadības problēmās. Kursa uzdevumi ir 
iepazīstināt studentus ar personāla vadīšanas, plānošanas, izvēles un novērtēšanas 
jautājumiem; atalgošanas principiem; personāla motivācijas metožu apgūšana; 
izskatīt darba Ħēmēju un darba devēju attiecības reglamentējošos dokumentus; 
iemācīt vadīt pārrunas un pilnveidot komunikācijas procesus.  

Rezultāti 
Studiju kursa apguves rezultātā tiek iegūtas teorētiskas zināšanas personāla vadības 
procesa plānošanā, organizēšanā un lēmumu pieĦemšanā iespējamo konfliktu 
novēršanai un efektīvai to risināšanai, kā arī gūt atziĦas efektīvai darbībai komandā 
publiskajā pārvaldē un privātās struktūrās.  

Kursu apraksts-plāns 
1. Cilvēkresursu vadības aksiomas L2, S2  
2. Personāla vadība un tās nozīme organizācijā L2, S2  
3. Darbaspēka komplektēšana L2, S2  
4. Kompleksais personāla vadības audits L2, S2  
5. Personāla motivācija un tās atšėirības darba karjeras attīstības posmos L2, S2  
6. Personāla attīstība un darbinieku karjeras vadība L2, S2  
7. Darba organizācijas process L2, S2  
8. Situāciju analīze personāla vadīšanā L2, S2  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 
1.Sekmīgi uzrakstīti 3 kontroldarbi - 30%  
2. Situācijas analīze semināros - 20%  
3. Referāta izstrādāšana - 20%  
4. Noslēguma pārbaudījums: rakstveida eksāmens - 30%  

Literatūra (01-mācību literatūra) 
1. Vorončuka I. Personāla vadība: teorija un prakse.- ISBN 9984-679-67-5. Rīga: 
LU, 2009.- 400 lpp.  



2. Ešenvalde, Inese. Personāla praktiskā vadība - ISBN 9984-640-25-6. Rīga : 
Merkūrijs LAT, [2004].v., 308 lpp.  
3. Forands Ilgvars. Personāla vadība. Rīga: 2002. 189.lpp.  
4. Vīksna A.Personāla vadība.- Rīga: Jumprava, 1999.119.lpp.  
5. Tom Redman, Adrian Wilkinson Contemporary Human Resource Management: 
Text and Cases, 2nd ed., Publisher: Financial Times Press: 2006; 544 p.  
6. Armstrong M. A Handbook of Human Resource Management Practice. -10th ed., 
ISBN 0749441054, 2003., 979 p.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 
1. Bokuma Z., Forands I. Personālvadības rokasgrāmata- Rīga: Kamene, 2000.- 142 
lpp.  
2. Pikeringa P. Personāla vadība: Kā prasmīgi motivēt darbiniekus un panākt vēlamo 
rezultātu- Rīga: "Jāna Rozes apgāds” UDK, 159.9., 2002.- 125lpp.  
3. ReĦăe V. Organizāciju psiholoăija- Rīga, "Kamene", 2001.-171 lpp.  
4. Forands I. Biznesa vadības tehnoloăijas. - Rīga, 2004.  
5. Spulle A.A. Praktiskais personālmenedžments. - Rīga: Turības mācību centrs, 
1999.303.lpp.  
6. Cole G.A. Pesonnel Management. London. 1997.  
7. Derek Torrington, Laura Hall, Personnel Management: A New Approach, Printice 
Hall International (UK) Ltd, 1991. jaunāks izd.: 6th edition 2004 -Human Resource 
Management by Derek Torrington (Author), Laura Hall (Editor), Stephen Taylor 
(Editor), 752 p.  
8. Dessler G., Human Resource Management, 8th Edication, Prentice Hall,2002.  
9. Harvard business review on effective communication. Latviešu val. Efektīva 
komunikācija ; tulkojums no angĜu valodas – Rīga: Lietišėās informācijas dienests, 
2006.  
10. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 8-е издание. 
Питер. 2004.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 
1. Human Resource Management,  
2. Darba likums: http://www.likumi.lv/doc.php?id=26019&mode=DOC  
3. Personnel Review  
4. NISPAcee news 2006 (http://www.nispa.sk)  
5. Human Resource Development International  
6. Training and Human Resource Development 
http://www3.interscience.wiley.com/browse/?subject=BA41&titles=true  
7. Human Resource Management 
http://vig.pearsoned.co.uk/catalog/academic/course/0,1143,341360,00.html  
 



 
Kursa nosaukums Vides vadības lēmumu pieĦemšana 

Kursa kods VidZ5053 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko 

kontaktstundu skaits semestrī) 
32 

Zinātnes nozare Vides zinātne 

Zinātnes apakšnozare Vides pārvaldība 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
16 

Kursa apstiprinājuma datums 01.02.2010 

Institūcija, kura apstiprināja 

kursu 
Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 
Dr. Ekonomikas doktors, prof. Daina Šėiltere 

Kursa anotācija 
Studiju kursa mērėis ir sniegt zināšanas par mūsdienu efektīvas, līdzsvarotas vides 
objektu vadīšanas pieejām un koncepcijām, vadīšanas procesiem, likumsakarībām, 
vadīšanas nosacījumiem un sekām, akcentējot lēmumu sagatavošanas, pieĦemšanas 
un izvērtēšanas metodes, kā arī attīstīt patstāvīgu domāšanu un vadības lēmumu 
pieĦemšanu.  

Rezultāti 
Studenti iegūst akadēmiskās un profesionālās kompetences – zināšanas un prasmes 
adekvāti rīkoties dažādās vadības situācijās: izstrādāt pamatotus lēmumus, plānot 
vides objekta attīstību, noteikt stratēăiju. Students iegūst iemaĦas plānošanā, 
stratēăijas izstrādē, lēmumu sagatavošanā un pieĦemšanā un efektivitātes vērtēšanā. 
Studenti spēj patstāvīgi, radoši pielietot apgūto teoriju atbilstoši dažādām vadīšanas 
situācijām.  

Kursu apraksts-plāns 
1. Vadīšanas mērėi, uzdevumi, funkcijas un principi L4, S2  
2. Lēmumu pieĦemšanas process  
L4, S4  
3. Lēmumu pieĦemšanas metodes L6, S6  
4. Vides objektu attīstības plānošana L2,  S4  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Starppārbaudījums:praktisko darbu apmeklējums – obligāts + 2 patstāvīgie darbi 
(50%),  
Noslēguma pārbaudījums: rakstveida eksāmens (50%).  

Literatūra (01-mācību literatūra) 
1. Forman E. H., Selly M. A. Decision by Objectives. Imperial College Press, 2006.- 
420 p.  
2. Praude V., BeĜčikovs J. Menedžments. R.: Vaidelote, 1996.- 416 lpp.  
3. Vircavs M. Vide, ietekmes un novērtējums: principi un analīze. R.: BA Turība, 
2005.- 248 lpp.  



4. Daft R. L. Management. 5th ed. The Dryden Pres, 2000. – 523 p.  
5. Пахомова Н., Эндрес А., Рихтер К. Экологический менеджмент. СПб.: 
Питер, 2003.- 544 с.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 
2. Forands I. Biznesa vadības tehnoloăijas. R.: LIF, 2005.- 333 lpp.  
3. Vasermanis E., Šėiltere D., Krasts J. Prognozēšanas metodes. 2. papild. izd. R.: 
LU, Izglītības soĜi, 2004. – 121 lpp.  
4. Gordon G., Pressman I. Quantitative Decision-Making For Bussiness. Prentice 
Hall International editions. 2004.- 596 p.  
5. Faulkner D.O., Campbell A. The Oxford Handbook of Strategy. University of 
Oxford. 2004.- 1100 pp.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 
1. International Journal of Information Tehnology & Decision Making. 
www.worldscinet.com/ijitdm/ijitdm.shtml  
2. Journal of Environmental Management, Elsevier  
3. Environmental Management, Springer-Verlag, N.Y.  
4. Šėiltere D., Krasts J. Prognozēšanas metodes: www. estudijas.lu.lv  
5. „Harvard Business Review on” grāmatu sērija.  
6. LU Zinātnisko rakstu krāj. Vadībzinātne. Ikgadējs izdevums.  
7. Statistikas un pārvaldes problēmas. Zinātniskie raksti. Ikgadējs izdevums. 
 



 
Kursa nosaukums Dabas resursu pārvalde 

Kursa kods VidZ6003 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms(akadēmisko 

kontaktstundu skaits semestrī) 
64 

Zinātnes nozare Vides zinātne 

Zinātnes apakšnozare Vides pārvaldība 

Lekciju stundu skaits 52 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
12 

Kursa apstiprinājuma datums 01.04.2010 

Institūcija, kura apstiprināja 

kursu 
Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 
Dr. Bioloğijas doktors, asoc.prof. Roberts Jūrmalietis 
Ivars KudreĦickis | as.prof. 
Dr. Fizikas doktors, doc. Rūta Bendere 
Dr. Ėīmijas doktors, doc. Juris Benders 

Priekšzināšanas 
VidZ5151, Vides pārvaldības sistēmas* 
VidZ6001, Dabas zinātnes vides studijās 
VidZ6023, Vides politika un līdzsvarota attīstība 

Kursa anotācija 
Kursa mērėis ir veidot interdisciplināru izpratni par vides resursiem un lietišėi 
orientētas zināšanas par vides resursu pārvaldi un apsaimniekošanu, iepazīstinot ar 
vides resursiem un to pārvaldes problemātiku ūdens saimniecības, enerăijas un gaisa 
saimniecības, atkritumu saimniecības, zemes resursu un bioloăiskās daudzveidības 
pārvaldes jomās.  
Kurss dod pārskatu par minēto vides resursu kvalitāti, vides pārvaldes līdzekĜu 
pielietošanas iespējām, dabas resursu izmantošanas un apsaimniekošanas stratēăiskiem 
risinājumiem.  
Kurss sniedz izpratni par vides resursu integrētas pārvaldības nostādnēm un tās 
realizācijas līdzekĜiem, par pieeju, kas balstīta uz ekoefektivitāti un resursu 
izmantošanas produktivitāti.  
Kurss iepazīstina gan ar fundamentālo zinātĦu atziĦām, tā arī ar tehnoloăisko līdzekĜu 
efektīvas pielietošanas iespējām.  

Rezultāti 
Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst interdisciplināru izpratni, lietiški orientētas 
zināšanas par dažādiem vides resursiem, to pārvaldību noteicošām stratēăijām, vides 
resursu integrētas pārvaldības nostādnēm.  
Studenti spēj pastāvīgi identificēt un analizēt vides resursu kvalitāti, izmantošanas 
potenciālu, apsaimniekošanas risinājumus, kā arī formulēt galveno vides pārvaldes 
instrumentu pielietošanas iespējas  

Kursu apraksts-plāns 



L- lekcija; S-seminārs  
1. Dabas un materiālu resursi, to plūsmas L3, S1  
2. Vides resursu pārvaldes pamati un aktuālās pieejas L4, S1  
3. Ūdens resursu raksturojums L3  
4. Ūdens resursu pārvaldes politika un likumdošana L3, S1  
5. Ūdens resursu lietišėā pārvalde L3, S1  
6. Ūdens resursu pārvaldes tehnoloăiskie instrumenti L2, S1  
7. Enerăijas resursi, to raksturojums un saistītās pārvaldes problēmas L3  
8. Latvijas enerăijas bilance, valsts enerăētikas politika. Starptautiskie (ES) 
enerăētikas politikas, klimata politikas, tīrā gaisa politikas instrumenti L3  
9. Pārvaldes instrumentu pielietošana videi draudzīgas enerăijas resursu izmantošanas 
un gaisa kvalitātes veicināšanai L3, S1  
10. Videi draudzīgas siltumenerăijas un  
elektroenerăijas ražošanas tehnoloăijas un energoefektivitāte. Ilgtspējīgas enerăijas 
apgādes sistēmas integrēta plānošana L4, S1  
11. Atkritumi kā resurss, to sastāvs un raksturojošie parametri L3  
12. Atkritumu saimniecību noteicošā vides politika un normatīvo aktu prasības L2, S1  
13. Integrēta atkritumu apsaimniekošanas sistēma, tās ieviešanas nosacījumi L3, S2  
14. Zemes dzīĜu resursi un raksturojums. Zemes dzīĜu pārvaldes politika L3  
15. Zemes dzīĜu resursu pārvalde L2,S1 16. Bioloăiskās daudzveidības jēdziens, 
klasifikācija, saglabāšanas nozīme L3  
17. Latvijas galvenās ekosistēmas - funkcionālās īpatnības, ekspluatācija, 
apdraudētība, pārvaldes principi L2, S1  
18. Bioloăiskās daudzveidības politika un pārvaldes sistēma L3  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Divi starppārbaudījumi: patstāvīgie darbi (katrs 30% no vērtējuma)  
Noslēguma pārbaudījums: kursa eksāmens (rakstisks, 40% no vērtējuma)- integrēta 
rakstura jautājumi.  

Literatūra (01-mācību literatūra) 
1. Aktuālā savvaĜas sugu un biotopu apsaimniekošanas problemātika Latvijā  
AuniĦa A. red. - Latvijas Dabas fonds. 2008, 164 lpp.  
2. Augsnes ilgtspējīga izmantošana un aizsardzība. Nikodemus O. redakcijā –  
LU Akadēmiskais apgāds. 2009, 256 lpp.  
3. Atkritumu saimniecība – Latvijas atkritumu saimniecības asociācija. Rīga. 2007, 
132 lpp.  
4. KudreĦickis.I. „Dabas resursu pārvalde: enerăētikas saimniecība un gaisa 
aizsardzība”, lekciju kursa konspekts, LU EVF Vides zinātnes un pārvaldības katedra, 
2006.  
5. SegliĦš V. Zemes dzīĜu resursi – Raka. 2009, 380 lpp.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 
1. Atjaunojamie enerăijas resursi Latvijā -Būvniecības, enerăētikas un mājokĜu 
aăentūra, 2009.  
2. Blumberga, D., Dzene I., al Sedi T., Rucs D., Prasls H., Ketners M., Finstervalders 
T., Folka S., Jansens R.. Biogāze - Ekodoma, Rīga, 2008, 155 lpp.  
3. Eiropas vide: ceturtais novērtējums - Eiropas Vides aăentūra. 2007.  
(http://www.eea.europa.eu/lv/publications/state_of_environment_report_2007_1)  
4. IWRM as a Tool for Adaptation to Climate Change. CapNet training manual - 
Global Water Partnership. 128 pp.  
(http://www.cap-net.org/sites/cap-net.org/files/IWRU%20TxtLR.pdf)  
5. Jūrmalietis R. Ekoloăija: pamatkoncepcijas. Mācību palīglīdzeklis – LU EVF Vides 
pārvaldības katedra, 2008, 33 lpp.  



6. KalniĦš A. Biodegviela: ražošanas un izmantošanas iespējas Latvijā, 2005, 167.lpp.  
7. KĜaviĦš M., Andrušaitis A. (red.) Klimata mainība un globālā sasilšana - LU 
Akadēmiskais apgāds. 2008, 173 lpp.  
8. KĜaviĦš M. (red.), Nikodemuss O., SegliĦš V., Melecis V., Vircavs M.,  
ĀboliĦa K. Vides zinātne - LU Akadēmiskais apgāds. 2008. 599 lpp.  
9. ZariĦa Dz., Bendere R., Bioloăiski sadalāmo atkritumu apsaimniekošana, Rīga, 
2006.  
10. Zbicinski I., Stavenuiter J., Kozlowska B., van de Coevering H. Product Design 
and Life Cycle Assessment - Baltic University Press. 2007, 312 pp.  

 

 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 
1. AMBIO. A journal of the human environment. Royal Swedish Academy of 
Sciences.  
2. Environmental Management. Springer.  
3. Journal of Environmental Policy and Planning - Routledge.  
4. Vides vēstis.  
5. Water Resources Management. Springer.  
 



 
Kursa nosaukums Vides pārvalde: integrētā piekrastes attīstība 

Kursa kods SDSK6019 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestr32 

Zinātnes nozare Starpdisciplinārie studiju kursi 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16 

Kursa apstiprinājuma datums 10.03.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 
Hd. Pedagoğijas habil. doktors, prof. Raimonds Ernšteins 

Priekšzināšanas 
VidZ6023, Vides politika un līdzsvarota attīstība 

Kursa anotācija 
Studiju kursa mērėis ir pētnieciskā projekta darbā pārbaudīt apgūtās sabiedrības 
vadības un dabas resursu pārvaldes zināšanas un parādīt iegūtās izpratnes praktisku 
pielietojumu, izstrādājot kursa projektu vienā konkrētā sabiedrības vadības jomā - 
piekrastes teritoriju integrētā pārvaldībā. Studiju kurss sastāv no teorētiskās daĜas 
par integrētu piekrastes pārvaldību vietējo teritoriju ilgtspējīgai attīstībai un 
sagatavotā kursa projekta piekrastes pētījuma metodikā un saturā konkrētā 
organizācijā vai teritorijā.  

Rezultāti 
Kurss nodrošina padziĜinātu gan teorētisko, gan lietišėi orientētu zināšanu un 
prasmju apguvi un to pielietošanu konkrēti piekrastes, kā integratīvas dabas vides un 
sociālās vides mijsakarību sistēmas, stāvokĜa novērtējumā, problēmu identificēšanā 
un to risinājumu meklēšanā, alternatīvu izvērtēšanā un izvēlē rīcības programu 
izstrādāšanai. Kursa projekts tiek izstrādāts konkrētās piekrastes reăionu un/vai 
vietējo pašvaldību teritorijās pamatojoties uz dokumentu analīzi izvēlētā 
problēmteritorijā un literatūras resursiem piekrastes vides integrētas pārvaldes jomā, 
kā arī apstrādāto empīrisko informāciju.  

Kursu apraksts-plāns 
1. Piekrastes pārvaldība: integrētās pārvaldes koncepcija L4  
2. Pētījumu metodoloăija piekrastes integrētās pārvaldes jomā.  
Starppārbaudījums L4, S2  
3. Sabiedrības vadības pieredze piekrastes apsaimniekošanā. Starppārbaudījums L2, 
S4  
4. Integrētās pārvaldības rīcības programmas piekrastes pašvaldībās L2, S2  
5. Piekrastes komunikācijas pārvaldības saturs un process L4  
6. Grupu darbs un individuālā projekta darba aizstāvēšana S8  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Divi starppārbaudījumi (ziĦojums 20%, patstāvīgais darbs 30%).  
Noslēguma pārbaudījums: rakstiskais kursa eksāmens (50%).  

Literatūra (01-mācību literatūra) 
1. Vanags, Edvīns. Valsts pārvaldes reformas ārvalstīs un Latvijā. Rīga : Latvijas 



Statistikas institūts, 2007. 103 lpp. ISBN 97-89984-976-15-0.  
2. Durant F. Florino D.etc (ed.) Environmental Governance Reconsidered, MIT 
Press, 2004  
3. Ilmete Ž. Projektu vadīšanas nacionālās kompetences vadlīnijas. Latvijas 
Nacionālā projektu vadīšanas asociācija, Rīga, 2004 ,75.lpp  
4. Evaluation of Integrated Coastal Zone Management (ICZM) in Europe. 
Rupprecht Consult and International Ocean Institute (IOI). 2006. pp 1- 360.  
http://ec.europa.eu/environment/iczm/home.htm and professional ICZM portal by 
Europen Union for Coastal Conservation – Coastal Wiki  
5. Integrētā piekrastes pārvaldība. Mulitmēdiju tālmācības kurss. ES Leonardo 
projekts, EUCC, Rīga, 2006, 312.lpp.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 
1. Ernšteins R.,KauliĦš J.,KudreĦickis I., Sustainable Coastal Development 
Indicator System Studies In Latvia, International Conference „Coastal Environment 
2008”, May, Wessex Institute of Technology, Proceedings, WIT Press, UK, 14p, 
2008.  
2. Integrated Coastal Zone Management (ICZM). 
http://ec.europa.eu/environment/iczm/home.htm  
3. Indicator Guidelines - To adopt an indicators-based approach to evaluate Coastal 
sustainable development. EU Interreg project DEDUCE Consortium, Government 
of Catalonia, Barselona, 2007 - www.deduce.eu  
4. Kuršinska S., Zīlniece I., Ernšteins R. Integrēta vides komunikācija pašvaldības 
ilgtspējīgai pārvaldībai: mērėgrupu attīstība un sadarbība, rakstu krājums, 8. 
Starptautiskā zinātniski metodiskā konference „Cilvēks un vide”, Liepājas 
Universitāte, Liepāja, 2008.  
5. Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2008/56/EK (2008. gada 17. jūnijs), ar 
ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai jūras vides politikas jomā (Jūras stratēăijas 
pamatdirektīva).  
6. Pārskats par problēmām un konfliktsituācijām Kurzemes reăiona piekrastē. 2009.  
7. Ernsteins R. Local Agenda 21. Institute for Environmental Science and 
Management, University of Latvia, Riga, 2003, 100 pp  
8. Ernsteins R. Environmental communication, Institute for Environmental Science 
and Management, University of Latvia, Riga, 2003, 96 pp.  
9. 1. Welman, Kruger, Mitchell, Research Methodology, 3rd edit., Oxford 
University Press, 2005, 342 p.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 
1.Latvijas ZA Vēstis  
2.Projektu vadīšana. Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācijas žurnāls  
3.Journal of Environmental Policy and Planning. Routledge.  
4.Journal of Coastal Management, EUCC  
5.Ministru kabineta mājas lapa: http://www.mk.gov.lv  
 



 
Kursa nosaukums Vides pārvalde: ilgtspējīga sabiedrības attīstība  

Kursa kods SDSK6018 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko 

kontaktstundu skaits semestrī) 
32 

Zinātnes nozare Starpdisciplinārie studiju kursi 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
16 

Kursa apstiprinājuma datums 10.03.2010 

Institūcija, kura apstiprināja 

kursu 
Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 
Hd. Pedagoğijas habil. doktors, prof. Raimonds Ernšteins 

Priekšzināšanas 
VidZ6023, Vides politika un līdzsvarota attīstība 

Kursa anotācija 
Studiju kursa mērėis ir padziĜināt un paplašināt studentu zināšanas un prasmes 
inovatīvai sabiedrības vadības, t.sk. komunikatīvai, darbībai dažādās (īpaši ar vides 
aizsardzību tieši nesaistītās) valsts, pašvaldības un komerciālajās institūcijās un 
organizācijās, kā arī sadzīves vides pārvaldības sfērā .Studiju kurss sastāv no 
teorētiskās daĜas par vides pārvaldību ilgtspējīgai attīstībai sabiedrībā un sagatavotā 
kursa projekta ilgtspējīgas attīstības pētījuma metodikā un saturā konkrētā 
organizācijā vai teritorijā.  

Rezultāti 
Studiju nodarbībās un patstāvīgi individuāli/grupā izstrādājamā kursa projektā 
jāapgūst teorētiskās un jāpilnveido lietišėās zināšanas un prasmes sabiedrības vadības 
vides sektorā pētījumu veikšamai un iegūto atziĦu piemērošanai un inovāciju izstrādei 
un realizēšanai sabiedrībā/organizācijā un vietējās teritorijas/iestādes attīstībai, t.sk. 
piemēram, institūcijas/organizācijas un/vai teritorijas Lokālās Agenda 21 
sagatavošanā. Projekta darba pētījums jāizstrādā un jārealizē konkrētā 
organizācijā/institūcijā un/vai teritorijā/vietējā pašvaldībā utt.  

Kursu apraksts-plāns 
1. Ilgtspējīga attīstība inovācijai organizācijā/iestādē L4  
2. Sabiedrības vadības novērtējums un vides audits organizācijā. Starppārbaudījums 
L4, S2  
3. Pašvaldības vides pārvaldība un sociāli - ekonomiskā attīstība. Starppārbuadījums 
L2, S4  
4. Sabiedrības vadība un izglītība ilgtspējīgai attīstībai L2, S2  
5. Ilgtspējības komunikācijas saturs un process L4  
6. Grupu darbs un individuālā projekta darba aizstāvēšana S8  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Divi starppārbaudījumi (ziĦojums 20%, patstāvīgais darbs 30%).  
Noslēguma pārbaudījums: rakstiskais kursa eksāmens (50%).  



Literatūra (01-mācību literatūra) 
1. Vanags, Edvīns. Valsts pārvaldes reformas ārvalstīs un Latvijā. Rīga : Latvijas 
Statistikas institūts, 2007. 103 lpp. ISBN 97-89984-976-15-0.  
2. Latvija 2030: Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēăija (1. redakcija). 2008. 86. lpp. 
http://latvija2030.lv  
3. Durant F. Florino D.etc (ed.) Environmental Governance Reconsidered, MIT Press, 
2004  
4. Ilmete Ž. Projektu vadīšanas nacionālās kompetences vadlīnijas. Latvijas Nacionālā 
projektu vadīšanas asociācija, Rīga, 2004 ,75.lpp  
5. Ernsteins R. Environmental communication, Institute for Environmental Science 
and Management, University of Latvia, Riga, 2003, 96 pp.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 
1. Latvijas Nacionālais ziĦojums par ilgtspējīgu attīstību „Rio+10”. 2002.-56 lpp. 
http://www.vidm.gov.lv/lat/darbibas_veidi/ilgtspejiga_attistiba/  
2. Kuršinska S., Zīlniece I., Ernšteins R. Integrēta vides komunikācija pašvaldības 
ilgtspējīgai pārvaldībai: mērėgrupu attīstība un sadarbība, rakstu krājums, 8. 
Starptautiskā zinātniski metodiskā konference „Cilvēks un vide”, Liepājas 
Universitāte, Liepāja, 2008.  
3. Latvijas Ilgtspējīgas attīstības pamatnostādnes. LR Ministru kabinets, Rīga, 2002. 
http://www.vidm.gov.lv/lat/darbibas_veidi/ilgtspejiga_attistiba/  
4. Rudzīte M. ,,Ernšteins R. Municipālās vides pārvaldības cilvēkresursu attīstība: 
integratīvā vides sadarbība un komunikācijas sektorpolitika. Rakstu krājums, 8. 
Starptautiskā zinātniski metodiskā konference „Cilvēks un vide”, Liepājas 
Universitāte, Liepāja, 2008.)  
5. Miezaine, Zinta. Valsts pārvalde un NVO līdzdalība - efektīvu sadarbības modeli 
meklējot. Rīga : Nordik, 2003. 76 lpp. ISBN 9984-751-39-2.  
6. Ernsteins R. Local Agenda 21. Institute for Environmental Science and 
Management, University of Latvia, Riga, 2003, 100 pp  
7. 1. Welman, Kruger, Mitchell, Research Methodology, 3rd edit., Oxford University 
Press, 2005, 342 p.  
8. Kerzner, Harold. Project Management: A systems Approach to Planning, 
Scheduling and Controlling.6-th Edition John Wiley& Sons, Inc.,2003, 877 p  
9. E.Sullivan, G.Rassel, M.Berner, Research Methods for Public Administrators, 5th 
ed., Pearson, Longman, 2008  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 
1.Latvijas ZA Vēstis  
2.Projektu vadīšana. Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācijas žurnāls  
3.Journal of Environmental Policy and Planning. Routledge.  
4.Journal of Environmental Management, Elsevier  
5.Ministru kabineta mājas lapa: http://www.mk.gov.lv  
 



 

Kursa nosaukums 
Vides integratīvo pētījumu metodoloăija 

(problēmseminārs) 

Kursa kods VidZ6018 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko 

kontaktstundu skaits 

semestrī) 
32 

Zinātnes nozare Vides zinātne 

Zinātnes apakšnozare Vides pārvaldība 

Lekciju stundu skaits 25 

Semināru un praktisko 

darbu stundu skaits 
7 

Kursa apstiprinājuma 

datums 
01.04.2010 

Institūcija, kura 

apstiprināja kursu 
Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 
Dr. Bioloğijas doktors, asoc.prof. Roberts Jūrmalietis 
Dr. Ekonomikas doktors, prof. Biruta Sloka 
Hd. Pedagoğijas habil. doktors, prof. Raimonds Ernšteins 
Dr. Ėīmijas doktors, doc. Juris Benders 

Priekšzināšanas 
VidZ6016, Vides zinātnes un pārvaldības paradigma 
VidZ6027, Vides sistēmanalīze I (specseminārs) 

Kursa anotācija 
Vides integratīvo pētījumu metodoloăijas kurss sastāv no divām nosacītām daĜām – 
socioloăisko pētījumu metodikas par kvantitatīvajām un kvalitatīvajām 
pētnieciskajām metodēm un datu apstrādi, kā arī vides pārvaldības pētījumu teorētisko 
un praktisko attīstību un integratīvo pētniecisko pieeju un metodiku piemērošanu. 
Studiju kursa mērėis ir iepazīt galvenās pētniecības metodes un pētījumu organizāciju 
un apgūt zināšanas par integratīvo kvalitatīvo pētījumu salīdzinošo saturu un procesa 
būtību, kā arī iegūt prasmes organizēt šādus pētījumus vides pārvaldībā, vienlaikus 
nodrošinot zinātniskās izziĦas principu un interdisciplināro pētījumu sagatavošanu un 
realizāciju, ietverot dažādu disciplināro pētījumu apguvi un savstarpēju sistēmisku 
integrāciju. Īpaša uzmanību tiek veltīta apgūto metožu izmantošanai praktiskos 
pētījumos, kā arī plašāk pieejamām datorprogrammām, speciālās literatūras apskatam 
un izvērtējumam. Studentiem tiek nodrošināts speciālās literatūras saraksts, jaunākā 
informācija par publikācijām zinātniskos žurnālos, par interneta mājas lapām, datu 
bāzēm. 

Rezultāti 
Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par disciplinārām un integratīvām 
pētniecības metodēm un to izmantošanas iespējām, par jaunumiem statistikas datu 
bāzu un akadēmisko publikāciju datu bāzu izmantošanu, kā arī jaunākajām datu 
apstrādes metodēm un datorprogrammu nodrošinājumu. Kursa apguve veicina arī 
teorētisko un praktisko sagatavošanu maăistra darba pētnieciskās metodoloăijas un 



konkrēto metodiku nodaĜas izstrādē.  

Kursu apraksts-plāns 
1. Dabas vides un sociālās vides mijsakarību sistēmas pētniecība: integratīvā 
metodoloăija L2  
2. Vispārējā informācija par pētījumu veidiem un pētniecības darba organizāciju. 
Pielietojamo programmu pakešu raksturojums (SPSS, EViews, Excel, u.c) un datu 
apstrāde L4  
3. Kvantitatīvās pētniecības metodes un to izmantošanas iespējas L5, S3  
4. Kvalitatīvo pētniecības metožu vispārējs raksturojums un to izmantošanas 
priekšnosacījumi. Aptauju veidi un to organizēšanas galvenie priekšnosacījumi L4  
5. Videszinātniskie un vides pārvaldības pētījumi: filozofiskie un ētiskie aspekti. 
Veselības zinātnes un psiholoăijas pētījumu metodes L4 
6. Vides pētījumu veidi, resursi, teorētiskās un praktiskās pamatizstrādnes. 
Integrācijas nepieciešamība L2, S2  
7. Integratīvais problēmsituācijas analīzes pētījums (case study research). Kompleksās 
situācijas kā mijiedarbību, tēmu un problēmu funkcionēšanas analīzes pētījums L2, S2 
8. Diskursa analīzes pētījums. Pašaktīvās darbības pētījuma (action research). 
Novērtējums kā pētījums L2  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Divi starppārbaudījumi par socioloăisko pētījumu metodiku (kontroldarbs 20% un 
patstāvīgais mājas drabs 30% apjomā)  
Starppārbaudījums – patstāvīgais darbs par integrētā problēmsituācijas analīzes 
pētījuma realizāciju vides pārvaldībā (40% vērtējuma). 
Noslēguma pārbaudījums – rakstiskais eksāmens (10%)  

Literatūra (01-mācību literatūra) 
1. E.Sullivan, G.Rassel, M.Berner, Research Methods for Public Administrators, 5th 
ed., Pearson, Longman, 2008, 500 p.  
2. William Lawrence Neuman, Social Research Methods: Qualitative and 
Quantitative Approaches, 6th edit., Pearson, 2006, 592 p.  
3. Cunningham W.P. Cunningham M.A. Principles of Environmental Science: Inquiry 
and applications.- McGraw Hill, 2006  
4. Welman, Kruger, Mitchell, Research Methodology, 3rd edit., Oxford University 
Press, 2005, 342 p.  
5. KĜaviĦš M. (red.), Nikodemuss O., SegliĦš V., Melecis V., Vircavs M., ĀboliĦa K. 
Vides zinātne. LU Akadēmiskais apgāds. 2008. 599 lpp.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 
1. Vakerneidžels M., Rīss V. Mūsu ekoloăiskais pēdas nospiedums, Rīga, Norden 
AB, 2000, 193 lpp.  
2. J.Bortz, N.Döring, Forschungsmethoden und Evaluation, 3 Auflage, Springer, 
2002, 812 s.  
3. Ryden L., Migula P., Andersson M. (Eds). Environmental Science: Understanding, 
Protecting, and Managing the Environment in the Baltic Sea Region. – The Baltic 
University Press, 2003.  
4. John W.Creswell, Research Design, Qualitative, Quantitative and Mixed Methods 
Approaches, 3rd edit., SAGE Publications, 2009, 260 p.  
5. The A – Z of Social Research. A Dictionary of Key Social Science Research 
Concepts, Edited by Robert L.Miller&Juhn D.Brewer, Sage Publications, 2003, 345 
p.  
6. Research Training for Social Scientists, A Handbook for Postgraduate Researchers, 
edited by D.Burton, Sage Publications, 2000, 503 p  



7. Advanced Tools for Sustainability Assessment (ES 6. ietvara programmas projekta 
materiāli) - http://ivm5.ivm.vu.nl/sat/  
8. Andy Field, Discovering Statistics Using SPSS, 2nd edit., Sage Publications, 2005, 
779 p.  
9. Abdelmonem Afifi, Virginia A.Clark, Susane May, Computer-aided Multivariate 
Analysis, 4th edit., Chapman& Hall/CRC, 2004, 489 p.  
10. Pauld D. Leedy, Practical Research: Planning and Design, 6th edit., Prentice Hall, 
2005, 319 p.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 
1. Environemntal Communication: Nature and Culture  
2. Environmental Management, Springer.  
3. Environmental Policy and Planning  
4. Latvijas Universitātes iekšējās kārtības noteikumi studējošajiem (Latvijas 
Universitātes Studiju noteikumi):  
http://www.lu.lv/par/svarigakie-dokumenti-un-statistika/noteikumi-un-
kartibas/latvijas-universitates-ieksejas-kartibas-noteikumi-studejosajiem  
5. Zinātnisko žurnālu datu bāze Sage Journals Online 
http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/datubazes/  
Zinātnisko žurnālu datu bāze EBSCO  
Zinātnisko žurnālu datu bāze EMERALD  
Zinātnisko žurnālu datu bāze Springer Link  
Zinātnisko žurnālu datu bāze Science Direct  
Zinātniskais žurnāls Latvijas ZinātĦu akadēmijas vēstis  
Zinātniskais žurnāls International Journal of Public Administration Zinātniskais 
žurnāls Journal of Public Administration Research  
Zinātniskais žurnāls Journal of Policy Analysis and Management  
Zinātniskais žurnāls International Review of Administrative Science  
Zinātniskais žurnāls Journal of Public Administration Research and Theory  
Latvijas Zinātnes padomes mājas lapa http://www.lzp.lv  
http://www.zinatne.lv  
http://www.cordis.lu  
http://www.lu.lv/petnieciba/  
http://www.izm.gov.lv  



 
Kursa nosaukums Vides sistēmanalīze I (specseminārs) 

Kursa kods VidZ6027 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko 

kontaktstundu skaits semestrī) 
32 

Zinātnes nozare Vides zinātne 

Zinātnes apakšnozare Vides pārvaldība 

Lekciju stundu skaits 11 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
21 

Kursa apstiprinājuma datums 01.04.2010 

Institūcija, kura apstiprināja 

kursu 
Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 
Hd. Pedagoğijas habil. doktors, prof. Raimonds Ernšteins 

Priekšzināšanas 
VidZ6016, Vides zinātnes un pārvaldības paradigma 

Kursa anotācija 
Studiju kursa mērėis ir apgūt akadēmiskās zināšanas un izpratni par dabas vides un 
sociālekonomiskās vides mijsakarību sistēmas izziĦu un mijiedarbību procesa pārveidi 
un sistēmu analīzes izmantošanā vides pārvaldības sistēmas un tās apakšsistēmu izpētē 
un risinājumu dizainā, kā arī praktiskās prasmes akadēmiskā pētījuma (maăistra darba) 
realizācijai - tematiskai problēmizvēlei atbilstoši galvenajām likumsakarībām vides 
pārvaldības teorijā un praksē, ievērojot un piemērojot pētījuma patstāvīgas 
akadēmiskas izstrādes, noformēšanas, prezentēšanas un publiskās aizstāvēšanas 
kontekstu.  
Kursā paredzēts sniegt pamatzināšanas dinamisku sistēmu analīzē, iepazīstināt 
studentus ar sistēmiskās domāšanas pamatprincipiem, attīstīt sistēmiskās domāšanas 
prasmes un dot iemaĦas sistēmu dinamikas metodoloăijas pielietošanai vides 
problēmu formulēšanā un vides pārvaldības lēmumu izstrādē. Kursa galvenie 
jautājumi ir sistēmas un sistēmas struktūras jēdziens, cēlonības kontūru un 
atgriezenisko saišu analīze, sistēmu vispārīgie uzvedības tipi un vispārīgās struktūras 
(arhetipi), kursā tiek demonstrēts globālās attīstības sistēmdinamiskais modelis.  

Rezultāti 
Studenti iegūst interdisicplinārās zināšanas un interaktīva darba prasmes vides 
pārvaldības sistēmu analīzē un alternatīvo risinājumu dizainā. Pamatojoties uz kursā 
iegūtajām prasmēm, studenti spēj pastāvīgi analizēt sistēmas uzvedības tipu, noteikt šo 
uzvedību izraisošo sistēmas struktūru un identificēt galvenos sistēmas elementus un 
cēlonības kontūrus, kurus nepieciešams ietekmēt vides pārvaldības procesā.  
Paralēli vispārējām metodoloăiskām un specializētām metodiskām lekcijām tiek 
realizētas seminārnodarbības individuālai līdzdalībai, kā arī interaktīvam darbam 
starpdisciplinārās grupās, īpaši studentu komandu darbībai konkrēto un imitēto 
interdisciplināro vides un tās pārvaldības problēmu sistēmrisinājumā t.sk. arī mācību 
spēku komandas (team teaching) kopdarbībā. Studenti tiek pakāpeniski sagatavoti gan 
lauka studiju pētījumiem, gan maăistra darba pētījuma izstrādei valsts un pašvaldības 



vides pārvaldības organizacijās/iestādēs un teritorijās.  

Kursu apraksts-plāns 
1. Vides pārvaldība kā dabas un sociālās vides mijsakarību sistēmas izziĦa un 
pārveide.  
Pētnieciskā darba struktūra un saturs L2  
2. Sistēmas jēdziens. Sistēmiskās domāšanas pamatprincipi L2  
3. Sistēmas uzvedības vispārējie tipi. Sistēmu struktūras arhetipi L1, S3  
4. Attīstības sistēmdinamiskais modelis. Sistēmiskās domāšanas nozīme vides 
pārvaldībā L2, S2  
5. Vides pārvaldības sektorālās sistēmas un pētījumi   
5.1. Biodaudzveidības resursu izmantošanas (t.sk. dabas aizsardzības) un vides 
veselības aprūpes problēmsektoru ilgtspējīgums L1, S2  
5.2. Klimata pārmaiĦu un gaisa piesārĦojuma ierobežošana L1, S2  
5.3. Ūdens resursu pārvaldība L1, S2  
5.4. Atkritumu saimniecības pārvalde L1, S2  
6. Maăistra akadēmiskā pētījuma problēmonstādnes izstrādne - vides sistēmanalīzes 
situāciju novērtēšana galvenajos vides pārvaldības sektoros. Grupu darbs un izstrādnes 
aizstāvēšanas un diskusiju seminārs S8  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Vides sistēmanalīzes kurss tiek realizēts trīs daĜās katrā no pirmajiem trim maăistra 
studiju programmas semestriem kopumā 8 kredītpunktu apjomā, paredzot 
kontaktnodarbības un patstāvīgo studentu darbu (attiecīgi 2, 2 un 4 kredītpunktu 
apjomā pa semestriem) ar atbilstoši plānotiem semestra pārbaudījumu darbiem.  
I semestris:  
1– starppārbaudījums –patstāvīgais darbs par vides sistēmu struktūru arhetipiem 
(20%);  
2- starppārbaudījums-  patstāvīgais darbs par vides sistēmanalīzes situāciju 
novērtējumu izvēlētajos vides pārvaldības sektoros(20%);  
3-starppārbaudījums -individuāli sagatavota pētnieciskā darba problēmnostādnes 
vadlīnijas (50%) 
4- noslēguma pārbaudījums-rakstiskais eksāmens (10%) 

Literatūra (01-mācību literatūra) 
1. Boardman J., Sauser B. System Thinking: Copying with 21st Century Problems, 
Taylor & Francis/CRC Press, Boca Raton (Florida), 2008, 240 pages.  
2. Gibson D., Levine L., Novak W.E., Using System Archetypes to Identify Failure 
Patterns in Acquisition, Carnegie Mellon Software Engineering Institute, Pitsburgh, 
2006, 40 p, internera resurss www.sei.cmu.edu/library/assets/archetypes.pdf  
3. Ryden L., Migula P., Andersson M. (Eds). Environmental Science. - A Baltic 
University Publication, 2002.  
4. KĜaviĦš M. (red.), Nikodemuss O., SegliĦš V., Melecis V., Vircavs M., ĀboliĦa K. 
Vides zinātne. LU Akadēmiskais apgāds. 2008. 599 lpp.  
5. Meadows Donella, Randers Jorgen, Meadows Dennis. „Limits to Growth: the 30-
year Update”, Chelsea Green Publishing, 2004, 338.p.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 
1. Bioloăiskā daudzveidība Latvijā: informācijas un sadarbības tīkls (CHM). – R., 
2007-2009. http://biodiv.lvgma.gov.lv/  
2. Bendere R., ZariĦa Dz., Vīksne A. Atkritumu saimniecība (2. papild.izd.). –  
R.: Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija, Reklāmas aăentūra NRJ, Rīga, 2007  
3. Eric Wolstenholme „Using generic system archetypes to support thinking and 
modelling”, Sys.Dyn.Rev 20, 341-356 (2004), pieejams 



http://www.symmetricsd.co.uk/files/using_generic_system_archetypes.pdf  
4. Cunningham W.P., Cunningham M.A. Principles of Environmental Science: Inquiry 
and Applications. – McGraw Hill, 2006  
5. Vakerneidžels M., Rīss V. “Mūsu ekoloăiskās pēdas nospiedums”, Rīga, Norden 
AB, 2000, 193 lpp.  
6. Eiropas ūdeĦi: uz indikatoriem balstīts novērtējums. Kopsavilkums – Eiropas Vides 
Aăentūra. 2003. 
(http://www.eea.europa.eu/lv/publications/report_2003_0617_150910)  
7. Eglīte M. (sast.). Vides veselība. – Rīgas StradiĦa Universitāte, 2008.  
8. New Approaches to Adaptive Water Management under Uncertainty. – Work Block 
1: Transition towards Adaptive Management in River Basins 
(http://www.newater.info/index.php?view=folders&showPage=1063)  
9. Solomon S. et al. (eds.). Climate Change 2007: The Physical Science Basis. 
Contribution of Working Group 1 to the 4th Assessment Report of the 
Interngovernmental Panel on Climate Change – Cambridge University Press, 
Cambridge, UK & New York, USA. http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-
report/ar4/wg1/ar4-wg1-spm.pdf  
10. Upju baseinu apsaimniekošanas plāni (http://www.meteo.lv/public/29935.html)  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 
1. Ambio  
2. Environmental and Resource Economics (Kluiver Academic Publishers)  
3. Environmental Management, Springer-Verlag, N.Y.  
4. Internation Journal on Ecological Modelling and Systems Ecology (Elsevier 
Science)  
5. International Journal of Sustainable Development and World Ecology  
6. Journal of Environmental Science and Health  
7. Nature  
8. Sustainable Development, John Wiley & Sons  
9. Systems Dynamics Review (MTI)  
10. “The System Dynamics Review” (System Dynamic Society),  
11. “The System Thinker” (Pregasus Communic).  
12. “Journal of Policy Modelling” (Elsevier Science),  
 



 
Kursa nosaukums Vides sistēmanalīze II (specseminārs) 

Kursa kods VidZ6040 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko 

kontaktstundu skaits semestrī) 
32 

Zinātnes nozare Vides zinātne 

Zinātnes apakšnozare Vides pārvaldība 

Lekciju stundu skaits 12 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
20 

Kursa apstiprinājuma datums 01.04.2010 

Institūcija, kura apstiprināja 

kursu 
Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 
Dr. Bioloğijas doktors, asoc.prof. Roberts Jūrmalietis 
Hd. Pedagoğijas habil. doktors, prof. Raimonds Ernšteins 
Dr. Ėīmijas doktors, doc. Juris Benders 

Priekšzināšanas 
VidZ6027, Vides sistēmanalīze I (specseminārs) 

Kursa anotācija 
Studiju kursa mērėis ir apgūt akadēmiskās zināšanas un izpratni par dabas vides un 
sociālekonomiskās vides mijsakarību sistēmas izziĦu un mijiedarbību procesa 
pārveidi, kā arī praktiskās prasmes akadēmiskā pētījuma (maăistra darba) realizācijai - 
tematiskai problēmizvēlei atbilstoši galvenajām likumsakarībām vides pārvaldības 
teorijā un praksē, ievērojot un piemērojot pētījuma patstāvīgas akadēmiskas izstrādes, 
noformēšanas, prezentēšanas un publiskās aizstāvēšanas kontekstu.  

Rezultāti 
Studenti iegūst interdisicplinārās zināšanas un interaktīva darba prasmes vides 
pārvaldības sistēmu analīzē un alternatīvo risinājumu dizainā. Pamatojoties uz kursā 
iegūtajām prasmēm, studenti spēj pastāvīgi analizēt sistēmas uzvedības tipu, noteikt šo 
uzvedību izraisošo sistēmas struktūru un identificēt galvenos sistēmas elementus un 
cēlonības kontūrus, kurus nepieciešams ietekmēt vides pārvaldības procesā.  
Paralēli vispārējām metodoloăiskām un specializētām metodiskām lekcijām tiek 
realizētas seminārnodarbības individuālai līdzdalībai, kā arī interaktīvam darbam 
starpdisciplinārās grupās, īpaši studentu komandu darbībai konkrēto un imitēto 
interdisciplināro vides un tās pārvaldības problēmu sistēmrisinājumā t.sk. arī mācību 
spēku komandas (team teaching) kopdarbībā. Studenti tiek pakāpeniski sagatavoti gan 
lauka studiju pētījumiem, gan maăistra darba pētījuma izstrādei valsts un pašvaldības 
vides pārvaldības organizacijās/iestādēs un teritorijās.  

Kursu apraksts-plāns 
1. Dabaszinātnisko pētījumu metodes vides zinātnē un pārvaldībā 4L  
2. Akadēmiskā pētījuma plānojuma pamatelementi un to realizācija maăistra darba 
pētījumā 2L  
3. Vides pārvaldības sektoru sistēmanalīzes situāciju novērtēšana (dabas aizsardzība, 



ūdenssaimniecība, atkritumsaimniecība, energosaimniecība un vides komunikācija 
u.c.) 4L  
4. Vides pārvaldības un sektortēmu literatūras un dokumentu analīze 4S  
5. Pētījuma metodoloăijas attīstības novērtējums 4S  
6. Publiskā runa un vides diskurss. Maăistra akadēmiskā pētījuma problēmonstādnes 
izstrādne un aizstāvēšana - vides pārvaldības sistēmanalīzes situāciju novērtēšana 
galvenajos vides pārvaldības sektoros. Grupu darbs un izstrādnes aizstāvēšanas un 
diskusiju seminārs 2L, 12S  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Vides sistēmanalīzes kurss tiek realizēts trīs daĜās katrā no pirmajiem trim maăistru 
studiju programmas semestriem kopumā 8 kredītpunktu apjomā, paredzot 
kontaktnodarbības un patstāvīgo studentu darbu (attiecīgi 2, 2 un 4 kredītpunktu 
apjomā pa semestriem) ar atbilstoši plānotu semestra pārbaudījumu darbiem.  
II semestris  
1 – starppārbaudījums( 25% apjomā)- referāts par izvēlētas vides pārvaldības 
sektortēmas literatūras avotu analīzi;  
2- starppārbaudījums( 25% apjomā)- referāts par socioloăiska pētījuma aprobācijas 
izstrādni;  
3- noslēguma pārbaudījums- rakstiskais eksāmens (50%) individuāli sagatavota 
pētnieciskā darba problēmnostādnes vadlīnijas.  

Literatūra (01-mācību literatūra) 
1. Boardman J., Sauser B. System Thinking: Copying with 21st Century Problems, 
Taylor & Francis/CRC Press, Boca Raton (Florida), 2008, 240 pages.  
2. Gibson D., Levine L., Novak W.E., Using System Archetypes to Identify Failure 
Patterns in Acquisition, Carnegie Mellon Software Engineering Institute, Pitsburgh, 
2006, 40 p, internera resurss www.sei.cmu.edu/library/assets/archetypes.pdf  
3. Ryden L., Migula P., Andersson M. (Eds). Environmental Science. - A Baltic 
University Publication, 2002.  
4. KĜaviĦš M. (red.), Nikodemuss O., SegliĦš V., Melecis V., Vircavs M., ĀboliĦa K. 
Vides zinātne. LU Akadēmiskais apgāds. 2008. 599 lpp.  
5. Meadows Donella, Randers Jorgen, Meadows Dennis. „Limits to Growth: the 30-
year Update”, Chelsea Green Publishing, 2004, 338.p.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 
1. Bioloăiskā daudzveidība Latvijā: informācijas un sadarbības tīkls (CHM). – R., 
2007-2009. http://biodiv.lvgma.gov.lv/  
2. Bendere R., ZariĦa Dz., Vīksne A. Atkritumu saimniecība (2. papild.izd.). –  
R.: Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija, Reklāmas aăentūra NRJ, Rīga, 2007  
3. Eric Wolstenholme „Using generic system archetypes to support thinking and 
modelling”, Sys.Dyn.Rev 20, 341-356 (2004), pieejams 
http://www.symmetricsd.co.uk/files/using_generic_system_archetypes.pdf  
4. Cunningham W.P., Cunningham M.A. Principles of Environmental Science: Inquiry 
and Applications. – McGraw Hill, 2006  
5. Vakerneidžels M., Rīss V. “Mūsu ekoloăiskās pēdas nospiedums”, Rīga, Norden 
AB, 2000, 193 lpp.  
6. Eiropas ūdeĦi: uz indikatoriem balstīts novērtējums. Kopsavilkums – Eiropas Vides 
Aăentūra. 2003. 
(http://www.eea.europa.eu/lv/publications/report_2003_0617_150910)  
7. Eglīte M. (sast.). Vides veselība. – Rīgas StradiĦa Universitāte, 2008.  
8. New Approaches to Adaptive Water Management under Uncertainty. – Work Block 
1: Transition towards Adaptive Management in River Basins 
(http://www.newater.info/index.php?view=folders&showPage=1063)  



9. Solomon S. et al. (eds.). Climate Change 2007: The Physical Science Basis. 
Contribution of Working Group 1 to the 4th Assessment Report of the 
Interngovernmental Panel on Climate Change – Cambridge University Press, 
Cambridge, UK & New York, USA. http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-
report/ar4/wg1/ar4-wg1-spm.pdf  
10. Upju baseinu apsaimniekošanas plāni (http://www.meteo.lv/public/29935.html)  

 

 

 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 
1. Ambio  
2. Environmental and Resource Economics (Kluiver Academic Publishers)  
3. Environmental Management, Springer-Verlag, N.Y.  
4. Internation Journal on Ecological Modelling and Systems Ecology (Elsevier 
Science)  
5. International Journal of Sustainable Development and World Ecology  
6. Journal of Environmental Science and Health  
7. Nature  
8. Sustainable Development, John Wiley & Sons  
9. Systems Dynamics Review (MTI)  
10. “The System Dynamics Review” (System Dynamic Society),  
11. “The System Thinker” (Pregasus Communic).  
12. “Journal of Policy Modelling” (Elsevier Science),  
 



 
Kursa nosaukums Vides sistēmanalīze III 

Kursa kods VidZ6028 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 

skaits semestrī) 
64 

Zinātnes nozare Vides zinātne 

Zinātnes apakšnozare Vides pārvaldība 

Lekciju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
32 

Kursa apstiprinājuma datums 01.04.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 
Dr. Bioloğijas doktors, asoc.prof. Roberts Jūrmalietis 
Dr. InženierzinātĦu doktors, asoc.prof. Ivars KudreĦickis 
Hd. Pedagoğijas habil. doktors, prof. Raimonds Ernšteins 
Dr. Fizikas doktors, doc. Rūta Bendere 

Priekšzināšanas 
VidZ6027, Vides sistēmanalīze I (specseminārs) 
VidZ6040, Vides sistēmanalīze II (specseminārs) 

Kursa anotācija 
Studiju kursa mērėis ir apgūt akadēmiskās zināšanas un izpratni par dabas vides un 
sociālekonomiskās vides mijsakarību sistēmas un tās vides pārvaldības apakšsistēmu 
izziĦu un mijiedarbību procesa pārveidi, kā arī praktiskās prasmes akadēmiskā 
pētījuma (maăistra darba) realizācijai - tematiskai problēmizvēlei atbilstoši 
galvenajām likumsakarībām vides pārvaldības teorijā un praksē, ievērojot un 
piemērojot pētījuma patstāvīgas akadēmiskas izstrādes, noformēšanas, prezentēšanas 
un publiskās aizstāvēšanas kontekstu. Studenti apgūst pētnieciskā darba zināšanas un 
prasmes tieši saistībā ar vides pārvaldības sistēmanalīzes situāciju izpēti un 
novērtēšanu, risinājumu plānošanu un pārvaldi galvenajos vides pārvaldības sektoros 
(dabas aizsardzība, ūdenssaimniecība, atkritumsaimniecība, energosaimniecība un 
vides komunikācija u.c.) LR praksē. Atsevišėas specifisko apakštēmu nodarbības 
kursā realizē pieaicinātie eksperti. 

Rezultāti 
Studenti iegūst interdisicplinārās zināšanas un interaktīva darba prasmes vides 
pārvaldības sistēmu analīzē un alternatīvo risinājumu dizainā. Pamatojoties uz kursā 
iegūtajām prasmēm, studenti spēj pastāvīgi analizēt sistēmas uzvedības tipu, noteikt šo 
uzvedību izraisošo sistēmas struktūru un identificēt galvenos sistēmas elementus un 
cēlonības kontūrus, kurus nepieciešams ietekmēt vides pārvaldības procesā.  
Paralēli vispārējām metodoloăiskām un specializētām metodiskām lekcijām tiek 
realizētas seminārnodarbības individuālai līdzdalībai, kā arī interaktīvam darbam 
starpdisciplinārās grupās, īpaši studentu komandu darbībai konkrēto un imitēto 
interdisciplināro vides un tās pārvaldības problēmu sistēmrisinājumā t.sk. arī mācību 
spēku komandas (team teaching) kopdarbībā. Studenti tiek pakāpeniski sagatavoti gan 
lauka studiju pētījumiem, gan maăistra darba pētījuma izstrādei valsts un pašvaldības 



vides pārvaldības organizacijās/iestādēs un teritorijās.  

 

 

Kursu apraksts-plāns 
1. Pētnieciskā procesa būtība vides pārvaldībā un tā realizācijas teorētiskās un 
praktiskās zināšanas un prasmes L2  
2. Pētījumi vides pārvaldības problēmas izziĦā un pārveidē – pilotpētījuma posms L2, 
S2  
3. Zinātnisko datu apstrādes un reprezentācijas L4  
4. Vides pārvaldības sektoru sistēmanalīzes situāciju pētījumi un novērtēšana - dabas 
aizsardzība, ūdenssaimniecība, atkritumu saimniecība, energosaimniecība un klimata 
pārmaiĦas, vides veselība, vides komunikācija u.c. starptautiskajā un LR praksē  
L20, S10  
5. Vides politika un tā realizācijas plānošana un rīcības programmēšana praksē. 
Pētniecisko rezultātu aprobācijas S4  
6. Zinātniskais pētījums un publikācijas L2  
7. Maăistra akadēmiskā pētījuma problēmonstādnes izstrādne un aizstāvēšana - vides 
pārvaldības sistēmanalīzes situāciju novērtēšana galvenajos vides pārvaldības 
sektoros. Grupu darbs un izstrādnes aizstāvēšanas un diskusiju seminārs L2, S16  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Vides sistēmanalīzes kurss tiek realizēts trīs daĜās katrā no pirmajiem trim maăistru 
studiju programmas semestriem kopumā 8 kredītpunktu apjomā, paredzot 
kontaktnodarbības un patstāvīgo studentu darbu (attiecīgi 2, 2 un 4 kredītpunktu 
apjomā pa semestriem) ar atbilstoši plānotiem semestra pārbaudījumu darbiem.  
III semestris  
1- starppārbaudījums ( 25% apjomā)- referāts par problēmpētījuma zinātnisko datu 
apstrādi un reprezentāciju;  
2- starppārbaudījums ( 25% apjomā)- referāts par vides rīcībpolitikas programmas 
vadlīnijām;  
3-noslēguma pārbaudījums – rakstiskais eksāmens (50% apjomā)- individuāli 
sagatavota pētnieciskā darba problēmnostādnes vadlīnijas.  

Literatūra (01-mācību literatūra) 
1. Boardman J., Sauser B. System Thinking: Copying with 21st Century Problems, 
Taylor & Francis/CRC Press, Boca Raton (Florida), 2008, 240 pages.  
2. Gibson D., Levine L., Novak W.E., Using System Archetypes to Identify Failure 
Patterns in Acquisition, Carnegie Mellon Software Engineering Institute, Pitsburgh, 
2006, 40 p, internera resurss www.sei.cmu.edu/library/assets/archetypes.pdf  
3. Ryden L., Migula P., Andersson M. (Eds). Environmental Science. - A Baltic 
University Publication, 2002.  
4. KĜaviĦš M. (red.), Nikodemuss O., SegliĦš V., Melecis V., Vircavs M., ĀboliĦa K. 
Vides zinātne. LU Akadēmiskais apgāds. 2008. 599 lpp.  
5. Meadows Donella, Randers Jorgen, Meadows Dennis. „Limits to Growth: the 30-
year Update”, Chelsea Green Publishing, 2004, 338.p.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 
1. Bioloăiskā daudzveidība Latvijā: informācijas un sadarbības tīkls (CHM). – R., 
2007-2009. http://biodiv.lvgma.gov.lv/  
2. Bendere R., ZariĦa Dz., Vīksne A. Atkritumu saimniecība (2. papild.izd.). –  
R.: Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija, Reklāmas aăentūra NRJ, Rīga, 2007  
3. Eric Wolstenholme „Using generic system archetypes to support thinking and 
modelling”, Sys.Dyn.Rev 20, 341-356 (2004), pieejams 



http://www.symmetricsd.co.uk/files/using_generic_system_archetypes.pdf  
4. Cunningham W.P., Cunningham M.A. Principles of Environmental Science: Inquiry 
and Applications. – McGraw Hill, 2006  
5. Vakerneidžels M., Rīss V. “Mūsu ekoloăiskās pēdas nospiedums”, Rīga, Norden 
AB, 2000, 193 lpp.  
6. Eiropas ūdeĦi: uz indikatoriem balstīts novērtējums. Kopsavilkums – Eiropas Vides 
Aăentūra. 2003. 
(http://www.eea.europa.eu/lv/publications/report_2003_0617_150910)  
7. Eglīte M. (sast.). Vides veselība. – Rīgas StradiĦa Universitāte, 2008.  
8. New Approaches to Adaptive Water Management under Uncertainty. – Work Block 
1: Transition towards Adaptive Management in River Basins 
(http://www.newater.info/index.php?view=folders&showPage=1063)  
9. Solomon S. et al. (eds.). Climate Change 2007: The Physical Science Basis. 
Contribution of Working Group 1 to the 4th Assessment Report of the 
Interngovernmental Panel on Climate Change – Cambridge University Press, 
Cambridge, UK & New York, USA. http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-
report/ar4/wg1/ar4-wg1-spm.pdf  
10. Upju baseinu apsaimniekošanas plāni (http://www.meteo.lv/public/29935.html)  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 
1. Ambio  
2. Environmental and Resource Economics (Kluiver Academic Publishers)  
3. Environmental Management, Springer-Verlag, N.Y.  
4. Internation Journal on Ecological Modelling and Systems Ecology (Elsevier 
Science)  
5. International Journal of Sustainable Development and World Ecology  
6. Journal of Environmental Science and Health  
7. Nature  
8. Sustainable Development, John Wiley & Sons  
9. Systems Dynamics Review (MTI)  
10. “The System Dynamics Review” (System Dynamic Society),  
11. “The System Thinker” (Pregasus Communic).  
12. “Journal of Policy Modelling” (Elsevier Science),  
 



 
Kursa nosaukums Maăistra darbs  

Kursa kods VidZ6026 

Kredītpunkti 20 

ECTS kredītpunkti 30 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 

skaits semestrī) 
 

Zinātnes nozare Vides zinātne 

Zinātnes apakšnozare Vides pārvaldība 

Kursa apstiprinājuma datums 01.04.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 
Hd. Pedagoğijas habil. doktors, prof. Raimonds Ernšteins 

Kursa anotācija 
Kursa mērėis ir maăistra darba izstrāde un publiska aizstāvēšana atbilstoši pētnieciska 
rakstura darba prasībām kā akadēmiskam pētījumam ar oriăinālu ievirzi izvēlētajā 
vides zinātnes apakšnozarē - vides pārvaldībā, kura teorētiskā novitāte un praktiskais 
nozīmīgums ir samērojams ar zinātniskās publikācijas līmeni. Maăistra darbs ir studiju 
programmas sastāvdaĜa, kura tiek realizēta docētāja ( maăistra darba vadītāja ) 
pārraudzībā un kuras vispārējo vadību veic programmas direktors un programmas 
Metodiskā padome.  

Rezultāti 
Studenti iegūst interdisicplinārās zināšanas un interaktīva darba prasmes vides 
pārvaldības sistēmu izpētē un alternatīvo risinājumu dizainā un izstrādē, kā arī lietiško 
vides pārvaldības vadlīniju plānošanā un sagatavošanā.  
Visas maăistra studiju programmas realizācijas laikā studenti tiek pakāpeniski 
sagatavoti zinātniski pētnieciskam darbam vides zinātnes nozarē un vides pārvaldības 
apakšnozarē un apgūst prakstisko pieredzi un zināšanas lauka studiju pētījumos un 
projektos, pēctecīgi sagatavojoties maăistra darba pētījuma izstrādei valsts, 
pašvaldības vai citās vides pārvaldības organizacijās/iestādēs un teritorijās.  

Kursu apraksts-plāns 
1. Maăistra darbs ir patstāvīgi veikts pētījums par konkrētas vides pārvaldības 
problēmas sistēmisko analīzi un pārvaldības risinājumu, t.sk. saistībā ar konkrētām 
teritorijām un/vai vides objektiem, izmantojot nozares zinātniskās metodoloăijas 
nodrošinājumu. Tiek noteiktas galvenās zinātniskā satura un struktūras prasības, un 
nosacījumi maăistra darba izstrādē.  
2. Maăistra darba struktūras sastāvdaĜas ir - titullapa, anotācija latviešu valodā un 
angĜu valodā vai vācu valodā, kas ietver īsas ziĦas par maăistra darba saturu, t.sk. 
pētītajām problēmām un svarīgākajiem rezultātiem, satura rādītājs, apzīmējumu un 
saīsinājumu saraksts (ja nepieciešams), ievads, darba pamatdaĜa, ko sadala nodaĜās un 
apakšnodaĜās, nobeigums, darbā izmantotās literatūras saraksts, pielikumi, noslēguma 
lapa, pētījuma patstāvīguma apliecinājums.  
3. Ievadā tiek raksturota darba problemātika, iepazīstināts ar šajā jomā jau paveikto, 
apskatīts risināmo problēmu loks, formulēts darba mērėis, hipotēze/problēmjautājumi 
un atbilstoši veicamie pētījuma uzdevumi, norādītas pētījumā izmantotās metodes un 
paĦēmieni.  
4. Par darba pamatdaĜas saturu un struktūru students vienojas ar darba vadītāju un 



sistematizētā veidā sniedz pētāmās problēmas teorētisko analīzi un autora pētījumu 
gaitu un iegūtos rezultātus. Tradicionāli darba pamatdaĜa sastāv no četriem 
galvenajiem blokiem (vai no daĜām) - literatūras datu un problēmsituācijas analīze, 
pētījumam izvēlētā metodoloăija un konkrētās pētnieciskās metodes, pētnieciskā 
procesa analītiskais apskats un starpsecinājumi, kā arī pētījumā iegūtais izstrādātais 
zinātniskais rezultāts un vides pārvaldības lietiškais rezultāts (produkts).  
5. Nobeigumā atspoguĜo un argumentē darba rezultātus, kā arī novērtē šo rezultātu 
ieguldījumu darbā izvirzīto uzdevumu izpildē un mērėa sasniegšanā, uzskaita un 
izvērtē galvenos pētījumā iegūtos secinājumus, norāda tālākas izpētes perspektīvas un 
darba rezultātu praktiskās izmantošanas iespējas.  
6. Darbam pievienojams izmantotās literatūras saraksts un darba noslēguma lapā 
atspoguĜo pētījuma patstāvīgumu apliecinājumu. Pielikuma apjoms netiek 
reglamentēts.  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Novērtējums ar atzīmi par maăistra pētījuma izstrādi un aizstāvēšanu- 100% 

Literatūra (01-mācību literatūra) 
1. E.Sullivan, G.Rassel, M.Berner, Research Methods for Public Administrators, 5th 
ed., Pearson, Longman, 2008, 500 p.  
2. William Lawrence Neuman, Social Research Methods : Qualitative and 
Quantitative Approaches, 6th edit., Pearson, 2006, 592 p.  
3. Cunningham W.P. Cunningham M.A. Principles of Environemntal Science: Inquiry 
and applications.- McGraw Hill, 2006  
4. Welman, Kruger, Mitchell, Research Methodology, 3rd edit., Oxford University 
Press, 2005, 342 p.  
5. KĜaviĦš M. (red.), Nikodemuss O., SegliĦš V., Melecis V., Vircavs M., ĀboliĦa K. 
Vides zinātne. LU Akadēmiskais apgāds. 2008. 599 lpp.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 
1. J.Bortz, N.Döring, Forschungsmethoden und Evaluation, 3 Auflage, Springer, 2002, 
812 s.  
2. Ryden L., Migula P., Andersson M. (Eds). Environmental Science: Understanding, 
Protecting, and Managing the Environment in the Baltic Sea Region. – The Baltic 
University Press, 2003.  
3. John W.Creswell, Research Design, Qualitative, Quantitative and Mixed Methods 
Approaches, 3rd edit., SAGE Publications, 2009, 260 p.  
4. The A – Z of Social Research. A Dictionary of Key Social Science Research 
Concepts, Edited by Robert L.Miller&Juhn D.Brewer, Sage Publications, 2003, 345 p.  
5. Sara Delamont and Paul Atkinson, Successful Research Careers. A Practical Guide, 
Open University Press, McGraw - Hill Education, 2004, 244 p.  
6. Advanced Tools for Sustainability Assessment (ES 6. ietvara programmas projekta 
materiāli) - http://ivm5.ivm.vu.nl/sat/  
7. Andy Field, Discovering Statistics Using SPSS, 2nd edit., Sage Publications, 2005,  
779 p.  
8. Abdelmonem Afifi, Virginia A.Clark, Susane May, Computer – Aided Multivariate 
Analysis, 4th edit., Chapman& Hall/CRC, 2004, 489 p.  
9. Pauld D. Leedy, Practical Research: Planning and Design, 6th edit., Prentice Hall, 
2005, 319 p.  
10. Latvijas Universitātes iekšējās kārtības noteikumi studējošajiem (Latvijas 
Universitātes Studiju noteikumi):  
http://www.lu.lv/par/svarigakie-dokumenti-un-statistika/noteikumi-un-
kartibas/latvijas-universitates-ieksejas-kartibas-noteikumi-studejosajiem  



Literatūra (03-ieteicamā periodika) 
1. Environemntal Communication: Nature and Culture  
2. Environmental Management, Springer.  
3. Environmental Policy and Planning  
4. Zinātnisko žurnālu datu bāze Sage Journals Online  
http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/datubazes/  
Zinātnisko žurnālu datu bāze EBSCO  
Zinātnisko žurnālu datu bāze EMERALD  
Zinātnisko žurnālu datu bāze Springer Link  
Zinātnisko žurnālu datu bāze Science Direct  
Zinātniskais žurnāls Latvijas ZinātĦu akadēmijas vēstis  
Zinātniskais žurnāls International Journal of Public Administration Zinātniskais 
žurnāls Journal of Public Administration Research  
Zinātniskais žurnāls Journal of Policy Analysis and Management  
Zinātniskais žurnāls International Review of Administrative Science  
Zinātniskais žurnāls Journal of Public Administration Research and Theory  
Latvijas Zinātnes padomes mājas lapa http://www.lzp.lv  
http://www.zinatne.lv  
http://www.cordis.lu  
http://www.lu.lv/petnieciba/  
http://www.izm.gov.lv  
 
 
 

 

 
 



 

2. PIELIKUMS 
 

INFORMĀCIJA PAR STUDIJU PROGRAMMAS 
REALIZĀCIJĀ IESAISTĪTAJIEM MĀCĪBSPĒKIEM 

 
a) mācībspēku saraksts, norādot kvalifikāciju, akadēmisko amatu un statusu 
           (alfabēta kārtībā) 

 
 b)  mācībspēku CV (sakārtoti mācībspēku saraksta kārtībā) 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



a) mācībspēku saraksts, norādot kvalifikāciju, akadēmisko amatu un 

statusu 
 
 

Nr. 
p.k 

Vārds Uzvārds Grāds Amats Statuss LU  Pamatdarba 
vieta 

1. Rūta  Bendere 
 

Dr.fiz. docente blakus darbs, 
ievēlēta LU 

Fizikālās 
enerăētikas 
institūts 

2. Juris Benders Dr.ėīm. docents pamatdarbs, 
ievēlēts LU 

 

3. Džineta Dimante Dr.ekon. docente pamatdarbs, 
ievēlēta LU 

 

4. Raimonds 
 

Ernšteins Dr.hab.ped. profesors pamatdarbs, 
ievēlēts LU 

 

5. Žaneta 
 

Ilmete Dr.ekon. profesore pamatdarbs, 
līgums ar LU 

 

6. Roberts Jūrmalietis Dr.biol. asoc. 
profesors 

pamatdarbs, 
ievēlēts LU 

 

7. Ivars KudreĦickis Dr.inž. asoc. 
profesors 

blakus darbs, 
ievēlēts LU 

Fizikālās 
enerăētikas 
institūts 

8. Līga MeĦăele-
Stillere 

Dr.jur. stundu 
pasniedzēja 

blakus darbs Valsts meža 
dienests 

9. Māris Pūėis Dr.fiz.,  
Dr.ekon. 

docents pamatdarbs, 
ievēlēts LU 

 

10. Biruta Sloka Dr.ekon. profesore pamatdarbs, 
ievēlēta LU 

 

11. Daina Šėiltere Dr.ekon. profesore pamatdarbs, 
ievēlēta LU 

 

12. Inese Vorončuka Dr.ekon. profesore pamatdarbs, 
ievēlēta LU 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



 Dr.fiz., doc. Rūta Bendere 

dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 
Dzimšanas gads: 1951 
 
Izglītība: 

 
1982. – 1986. Neklātienes aspirantūra ZA Fizikālās enerăētikas institūtā 
1969. – 1974. Studijas LU Fizikas un matemātikas fakultātē 
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

 
2002. Latvijas Universitātes docente 
1992. Nostrificēts Fizikas doktora grāds, Dr.phys. 
1987. LZA vadošais pētnieks 
1986. Fizikas un matemātikas zinātĦu kandidāte 
 

Nodarbošanās: 

 
2002..- docente LU Ekonomikas un vadības fakultātes Vides pārvaldības katedrā  
2000.. -2002..  lektore,  LU Vides pārvaldības institūts  
1986.- vadošā pētniece Fizikālās enerăētikas institūts 
1974.- 1986.  inženiere,  Fizikālās enerăētikas institūts,  
1999. – projektu vadītāja , Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija 
 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

 
1. Р.Бендере, Управление твердыми бытовыми отходами, Рига, изд. NRJ, 102 

стр., г. 2008 
2. R.Bendere, Dz. ZariĦa, A. Vīksne Atkritumu saimniecība , Rīga, izd. NRJ, 102 

lpp., 2007.g. 
3. R.Bendere , Dz. ZariĦa, Bioloăiski sadalāmo atkritumu apsaimniekošana, Rīga, izd. 

NRJ, 155 lpp. 2006, 
4. R. Bendere, “Waste Management”, Manual for College Programme in Municipal 

Environmental Management for regional Development , 56 pp, 2003 
5. R. Bendere, A. Vidužs, Z. Kruklīte,  J. Benders,  Cooperation in Collaborated 

Creation of Waste Management System in Pskov Region Russia by Latvian and 
Russian Specialists, Proceedings of Word Congress 2009,  Lisbon, Portugal, 12-15, 
October, 2009 

6. Бендере Р., Видужс А., Межапуке К., Основные принципы разработки 
программы по управлению отходами для Псковской области,  материалы 
Международной Научно-практической конференции « Создание системы 
управления твердыми бытовыми отходами в регионе», 18-19 февраля, 2009 
г.Псков, Россия , 43-51стр. 

7. R. Bendere, J. Kalnach, A. Orupe, O.Achihmina,  Elaboration of the 
implementation schema for energy recovery from solid waste in West Latvia 
region, Proceedings of the VENICE 2008 - Second International  Symposium on 
Energy from biomass and waste, Venice, Italy, 17-20 November, 2008 

8. R.Bendere Approaches for organic waste management in Latvia and the role of 
Regional Waste Management Organizations, 2nd Baltic Biowaste Conference, 29.-
30.04.2008, http://www.lasa.lv/2008/0804/080430_bioatkritumu_konference.php 

9. R.Bendere, Characterization  of Waste Management in Latvia, in book 
Gemeinschaft, Umgebung und Sicherheit, , teil 1, Abfallverwertung als 



gesellshaftliche Frage, pp 160, Universitat Kuopio,  Soumen Graafiset Palvelut Oy, 
Kuopio, 2008 

10. R.Bendere,  Implementation of Biodegradable Waste Collection and Treatment 
System in Latvia, IV International Conference of ISWA, Amsterdam, September 
22-26, 2007, Netherland 

11. R.Bendere,  Elaboration and Implementation of the Regional Waste Management 
Plans in Latvia, Materials of International Conference „Decision Support For 
Waste Management in the EU, June, 11-12, 2007, Cracow, Poland, 1-14 pp. 

12. R. Bendere, A. Kreslins, Bio Waste Management in Latvia – Challenge for the 
Future, Abstracts of Elevenths Waste management and disposal Symposium, 
Sardinia, 1-5, October, 2007. 

 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 

 
1. Valsts programmas „Modernu metožu un tehnoloăiju izpēte un izstrāde 

enerăētikā: videi draudzīgiem atjaunojamās enerăijas veidiem, enerăijas 
piegādes drošībai un enerăijas efektīvai izmantošanai”, ( 2006.- 2010.)  
izpildītājs 

2. ES 6. ietvaru programmas projekts „Multifunctional percolated nanostructurd 
ceramics fabricated from hydrxylapatite, PERCERAMICS, STRP504937-1”, 
(2004. -2007.) partneru grupas vadība 

3. Nr. 05 1470: Organiskie atkritumi kā bioenerăijas avots, tās ieguves un 
izmantošanas tehnisko, konomisko un vides ekoloăisko faktoru novērtējums ( 
2004. - 2008. g.) 

 

Akadēmiskie kursi: 

 
Kurss „Dabas resursu pārvalde” A daĜa,   – atkritumu saimniecība 
Kurss „Vides pārvaldības sistēmas” – projektu darbs 
Profesionālā maăistru programma „Vides resursu pārvalde” 
Kurss „Vides resursi un to pārvalde” 
Kurss „Atkritumu saimniecība” A daĜa 
Kursi „ Prakse I”, „Prakse II”, „Prakse III” 
Kurss ”Atkritumu noglabāšana” B daĜa 
Kurss „Atkritumu savākšana un  transportēšana” B daĜa 
 
Papildus ziĦas par profesionālo darbību:    
 
Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija (LASA), valdes priekšsēdētāja  
VM konsultatīvās padomes locekle 
Latvijas eksperts ANO Stokholmas konvencijas  BAT/BET tehnoloăiju izstrādes grupā 
Izstrādāta, licenzēta un uz 6 gadiem akreditēta profesionālās maăistru studijas programma 
 „Vides resursu pārvalde”, LU Vadības un Ekonomikas fakultāte 
 
2010.g. 6.janvārī                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dr. ėīm., docents Juris Benders 

dzīves un darba gājums 

(Curriculum vitae) 

 
Dzimšanas gads: 1948. 
  
Izglītība:   1966.-1971.  Studijas Latvijas Valsts universitātes 
                                                            Ėīmijas fakultātē  
   1993.   Studijas Kalmāras  Universitātes  

Dabas zinātĦu fakultātē (Zviedrija) 
Universitātes  kursa sertifikāts 

1994.             EPA kursa sertifikāts - Ietekmes uz vidi  
                       novērtējums   

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
   1983.   Ėīmijas zinātĦu kandidāts 

1992. Nostrificēts ėīmijas doktora grāds, Dr.ėīm. 
1996.   Docents 

 

Nodarbošanās: 
1971.-1984.  jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks LZA 

Organiskās sintēzes institūtā  
1984.-1993.  vecākais zinātniskais līdzstrādnieks LU 

Cietvielu fizikas institūtā 
1993.-1996.  lektors, programmu koordinators LU Vides 

zinātnes un pārvaldes studiju centrā 
1996.-2000.  docents LU Vides zinātnes un pārvaldes studiju 

centrā 
2000.-2008. docents LU Vides zinātnes un pārvaldības 

institūtā 
2008.- docents LU EVF Vides pārvaldības katedrā 
     

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
 
G.Zaėis., J.Benders. Integrētas rīcības programmas vadlīnijas: piekrastes pašvaldību 
ūdenssaimniecība. Piekrastes ilgtspējīga attīstība: nepieciešamība un perspektīva 
(rakstu krājums) // LU EVF Vides pārvaldības katedra, Rīga, 2008, 138.-148.lpp.. 
J.Benders.  Coastal nature resources  management: main approaches and principles//  
Coastal Communication: from Theory to Partnership Practice. Integrated Coastal 

Management Research School. Proceedings. 2006,  Jurmala. 64-71.  
R. Ernšteins,I. KudreĦickis, J. Benders, R.Jūrmalietis, R.Bendere.. Vides pārvaldības 
nozares attīstība Latvijā: teorija un prakse// Starptautiska konference  „Vides zinātne 
un izglītība Latvijā un Eiropā”. Konferences rakstu krājums. 2007.13-15 lpp..  
J.Benders, R.Ernšteins.  Environmental information management in coastal 
municipalities – case of Liepaja city // Integrated Coastal Management Research 
School, Proceedings, Salacgriva, Latvia, 2007.  
J.Benders. Ekodīzaina  attīstība vides pārvaldības studijās // Vadības zinātne. Latvijas 
Universitātes raksti. 717. sēj., 2007,  332 lpp. 
J.Benders. Dabas resursi piekrastes pašvaldībā // Mācību palīglīdzeklis. 
ES INTERREG  programmas projekts “Piekrastes ilgtspēja kā izaicinājums”. 
LU EVF VZPI:  2006. 32 lpp.  
Zinātniski pētnieciskā darbība: 

 
1998.-2000.  Koordinators  sadarbības projektā ar Vidus-Zviedrijas universitāti   



“Baltijas vides plānošanas un Ekotehnoloăiju tīmeklis” 
1998.-1999.  Koordinators   TEMPUS  CME  projektā  “Regional network for 

developing strategic competence centres in Environmental studies” 
2000 Koordinators projektā “Tīrāka ražošana Latvijas rūpniecības 

uzĦēmumos” (sadarbībā ar Somijas konsultfirmu Trans-Mond 
Environment 

2001.  Darba grupas vadītājs “Ietekmes uz vidi novērtējums Lauku attīstības 
pasākumiem” (sadarbībā ar Nīderlandes  konsultfirmu  DLG Service 
for Land and Water Management 

2002.- 2003. ES Leonardo da Vinci programmas projekta “College programme in 
municipal environmental management for regional development” 
vadītājs Latvijas Universitātē 

2005.- 2006. Eksperts - ES INTERREG  programmas projektā  “Piekrastes ilgtspēja 
kā izaicinājums” 

2005.- 2006. Eksperts -  ES INTERREG projektā “Eiropas piekrastes ilgtspējīgas 
attīstības novērtējuma modelis” 

2005.- 2007. Eksperts - ES Sestā ietvara  programmas projektā  „Daudzfukcionāla 
perkolēta nanostrukturēta keramika, kas izgatavota no hidroksilapatīta” 
– sadarbībā ar Latvijas Atkritumu saimniecības asociāciju 

2007.- 2009.    Eksperts - ES TEMPUS projektā JEP-27115-2006 “Environmental      
                         management in Russia and Ukraine”.  
 

Akadēmiskie kursi:  
 
Vides novērtējums   B daĜa   2 krp. 
Vides pārvalde –  Ūdenssaimniecība B daĜa   2 krp 
Dabas zinātnes vides studijās  A daĜa    1 krp no 5 
Vides pārvaldības sistēmas  A daĜa    1 krp no 4 
Dabas resursu pārvalde  A daĜa    1 krp no 4 
Vides politika un ilgspējīga attīstība A daĜa    1 krp no 6 
Vides sistēmanalīze   A daĜa    1 krp no 4 
Lietišėā  vides zinātne   A daĜa    1 krp no 3 
Vides plānošana un  
pārvaldības sistēmas   A daĜa    1 krp no 3 
Vides resursi un to pārvalde  A daĜa    1 krp no 3 
Vides analītiskās metodes   B daĜa    2 krp  
Vides lietišėie pētījumi  A daĜa    1 krp no 2 
Vides un kvalitātes vadības sistēmas B daĜa    2 krp 
Vide un tehnoloăija    C daĜa    2 krp 
 
Papildus ziĦas par profesionālo darbību: 

 
Profesionālā maăistra studiju  programmas   „Vides resursu pārvalde” direktors. 
Vadībzinību SP padomes loceklis. 
 
2010.gada 8.janvārī 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Dr. ekon., docente Džineta Dimante 

dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

Dzimšanas gads: 1967. 
 

Izglītība :  
1981.-1985.g.  Rīgas 1. vidusskola 
1985.–1990.g. Latvijas Universitāte Vadības un ekonomiskās informātikas fakultāte 
  ekonomiskās kibernētikas specialitāte, (diploms ar izcilību Nr.369141)  

kvalifikācija – ekonomists – matemātiėis; 
1990.–1992.g. LU Starptautisko attiecību institūts, kvalifikācija – starptautiskās 

ekonomikas un tiesību speciālists ar svešvalodu zināšanām (diploma 
Nr. 060); 

1992.–1993.g. Kembridžas Universitāte Lielbritānijā, diploms ekonomikā; 
1995.–1996.g. Latvijas Universitāte, profesionālā izglītība nekustamā īpašuma 

vērtēšanā (atestāts Nr.55); 
2000.–2002.g. Latvijas Universitāte, sociālo zinātĦu maăistra grāds ekonomikā 

(diploma Nr.013051); 
2002.–2005.g. Latvijas Universitāte, doktorantūra, nozare Ekonomika, apakšnozare 

Latvijas tautsaimniecība (diploma sērija D Nr.0083). 
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
2002.g.   sociālo zinātĦu maăistra grāds  
2007. g.  doktora grāds ekonomikā (Dr. oec.)  
2008. g.  docente 
 

Nodarbošanās:  
1992.–1993.g. ASV programmu direktore SIA “Mecenāts”  
1993.–1994.g. finansu menedžere SIA “Linkejs”  
1994.–1995.g. finansu menedžere SIA “Petrolink”  
1995.–1996.g. direktora vietniece SIA “Faktotums”  
1997.-2002.g. galvenā grāmatvede SIA “Spulgas” 
2002.-2007.g. lektore, LU Ekonomisko sistēmu vadības metožu un teorijas katedrā 
kopš 2008.g. janv.- docente, LU Ekonomisko sistēmu vadības metožu un teorijas 
katedrā 
  
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas: 
 Dž. Gavare “Evaluation Problems of Contributions of Latvian Exiles in 
Latvia’s Economic Growth”. Starptautiskās zinātniskās konferences referāti ES 
paplašināšanās Baltijas jūras reăionā: sociālekonomiskie izaicinājumi un iespējas. 
Rīga: LU EVF, 2004. – 238-241 lpp. 
 Dž.Gavare “Measurement of Intellectual Capital in Different Organisational 
Contexts and its Applicability for the Transition Economies”. Papers from the Fourth 
International Conference on Performance Measurement and Management- PMA 
2004.  Edinburgh: 2004. – 427 – 434 lpp. 
 Dž.Gavare “Intelektuālā kapitāla ietekme uz tautsaimniecības attīstību 
Latvijā”. Starptautiskās zinātniskās konferences raksti Enerăētika, tautsaimniecība un 
vide Baltijas jūras reăionā. Rīga: LU EVF, 2005. - 76-86 lpp. 
 Dž.Gavare “Situācijas analīzes metodes izmantošana pētījumā par trimdas 
latviešu ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā”. Latvijas Universitātes Raksti 689. 
sējums Ekonomika IV. Rīga: LU, 2005. – 105- 114 lpp. 
 Dž.Dimante “Trimdas latviešu tiešo investīciju loma uzĦēmējdarbības 
konkurētspējas veicināšanā”. Monogrāfijā Latvijas ekonomikas un sabiedrības 
pārstrukturizācijas ietekme uz uzĦēmējdarbības konkurētspēju un iedzīvotāju dzīves 



kvalitāti Škapara R. un Šumilo Ē. red. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006.- 131.-
145. lpp. 

Dž.Dimante „Sustainability analysis of industry”. PieĦemts publicēšanai 
Starptautiskās zinātniskās konferences „Current issues in management of business and 
society development – 2009” rakstu krājumā. 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
Zinātniski pētnieciskās darbības virziens – uzĦēmumu līdzsvarota attīstība, vides 
ekonomika. 
   
Akadēmiskie kursi: 
Vides ekonomika, Ekonomikas maăistra studiju programma, 4 kr.p. A daĜa 
Līdzsvarotas attīstības vadīšana, Vadības zinību maăistra studiju programma, 4 
kr.p. B daĜa 
UzĦēmējdarbība un vide, Vadības zinību maăistra studiju programma, 4 kr.p. B daĜa 
Optimizācijas teorija, Vadības zinību bakalaura studiju programma, 4 kr.p. A daĜa 
Lineārā programmēšana, Finanšu sektora vadības profesionālā programma, 2 kr.p. 
A daĜa 
 
Papildus ziĦas par profesionālo darbību: 

1. Piedalīšanās 9 starptautiskajās zinātniskajās konferencēs; 
2. Piedalīšanās 5 profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas semināros; 
3. Piedalīšanās divos ESF projektos un vienā Norvēăijas finanšu instrumenta 

granta finansētā projektā;  
4. Citas ziĦas:  

• Promolazio Spa un Rīgas Tehniskā universitāte, „Intelektuālā īpašuma 
aizsardzība”, kursi 14.10.-06.12.2003.g. 

• LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte, profesionālā pilnveide 
programmā „Augstskolu didaktika: mūsdienu teorijas un prakse”, 
25.03.-26.11.2004. 

• Estonian Academy of Young Scientists, „International Training Course 
on Management Skills and Intersectorial Mobility”, 19.08.-25.08.2007. 

• Harvarda Biznesa Skola, ASV, profesionālā pilnveide programmā 
„Entrepreneurship Education Colloquium on Participant-Centered 
Learning”, 18.07.-25.07.2008. 

 
 
2010.gada 15.janvārī 



Dr. hab. paed., prof.  Raimonds Ernšteins 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 
Dzimšanas gads: 1957. 
Izglītība: 
1989. – 1991. Pēc diploma pārkvalifikācijas programma Maskavas Valsts universitātes 

Ăeogrāfijas fakultātē, Dabas resursu racionāla izmantošana 
1975. – 1980. Studijas Latvijas Valsts Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē, Fizikas 

          specialitātē 
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
2002. Latvijas Universitātes profesors 
1999. Latvijas Universitātes asociētais profesors 
1999. Pedagoăijas habilitētā doktora zinātniskais grāds 
1996. Latvijas Universitātes docents 
1995. Pedagoăijas doktora zinātniskais grāds 
1994. Pedagoăijas zinātĦu maăistra grāds 
 
Nodarbošanās: 

2008. – profesors un katedras vadītāja p.i. LU EVF Vides pārvaldības katedrā 
2000. – 2008. profesors un direktors, Latvijas Universitātes Vides Zinātnes un pārvaldības 

institūtā  
1993. – 2000. direktors, docents, lektors un pētnieks LU Vides zinātnes un pārvaldes studiju 

centrā 
1990. – 1993. LU Ekoloăiskā centra direktors 
1978. – 1990. vec. inž., lab. vad., pētnieks LVU Fizikas un matemātikas fakultātes, 

Pusvadītāju fizikas un Vispārīgās fizikas katedrā, Cietvielu fizikas institūtā 
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. Ernšteins R.,KauliĦš J.,KudreĦickis I., Sustainable Coastal Development Indicator 
System Studies In Latvia, Proceedings, Fourth International Conference on 
Sustainable Development and Planning, May, Cyprus, Wessex Institute of 
Technology, WIT Press, UK, 14p, 2009. 

2. Ernsteins R. Integrated environmental communication management for coastal 
reăions. E-Proceedings of the 9th International Conference of the European Union for 
Coastal Conservation “Littoral 2008”- A Changing Coast: Challenge for the 
Environmental Policies, November, Venice, Italy, 2008 

3. Zakis G., Ernsteins R. Premise of Optimal Water Management in Latvia, Proceedings 
of the Latvian Academy of Sciences. Section B, Vol. 62, No.1/2 (654/655), pp. 55–
62, 2008 

4. Ernšteins R., Partnerships between Municipalities and Universities as Means to 
Promote Regional and Local Sustainable Development in Latvia, In Adomssent M., 
Godemann J., Leicht A.,Busch A(Eds.),Higher Education for Sustainability, 
Frankfurt, Germany VAS Publishing, pp. 245-250, 2006 

5. Ernšteins R., Local Agenda 21 Process Facilitation : Environmental Communication 
and Self-Experience Development in Latvia, In Filho L.W., Ubelis.A.,Berzina 
D(eds.), Sustainable Development in the Baltic and Beyond, Frankfurt, Peter Lang 
Europaischer Verlag der Wissenschaften, 2006, pp.305-318 

6. Ernšteins R, Jūrmalietis R.(red.) Piekrastes ilgtspējīgas attīstības prakse Latvijā. 
Rakstu krājums, UNESCO Līdzdalības Programmas 2002-2003 projekts, Latvijas 
piekrastes ilgtspējīgas attīstības vietējās pieredzes izpēte un aprites veicināšana, Vides 
zinātnes un pārvaldības institūts, Latvijas Universitāte, Rīga,  128. lpp., 2004 

7. Ernšteins R. Environmental Communication, EU Leonardo project, College 
Programme in Municipal Environmental Management for Regional Development, 96. 
p.,Rīga, 2003 

8. Ernšteins R., Local agenda 21, EU Leonardo project, College Programme in Municipal 
Environmental Management for Regional Development, 100. p., Rīga, 2003 



9. Ernšteins R, Jūrmalietis R. (red.) Vides zinības. AngĜu – latviešu skaidrojošā vārdnīca, 
apgāds „NIms”, Rīga, 158.lpp, 2000 

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos: vairāk kā 60. Konferenču tēzes: vairāk kā 30 
 
 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 

• EU Interreg Baltic Region project. Communicating the Baltic (COBWEB) – 
Piekrastes vides komunikācijas un apziĦas attīstība, konsorcija vad. partneris, 
Hyvinka pašvaldība, Somija, 2009- 2011. 

• ES INTERREG programmas projekts „Eiropas piekrastes ilgtspējīgas attīstības 
novērtējums” (Evaluation Model for the Sustainable Development of European Coastal 

Zones - DEDUCE, Interreg IIIC programme, 2005-2007)  
• ES INTERREG programmas projekts ”Piekrastes ilgtspēja kā izaicinājums” (Coastal 

Sustainability as a Challenge – COASTSUST, Baltic Sea Region IIIB programme, 

2005-2007 
• ES 6. Ietvara zinātnes programmas „Globālās izmaiĦas un Ekosistēmas” projekts 

„Advanced Techniques for the Evaluation of Sustainability Assessment Tools - 

SustainabilityA-Test’’ (project No.505328,  2005-2006)  
• ES LIFE-ENVIRONMENT programmas projekts „Atbalsts integrācijai un sadarbībai 

telpiskās vides informācijas jomā” (ENVIFACILITATE – Integration of spatial 

environmental information across different themes, scales, resolutions and uses: 

added value of facilitating mechanisms, 2005-2006), 
Akadēmiskie kursi: 
Vides pārvaldība (maăistra studiju programma) 

Vides komunikācija, B daĜa, 2 kredītp.;Vides integrēto pētījumu metodoloăija, A daĜa, 2 
kredītp.; Lietišėā vides pārvalde: piekrastes integrēta attīstība, B daĜa, 2 kredītp.; Lietišėā 
vides pārvalde: ilgtspējīga sabiedrības attīstība, B daĜa, 2 kredītp.; Vides zinātnes un 
pārvaldības paradigma ( līdzautors), A daĜa, 4 kp. 

Brīvās izvēles kursi LU bakalauru studiju programmās 
Vides pārvaldība (līdzautors), 2 kredītp., Izglītība ilgtspējīgai attīstībai, 2 kredītp., 
Zinātnes komunikācija (līdzautors), 2 kredītp.; Zinātnes pārvaldība, 2 kredītp. 

Lekciju kursi LU EVF un PPF 
Vides komunikācija, 2 kredītp.; Vides pedagoăija, 2 kredītp. 

Doktorantūras studiju programma “Vides zinātne” (apakšprogramma “Vides pārvaldība”) 
Vides zinātnes apakšnozare vides pārvaldība: teorētiskās un metodiskās problēmas 
(l/a), 2(1) kredītp. 

Papildus ziĦas par profesionālo darbību:  

Līdzdalība zinātnisko un akadēmisko komisiju vai koleăiālo institūciju darbā. 
              LU Profesoru padomes Vides zinātnē loceklis (2002.- 2008.g.) 

 LU Ekonomikas un vadības fakultātes Domes loceklis no 2006. gada. 
• LU EVF Vides pārvaldības katedras vadītāja p.i. (no 2008. g.) 
• LU Vides zinātnes un pārvaldības institūta (VZPI) vadītājs (2000 – 2008) 
• LU VZPI UNESCO Piekrastes vides ilgtspējīgas attīstības profesoru grupas 

līdzdibinātājs un vadītājs   ( 2001- 2006) un no 2009. g. 
• LU Vides zinātnes un pārvaldes studiju centra līdzdibinātājs un vadītājs (1993-2000) 
• LU Ekoloăiskā centra līdzdibinātājs (1989) un direktors (līdz 1993)  

Starptautisku un Latvijas konferenču orgkomiteju priekšsēdētājs un dalībnieks. 

• Starptautiskas doktorskolas organizators un vadītājs ”Integrētā piekrastes 
pārvaldība”(ES Interreg Coastsust projects) – Jūrmala, aprīlis, 2006.; Roja, 
novembris, 2006; Salacgrīva, oktobris, 2007. 

• Biannual Conference on Environmental Education in Europe "European 
Environmental Futures – orgkomitejas dalībnieks kopš CEEE '94 konferences Latvijā 
(1994) līdz 2005.g. konferencei Klaipēdā. 

• Baltijas jūras reăiona valstu conferences  orgkomitejas priekšsēdētājs - Baltic Region 
Workshop on Environmental Science and Management Studies (ESAMS), in 1992, 
1994, 1996, 1998, 2000 Jūrmala; 



Līdzdalība zinātnisko un akadēmisko izdevumu redakcijas kolēăijās: vadītājs, dalībnieks, 

recenzents. 
-  Starptautiskas vides komunikācijas pārvaldības izdevumu sērijas “Environmental and 

sustainable communication” redkolegijas dalībnieks, Hannovere (Vācija) – no 2006. g. 
-  ES regulārā ikmēneša biletena “Science for Environmental Policy – DG Environemnt 
News Allert Service” redaktoru padomes dalībnieks – no 2007.  
 
2010. gada 15.februārī 



Dr.ekon., prof. Žaneta  Ilmete 

dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 
Dzimšanas gads: 1938. 
 
Izglītība: 1992. –1993. Studiju kursi Briselē Brīvajā Universitātē par 

vadības un  
projektu vadīšanas problēmām 

1991. – 1994.  Kursi Zviedrijā (6 nedēĜas), Dānijā, Vācijā u.c. 
par projektu vadīšanas problēmām un 
menedžmentu 

1972. – 1973.  Stažēšanās Berlīnes Ekonomikas augstskolā, 
Datu automatizētās apstrādes katedrā 

1969. – 1974.  Aspirantūra Latvijas Valsts Universitātē 
1956. – 1961.  Studijas Latvijas Valsts Universitātē, 

Ekonomikas un juridiskajā fakultātē 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

2003. -  profesore, LU Ekonomikas un vadības fakultātē 
1999.- 2003.  asociētā profesore, LU Ekonomikas un vadības   

fakultātē 
1992.  Nostrificēta ekonomikas zinātĦu doktore 
1989. – 1996.  profesores vietas izpildītāja, LU Ekonomikas un 

vadības fakultātē 
1975. – 1989.  docente, Latvijas Valsts Universitātes 

Ekonomikas fakultātē 
1974.   Ekonomikas zinātĦu kandidāte 

 
Nodarbošanās: 

2003. -  profesore, LU Ekonomikas un vadības fakultātē,  
Publiskās pārvaldes katedrā 

1999. - 2003.   asociētā profesore, LU Ekonomikas un vadības 
fakultātes, Publiskās pārvaldes katedrā 

1996. – 1999.  docente, LU Vadības un ekonomikas 
informātikas fakultātes, Publiskās vadības 
katedrā 

1996. - 2005.   pasniedzēja, LU Pašvaldību un projekta 
vadīšanas mācību centrā profesionālajām 
projektu vadīšanas kursam 

1994. – 1996.  viesprofesore, Projektu vadīšanā Dortmundes 
Augstskolā (Vācijā)    

1991. - 2005.  direktore, LU Pašvaldību un projektu vadības 
valsts mācību centra   

1987. – 1993.  dekāne, LU Vadības un ekonomikas 
informātikas fakultātes    
  

  
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. Ilmete Ž. Projektu vadīšanas nacionālās kompetences vadlīnijas. Latvijas 
Nacionālā projektu vadīšanas asociācija, Rīga, 2004. 75. lpp. 

2. Ilmete Ž. Projekts kā instruments uzĦēmējdarbības konkurentspējas attīstībai.- 
Latvijas Vēstnesis, 2004. 6. Februāris 

3. Ilmete Ž. Projektu vadītāju starptautiskā sertifikācija Latvijā – norise un 
secinājumi. – Latvijas statistikas institūta zinātniskie raksti „Statistika un 



pārvaldes problēmas – 2006” – Rīga, Latvijas statistikas institūts, 2006., 24 – 
36. lpp. 

4. Ž. Ilmete. Projektu vadīšanas kompetences līmeĦa izvērtējums Latvijā. LU 
Zinātniskie raksti. Ekonomika, IV,- Rīga, Latvijas Universitāte, 718. sējums, 
2007., 134 – 151.lpp. 

5. Ž. Ilmete.Projektu vides analīze. Latvijas Republikas centrālās statistikas 
pārvaldes zinātniskie raksti „Statistikas zinātnisko pētījumu rezultāti 2009 „-
Rīga, Latvijas Republikas centrālā statistikas pārvalde, 2009., 32-41. lpp. 

6. Ž. Ilmete. Lomas un to sadales problēmas projektos.. Latvijas Republikas 
centrālās statistikas pārvaldes zinātniskie raksti „Statistikas zinātnisko 
pētījumu rezultāti 2009 „-Rīga, Latvijas Republikas centrālā statistikas 
pārvalde, 2009., 41-47. lpp. 

7. Ž. Ilmete. Projektu vadīšanas profesionalizācijas galvenie virzieni.  LU 
Zinātniskie raksti. Rīga, Latvijas Universitāte,2009., 17 lpp. (pieĦemts 
publicēšanai). 

 
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos:  60  
Konferenču tēzes:     15 

 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 

• Kopš 2006. -  Baltic Journal of Management Editorial Advisory Board 
Member 

• Kopš 1997.- Journal for East European Management Studies (JEEMS) 
redkolēăijas loceklis 

• 2001-2003.  Pētījuma vadītājs – Vīnes ekonomiskās universitātes profesors 
R. Gareis) 

• 2002. -  Starptautiska zinātniska pētījuma “Projektorientēto sabiedrību 
benčmarkings” sadaĜas “Latvija kā projektorientēta sabiedrība” vadītājs 
(Pētījums tiek veikts saskaĦā ar Starptautiskā projektu vadīšanas asociācijas - 
IPMA zinātnisko pētījumu plānu 

• 2001. – 2002.  Kanādas – Latvijas kopprojekta “Privatizēto māju 
apsaimniekošanas organizēšana“- dalībnieks 

 
Akadēmiskie kursi: 

• Projektu vadīšana      A daĜa                 4 KP 
• Projektu vadīšanas problēmas    A daĜa                2 KP  
• Projektu vadīšanas teorija     A daĜa                4 KP 
• Projektu vadīšanas procesa metodes un instrumenti  A daĜa                6 KP 

 
Papildus ziĦas par profesionālo darbība: 

• Kopš 1998. –  Latvijas Nacionālās projektu vadīšanas asociācijas Valdes 
priekšsēdētāja 

• Kopš 1999. –  Starptautiskās Projektu vadīšanas asociācijas (IPMA) Padomes 
locekle 

• Kopš 1999. –  Žurnāla „Projektu vadīšana” galvenā redaktore 
• Kopš 1999. -  Vadības zinātnes doktorantūras padomes locekle 
• Kopš 2002.–  Starptautiskās projektu vadīšanas asociācijas (IPMA) Pirmā 

assesore (First Assessor) un aktuālā asesore (Actual Assessor) projektu 
vadīšanā, kā arī piešėirts „B” līmeĦa starptautiskā apstiprinātā Projektu 
vadītāja kvalifikācija     

• Kopš 2008- Profesionālās maăistra studiju programmas „Projektu vadīšana „ 
direktore 

2010. gada 5.janvārī 



Dr.biol., asoc.prof. Roberts Jūrmalietis 

dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 
Dzimšanas gads: 1957. 
  
Izglītība:   1975.-1980.  Studijas LU Bioloăijas fakultātē 
   1980.-1983.  Aspirantūra LZA Bioloăijas institūtā 
 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
   1987.   Bioloăijas zinātĦu kandidāts (specialitāte 
„Ekoloăija”)  

1992.   Nostrificēts bioloăijas doktora grāds, Dr.biol. 
1996.  Latvijas Universitātes docents 
1999. Latvijas Universitātes asociētais profesors 

 

Nodarbošanās: 
   1978.-1979.  Latvijas PSR ZA Bioloăijas institūta vecākais 
laborants 
   1983.-1984.   
   1984.-1986.  LTOZPI jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks 
   1986.-1988.  ěeĦingradas Valsts Universitātes inženieris   
   1988.-1989.  PSRS ZA Limnoloăijas institūta jaun. zinātn. 
līdzstrādnieks  
   1989.-1993.  LU Ekoloăiskā centra Ekoloăiskās ekspertīzes 
laboratorijas  

vadītājs un zinātniskais redaktors   
   1993.–1996.  LU Vides zinātnes un pārvaldes studiju centra 
eksperts  
   1996.–1999. LU Vides zinātnes un pārvaldes studiju centra 
docents  

1999.   LU Vides zinātnes un pārvaldes studiju centra  
(kopš 2000 – LU Vides zinātnes un pārvaldības 
institūts, kopš 2008 – LU EVF Vides 
pārvaldības katedra) asociētais profesors  

  
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
1. R.Jūrmalietis. Vides kvalitātes problēmu psiholoăiskie un filozofiskie aspekti. – 

LU Zinātniskie Raksti, # 604. – 1996. – 11.-33.lpp. 
2. G.Strēle, R.Jūrmalietis. Bārtas upes un tās sateces baseina vides stāvoklis. – Rīga: 

LU CESAMS, 1996-1997. – 47 lpp. 
3. R.Jūrmalietis. Uzvedības zinātnes, vide, veselība: Mācību palīglīdzeklis vides 

veselības zinātnē. – R.: LU, 1999.  – http://www.liis.lv/vi/uzvedz.htm  
4. R. Ernšteins, R. Jūrmalietis (red.). Vides zinības: AngĜu-latviešu skaidrojošā 

vārdnīca. – R.: LR VARAM, LU VZPI, LU EC, 2000. – 135 lpp. 
5. R.Jūrmalietis, G.Birzniece, A.MaisiĦš, A.Makfersons. Ekotūrisma attīstība Bārtas 

sateces baseinā: stratēăiskās vadlīnijas. – Kanādas-Latvijas kopprojekts 
"Ekotūrisms ilgtspējīgai attīstībai Bārtas upes sateces baseinā", 2002. – 27 lpp.  

6. R.Jūrmalietis (red. un līdzautors), A.Builevics, R.Bendere, I.Brokāne, J.Benders, 
L.Drozdovska, I.KudreĦickis. Ekotehnoloăijas lauku vidē. – Latvijas-Vācijas 
kopprojekta tālmācības kurss „Vides pārvalde un līdzsvarota attīstība 
pašvaldībās”, Nr. 13.1-13.2. – R.: LU VZPI, 2003. – 103 lpp.   

7.  R.Jurmalietis. Ostracoda as a meiofaunal taxon: an underestimated 

environmental signifance. – Wise Coastal Practices for Sustainable Human 



Development: Proceedings of UNESCO / UNITWIN International Research 
Conference (Roja, Latvia, 11-13 December, 2003). – Riga, 2004. – pp. 97.-103. 

8. R.Jūrmalietis. Vides komunikācija: arhetipālais modelis. – VI starptautiskās 
zinātniskās konferences „Sabiedriskās attiecības: kvalitāte, ieguvumi un riski” 
(2005.g. 3.jūnijs) rakstu krājums. – Biznesa augstskola „Turība”, 2005. – 39.-43. 
lpp.   

9. R.Jūrmalietis. Sociālā vide: kultūrzinātniskā interpretācija. – EU Interreg III B 
projekta CoastSust mācību palīglīdzeklis „Pašvaldību sociālā vide”. – R.: LU 
VZPI, 2006. – 39 lpp.   

10. R.Ernšteins, R.Jūrmalietis (red.). Piekrastes ilgtspējīga attīstība: sadarbības 

pārvaldība. – Rakstu krājums, Eiropas Parlamenta Nāciju Eiropas grupa un 
Latvijas Universitāte. – LU EVF Vides pārvaldības katedra, LU Akadēmiskais 
apgāds, Rīga, 2008. 

11. Jūrmalietis R. Vides komunikācija: psiholoăiskie aspekti. – 8. starptautiskās 
zinātniski metodiskās konferences „Cilvēks un vide” rakstu krājums. – Liepājas 
Universitāte, 2009. – 60.-70.lpp.    

12. Jūrmalietis R. Post-modernā paradigma mūsdienu psiholoăijas metodoloăijā. – X 
starptautiskās zinātniski praktiskās konferences „Komunikācijas vadība 
informācijas sabiedrībā” (2009.g. 28.maijs) rakstu krājums.. – Biznesa augstskola 
„Turība”, 2009. – 25.-35.lpp.  

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 
1975.- 1989. Baltijas valstu, ZR Krievijas un Vidusāzijas kontinentālo ūdenstilpju  

recentās un fosilās meiofaunas taksonomiskie un ekoloăiskie pētījumi   
1984.-1986.  Endoprotezēšanā izmantojamo biomateriālu skrīning-testēšana;  

jaunu testmetožu izstrāde                                                                                                                                                              
1989.-            Starptautisku projektu ietvaros realizēti pētījumi vides pārvaldības 
problēmsektoros (tsk.  

vides veselība, ekotūrisms, hidroekosistēmu ilgtspējīga 
apsaimniekošana, sabiedrības vides apziĦas attīstība u.c.)   

 

Akadēmiskie kursi: 

• Vides zinātnes un pārvaldības paradigma          A  daĜa                       3 kredītp.  
• Dabas zinātnes vides studijās                             A  daĜa                       5 kredītp.  
• Sociāli humanitārās zinātnes vides studijās        A  daĜa                       4 kredītp.  
• Lietišėā vides zinātne                                         A  daĜa                       3 kredītp.  
• Vides pārvaldības sistēmas                                 A  daĜa                       4 kredītp.  
• Vides politika un līdzsvarota attīstība                A  daĜa                       6 kredītp.  
• Vides integratīvo pētījumu metodoloăija           A  daĜa                       2 kredītp.  
• Vides komunikācija                                            A daĜa                       2  kredītp. 
• Vides psiholoăija                                                B  daĜa                       3 kredītp.  
• Vides pārvalde: biodaudzveidība  

un dabas aizsardzība                                           B  daĜa                       2 kredītp.  
• Uzvedības zinātnes un vides veselība                C  daĜa                       2  kredītp. 
• Zinātnes komunikācija                                       C  daĜa                       2  kredītp. 
• Zinātnes pārvaldība                                           C  daĜa                       2  kredītp. 

Piezīme: Kursi realizēti individuāli vai mācībspēku komandā 
 

Papildus  ziĦas  par  profesionālo  darbību:    
VZPI / VP katedras izdevumu zinātniskais redaktors 
LU konferenču Vides pārvaldības sekcijas koordinators  
UNESCO Piekrastes līdzsvarotas attīstības profesoru grupas asoc.profesors  
2010. gada 15. janvārī 



Dr.inž., asoc. prof. Ivars KudreĦickis 

dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 
Dzimšanas gads: 1963. 
  
Izglītība: 
1981. - 1986. Studijas LVU Fizikas un matemātikas fakultātē 
 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
1999 Latvijas Universitātes asociētais profesors  
1998. inženierzinātĦu doktora grāds, Dr.sc.ing. (piešėirts – Latvijas ZinātĦu 
akadēmija)  
1993. fizikas maăistrs (piešėirts LU Fizikas un matemātikas fakultāte) 
 

Nodarbošanās: 
1999. – asociētais profesors (0.5 slodze), LU Ekonomikas un vadības fakultātes Vides 
pārvaldības   katedrā (ievēlēts uz otru termiĦu 2005, kopš 2007 – blakusdarbs) 
1993.-1998 -  LU Vides zinātnes un pārvaldības institūts (docents 1998-1999, 
lektors 1996-1998,  speciālists 1993-1996)  
1994 – šobrīd: Fizikālās Enerăētikas institūts (speciālists, pētnieks, kopš 2008 
vadošais pētnieks, kopš 01.03.2007 pamatdarbs) 
1986-1992: LZA Fizikas institūts (inženieris, jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks, 
asistents) 
 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas (pēc 2004) 
1. G.Klāvs, I.KudreĦickis, A.KundziĦa. “Feed-in tariffs and competitiveness of small 

scale wood fuel CHP plants in Latvia” // Latvian J.of Physical &Technical Sc., No 5, 
2009, p.24-33. 

2. G.Klāvs, I.KudreĦickis, A.KundziĦa. “Wood fuel utilisation: outlooks for distributed 
power generation in the Latvian district heating systems” // Latvian J.of Physical 
&Technical Sc., No 1, 2009, p.25-32. 

3. G.Klāvs, I.KudreĦickis, M.Krug. „Assessment of the Policy of Sustainable Biomass-
Based Heat Energy Supply at the Municipal Level” // Latvian J.of Physical 
&Technical Sc., No 1, 2008, p. 12-24 

4. G.Klavs, I.Kudrenickis, J.Rekis. „RES Integration for Increasing of Energy Supply 
Security in Latvia: Environmental and Economical factors” // Proceedings of Int.conf 
“New Energy Externalities Developments for Sustainability Forum 2 Energy Supply 

Security – Present and Future Issues”, Krakow, 05.-06.07.2007, pp.168-187 
5. G.Denafas, D.Sitnikovas, A.Galinis, I.Kudrenickis, G.Klavs, R.Kuusik. Predicting 

CO2 and SO2 Emissions in the Baltic States through Reorganization of Energy 
Infrastructure // Environmental International (Elsevier Ltd.), vol.30, issue 8, October 
2004, p.1045-1053. 

6. R.Ernšteins, J.KauliĦš, I.KudreĦickis “Sustainable Coastal Development Indicator 
System Studies in Latvia”, 12 pages // In: C.A.Brebbia, M.Neophytou, E.Beriatos, 
I.Ioannou, A.G.Kungolos “Sustainable Development and Planning IV”, WIT Press, 
2009, 1104 pages, Print ISBN 978-1-84564-181-8; Online ISSN 1743-3541. 

7. J.Brizga, I.KudreĦickis “Household Climate Impact in Latvia: Measuring Carbon 
Footprint” // Environmental and Climate Technologies – Scientific J.of Riga 
Technical University, ser.13, vol.3 (ISSN 1691-5208), 2009, pp.34-39. 

8. I.Kudrenickis & E.Lagzdina. "Interactive public involvement into local level 
planning” // In: W.Leal Filho, D.Dzemydiene, L.Sakalauskas and E.K.Zavadskas 
(eds.). “Selected Papers of the 4th Int. Conf. "CIGSUD2006 - Citizens and 
Governance for Sustainable Development", Sept 28-30, 2006, Vilnius, Lithuania”,  
Vilnius Gediminas Technical University Press “Technika”, 2006, pp.72-77  

9. I.Kudrenickis, V.Bisters, A.Builevics, R.Ernšteins, G.Strēle - Birzniece. Manual 
Thinking Tools for Municipal Development Planning // Environmental Research, 



Engineering and Management (Lithuania, ISSN 1392-1649), No 1 (27), 2004, p.95-
101. 

Raksti vides zinātnē  starptautiskajos un Latvijas  zinātniskajos žurnālos un ārvalstīs 
izdotajās grāmatās – rakstu krājumos, starptautisko un Latvijas  konferenču materiālos 

- 31 
Konferenču tēzes:  17 
Citas:   14 
 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

• Enerăijas efektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo enerăijas resursu 
izmantošana kā pamats Latvijas energoapgādes sektora ilgtspējīgai 
attīstībai, vides, ekonomisko un sociālo ieguvumu novērtējums, inovatīvi 
siltumapgādes risinājumi pašvaldībās, balstīti uz atjaunojamo resursu 
izmantošanu, 

• Enerăijas-vides modelēšanas metožu pielietošana Latvijas enerăētikas sektora 
attīstības izvērtēšanā, 

•  Klimata politikas realizācijas ekonomiskie un vadības instrumenti, 
• Ilgtspējīgas attīstības indikatori pašvaldību (teritoriju) attīstības vērtēšanai: 

teorija un pielietojums, piekrastes ilgtspējīgas attīstības novērtējums 
Kopš 1994 gada regulāri piedalās Latvijas valsts pētījumu programmā („Modernu 
metožu un tehnoloăiju izpēte un izstrāde enerăētikā”, 2006-2009), Latvijas ZP 
finansētajos projektos, starptautiskās sadarbības fundamentālās un lietišėās 
pētniecības projektos ES pētniecības telpā (6.Ietvara programma, Inteligent Energy 
Europe, LIFE, kā arī Interreg programmas) 
 
Akadēmiskie kursi: 
Pedagoăiskā darba pieredze augstākās izglītības mācību iestādēs kopš 1996.gada. 
Šobrīd docēti:  
1) maăistra studiju programmā ‘’Vides pārvaldība’’ (LU EVF) 
• ‘’Vides plānošana un pašvaldību attīstība’’ (4 k.p., A daĜa), 
• „Dabas zinātnes vides studijās”(A 5 k.p. kursa daĜa tēmā vides inženierzinātnes 

gaisa un klimata  aizsardzībā),  
• ‘’Dabas resursu pārvalde”, (tēma energosaimniecība un gaisa aizsardzības 

pārvalde, A 4 k.p kursa daĜa, +  B daĜas 2 k.p. padziĜinātais kurss),  
• ‘’Vides zinātnes un pārvaldības paradigma’’ (tēma sistēmiskā domāšana, A 3 k.p. 

kursa daĜa),  
• „Ekonomikas un vadības zinātnes vides studijās” (A 4.k.p. kursa daĜa, 

seminārnodarbības pašvaldības vides sektora vadībā, un tēmā ārējās izmaksas 
enerăijas ražošanā), 

• „Vides integratīvo pētījumu metodoloăija” (tēma pašvaldību vides komunālās 
saimniecības integratīvā pētījuma metodoloăija, A 2 k.p. kursa daĜa) 

• ‘’Vides informācija: novērtēšana un pārvalde’’ (kopā ar lekt.N.Kadiėi, 2 k.p., B 
daĜa) 

• kursa projektu vadīšana municipālajā vides politikā kursa ‘’Vides politika un 
līdzsvarota attīstība’’ ietvarā (A daĜa, kursa projekta vadīšana,  2 k.p. no kursa 
kopējā apjoma 6 k.p.), 

• kursa projektu vadīšana municipālajā vides pārvaldībā kursa ‘’Vides pārvaldības 
sistēmas’’ ietvarā (A daĜa, kursa projekta vadīšana, 2 k.p. no kursa kopējā apjoma 
6 k.p.), 

• ‘’Vides sistēmanalīze’’ (4 k.p., A daĜa, seminārnodarbību vadīšana pasniedzēju 
komandā). 

2) Profesionālā maăistra studiju programma ‘’Vides resursu pārvalde’’ (LU EVF) 
• ‘’Vides plānošana un pārvaldes sistēmas’’ (A 3.k.p. kursa daĜa), 



• ‘’PiesārĦojuma novēršanas un attīrīšanas tehnoloăijas’’ (B 2 k.p. kursa daĜa), 
3) Profesionālā maăistra studiju programmas ‘’Telpiskās attīstības plānošana” (LU 
ĂZZF) 
• Tehniskās infrastruktūras plānošana (A 2.k.p. kursa daĜa, 2 kp) 
4) Profesionālā bakalauru programmas „Vides zinātne“ (Liepājas Universitāte) 
„Vides tehnoloăijas: gaisa aizsardzība“ (3. k.p, A daĜa).   
 
Cita informācija: 
Latvijas Zinātnes Padomes apstiprināts eksperts zinātĦu nozares ‘’Vides zinātne’’ 
apakšnozarē ‘’Vides pārvaldība’’ (LZP lēmums Nr.2-4-3, 2005.gada 29.marts) 
2008.gadā saĦemta 1.pakāpes balva LR Vides ministrijas un Vides zinātnes un 
izglītības padomes konkursā kategorijā „Vides zinātnieks” 
2010. gada 21. janvārī                                               



Dr.jur. Līga Menăele-Stillere 

dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 
Dzimšanas gads: 1975. 
  
Izglītība: 
2002.- 2007. doktorantūra LU Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātĦu katedrā 
1999. – 2001. maăistratūra LU Juridiskajā fakultātē 
1994.- 1999. bakalaura studijas LU Juridiskajā fakultātē 
 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
 
2008. Rēzeknes augstskolas docente 
2007. Tiesību zinātĦu doktora grāds, Dr.iur. 
2001. Tiesību zinātĦu maăistra grāds, Mg.iur. 
 

Nodarbošanās: 

 
2008. - docente (0,25 slodze) Rēzeknes augstskolā 
2007. – 2008. stundu pasniedzēja LU Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātĦu 
katedrā 
2006., 2007. pētniece LU Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātĦu katedrā 
2004.- 2005. stundu pasniedzēja LU Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātĦu 
katedrā; 
2005. - Juridiskās daĜas vadītāja Valsts meža dienestā; 
2000 – 2005. Juridiskās daĜas vadītāja vietniece Valsts meža dienestā; 
2002.- 2003. – stundu pasniedzēja Rēzeknes augstskolā 
1998. - 2000. vecākā referente Zemkopības ministrijas Meža departamentā 
 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

 
1. L.Menăele-Stillere Forest and Forest Land as Subject – Matter of Legal 

Order. Problems. Proceedings of the International Conference „The Fifth Year as 
European Union Member States: Topical Problems in Management of Economics 
and Law”, 8-9 maijs, Rīga, Latvija, 239-252 lpp. 

2. L.Menăele – Stillere Vides līgumi Eiropas Savienībā un Latvijā. Likums un 

Tiesības, 8.sējums, nr.4 (80), aprīlis, 2006; 
3. L.Menăele Administrative Procedure in forestry.  Proceedings of the 7th 

International Symposium „Legal Aspects of European Forest Sustainable 

Development”, Zlatibor Mauntain, Serbia, May 2005; Jointly Organized by the 
IUFRO1 Research Group 6.13.00 and the Faculty of Forestry, University of 
Belgrade, Zurich, 2006, 80. – 88.lpp.; 

4. L.Menăele-Stillere Contradictions Between Two Aspects of Human Rights in 

Forest Sector: Ownership Rights and Rights to Environment. Proceedings of 

the 8
th

 International Symposium “Legal Aspects of European Forest Sustainable 

Development, Istanbul, Turkey, May 2006; Organized by the IUFRO Research 
Group 6.13.00, Department of Forestry Law, Faculty of Forestry, Istanbul 
University, 2006, 221. – 230.lpp.; 

5. L.Menăele Contradictions Between the Public and Private Interests in Nature 

Protection and Compensations in Latvia. Proceedings of 5 th International 

                                                
1  IUFRO - International Union of Forestry Research Organizations (Starptautiskā mežzinātĦu 
organizāciju apvienība)  



Symposium “Legal aspects of European Forest Sustainable Development”, 

Židlochovice, Czech Republic; Organized by the IUFRO Research Group 6.13.00, 
Jilovište – Strnady, Forestry and Game Management Reaearch Institute, 2004, 
116.-120.lpp. 

6. L.Menăele Tiesību jaunrade meža nozarē. Starptautiskās zinātniskās 

konferences „Personība. Laiks. Komunikācija. Tiesības, Vēsture un 

Kultūrvēsture” materiāli. Rēzekne, 27. – 28. 02. 2003., Rēzekne 2003, 38. – 
43.lpp.; 

7. L.Menăele Valsts meža zemes atsavināšanas tiesiskās problēmas. Latvijas 

Universitātes Raksti. Sociālās zinātnes.665.sējums. Doktorantu raksti, 2003, 240. 
– 253.lpp.; 

8. L.Menăele (līdzautore) „Administratīvā procesa vispārīgie noteikumi un 
administratīvais process iestādē. Shēmas”, Rīga, Tiesu namu aăentūra, 2003. 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 
 
• LU 66.zinātniskajā konferencē 2008.gada 8.februārī uzstājos ar referātu par tēmu 

„Zemes lietošanas veida maiĦas (transformācijas) problemātiskie aspekti”. 
• LU Juridiskās fakultātes rīkotajā starptautiskajā konferencē „Tiesību 

harmonizācija Baltijas jūras reăionā pēc Eiropas Savienības paplašināšanās”, 24.-
27.01.2007., uzstājos ar referātu „Vides tiesību instrumentu modernizācija” (raksts 
pieĦemts publikācijai); 

• IUFRO 6.13.00 grupas organizētajā 9. Starptautiskajā simpozijā par Eiropas mežu 
ilgtspējīgas attīstības juridiskajiem aspektiem Zikatarā, Armēnijā, kurš notika 
19.06.-23.06.2007. prezentēts darbs par tēmu „Vides tiesību līgumu iespējamā 
izmantošana meža nozarē” 

• XXII IUFRO Pasaules kongresā Austrālijā, Brisbanē, kurš notika 08.08.-
13.08.2005., postera prezentācija par tēmu “Pretrunas starp divām cilvēka 
tiesībām meža nozarē: tiesībām uz īpašumu un tiesībām uz vidi”. 

• IUFRO 6.13.00 grupas organizētajā 7. Starptautiskajā simpozijā par Eiropas mežu 
ilgtspējīgas attīstības juridiskajiem aspektiem Serbijā, Zlatiborā, kurš notika 
11.05.-15.05.2005., prezentēts darbs par tēmu “Administratīvā procesa loma meža 
nozarē”; 

• XII Pasaules mežsaimniecības kongresā Kanādā, Kvebekā, kurš notika 21.09.- 
28.09.2003., prezentēts darbs par tēmu “Zemes īpašums, tiesības un izmantošana”; 

• IUFRO 6.13.00 grupas organizētajā 5. Starptautiskajā simpozijā par Eiropas mežu 
ilgtspējīgas attīstības juridiskajiem aspektiem Čehijā, Židlehovicē, kurš notika 
29.05. – 01.06.2003., prezentēts darbs par tēmu “Pretrunas starp publiskajām un 
privātajām interesēm privāto mežu apsaimniekošanā”; 

• Starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Personība. Laiks. Komunikācija.” 
Latvijā, Rēzeknē, kura notika 27.02.-28.02.2003., prezentēts darbs par tēmu 
“Tiesību jaunrade meža nozarē”; 

 

Akadēmiskie kursi: 

 

• Vides tiesību problemātika B daĜa, 2 kredītp  
 
Papildus ziĦas par profesionālo darbību:    
 
NELN+ (Nordic Environmental Lawyers Network) biedre; 
IUFRO (International Union of Forestry Reserach Organization) dalībniece 6.13.00 
apakšgrupā par meža un vides likumdošanu un politiku 
2010.gada 5.janvārī 



 
Dr.fiz., Dr.ekon.,doc. Māris Pūėis 

dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 
Dzimšanas gads 1948.  
Izglītība  1966.-1971.  Studijas LU Fizikas un matemātikas fakultātē 
   2000.- 2007.  Doktorantūra LU Ekonomikas un Vadības 
fakultātes  

Publiskās pārvaldes katedrā 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi 
   1984.   Tehnisko zinātĦu kandidāts 
   1992.   Nostrificēts fizikas doktora grāds, Dr.phys. 

2002.  Latvijas Universitātes docents 
2007.               Ekonomikas zinātĦu doktors, Dr.oec. 

Nodarbošanās 
1970.-1991.  Zinātniski pētnieciskās nodaĜas vadītājs Latvijas 

ZinātĦu akadēmijas Fizikas institūta Speciālajā 
Magnētiskās hidrodinamikas konstruktoru birojā  

1991.-1994.  Valdes priekšsēdētāja vietnieks Rīgas Kurzemes 
rajona pašvaldībā 

1992.-1994.  Budžeta komitejas priekšsēdētāja vietnieks 
Rīgas pilsētas Domē 

1994.-1995.  Valsts pilnvarnieks, Padomes loceklis a/s 
„Latvijas krājbanka”  

1998. Vides aizsardzības un reăionālās attīstības 
ministrijas parlamentārais sekretārs 

1998.-2002. Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs 
2004.     Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 

parlamentārais      sekretārs  
1994.-  vecākais padomnieks, Latvijas Pašvaldību 

savienībā  
2000 -   docents LU Ekonomikas un vadības fakultātes  

Publiskās pārvaldes katedrā  
  

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra ( tikai 6 publikācijas) 
1. Pūėis M., Publisko pakalpojumu unifikācijas ideja kā varas un finanšu 

centralizāciju veicinošs faktors, Latvijas Universitātes raksti, 665.sējums, Sociālās 
zinātnes, Rīga, 2003, 287.-296.lpp. 

2. Pukis M.,  The Progress of Regulation of Conflict of Interest in Local Government 
in Latvia, in book „Combating Conflict of Interest in Local Governments in the 
CEE Countries, edited by Barbara Kudrycka, OSI/LGI, pp.107-144. 

3. Pūėis M., The Renaissance of Local Governments in Latvia (1989-1994), The 
Baltic Way to Freedom, Non-violent struggle of the Baltic States in a global 
context, Riga, Zelta grauds, 2005, pp.241.-245. 

4. Pūėis M., Publisko kompetenču sadalīšana pilnīgas atbildības norobežošanas 
gadījumā, zinātnisko rakstu krājumā „Statistikas un pārvaldes problēmas”, LSI, 
Rīga 2005, 7.-19.lpp. 

5. Zacesta L., Pūėis M., The Possibility of Creating Regional Governments in the 
Baltic States: the Case of Latvia, in „Baltic Partnerships. Integration, Growth and 
Local governance in the Baltic Sea Region”, ed. By Sylvain Giguere, OECD, 2007, 
pp.233-244. 

6. Pukis M., „Administrative Territorial Reform in Latvia”,  
Proceedings of the Copenhagen  Seminar „Chalanges in Europe’s local and 



regional government”, October 1, 2008, CEMR, KL, Danish Regions, pp.25-30 
o monogrāfijas 

1. Pūėis M., (2003-3), ES sociālās un nodarbinātības politikas ietekme uz Latvijas 
pašvaldībām, LPS/OSI/LGI, 65 lpp. 

2. Pūėis M., Začesta L., (2003-3), ES reăionālās attīstības politika un pašvaldības 
Latvijā, LPS/OSI/LGI, 71 lpp. 

3. Pukis M., Zacesta L., (2003-4), Impact of the EU Regional policy on Self-
Governments in the Baltic States, ULRGL/OSI, pp.32  

4. Пукис М., Яунслейнис А., (2008), Создание ассоциации самоуправлений. 
Пример Союза самоуправлений Латвии, ССЛ, 89 стр. 

5. Пукис М., (2008), Система и реформы самоуправлений в Латвии, ССЛ, 103 
стр. 

Zinātniski pētnieciskā darbība:  

• Starptautisko pētījumu projektu (ko īstenoja Atklātās sabiedrības institūts 
Budapeštā un Vietējās Pašvaldības Publisko pakalpojumu reformu iniciatīva 
2003.gadā) dalībnieks pētījumu ciklā par ES sagaidāmo ietekmi uz 
pašvaldībām Baltijas valstīs (ES reăionālās politikas ietekme Latvijā un 
Baltijas valstīs, ES sociālās politikas ietekme Latvijā). 

Akadēmiskie kursi: 

• Politikas analīze                                   A  daĜa                        4 
kredītp.  

• Publiskās pārvaldes analīzes metodes   A daĜa   4 
kredītp. 

• Valsts pārvaldes un pašvalsību organizācija    A daĜa     2 vai 4 
kredītp.  

• Pašvaldības un demokrātija (BVK)    A daĜa   2 
kredītp. 

• Publiskās pārvaldes stratēăiskā vadīšana  A daĜa   4 
kredītp. 

• Publiskās pārvaldes metodoloăiskais seminārs  B daĜa   4 
kredītp. 

      
Papildus ziĦas par profesionālo darbību:  

 
Zinātnisko izdevumu redakcijas kolēăijas vadītājs vai loceklis, recenzents; 
Recenzents E.Vanaga un I.Vilkas monogrāfijai „Pašvaldību darbība un attīstība”, LU 
Akadēmiskais apgāds, 2005. 
Recenzents LU Zinātnisko rakstu sērijās 2007., 2008. Un 2009.gadā 
 
Oficiāli apstiprināts valstisko, pašvaldību vai ražošanas uzĦēmumu konsultants, 

padomdevējs zinātnisko un akadēmisko ekspertu komisiju darbā: 
Latvijas Pašvaldību savienības vecākais padomnieks ; 
Ministru prezidenta izveidotās Funkciju audita komisijas (2008) loceklis; 
Eiropas Savienības Reăionu komitejas Subsidiaritātes darba grupas loceklis kopš 
2006.gada.  
Eiropas Municipalitāšu un Reăionu Padomes Vietējās un reăionālās demokrātijas 
darba grupas loceklis 
 
 
2010.gada 4.janvārī 



Dr.ekon., prof. Biruta Sloka  

dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads: 1954. 
Izglītība:   1973.-1978.  Studijas LU Ekonomikas fakultātē 
   1980.-1983.  Aspirantūra LE Ekonomikas fakultātes  

Ekonomiskās kibernētikas katedrā 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
   1984.   Ekonomikas zinātĦu kandidāte 
   1986.   Latvijas Valsts universitātes docente  

1992.   Nostrificēts ekonomikas doktora grāds, Dr.oec. 
1992.  Latvijas Universitātes docente 
2000. Latvijas Universitātes asociētā profesore 
2003.   Latvijas Universitātes profesore 

Nodarbošanās: 
   1978.-1979.  asistente LVU Ekonomikas fakultātes  

Ekonomiskās kibernētikas katedrā 
   1979.-1980.  pasniedzēja LVU Ekonomikas fakultātes  

Ekonomiskās kibernētikas katedrā 
   1980.-1983.  aspirante un stundu pasniedzēja LVU  

Ekonomikas fakultātes Ekonomiskās 
kibernētikas katedrā 

   1983.-1984.  pasniedzēja LVU Ekonomikas fakultātes  
Ekonomiskās kibernētikas katedrā 

   1984.-1987.  vecākā pasniedzēja, docente LVU Ekonomikas  
fakultātes Ekonomiskās kibernētikas katedrā 

   1987.-1997.  docente LU Vadības un ekonomiskās  
informātikas fakultātes ESVTM katedrā  

   1997.–1999.  docente LU EVF ESVTM katedrā  
   1999.–2003. asociētā profesore LU EVF ESVTM katedrā 

2003.   profesore  

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
1. B.Sloka, A.VilciĦa, Contribution of Regional Higher Education Institutions 

for Regional Development, Scientific papers, Latvia Agriculture 
University, 2009, pp. 75-84. 

2. Sloka B., Skrūzkalne I.,Uškāns U., Mājas lapas kvalitatīvs un kvantitatīvs 
pētījums. Latvijas Universitāts Raksti, 721. Sējums, Vadības zinātne, 
Latvijas Universitāte, 2008, 135 – 147 lpp.   

3. Sloka B., Skrūzkalne I., Kvantitatīvās aptaujas organizēšanas teorija un 
prakse mārketinga un darba tirgus pētījumos // LSI ZINĀTNISKIE Raksti 
– R.: CSP, 2008,  78 – 87 lpp. 

4. Surlemont B., Fartunova M., Vrbka J., Sloka B., and other, 
Entrepreneuship in higher education, especially within non – business 
studies // European Comission, Enterprise and Industry, 2008, 68 p. 

5. B.Sloka, J.Dzelme, J.Vaivads, G.Kristaps, u.c. Profesionālās un augstākās 
izglītības programmu atbilstības darba tirgus prasībām, LU, 2007, 231. 
lpp. 

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 38 
Konferenču tēzes     6 
Mācību grāmatas un mācību līdzekĜi   2 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 



1974.-1990.  Graudaugu ražības un to ietekmējošo faktoru analīze 
1990.-1999.  Studiju finansēšanas un studiju kreditēšanas pieredzes analīze 
1997.-  Tirgvedības pētīšanas metožu izmantošana 
2001.-  Augstākās izglītības kvalitāte un finansēšana 
2005.- 2007. Profesionālās un augstākās izglītības programmu atbilstība darba tirgus 

prasībām 
Starptautiskās zinātniskās konferences „Biznesa un sabiedrības attīstības vadības 
aktualitātes – 2009”, 07.05.2009 – 09.05.2009, Programmas komitejas priekšsēdētāja 
Starptautiskās zinātniskās konferences „Eiropas jaunie sociāli ekonomiskie 
izaicinājumi” 02.10.2008 – 04.10.2008 koordinatore. 
Latvijas Ekonomikas zinātnieku foruma Rīcības komitejas priekšsēdētāja vietniece 
2006; 
• LU pētījuma projekts „UzĦēmumu un iestāžu ilgtspējīgas attīstības 

nodrošināšanas un rezultātu novērtēšanas problēmas”, (2009. – 2011. gads), 
projekta vadītāja; 

• Eiropas Komisijas pētījuma projekts „UzĦēmējdarbība augstākajā izglītībā, īpaši 
nebiznesa studijās”(Entrepreneurship in Higher Education, Especially within Non 
– Business Studies), (2006. – 2008. gads), projekta dalībniece 

• LU pētījuma projekts „Mārketinga un konkurences augstākajā izglītībā 
novērtējuma problēmas” (2007. – 2008. gads), projekta vadītāja; 

Piedalīšanās ar referātiem nozīmīgākajās starptautiskās zinātniskajās konferencēs 
un semināros.  

• Step by Step Implementation of Hydrogen Economy as Environmental Policy 
Tool in Latvia, 3rd International Conference Proceedings, „Environmental 
Science and Education in Latvia and Europe: Education and Science for 
Climate Change Mitigation, Riga, October 24, 2009. 

• Role of Education and Training for Sustainable Development of SME’s in 
Latvia, International Scientific Conference „Regional Problems: Economics, 
Management, Technologies, Klaipeda, October 30, 2009.  

• Challenges of Internet Banking Adaption and Marketing Among Bank’s 
Clients in Latvia, International Scientific Conference „Regional Problems: 
Economics, Management, Technologies, Klaipeda, October 30, 2009. 

Piedalīšanās starptautiskos sadarbības projektos: 
Baltijas jūras valstu padomes projekts „Eirofakultāte Pleskavā” (2007 – 2012); 
Eiropas Savienības Erasmus – Mundus projekta „BalticStudyNet”(2006 – 
2010).  

Akadēmiskie kursi:     

1. Statistika I        A daĜa  4 
KP 
Tirgvedības pētīšana       B daĜa  2 
KP 
Tirgvedības pētīšanas kvantitatīvās metodes    B daĜa  4 
KP 
Daudzdimensiju analīze      B daĜa  2 
KP 
Lēmumu pieĦemšanas kvantitatīvās metodes    B daĜa  2 
KP 
Pētījumu metodes un organizācija     A daĜa  4 
KP 
Jaunākās pētniecības metodes vadības un ekonomikas zinātnēs A daĜa  2 
KP 



Zinātniskā darba pamati      A daĜa   2 
KP 

Papildus ziĦas par profesionālo darbību:    
Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes Domes locekle 
Latvijas Universitātes Studiju padomes locekle (2000. gada septembris – 2009. gada 
maijs) 
Latvijas Universitātes Vadībzinību studiju programmu padomes locekle 
Latvijas Universitātes Baltijas jūras reăiona studiju programmu padomes 
priekšsēdētāja 
Latvijas Universitātes Eiropas studiju programmu padomes locekle 
Eirofakultātes Rīgas centra vadītāja (2000. 1. septembris – 2005. gada 30. jūnijs). 
Eksperte augstākās izglītības kvalitātes vērtēšanā. 
Augstākās izglītības akreditācijas komisijas locekle (1996. – 2001.). 
 

2010. gada 5.janvārī        

 



Dr. ekon., prof. Daina Šėiltere 

dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 
Dzimšanas gads:  
Izglītība:   1976.-1981.  Studijas LU Ekonomikas fakultātē 
   1982.-1984.  Aspirantūra LU Ekonomikas fakultātes  

Ekonomiskās kibernētikas katedrā 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
   1989.   Ekonomikas zinātĦu kandidāte 
   1992.   Latvijas Valsts universitātes docente  

1992.   Nostrificēts ekonomikas doktora grāds, Dr.oec. 
1999.  Latvijas Universitātes asociētā profesore  
2003.                Latvijas Universitātes profesore 

Nodarbošanās: 
1981.-1988. pasniedzēja LVU Ekonomikas fakultātes Ekonomiskās kibernētikas 

katedrā 
1989.-1991. vecākā pasniedzēja LVU Vadības un ekonomiskās informātikas 

fakultātes Ekonomisko sistēmu vadības teorijas un metožu  katedrā 
1992.-1999. docente LU Ekonomikas un vadības fakultātes ESVTM katedrā 
1999.-2002. asociētā profesore LU EVF ESVTM katedrā un katedras vadītāja 
no 2003. profesore LU EVF ESVTM katedrā un katedras vadītāja 

Zinātniskā darba galvenie virzieni – ekonomiski matemātiskā modelēšana un 
prognozēšana; pieprasījuma prognozēšana; risku analīze un vadība; 
lēmumu pieĦemšanas metodes; lietišėās biznesa spēles; vadīšanas 
metodes uzĦēmējdarbībā. 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas (pavisam 71): 
1. Prediction of Fatigue Crack Growth Process via Artificial Neural Network 

Technique. (līdzaut. Nechval K. N., Strelchonok V. F.) // International Journal 
of Computing. December 2006, Volume 5, Issue 3. 21-33 p. 

2. Reăionālās attīstības prognozēšanas metodika. (līdzaut. Purgailis M., 
Danusēvičs M.) // Statistikas un pārvaldes problēmas. Zin. raksti. R.: LSI, 
2007.- 171-180 lpp. 

3. Main Issues in Evaluating the Professional Mobility of the Workforce in 
Latvia. (līdzaut. Danusēvičs M.) // Journal Humanities and Social Sciences: 
Latvia. 2(51)2007. Social and Human Capital Towards a Knowledge 
Economy in Latvia. R.: University of Latvia, Institute of Economics, Latvian 
Academy of Sciences, 2007.- 99 p.; 66-75 p. 

4. Quality Improvement Methods for Statistical Forecasts. (līdzaut. Krasts J.) // 
A Journal of the International Institute for General Systems Studies, Inc. 
„Scientific Inquiry”, vol. 8, No.2, June, 2007, pp. 183-194 

5. UzĦēmumu finansu statistiskā reitinga noteikšana. (līdzaut. Žuka R.) // LU 
Raksti. 717. sēj. Vadības zinātne. 2007.- 474 lpp.; 242-253 lpp. 

6. An Econometric Analysis of the Financial Factors that Influence the Company 
Value. (līdzaut. Averina J.) // Proceedings of International Scientific 
Conference Finance and Accounting. Theory and Practice, Development and 
Trends. R.: 2009.- 473-484 pp. 

7. Šėiltere D., Averina J. Prognozētās uzĦēmuma vērtības analīze, izmantojot 
ekonometrijas modeĜus. // Statistikas zinātnisko pētījumu rezultāti 2009. 
Zinātniskie raksti. R.: LR CSP, 2009.- 244 lpp.; 188-197 lpp. 

Nozīmīgākā mācību literatūra (pavisam 18): 
1. Šėiltere D. Pieprasījuma prognozēšana. R.: LU, 2001.- 84 lpp. 
2. Vasermanis E., Šėiltere D. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika. R.: 

Izglītības soĜi, 2003.- 186 lpp. 



3. Vasermanis E., Šėiltere D., Krasts J. Prognozēšanas metodes. 2., papild. izd. 
R.: LU, Izglītības soĜi, 2004.- 121 lpp. 

4. Šėiltere D., Krasts J. Metodiskie norādījumi laboratorijas darbu izpildei kursā 
„Pieprasījuma prognozēšana”. Rīga: LU, Izglītības soĜi, 2005.- 95 lpp. 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 
Vadītie promocijas darbi - 8 
Piedalīšanās starptautiskajās konferencēs - pavisam 36. 
Līdzdalība Latvijas un starptautiskajos projektos (pavisam 16): 

1. Latvijas Labklājības ministrijas un ES Struktūrfondu nacionālā programmas 
„Darba tirgus pētījumi”. Pētījums „Nereăistrētās nodarbinātības novērtējums”. 
2005.- 2007. 

2. RAPLM, Valsts reăionālās attīstības aăentūras projekts „Reăionālās attīstības 
uzraudzības un novērtēšanas informācijas sistēmas apraksta papildināšana un 
teritoriju attīstības prognozēšanas un modelēšanas metodikas teritoriju 
attīstības novērtēšanai izstrādāšana”. 2006. 

3. Latvijas Labklājības ministrijas un ES Struktūrfondu nacionālā programmas 
„Darba tirgus pētījumi”. Pētījums „Darbaspēka profesionālā mobilitāte”. 
2006.- 2007. 

Docētie akadēmiskie kursi: 
Statistika I (Vadības zinību bakalaura studiju programma – A daĜa, 4 kr/p) 
Prognozēšanas metodes (Vadības zinību bakalaura studiju programma – B daĜa, 4 
kr/p) 
Pieprasījuma prognozēšana (Vadības zinību maăistra studiju programma – B daĜa, 6 
kr/p)  
Sociāli ekonomisko procesu prognozēšana (Sabiedrības vadības maăistra studiju 
programma – B daĜa, 4 kr/p) 
Risku vadīšana projektos (Projektu vadīšanas profesionālā maăistra studiju 
programma – B daĜa, 2 kr/p) 
Vadīšanas metodes uzĦēmējdarbībā (Vides pārvaldības maăistra stud. progr. – B daĜa, 
2 kr/p) 
Vadības teorija (Vides pārvaldības maăistra studiju programma – B daĜa, 2 kr/p)  
Modelēšana un prognozēšana (Ekonomikas doktora studiju programma - B daĜa, 4 
kr/p) 
Noslēguma darbu vadīšana un darbs noslēguma pārbaudījumu komisijās: 
No 2000. g. vadīto darbu skaits - maăistra darbi – 99; bakalaura darbi – 52; kursa 
darbi – 83, no kuriem 17 dažādu zinātnisko darbu konkursu laureāti. 
Vadības zinību bakalaura un maăistra studiju programma, studiju virziens Vide un 
uzĦēmējdarbības vadība (komisijas priekšsēdētāja vietniece) 
E-kursi 
Šėiltere D., Bausova I. Statistika I. www. estudijas.lu.lv – R.: E-Universitāte, 2005. 
Šėiltere D., Krasts J. Prognozēšanas metodes. www. estudijas.lu.lv – R.: E-
Universitāte, 2005. 
Papildus ziĦas  par  profesionālo  darbību:    
Vadības zinību studiju programmas bakalauru un maăistru studiju virziena “Vide un 
uzĦēmējdarbības vadība” studiju virziena vadītāja un profesora metod.grupas vadītāja. 
LU Ekonomikas un vadības fakultātes Domes locekle no 1997. gada. 
LU EVF Vadības zinību studiju programmas padomes locekle no 1998. gada. 
LU EVF Ekonomisko sistēmu vadības teorijas un metožu katedras vadītāja no 1998. 
gada. 
LU EVF Vadības un uzĦēmējdarbības mācību centra padomes locekle no 2007. g.  
Starptautiskās konferences Current Issues in Management of business and Society 
Development Programmu komitejas locekle, sekcijas vadītāja, 2009. gads 
Biedrības „Latvijas Ekonometristu asociācija” valdes locekle no 2009. gada 
2010. gada 18. janvārī 



Dr.oec.,prof. Inesa Vorončuka 

dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 
Dzimšanas gads: 1951.  
Izglītība:  1973. -1975. Aspirantūra LVU Ekonomikas fakultāte          

1968. -1973.  Studijas LVU Ekonomikas fakultāts, 
Ekonomiskas kibernētikas specialitāte, 
ekonomista- matemātiėa augstākās izglītības 
diploms     

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

 
2003.   LU Ekonomikas un vadības fakultātes profesore  
1999. LU Ekonomikas un vadības fakultātes asociētas 

profesore 
1995. Docenta akadēmiskais nosaukums,  Latvijas 

Universitātes docenta diploms 
1992.             Ekonomikas doktora  zinātniskais grāds 

(Dr.oec.),Latvijas Universitātes habilitācijas un 
promocijas Padomes doktora diploms  

1982.  Ekonomikas zinātĦu docents  
1977.   Ekonomikas zinātĦu kandidāts 

Nodarbošanās: 
                   2003. -  profesore LU Ekonomikas un vadības fakultātes  

                                  Publiskās pārvaldes katedrā  
                              1999. –2003.   asociētā  profesore LU Ekonomikas un vadības  

       fakultātē  
1982. – 1999. docente LU Ekonomikas un vadības fakultātē  
1977. – 1982. vecāka pasniedzēja LU Ekonomikas  fakultātē  
1975. – 1977. pasniedzēja LVU Ekonomikas  fakultātē  
1973. – 1975. asistente LVU Ekonomikas  fakultātē   

    
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

 
1. Vorončuka I.  Modern PA education in postmodern conditions: Risk of 

cultural iatrogenesis. NISPAcee 16-th, ANNUAL Conference: «Public Policy 
and Administration: Challenges and Synergies» .- Bratislava, Slovak 
Republic, 2008. Electronic version. 

2. Voronchuk I., Claudio Rivera. Role Models: tutors in leadership development 
in crisis times. Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова, Факультет государственного управления , Москва, 2009, 
lpp. 873 - 880. 

3. Voronchuk I., Claudio Rivera. Crisis as ground for leadership development 
(Krīze kā līderisma attīstības veicinātāja). - Latvijas Universitātes zinātniskie 
raksti. Vadības zinātne. Rīga,   2009.  

4. Voronchuk I. Development of master`s and doctoral study programmes in 
Public Administration in Latvia. NISPAcee 17-th, ANNUAL Conference: 
«State and Administration in a Changing World» .- Budva, Montenegro, 2009. 
( Electronic version). 

5. Voronchuk I., Sarnovičs A. Personāla mērėtiecīgā izaugsmes loma Latvijas 
publiskās sektora organizāciju līdzsvaru attīstība. - Latvijas Universitātes 
zinātniskie raksti. Vadības zinātne. Rīga,   2009. Nr.721 , 344 – 359  lpp. 

6. Vorončuka I. Personāla vadība/ Monogrāfija / ISBN 9984-679- 67-5 / Latvijas 
Universitāte.- Rīga: Latvijas Universitāte, 2009. 400 lpp.: il. 



 
 
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos: 24  

Konferenču tēzes:     15    

Zinātniski pētnieciskā darbība:  

 
• Pētījumi tiek veikti sadarbībā ar Dortmundes Augstskolu (Vācijā), UNDP un 

Sorosa fondu Latvijā. personāla pārvaldes reformas, personāla pārvalde 
ārzemēs, personālsaimniecības organizācija, personāla izvēle, pašregulējošās 
komandas darbs, personāla novērtēšana. 

• 1996.g. līdz šim brīdim -  Centrālās un Austrumeiropas  Publiskā Akadēmiskā 
Tīkla       Pārvalde ( NISPAcee, Bratislava, Cheh Republic,  no1996.g. līdz 
šim brīdim, līdzdalība); 

• 2004.g.1. jūnijs – 2004.g.31.decembris - finansētais starptautiskais projekts „ 
Developing a Competency – based Career Training and Professional 
Development Program for Latvja (finansēja starptautiska organizācija NISPA 
cee – Valsts administrācijas Institūts un Skolu tikls Centrālajā un 
Austrumeiropā. 

• 2006.g.03.septembris. – 2007.g.03.septembris. Eiropas sociālā fonda projekts - 
Nr. ESS 2006/41. Projekta LĪGUMA  Nr. 
2006/0117/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0157/0063. – Baltijas jūras 
reăiona studiju akadēmiskā personāla kompetences paaugstināšana.  

• 2007.g.1. septembris – 2007.g. 31.decembris. ProjektsNr.2007/ZP-85.- 
„Personāla mērėtiecīgas izaugsmes loma Latvijas publiskā sektora 
organizāciju līdzsvarotā attīstībā” 

 ( Projekta vadītāja). 
• 2008.g.1. aprīlis – 2008.g. 01.novembris. LU budžeta projekts E-Universitāte 

E-kursa „Personālvadība” izstrāde (maăistra studiju programma). 

Akadēmiskie kursi: 

• Personāla vadība    B daĜa   4 KP  
• Personālvadība    A daĜa   4 KP 
• Personāla vadības aktuālas problēmas A daĜa  2 KP 
• Personāla vadība projektos   A daĜa  2 KP 

 

Papildus ziĦas par profesionālo darbību: 

• LU EVF domes locekle. 
• LU EVF Vadībzinību studiju programmas padomes locekle 
• Kopš 2003.gada LU Ekonomikas un vadības fakultātes Publiskās pārvaldes 

katedras vadītāja.   
• Kopš 1996.gada LU Ekonomikas un vadības fakultātes metodiskas grupas 

"Personāla vadība" vadītāja. 
• Latvijas Personāla vadības asociācijas locekle. 
• Augstākās izglītības akreditācijas komisijas eksperte. 

 
2010.gada 5.janvārī 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PIELIKUMS 
 

STUDĒJOŠO, ABSOLVENTU, DARBA DEVĒJU 
APTAUJU MATERIĀLI, ANKETU PARAUGI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 



 



 



Vides pārvaldības MSP 

 
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - Ĝoti labi, 2 - labi, 3 - 
apmierinoši, 4 - neapmierinoši)     

    
Vidējais Moda*  

Moda % 
** 

Nevar 
pateikt *** 

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 2,00 2 80% 0 

2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 1,89 2 85% 1 

3 Studiju programmas noteikto A daĜas kursu saturs 2,16 1 40% 1 

4 Izvēles iespējas starp B daĜas kursiem 2,75 5 40% 8 

5 Iespējas apgūt vēlamos C daĜas kursus 1,79 2 55% 1 

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ 
profesionālās prasmes un iemaĦas 1,84 2 40% 1 

7 

Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas 
tehnoloăijas informācijas meklēšanai, apstrādei un 
noformēšanai utt 1,60 2 50% 0 

8 
Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, 
analizēt to) 1,58 2 45% 1 

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, 
diskutēt un pamatot viedokli 2,40 5 25% 5 

10 
Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares 
speciālo terminoloăiju vismaz vienā svešvalodā 2,10 1 40% 0 

11 Nodarbību plānojums pa nedēĜas dienām 1,95 2 45% 1 

12 Nodarbību plānojums pa semestriem 3,07 5 30% 6 

13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 1,89 1 40% 2 

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 1,40 1 65% 0 

15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 1,89 2 40% 1 

16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 1,72 2 45% 2 

17 Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā 2,00 2 40% 1 

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību 
līdzekĜi utt.) 1,30 1 75% 0 

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 1,74 2 50% 1 

20 
Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU 
bibliotēkās 2,22 2 35% 2 

21 Cik stundas nedēĜā veltāt patstāvīgajam darbam? 1,80 2 60% 0 

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo 
studiju programmu LU 1,85 2 75% 0 

* moda - visbiežāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam.   

** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli     

***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši   

 Aptaujāti 20 respondenti  
2009. gada 
novembrī  

 

Aptaujas rezultātu kopsavilkums      

 Studiju programmas saturs 2,02      

 
Studiju programmas piedāvātās 
iespējas 1,93      

 Prasmju attīstīšana studiju laikā 1,92      

 Studiju procesa organizēšana 2,13      

 
Materiāli - tehniskais 
nodrošinājums 1,75      

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. 
LU citā 

noz. 
citā 

augstsk. nestudēs 

 % 30% 40% 15% 5% 10% 

 
Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai 
specialitātei? jā vairāk jā vairāk nē nē nevaru pateikt 

 % 20% 5% 5% 15% 55% 

 
Vai jūs plānojat strādāt savā studiju 
specialitātē? jā drīzāk jā drīzāk nē nē nevaru pateikt 

 % 25% 45% 0% 0% 30% 



 
      

kurss  “Dabas zinātnes vides studijās” 

     

 
VĒRTĒJUMA SKALA   (1 - Ĝoti labi, 2 - labi,  3 - apmierinoši,  4 - 
neapmierinoši)   

    
Vidējais Moda 

* 
Moda 
%** 

Nevar 
pateikt 

*** 

1 
Uzsākot kursu pasniedzējs iepazīstināja ar prasībām 
kursa apguvei un kursa programmu 1,35 1 65% 0 

2 
Pasniedzējs informēja par to, kā tiks vērtēta kursa 
apguve 1,40 1 65% 0 

3 Pasniedzējs bija labi sagatavojies nodarbībām 1,42 1 55% 1 

4 Kursa viela lieki nedublējās ar cita kursa vielu 1,35 1 65% 0 

5 Pasniedzējs izklāstīja tēmu saprotami 1,45 1 60% 0 

6 Tēmas izklāsts bija sistemātisks, loăisks 1,35 1 70% 0 

7 Pasniedzējs izraisīja interesi par šo studiju kursu 1,70 2 60% 0 

8 
Pasniedzējs kursā aptvēra visu programmā 
paredzēto vielu 1,56 2 50% 2 

9 Pasniedzēja runa bija skaidra un saprotama 1,45 1 60% 0 

10 Lietderīgi tika izmantots nodarbības laiks 1,55 1 50% 0 

11 
Pasniedzējs atspoguĜoja jaunākos nozares 
sasniegumus un problēmas 1,50 1 55% 0 

12 
Pasniedzēja izmantotās mācīšanas metodes 
veicināja tēmas izpratni 1,60 1 50% 0 

13 Pasniedzējs rosināja manu domāšanu 1,50 2 50% 0 

14 

Pasniedzējs efektīvi izmantoja audiovizuālās 
uzskates līdzekĜus (kodoskopu, video projektoru u.c.) 
(atzīmējiet 5. variantu, ja pasniedzējs neizmantoja 
palīglīdzekĜus 1,60 1 50% 0 

15 Ieteiktā mācību literatūra bija pieejama 1,78 2 40% 2 

16 Ieteiktā mācību literatūra noderēja mācību procesā 1,76 2 35% 3 

17 Studentu grupas lielums bija optimāls kursa apguvei 1,50 1 60% 0 

18 
Cik stundas nedēĜā veltījāt patstāvīgai studiju kursa 
apguvei 2,63 3 50% 1 

19 
Pasniedzējs vērtēja studentu darbu visa semestra 
laikā 1,90 2 50% 0 

20 Pasniedzēja attieksme pret studentiem bija labvēlīga 1,50 1 55% 0 

21 Pasniedzējam bija labs kontakts ar auditoriju 1,45 1 55% 0 

22 Uz lekciju pasniedzējs parasti ieradās bez kavēšanās 1,26 1 70% 1 

23 Bija iespējams saĦemt pasniedzēja konsultāciju 1,42 1 55% 1 

24 Labprāt klausītos vēl kādu kursu pie šī pasniedzēja 1,25 1 75% 0 

25 Novērtējiet, lūdzu, ši kursa apguves grūtības pakāpi 2,40 2 50% 0 

26 Cik lekciju šajā kursā esat apmeklējis? 1,20 1 80% 0 

*moda - visbiežāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam   

** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli     

***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši   

 Aptaujāti 20 respondenti   2009. gada decembrī 

   Aptaujas rezultātu kopsavilkums     

 Iepazīšanās ar kursa saturu 1,38      

 Pasniedzēja sagatavotība 1,45      

 Pasniedzēja pasniegšanas stils 1,53      

 Pasniedzēja attieksme pret studentiem 1,38      

 Kursa grūtības pakāpe grūts      

 



 

Latvijas Universitātes 

Ekonomikas un vadības fakultātes 

Vides pārvaldības katedras 

maăistra studiju programma 

Vides pārvaldība (46853) 

 
ABSOLVENTU APTAUJAS ANKETA 

 
1. Maăistrantūras absolvēšanas gads …………………… 
 
2. Sektors, kurā Jūs strādājat. Ar krustiĦu lodziĦā  atzīmējiet vērtējumu  

(ar peles kreisā taustiĦa dubultklikšėi pelēkajā kvadrātiĦā). 

o Valsts    

o Pašvaldība   

o UzĦēmējdarbība              

o Cits    
 

3. Kā Jūs vērtējat apgūto studiju programmu kopumā?  

(Šeit un turpmāk anketā būsim pateicīgi par papildus komentāriem) 
1  
2  
3  
4  
5  
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
4. Kā Jūs vērtējat studiju laikā iegūtās zināšanas? 
1  
2  
3  
4  
5  
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 
5. Kā Jūs vērtējat studiju laikā iegūtās praktiskās iemaĦas? 
1  
2  
3  
4  
5  
.......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
 
6. Vai Jūsu pašreizējais darbs ir saistīts ar darbību vides sektorā? 
o jā   
o nē  
 
 
 

7. Vai apgūtā studiju programma “Vides pārvaldība” veicināja Jūsu karjeras 

attīstību? 



o jā   
o nē  
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 
8. Kas studiju procesā bija 
• pozitīvs........................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………….. 
• negatīvs.......................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
9. Kādus studiju kursus, kas tika apgūti, Jūs uzskatāt par liekiem un nederīgiem, 

norādiet kāpēc 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
10. Kādus studiju kursus Jūs ieteiktu iekĜaut studiju programmā? 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
11. Kādas izmaiĦas Jūs ieteiktu studiju procesa uzlabošanai? 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
12. Vai Jūs iesakāt programmu saviem kolēăiem, draugiem? 
o jā   
o nē  
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 
13. Jūsu novēlējumi un priekšlikumi studiju programmas administrācijai 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
Paldies par atsaucību! 

 
 
 



                                    

Darba devēju aptaujas anketa 

Akadēmiskā maăistra studiju programma„Vides pārvaldība” 
 

1. Jūsu darbavieta (valsts iestāde, pašvaldība, uzĦēmums, NVO, konsultfirma u.c.), 

amats (un darba stāžs darba vietā un vispār vides sektorā) ?  

 

 
2. Kā, Jūsuprāt, vērtējams pieprasījums pēc plaša profila speciālistiem vides pārvaldībā 
(maăistru līmenī)  pašreiz: 

a) Jūsu  darba jomā-sektorā ? 

 

 
 
b) vispār vides pārvaldībā Latvijā? 

 

 
 
3. Kāds, Jūsuprāt, varētu būt  pieprasījums  pēc  šādiem speciālistiem  (maăistru līmenī)  
pēc 5 gadiem: 

a) lielāks nekā šodien, 

b) tāds pats, 

c) mazāks kā šodien, un, 
kāpēc ?__________________________________________________________ 
 

 

4. Kādas, Jūsuprāt, galvenās zināšanas un darba prasmes nepieciešamas šiem 
speciālistiem  pēc akadēmiskās maăistra studiju programmas  absolvēšanas? 

 
 
 
 
5. Kādas, Jūsuprāt, vides pārvaldības jomu/sektoru, pieeju/metožu, instrumentu un 

resursu utt. tēmas nepieciešams noteikti iekĜaut akadēmiskā maăistra studiju 

programmā šo speciālistu atbilstošai sagatavošanai? 

 

 

 

 

6. Kādas, Jūsuprāt, vides pārvaldības studiju formas (t.sk. lauka studijas, kursa darbi 

un projekti, grupu darbs utml.) nepieciešams noteikti iekĜaut akadēmiskā maăistra 
studiju programmā šo speciālistu atbilstošai sagatavošanai? 

 

 

 
7. Kā Jūs kopumā vērtējiet akadēmisko maăistra studiju programmu „Vides 

pārvaldība” (pēctecīgi pilnveidota tiek realizēta kopš 1992.g.) un kā šī programma būtu 

pilnveidojama/pārveidojama šodien un nākotnē ? 
 

 

 

8. Citi Jūsu priekšlikumi ? 

PATEICAMIES PAR SADARBĪBU! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. PIELIKUMS 
 

AKADĒMISKĀ PERSONĀLA PIEDALĪŠANĀS 
STARPTAUTISKAJOS PROJEKTOS, LZP UN CITU 

INSTITŪCIJU FINANSĒTAJOS PROJEKTOS  
(6 GADU ATSKAITES PERIODĀ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

Modernu metožu un tehnoloăiju izpēte un izstrāde enerăētikā: videi draudzīgiem 
atjaunojamās enerăijas veidiem, enerăijas piegādes drošībai un enerăijas efektīvai 
izmantošanai. Valsts pētījumu programma (2006-2009) – eksperti - I.KudreĦickis, 
R.Bendere 

Meža nozares ieguldījums jauno Latvijas enerăētikas nozarei izvirzīto mērėu 
sasniegšanā – eksperts - I.KudreĦickis  

Vides komunikācijas instrumenti vides politikas integrācijai. EEZ grants (2009. – 
2010) – projekta vadītājs LU – R.Ernšteins, dalība: I. Kudrenickis un doktoranti – E. 
Lagzdina, J.Brizga, A. Ozola, V. Antons 

Eiropas Parlamenta finansēts pētījums Eiropas Savienības piekrastes ilgtspējīga 
attīstība: Baltijas jūras reăiona dimensija (2007 – 2009) - projekta vadītājs LU – 
R.Ernšteins, dalība: I Kudrenickis, J.Benders, kā arī doktoranti un maăistranti 

Intelligent Energy Europe programmas projekts Universitāšu un skolu sadarbības 
projekts par ilgtspējīgu enerăijas izmantošanu un klimata pārmaiĦām (SAUCE) Vad. 
partneris Berlīnes Brīvā universitāte (2008 – 2011) - projekta vadītājs LU – 
R.Ernšteins, eksperts -  I.KudreĦickis, plānota doktorantu līdzdalība 

EU Interreg IVA Baltic Region project. Communicating the Baltic (COBWEB) – 
Piekrastes vides komunikācijas un apziĦas attīstība, Konsorcija vad. partneris, 
Hyvinka pašvaldība, Somija (2009- 2011) – projekta vadītājs - R.Ernšteins, dalība: 
plānota doktoranu un maă līdzdalība 2009-2010. 

BSR III B—INTERREG III A” ZiemeĜu prioritāte projekts Sadarbība kopīgi radot 
atkritumu apsaimniekošanas sistēmu Pleskavas reăionā. (2007.-2009.) - partneru 
grupas vadība - R.Bendere 

ES TEMPUS projekts Umweltmanagement fur Russland and Ukraine (2007-2009) – 
eksperts - J.Benders, dalība: R. Bendere, R. Ernšteins 

Enerăijas efektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo enerăijas resursu izmantošana 
kā pamats Latvijas enerăijas un kurināmā apgādes drošuma paaugstināšanai un 
ilgtspējīgai attīstībai . LZP programma (2006-2008) - I.KudreĦickis 

Latvijas enerăētikas sektora attīstības stratēăijas un attīstības vadības izpēte ar 
imitācijas un optimizācijas metodēm  (2005-2008) - I.KudreĦickis 

LZP grants: Organiskie atkritumi kā bioenerăijas avots, tās ieguves un izmantošanas 
tehnisko, ekonomisko un vides ekoloăisko faktoru novērtējums (2004. - 2008.) - 
R.Bendere-vadītāja. 

ES INTERREG programmas projekts ”Piekrastes ilgtspēja kā izaicinājums” (Coastal 

Sustainability as a Challenge – COASTSUST, Baltic Sea Region IIIB programme, 

2005-2007) - R.Ernšteins, I.KudreĦickis, R.Jūrmalietis, J.Benders 

ES INTERREG programmas projekts „Eiropas piekrastes ilgtspējīgas attīstības 
novērtējums” (Evaluation Model for the Sustainable Development of European Coastal 

Zones - DEDUCE, Interreg IIIC programme, 2005-2007) - R.Ernšteins, I.KudreĦickis, 
R.Jūrmalietis, J.Benders 



ES INTERREG programmas projekts ”Sustainable tourism destinations 

development– Destilink, Baltic Sea Region IIIB programme, 2005-2007). - 
R.Ernšteins 

EK Interreg IIIC programmas projekts “REGENERGY - Pioneering Communities 
and Regions Working on Innovative Heat Energy Solutions” – sadarbībā ar Fizikālās 
Enerăētikas institūtu (2005-2007). - I.KudreĦickis  

TEMPUS Comet 2 - Community TEMPUS/PHARE education project for BSc. and 
MSc. Program development in Russian State Hydrometeorological University, 
St.Petersburg (2005-2008); lead. partner University of Cadiz, Spānija– R.Ernšteins 

Eiropas Savienības piekrastes ilgtspējīga attīstība: Baltijas jūras reăiona dimensija 
(ES parlaments, 2008) – R.Ernšteins, R.Jūrmalietis, I.KudreĦickis 

ES LIFE-ENVIRONMENT programmas projekts „Atbalsts integrācijai un sadarbībai 
telpiskās vides informācijas jomā” (ENVIFACILITATE – Integration of spatial 

environmental information across different themes, scales, resolutions and uses: 

added value of facilitating mechanisms, 2005-2006) (R.Ernšteins, I.KudreĦickis, 
R.Jūrmalietis) 

EK 6.Ietvara programmas projekts „NEEDS - New Energy Externalities Development 
for Sustainability” – sadarbībā ar Fizikālās Enerăētikas institūtu (I.KudreĦickis, 
pētījums par atjaunojamo resursu paplašinātas izmantošanas Latvijas enerăētikas 
sektorā paredzamajām ekonomiskajām un vides ietekmēm) 

Latvijas Vides aizsardzības fonda finansētais projekts ‘’Atjaunojamo enerăijas resursu 
izmantošana Latvijas reăionos un vides, ekonomisko un sociālo ieguvumu 
novērtējums nacionālajā un reăionālajā līmenī” – sadarbībā ar Fizikālās Enerăētikas 
institūtu (I.KudreĦickis) 

Latvijas Vides aizsardzības fonda finansētais projekts “Partnerība Klimata politikas 
veidošanai Latvijā” – sadarbībā ar Reăionālā Vides Centra Centrālajai un 
Austrumeiropai pārstāvniecību Latvijā (I.KudreĦickis) 

Latvijas Vides aizsardzības fonda finansētais projekts „Vides izglītības pavasaris 
Sēlpils skolā” – sadarbībā ar Sēlpils pagasta pašvaldību (I.KudreĦickis, R.Jūrmalietis) 

EC sestā ietvara  programmas projekts „Daudzfunkcionāla perkolēta nanostrukturēta 
keramika, kas izgatavota no  hidroksilapatīta” – sadarbībā ar Latvijas Atkritumu 
saimniecības asociāciju - STRP504937-1, 2004-2007. (J.Benders, R.Bendere) 

Infrastruktūras attīstības projekts: LVAFA projekts „Tehniskā aprīkojuma  un 
informācijas  tehnoloăiju nodrošinājums  LU VZPI  organizācijai un koordinācijai”  
realizēšanai – LU reă. Nr. 2005/2258  (J.Benders, vad.) 

LZP grants Nr. 05 1470. Organiskie atkritumi kā bioenerăijas avots, tās ieguves un 
izmantošanas tehnisko, ekonomisko un vides ekoloăisko faktoru novērtējums 
(R.Bendere, vad.)  

ES 6.Ietvara programmas „Globālās izmaiĦas un Ekosistēmas” projekts „Advanced 
Techniques for the Evaluation of Sustainability Assessment Tools - SustainabilityA-
Test’’  (project No.505328, 2005-2006)- (R.Ernšteins, I.KudreĦickis) 



ES Leonardo da Vinči programmas projekts “Integrētā piekrastes pārvaldība; 
Multimēdiju tālmācību kurss” (COASTLEARN – a Multimedia Distance Training 
Programme on Integrated Coastal Zone Management, 2004-2005) – (R.Ernšteins, 
I.KudreĦickis, R.Jūrmalietis) 

ES LIFE un REC Latvia projekts “Elaboration of new models for Ziemelsuseja river 
management based on ecosystems approach and involvement of citizens in local 
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a) bibliotēkas resursi 
 
LUB Ekonomikas zinātĦu bibliotēka 
 
Adrese: Aspazijas bulvāris 5, Rīga 
Tālrunis: 67034642 
E-pasts: ekonomikas.bibl@lu.lv 
Atrašanās vieta: 2.stāvs, 202.-203. telpa, 3.stāvs, 301. telpa 
Ekonomikas zinātĦu bibliotēka ir Latvijas Universitātes bibliotēkas struktūrvienība, 
kuras darbības mērėis ir nodrošināt akadēmiskās un profesionālās izglītības, kā arī 
zinātniskās pētniecības darba informatīvo apkalpošanu, atbilstoši akreditētajiem 
studiju kursiem ekonomikā, vadības zinībās un vides zinātnē. 
Nozares bibliotēkas krājumā esošos iespiestos dokumentus papildina LU bibliotēkas 
abonētās tiešsaistes datu bāzes. 
 

Bibliotēkā apmeklētājus apkalpo: 

• abonementā - izsniedz iespieddarbus uz mājām, pieĦem pasūtījumus 
iespieddarbu kopēšanai un sniedz konsultācijas informācijas meklēšanā kartīšu 
un elektroniskajā katalogā; 

• 2.stāva lasītavā var izmantot brīvpieejas krājumu grāmatvedībā, matemātikā, 
politikā, informātikā, statistikā, demogrāfijā, ekonometrijā, vides zinātnē, kā 
arī seriālizdevumu fondu un Starptautiskā Valūtas Fonda depozitāro krājumu.  

• 3.stāva lasītavā var izmantot brīvpieejas krājumus ekonomikā, 
uzĦēmējdarbībā, finansēs, mārketingā, menedžmentā, tūrisma ekonomikā un 
uzziĦu literatūru. Te ir pieejami arī ZiemeĜamerikas studiju centra 
iespieddarbu krājumi. 

 

     

    

    

    
 

 
Abonētās datu bāzes 

 
Britannica on-line 
Britannica Online ir 32 sējumu enciklopēdija internetā angĜu valodā, kurā ir vairāk kā 
72 000 rakstu, 10 000 ilustrāciju, ieskaitot fotogrāfijas, zīmējumus, kartes, karogus, 
vairāk kā 75 000 definīciju. PiekĜuve divas reizes mēnesī iznākošajam biĜetenam 
Inside Britannica. Datu bāze pieejama visā LU (Lanet) datortīklā. 
 

 

 



 

Cambridge Journals Online (CJO 
Universālā pilntekstu DB dod iespēju meklēt un atrast informāciju vairāk nekā 100 
zinātniskajos žurnālos kā arī saistītajos Interneta resursos humanitārajās un eksaktajās 
zinātĦu nozarēs.  
 

 

Eastview Social Sciences & Humanities 
Pieejami Krievijas sociālo un humanitāro žurnālu pilni teksti. 
 

EBSCO 
Šobrīd populārākā un visvairāk izmantotā daudznozaru datu bāze, kas sastāv no 
vairākām pilntekstu un apskatu datu bāzēm.  
 

Emerald 
Pilnteksta DB ekonomikas un vadzinības, bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes 
jomās.  
 
Latvijas Vēstnesis 
Latvijas Republikas oficiālā laikraksta "Latvijas Vēstnesis" tiešsaistes versija. Datu 
bāze piedāvā informācijas meklēšanu un pārlūkošanu arhīvā no 1993.gada. Pieejami 
laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un tā pielikumos publicēto likumdošanas aktu un 
rakstu pilnie teksti.  
 
LETA 
Latvijas nacionālās ziĦu aăentūras datu bāze. 
 
Nozare.lv 
LETAs biznesa informācijas pakalpojums, nozaru informācija.  
 
Letonika 
Letonika ir latviska uzziĦu un tulkošanas sistēma, kuras galvenais mērėis ir sniegt 
sistematizētu, enciklopēdisku uzziĦu un tulkošanas informāciju. Letonika ietver 
Latvijas Enciklopēdisko vārdnīcu, Terminu vārdnīcu, tulkojošās un skaidrojošās 
datorvārdnīcas, datorenciklopēdiju Latvijas vēsture un interneta lappušu norādes 
 
LURSOFT laikrakstu bibliotēka 
Lursoft laikrakstu bibliotēka ir Latvijas laikrakstu publikāciju un ziĦu aăentūras BNS 
krājums internetā, kas ik dienas tiek papildināts ar tūkstošiem jaunu publikāciju no 
laikrakstu jaunākajiem numuriem. Laikrakstu arhīvs pieejams no 1994.gada, “Latvijas 
Vēstnesis” - no 2000.gada. Datu bāze pieejama tikai LU Bibliotēkas centrālajā ēkā 
(Kalpaka bulv. 4). Par pieslēgšanos datu bāzei jautājiet konsultantam. 
 
NAIS 
Normatīvo aktu informācijas sistēma (NAIS) satur pilnu Latvijas normatīvo aktu 
kopumu, kā arī LR spēkā esošos starptautiskos aktus. NAIS lokālā versija pieejama 
LU Centrālajā Bibliotēkā (Kalpaka bulv.4), Ekonomikas zinātĦu bibliotēkā (Aspazijas 
bulv.5) un Juridisko zinātĦu bibliotēkā (RaiĦa bulv.19). 
 
Oxford Reference Online: Premium Collection 
Ap 170 dažādu nozaru Oxford enciklopēdiju pilnie teksti.  
 

 

 



ProQuest 
ProQuest ir daudznozaru pilnu tekstu un anotāciju datu bāze pētniekiem un 
studentiem. Tā ir plaši pazīstama ar savu biznesa un ekonomikas informāciju, 
vispārēju uzziĦu informāciju, ăenealoăijas, humanitāro zinātĦu, sociālo zinātĦu, kā arī 
dabas, vides, tehnisko un medicīnas zinātĦu informāciju. Proquest savās datu bāzēs 
piedāvā meklēt periodiskos izdevumus, grāmatas, disertācijas un citu zinātnisko 
informāciju no vairāk kā 9 000 izdevējiem no visas pasaules.  
 

SAGE Journals Online 
Izdevniecības SAGE pilnu tekstu žurnālu datu bāze piedāvā rakstus no vairāk kā 400 
žurnāliem. Datu bāzē pārstāvētas dažādās zinātnēs - humanitārās zinātnes, zinātnes 
pardzīvību, medicīna, eksaktās zinātnes, sociālās zinātnes u.c. SAGE piedāvā ātro un 
paplašināto rakstu meklēšanu, rakstu pārlūkošanu pa nozarēm un žurnālu pārlūkošanu 
pēc nosaukuma alfabēta secībā.  
 

Science Direct 
ScienceDirect ir izdevniecības Elsevier žurnālu datu bāze eksaktajās un tehniskajās 
zinātnēs, medicīnā, kā arī citās jomās. Datu bāzē iekĜauti vairāk kā 2000 žurnālu, no 
kuriem ap 380 žurnāli ir abonēti un pieejami šo žurnālu rakstu pilnie teksti (apzīmēti 
ar zaĜu ikonu), pārējiem žurnāliem pieejami tikai rakstu kopsavilkumi (apzīmēti ar 
baltu ikonu). ScienceDirect Top 25 raksti.  
 

SpringerLink 
SpringerLink ir viena no lielākajām tiešsaistes datu bāzēm, kas piedāvā pieeju vairāk 
kā 1500 izdevniecības Springer žurnāliem angĜu un vācu valodā. Datu bāzē pieejami 
pilno tekstu žurnāli dažādās zinātnēs: biomedicīna un zinātnes par dzīvību, 
humanitārās, sociālās un tiesību zinātnes, medicīna, inženierzinātne, zemes un vides 
zinātne, ėīmija un materiālu zinātne, datorzinātne, matemātika un statistika, fizika un 
astronomija.  
 
Westlaw International 
Juridiskā pētniecības datubāze - ES un ārvalstu likumdošana, normatīvie akti, 
juridiskie žurnāli.  
 
Wiley InterScience 
Wiley InterScience datu bāzē iekĜauti vairāk kā 700 izdevniecības Wiley žurnāli, no 
kuriem ~ 2/3 pieejami rakstu pilnie teksti. Lielākā daĜa Wiley žurnālu ir digitalizēti 
līdz pirmajam žurnāla numuram. Wiley InterScience piedāvā žurnālus dažādās 
zinātnēs: bizness, ėīmija, datorzinātne, zemes un vides zinātne, izglītība, 
inženierzinātne, tiesību zinātne, zinātnes par dzīvību, matemātika un statistika, 
medicīna un veselības aprūpe, fizika un astronomija, polimēru un materiālu zinātne, 
psiholoăija un sabiedriskās zinātnes.  
 

Iespieddarbu pasūtīšanas datu bāzes 
 
LU personāls infomācijas meklēšanai un iespieddarbu pasūtīšanai var izmantot 2 datu 
bāzes: 

• Globalbooksinprint (pieeja 6,8 milj. ierakstiem par grāmatām), 
• Ulrichsweb (iekĜauti ~ 250 tūkst. periodiskie izdevumi). 

 
Tikai par šīm divām datu bāzēm autorizācijas informāciju var saĦemt LUB 
Kompletēšanas nod. pa tālr. 67224452 vai pa e-pastu: kompl-bibl@lu.lv 
 

 



Ekonomikas zinātĦu bibliotēkas periodikas saraksts 
 
Laikraksti latviešu valodā: 

• Diena 
• Dienas Bizness 
• Latvijas Avīze 
• Latvijas Vēstnesis 
• Neatkarīgā Rīta Avīze 
• Zinātnes Vēstnesis 

 
Laikraksti angĜu valodā: 

• The Baltic Times 
• Reading today 

 
Laikraksti krievu valodā: 

• Бизнес & Балтия 
• Вести сегодня 
• Телеграф 
• Час 

 
Žurnāli latviešu valodā: 

• EiroziĦas 
• Enerăija un Pasaule 
• Grāmatvedība un Ekonomika 
• Kvalitāte 
• Latvija Eiropas Savienībā 
• Latvijas ārējā tirdzniecība 
• Latvijas Ekonomikas BiĜetens 
• Latvijas Ekonomists 
• Latvijas tautsaimniecība : makroekonomiskais apskats 
• Latvijas ZinātĦu Akadēmijas Vēstis: 

A daĜa – Sociālās un Humanitārās Zinātnes (latv.val.) 
B daĜa – Dabaszinātnes (angĜu val.) 

• Likums un Tiesības 
• Praktiskais Latvietis 
• Psiholoăija Ăimenei un Skolai 
• Psiholoăija Mums 
• Terra 
• Vides Vēstis 

 
Žurnāli angĜu valodā: 

• British Journal for the Philosophy of Science, The 
• Computer Modelling and New Technologies 
• Culture, theory and critique 
• Current anthropology 
• East European Politics and Societies 
• East European Quarterly 
• Environmental communication: A journal of nature and culture 
• European Journal of Communication 
• Higher Education in Europe 
• Humanities and Social Sciences Latvia 



• Journal for cultural research 
• Journal of coastal research 
• Journal of environmental planning and management 
• Journal of environmental policy & planning 
• Journal of Psychology, The 
• Journal of sustainable development 
• National Economy of Latvia: A Macroeconomics Review, The 

 
Žurnāli krievu valodā: 

• Психология 
• Социология и политология 
• Вопросы психологии 
• Латвияс Экономистс 
• Наука и жизнь 
• Наука и религия 

 

e-Žurnāli no A līdz Z 
Vienkopus pieejami zinātniskie pilnu tekstu žurnāli no visām LU Bibliotēkā 
abonētajām datu bāzēm (izĦemot Business Source Complete no EBSCO), kā arī 
žurnāli no brīvpieejas datu bāzēm. Kopumā pieejamas saites uz aptuveni 30 000 
žurnāliem no vairāk kā 30 datu bāzēm. e-Žurnāli no A līdz Z iespējama žurnālu 
meklēšana pēc žurnāla nosaukuma, izdevēja vai ISSN un žurnālu pārlūkošana pēc 
alfabēta vai tēmām. 
 

Informācijas avoti par Integrēto piekrastes pārvaldību 

(Integrated coastal zone management) 

Latvijas piekrastē 

ZiĦojums par EK rekomendācijas 2002/413/ EC “Par piekrastes zonu integrēto 
apsaimniekošanu” īstenošanu, Latvija,  Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu 
ministrija Rīga, 2006.gada jūlijs. - Statement on the progress of implementation of 
The EC Recommendation 2002/413/EC on Integrated Coastal Zone Management, 
Latvia, Ministry of Regional Development and Local Governments, Rīga, July, 2006 

Informatīvais ziĦojums par Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā 
konstatētajām problēmām, kas kavē pašvaldību attīstību un teritorijas plānošanu, 
RAPLMZino_260508_piekraste. 

Informatīvais ziĦojums „Par jūras piekrastes attīstību”, 
VIDMZino_230408_piekraste; 

Kaltenes memorands par jūras piekrastes attīstību, Latvijas Piekrastes pašvaldību 
apvienības pašvaldību vadītāju sapulce,  2007.g. 14.dec., Kaltene. 

 Pārskats par problēmām un konfliktsituācijām Kurzemes reăiona piekrastē. 2009. 

Integrated coastal management (ICM) in Europe. Introduction: Baltic sea regional 
overview. Jepsena I, Belasova I. Coastal Management in Latvia – 2002. EUCC – 
Integrated Coastal Management (ICM), 2002. 
http://www.coastalguide.org/icm/baltic/index.html 

Liepājas pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības programma 2008. – 2014. gadam. 
Liepājas attīstības stratēăijas 2008. – 2014.gadam Uzraudzības rādītāju sistēma. 
2007.gads. 



Eiropas piekrastes ilgtspējīgas attīstības novērtējuma modelis un piekrastes indikatori. 
EU Interreg DEDUCE projekts ES un Latvijā – www.deduce.eu  

Integrated Coastal Zone Management for Plan Engure – Kemeri Task Area. Latvian 
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b) datorklases un to resursi 
 
Vides pārvaldības katedras datorklase atrodas RaiĦa bulvārī 19. Tajā ir 2008.gada 
beigās nomainīti jauni datori, kā arī veikta datu pārraides tīkla pārveidošana un 
uzlabošana (darbus veica LU IT departaments). Studiju procesam nepieciešamo darbu 
veikšanai studentiem ir iespējas datorklasi izmantot arī ārpus lekciju laika.  
Datorklasē studentiem ir peeja arī brošējamai mašīnai un papīra griežamai mašīnai. 
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1.VISPĀRĪGĀS NOSTĀDNES 
 
Šie norādījumi izstrādāti saskaĦā ar „Nolikumu par noslēguma pārbaudījumiem LU” 
(28.04.2003. LU Senāta lēmums Nr.162), „Noslēguma darbu izstrādāšanas un 
aizstāvēšanas kārtību” (04.07.2006. LU rīkojums Nr. 1/180) un rīkojumu „Par 
noslēguma darbu elektronisko versiju iesniegšanas, glabāšanas un pieejas kārtību” 
(05.05.2006. LU rīkojums Nr. 1/114). 
 
Maăistra darba izstrādāšana ir studiju sastāvdaĜa, tās mērėis ir: 
• sistematizēt un paplašināt teorētiskās zināšanas un attīstīt praktiskās iemaĦas 

zinātnisku un lietišėu pētījumu veikšanai; 
• izkopt dažādas turpmākajā profesionālajā darbībā nepieciešamās patstāvīgā darba 

iemaĦas un prasmes; 
• apliecināt gatavību patstāvīgam darbam vides zinātnes un pārvaldības, un vides 

izglītības zinātnisko, metodoloăisko un praktisko problēmu risināšanai; 
• integrēt zinātnieka ētikas principus maăistranta apziĦā. 
  
 
2. TĒMAS IZVĒLE UN DARBA VADĪBA 

 
2.1. Maăistra darba apjoms ir 20 kredītpunkti. Maăistra darbs ir patstāvīgs, oriăināls  
pētījums, kas apliecina teorētisko un praktisko zināšanu, metodisko un 
organizatorisko iemaĦu apguvi zinātnes nozarē, kā arī spēju veikt pētījumu ar 
novitātes un praktiskā lietojuma elementiem, patstāvīgi izdarīt secinājumus.  
 
2.2. Maăistra darba tēmu students izvēlas par aktuālu vides pārvaldības 
problēmjautājumu un iesniedz to katedrā. Katedras sēdē tiek izskatīti studentu 
pieteikumi un prasībām atbilstošie temati tiek apstiprināti. Katedras sēdē tiek noteikti 
maăistra darbu vadītāji. Par maăistra darba vadītāju var būt akadēmisko vai 
pētniecisko institūciju (gan LU, gan arī ārpus tās) kvalificēti atbilstošā profila 
speciālisti, kuriem ir doktora zinātniskais grāds vai vismaz docenta akadēmiskais 
nosaukums. 
Ja darba temats netiek apstiprināts, studiju programmas direktors sniedz studentam 
argumentētu atbildi. 
Noslēguma darba nosaukumu (latviešu un angĜu valodā), darba vadītāju un recenzentu 
apstiprina fakultātes dekāns pēc katedras priekšlikuma. 
 
2.3. Maăistra darbu parasti izstrādā 1 students; izĦēmuma gadījumos ar katedras 
vadītāja atĜauju darbu var izstrādāt studentu pētnieciskā grupa. Grupā izstrādātā darbā 
jābūt viennozīmīgi identificētam katra dalībnieka ieguldījumam.  
 
2.4. Maăistra darba vadītājs vienojas ar studentu par darba uzdevumu, norāda 
pamatliteratūru, saskaĦo izpildes grafiku. Darba vadītājs palīdz studentam izvēlēties 
tēmai atbilstošāko pētījumu virzienu un metodes. Maăistra darba vadītājs regulāri 
seko darba gaitai, sniedz konsultācijas, kopīgi ar studentu apspriež rezultātus, kā arī ar 
savu parakstu apliecina noslēguma darba atbilstību izvirzītajiem kritērijiem un 
rekomendē to aizstāvēšanai.  
 
2.5. Par maăistra darba saturu un iegūto rezultātu pareizību, par darba noformējumu 
un savlaicīgu iesniegšanu katedrā atbild darba autors.  
 
2.6. Maăistra darbu analīzei paredzētajās specsemināra nodarbībās studenti ziĦo par 
paveikto, dalās pieredzē un mācās kritiski vērtēt cita darbu. 



 
3. DARBA STRUKTŪRA 

 
Maăistra darba sastāvā ir: 
•  titullapa, kurā tiek norādīts darba nosaukums, ziĦas par autoru un darba vadītāju 

(skatīt 1.pielikumu); 
• anotācija latviešu un angĜu valodā, kas ietver īsas ziĦas par maăistra darba saturu, 

t.sk. pētītajām problēmām un svarīgākajiem rezultātiem. Anotācijas apjoms ir 
noteikts līdz 850 zīmēm, ieskaitot intervālus. 
Atslēgvārdi raksturo darba tematu, rezultātus, izmantotās metodes. Atslēgvārdu 
skaits var būt no 3 līdz 7. To uzskaitījumu raksta aiz darba anotācijas. 

• satura rādītājs; 
• apzīmējumu un saīsinājumu saraksts (ja nepieciešams); 
• ievads, kurā raksturota darba problemātika, t.sk. pamatota izvēlētās tēmas 

aktualitāte, aprādīts risināmo problēmu loks, formulēts darba mērėis, hipotēze un 
mērėa sasniegšanai veicamie uzdevumi, norādītas pētījumā izmantotās metodes; 

• darba pamatdaĜa, kurā sistematizētā veidā jāsniedz pētāmās problēmas teorētiska 
analīze un autora empīriskā pētījuma rezultāti; to sadala nodaĜās un apakšnodaĜās;  

• nobeigums, kurā atspoguĜo un argumentē darba rezultātus, kā arī novērtē šo 
rezultātu ieguldījumu darbā izvirzītā mērėa sasniegšanā un hipotēzes 
apstiprināšanā. Nobeigumā uzskaita galvenos pētījumā iegūtos secinājumus, 
norāda tālākas izpētes perspektīvas un darba rezultātu praktiskās izmantošanas 
iespējas; 

• darbā izmantotās literatūras un avotu saraksts (skatīt 3.pielikumu); 
• pielikumi (ja tādi nepieciešami), tajos parasti iekĜauj palīgmateriālus – aprēėinu 

starprezultātus, ilustrācijas, anketu paraugus, kartes u.c. 
• dokumentārā lapa, kura ietver struktūrvienības nosaukumu, darba nosaukumu, 

darba iesniegšanas datumu, vadītāja rekomendāciju darba aizstāvēšanai, autora 
apliecinājumu, ka darbs veikts patstāvīgi u.c. (skatīt 2.pielikumu). 

 
4. DARBA VALODA 
 
Maăistra darbs jāizstrādā valsts valodā saskaĦā ar latviešu valodas normām. 
 
5. DARBA ĒTIKA 
 
Jebkurai aizgūtai domai, citātam, skaitliskajai informācijai, attēlam 

nepieciešama atsauce uz pirmavotu. Informācijas izmantošana bez atsauces uz 

avotu nav pieĜaujama. Svešas domas izklāsts bez atsauces tiek uzskatīts par 

plaăiātu. Darbā īpaši norādāmi avoti, ar kuru atziĦām autors iepazinies netieši, 

izmantojot citātus no citiem, t.s. sekundārajiem avotiem, attiecīgajā atsaucē 
atzīmējot cit. pēc. Maăistra darbā citēšana pieĜaujama tikai izĦēmuma kārtā, 
citāta apjomam nepārsniedzot 3-4 teksta rindiĦas; kopējais citētā teksta apjoms 

darbā nedrīkst pārsniegt 1 lpp.  

Plaăiāta gadījumā students tiek atstādināts no pārbaudījuma un eksmatrikulēts 

kā noslēguma pārbaudījumus nenokārtojis. Atkārtota noslēguma pārbaudījuma 

kārtošana tiek atĜauta ne ātrāk kā pēc gada; noslēguma darbs ir jāraksta par 

jaunu tematu (Nolikums par noslēguma pārbaudījumiem LU). 
 
 

6. DARBA TEHNISKAIS NOFORMĒJUMS 
6.1. Maăistra darbam jābūt datorsalikumā uz A4 formāta lapām, kurām apdrukāta 
viena lapaspuse. Vēlamais teksta apjoms ir 70-100 lappuses (neskaitot pielikumus). 



Lielāka formāta lapu lietošana pieĜaujama tikai kartogrāfiskā materiāla iekĜaušanai. 
Burtu lielums ir 12 punkti, fonts – Times New Roman, atstarpe starp rindām – 1,5. 
Jāievēro atkāpes no lapas malām: 30 mm – no kreisās puses, 20 mm – no labās puses 
un 20 mm no augšas un apakšas. Jaunu rindkopu sāk ar 1 cm lielu atkāpi. Katrai 
nodaĜai jāsākas jaunā lappusē. Lappuse nedrīkst beigties ar virsrakstu. NodaĜu 
virsrakstus raksta ar lielajiem burtiem (14 punkti), bet apakšnodaĜu virsrakstus – ar 
mazajiem burtiem (12 punkti) treknrakstā (bold). Aiz virsraksta punktu neliek. 
Virsraksta attālums no iepriekšējā un turpmākā teksta ir viena rinda. Lappuses numurē 
apakšā lapas vidū ar arābu cipariem, numerāciju sākot no titullapas, taču pašu 
titullapu nenumurējot. 
 
6.2. Atsauces uz literatūras avotiem tekstā ievietojamas apaĜajās iekavās, kurās 
norādīts avota autors un gads; literatūras sarakstā avoti izkārtojami alfabētiskā secībā. 
Citāti liekami pēdiĦās, aiz citāta apaĜajās iekavās norādot avota autoru, gadu un 
lappusi. Zemsvītras atsauces netiek lietotas. 
 
6.3. Attēlu noformēšana.  
Visas ilustrācijas (fotogrāfijas, shēmas, grafikus u.c.) sauc par attēliem, tos numurē 
katras nodaĜas ietvaros, piemēram, 3.2. att. (t.i. otrais attēls, trešajā nodaĜā). Katram 
attēlam dod atbilstošu virsrakstu (burtu lielums 11 punkti, treknrakstā), kuru novieto 
zem attēla vienā rindā ar numuru (numurs slīprakstā). Attēlus lapaspusē novieto tūlīt 
pēc norādes uz tiem tekstā (attēla analīze tekstā ir obligāta). 
 
6.4.  Tabulu noformēšana. 
Tabulas numurē ar arābu cipariem katras nodaĜas ietvaros (tāpat kā attēlus, piemēram, 
3.2. tabula). Katrai tabulai jādod tās saturam atbilstošs nosaukums (virsraksts), ko 
raksta virs tabulas, labajā pusē, vienā rindā ar numuru (burtu lielums 11 punkti, 
treknrakstā; numurs slīprakstā). Tabulas jāizvieto tūlīt pēc pirmās norādes tekstā uz 
tām (tabulu analīze tekstā ir obligāta).  
 
7. DARBA IESNIEGŠANA UN AIZSTĀVĒŠANA 

 
7.1. Noslēguma darbu students iesniedz 2 iesietos datorizdrukas eksemplāros un 
vienas elektroniskas kopijas veidā. Darba elektronisko kopiju students augšupielādē 
LUISā. 
 
Maăistra darbu var uzskatīt par pabeigtu, ja darba vadītājs ar savu parakstu ir 
apliecinājis darba atbilstību noteiktajām prasībām un rekomendējis to aizstāvēšanai. 
Darba vadītāja parakstītus maăistra darba datorizdrukas 2 eksemplārus students 
iesniedz katedrā fakultātes dekāna pilnvarotai personai. Darba elektronisko kopiju 
students augšupielādē LUISā. Dekāna pilnvarotā persona pārbauda, vai darba 
elektroniskā kopija ir ievadīta LUISā, un ar savu parakstu apliecina darba saĦemšanu. 
 
Dekāna pilnvarotā persona nodod darbu izskatīšanai recenzentam. Par recenzentu var 
būt LU un citu augstāko mācību iestāžu docētāji,  uzĦēmumu un organizāciju augsti 
kvalificēti speciālisti, kuriem ir doktora zinātniskais grāds. Darbu recenzentam 
nogādā ne vēlāk kā 7 dienas pirms aizstāvēšanas. Studentam recenzija jāsaĦem ne 
vēlāk kā vienu dienu pirms aizstāvēšanas.   
 
7.2. Maăistra darba aizstāvēšana 
• maăistra gala pārbaudījumos var piedalīties visi studenti, kuri ne vēlāk kā 3 

nedēĜas pirms Maăistra gala pārbaudījumu komisijas sēdes izpildījuši studiju 
programmas teorētisko daĜu. Tās izpildi apliecina studiju programmas direktors; 



• ierosinājumu par atĜauju studentam kārtot noslēguma pārbaudījumu fakultātes 
dekānam iesniedz katedras vadītājs pirms pārbaudījuma, Ħemot vērā noslēguma 
darba gatavību aizstāvēšanai; 

• fakultātes dekāns apstiprina studentu sarakstu, kuriem atĜauts kārtot noslēguma 
pārbaudījumu; 

• maăistra darba aizstāvēšana notiek ar LU rektora rīkojumu apstiprinātas Maăistra 
gala pārbaudījumu komisijas  atklātā sēdē. 

 
7.3. Maăistra darba aizstāvēšana notiek šādā secībā: 

• studenta ziĦojums (līdz 10 min.).  
ZiĦojumā ieteicams pamatot tēmas aktualitāti, atklāt darba mērėi un 
uzdevumus. Galvenais uzsvars jāliek uz svarīgāko secinājumu un 
priekšlikumu izklāstu, akcentējot autora izstrādnes.  
Aizstāvēšanā ieteicams izmantot ilustratīvo materiālu (grafikus, shēmas u.c.), 
kuru vēlams sagatavot demonstrēšanai PowerPoint. Ilustratīvajā materiālā 
iekĜauj tikai to, kas ir atrodams maăistra darbā; 

• studenta atbildes uz komisijas  locekĜu jautājumiem; atbildēm jābūt īsām, 
skaidrām, izsmeĜošām;   

• recenzenta atsauksme un jautājumi 
Ja recenzents piedalās sēdē, tad viĦš pats uzstājas ar recenziju. Pretējā gadījumā 
recenziju nolasa komisijas sekretārs. Recenzenta galvenais uzdevums ir novērtēt 
darba ieguvumus un trūkumus, norādot pētījuma atbilstību maăistra darbiem 
izvirzītajām prasībām (pozitīvs vai negatīvs vērtējums). Autoram ir tiesības aizstāvēt 
savu darbu arī recenzenta negatīva vērtējuma gadījumā.   

• studenta atbildes uz recenzenta jautājumiem; 
• studenta gala vārds (ja darba autors to vēlas). 

 
7.4. Darbu novērtējot, Ħem vērā darba teorētisko līmeni, praktisko nozīmību, studenta 
personisko veikumu, viĦa prasmi skaidri un pārskatāmi savā ziĦojumā (prezentācijā) 
sniegt darba galvenos rezultātus un atbildēt uz jautājumiem, recenzenta vērtējumu. 
 
7.5. Par noslēguma pārbaudījuma vērtējumu komisija lemj slēgtā sēdē pēc visu uz 
noslēguma pārbaudījumu šajā dienā ieradušos studentu noklausīšanās.  
 
7.6. Students, kas darba aizstāvēšanā saĦēmis neapmierinošu atzīmi, nezaudē tiesības 
atkārtoti aizstāvēt maăistra darbu atbilstoši LU noteiktajai kārtībai. 
 
8. APELĀCIJAS KĀRTĪBA 
 
Students ir tiesīgs iesniegt apelāciju: 
8.1. par nepielaišanu kārtot noslēguma pārbaudījumus: 
8.2. par noslēguma pārbaudījuma norisi (tajā skaitā par noslēguma darba 
aizstāvēšanas  un vērtēšanas procesu) 3 darba dienu laikā pēc pārbaudījuma rezultātu 
paziĦošanas. 
Apelācija jāiesniedz fakultātes apelācijas komisijas priekšsēdētājam. Komisija izskata 
studenta iesniegumu 3 darba dienu laikā pēc iesnieguma saĦemšanas. Komisijas 
lēmumu studentam izsniedz rakstveidā. 
Students var iesniegt apelāciju LU mācību prorektoram par procedūras pārkāpumiem 
fakultātes apelācijas komisijas darbā ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc lēmuma 
saĦemšanas, pievienojot fakultātes apelācijas komisijas lēmumu. Mācību prorektors 
izskata studenta iesniegumu 5 darba dienu laikā pēc iesnieguma saĦemšanas  un 
rakstiski informē studentu par pieĦemto lēmumu. Prorektora lēmums ir galīgs. 
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2.pielikums 
DOKUMENTĀRĀS LAPAS  PARAUGS 

 
 
 

Maăistra darbs „Vides pārvaldība Valmieras pilsētas pašvaldībā” izstrādāts LU 
Ekonomikas un vadības fakultātes Vides pārvaldības katedrā. 
 
Ar savu parakstu apliecinu, ka pētījums veikts patstāvīgi, izmantoti tikai tajā norādītie 
informācijas avoti un iesniegtā darba elektroniskā kopija atbilst izdrukai. 
 
Autors: Pēteris Cinis    P.Cinis   10.05.2010. 
 
 
 
 
Rekomendēju darbu aizstāvēšanai 
Vadītājs: profesors, Dr.biol. Jānis VītoliĦš   J.VītoliĦš   15.05.2010. 
 
 
 
Recenzents: asoc. profesors, Dr.ėīm. Jēkabs BērziĦš 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darbs iesniegts Vides pārvaldības katedrā 15.05.2010. 
Studiju metodiėe: Ilze KrūmiĦa   I.KrūmiĦa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darbs aizstāvēts Maăistra gala pārbaudījumu komisijas sēdē 
15.06.2010. protokola Nr. 3, vērtējums 8 (Ĝoti labi) 
Komisijas sekretāre: lektore Anda KociĦa   A.KociĦa 
 

      
 
 
 
 



 
 
 
 

3.pielikums 
LITERATŪRAS AVOTU NOFORMĒŠANAS PARAUGI 

 

Grāmatas 

• Alley, M. The Craft of Scientific Writing. New York: Springer, 1996. 282 p. 
• Eko, U. Kā uzrakstīt diplomdarbu. Rīga: JāĦa Rozes apgāds, 2006. 319 lpp. 
• Fresenius, W., Quentin, K. E., Schneider, W. Water Analysis. Berlin-

Heidelberg: Springer Verlag, 1988. 804 p. 
• Gibaldi, J. MLA Handbook for Writers of Research Papers. New York: Modern 

Language Association of America, 2003. 361 p. 
• KaĜėa, V., Rojas, Ž. red. Darba vides riska faktori un strādājošo veselības 

aizsardzība. Rīga: Elpa-2, 2001. 500 lpp. 
 

Raksti grāmatās 

• OzoliĦš, P. Veterinārmedicīnas fakultāte. No: Latvijas Universitāte divdesmit 

gados 1919- 1939.1. daĜa, Rīga: LU, 1939, 505.-518. lpp. 
• Skudra, A. Failure Mechanics of Composites. In: Handbook of Composites. 

North Holland Publ., New York et. al., 1984, vol. 3., p. 1-69. 
 

Raksti periodiskos izdevumos 

• Broka, K., StradiĦš, J., Sleikša, I., et. al. Electrochemical Oxidation of Several 
Silylatedcyclic Amines in Acetonitrile. Latvijas Ėīmijas Žurnāls, 1992, Nr.5, 
575.–583.lpp. 

• Jacimirsky, A. K., Jacimirsky, N. T., Krivova, S. B. Interactions Between 
Exposure to O3 and Nutrient Status of Trees. Журнал общей химии, 1992, N 62, 
с. 916–921. 

• Kalkis, V., Maksimov, R. D., Zicans, J. Thermomechanical Properties of 
Radiation-Modiefied Blends of Polyethylene with Liquid Crystalline Copolyester. 
Polymer Energy &. & Science, 1999, N 39, vol. 8, p. 1375–1384. 

 

Konferenču tēzes 

• Ciovica, S., Lonnberg, D., Lonnqvist, K. In: Cellucon '98. International 

Cellucon Conference, Turku, Finland, December 14-17, 1998. Abstracts. Turku, 
1998, p. 28. 

• Mūze, Baiba. Bibliogrāfiskās norādes un atsauces : [ziĦojums zin. konf. ,,Zinātnes 
valoda" 2003. g. 19. nov. Rīgā]. No: Valsts prezidentes dibinātā Valsts valodas 

komisija. Konferences „Zinātnes valoda" materiāli. Rīga : Rasa ABC, 2003, 12.-
17. lpp. 

• Zicans, J., KalniĦš, M., Bledzki, A. K. Tensile Properties of Irradiated Binary 
Heterogeneous Blends Based on Poly (ethylene terephtalate) and Polyethylene. In: 

10-th International Baltie Conference of Materials Engineering, Jūrmala, Latvia, 
September 27-28, 2001. Abstracts. Riga, 2001, p. 120-122. 



 

Normatīvie dokumenti 
• Konkurences likums: LR Saeimas pieĦemtais likums // Laikraksta “Diena” 

pielikums: Saeimā, Ministru Kabinetā.- 1997.- Nr. 30.- 23. jūl. - 6.- 9. lpp. 
• Valsts nozīmes derīgo izrakteĦu un atradĦu, kā arī valsts nozīmes zemes dzīĜu 

nogabalu izmantošanas kārtība: LR Ministru Kabineta pieĦemtie Noteikumi Nr. 
238 // Laikraksta “Diena” pielikums: Saeimā, Ministru Kabinetā - 1997.- Nr.35.- 
27.aug. - 5.-6. lpp. 

 

Oficiālās statistikas krājumi, enciklopēdiska rakstura krājumi, patenti 

• Latvijas Statistikas gadagrāmata, 1995.- R.: LR Valsts statistikas komiteja, 1995.- 
324.lpp. 
• ZiĦojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību.- R.: LR Ekonomikas ministrija, 

1996.g.jūn. - 112 lpp. 
• Weil, E.D., Patel, N. G. New Saruė Soil Sampler. US Pat. 4946885, 1990; C.A., 

1990, 113, 192787e. 
 
Disertācijas, maăistru un bakalauru darbi 
• Osīte, A. Kvēpu noteikšana gaisā: bakalaura darbs. LU Ėīmijas fakultāte. Rīga: 

Latvijas Universitāte, 2000. 65 lp. 
• Smith, G. W. Chromatographic Determination of Pesticides. Ph. D. thesis. 

Oxford: Oxford University, 1999. 136 p. 
 
Elektroniskie informācijas avoti 
• Dukulis, I., Gultniece, I., Ivane A. u. c. Datorzinību pamati [tiešsaiste]. Rīga:  

LIIS, 2001 – [atsauce 18.02.2004.]. Pieejams internetā: 
 http://www.liis.lv/mspamati. 

• Dial-Up adaptera instalācija Windows 95. [tiešsaiste] – [atsauce 23.02.2004.]. 
Pieejams: ftp://ftp.latnet.lv/misc/windows/win95/info/w95.txt.  

• Diena [tiešsaiste]. Rīga: a/s Diena, 2000 – [atsauce 10.01.2004]. Pieejams: 
http://www.diena.lv. ISSN 1407-7833. 

• PACS-L (Public Access Computer Systems Forum) [tiešsaiste]. Houston (Tex.) : 
University  of Houston Libraries, June 1989 – [atsauce 17.02.2004.]. Pieejams: 
listserv@uhupvm1.uh.edu.  

• Parker Elliot. Re: Citing Electronic Journals. In: PACS-L (Public Access 

Computer  Systems Forum) [tiešsaiste]. Houston (Tex.): University of Houston 
Libraries, 24.11.1989, 13:29:35 CST [atsauce 15.02.2004.]. Pieejams: 
listserv@uhupvm1.uh.edu.  

• Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeĦu kvalitāti. MK noteikumi Nr. 118, 
12.03.2002,  Rīga: Ministru kabinets [atsauce 4. 01. 2003]. Pieejams: 
http://www.likumi.lv 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. PIELIKUMS 
 

VIENA LATVIJAS UN DIVAS ES STUDIJU 
PROGRAMMAS (STUDIJU PLĀNI), AR KURĀM 

VEIKTA SALĪDZINĀŠANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

STUDIJU PLĀNS 

 

Daugavpils Universitātes profesionālās augstākās izglītības maăistra studiju 

programmas „Vides plānošana” 
 
 

A un B  daĜas studiju kursu sadalījums saskaĦā ar studiju plānu 

 (Vides pārvaldības speciālists) – pilna laika studijas 

 
 

Nr. 
p.k. 

Studiju gads Docētājs Kontakt-
stundas 

Kredīts Pārbaudījums 

 1.studiju gads, 1. 

semestris 

    

  
A daĜa [kred: 20] 

    

1. Teritorijas un attīstības 
plānošana 

lekt. I.Goldberga 48 3 eksāmens 

2. Ekonomikas pamati asoc.prof. A.Nikolajevs 48 3 eksāmens 
3. Matemātiskā modelēšana 

un lietišėais ĂIS  
Doc. A.Sondore, 
lekt. J.Soms 

64 4 eksāmens 

4. Vietējo iniciatīvu attīstība lekt. V.KudiĦš,  
 asoc. prof.V.MeĦšikovs 

48 3 eksāmens 

5. Sabiedrisko attiecību 
veidošana  

doc. T.Uzole, 
lekt. Z.Some, lekt. V.Ruža 

64 4 eksāmens 

6. Sateces baseinu 
apsaimniekošana 

Lekt. I.Barkāns 32 2 eksāmens 

7. Maăistra darba izstrāde Darba  vadītājs - 1  maă seminārs 
 B daĜa [kred: 0]     

 1.studiju gads, 2. 

semestris 

    

  

A daĜa [kred: 20] 

    

1. UzĦēmējdarbības pamati lekt. Ž.JeĜisejeva,  48 3 eksāmens 
2. Aizsargājamo teritoriju 

pārvaldība 
Prof. A.Škute 32 2 eksāmens 

3. Vides ekonomika lekt. I.Kirhenšteine 32 2 eksāmens 
4. Prakse: “Vides 

pārvaldība”  
lekt. S.Rutkovska 400 

(50 d) 
 

9 diferencētā 
ieskaite 

5. Prakse: “Vides projektu 
realizācija Latvijā” 

lekt. S.Rutkovska 40 
(5 d) 

1 diferencētā 
ieskaite 

6. Maăistra darba izstrāde Darba  vadītājs - 3  maă seminārs 
 B daĜa [kred: 0]     



 
Nr. 
p.k. 

Studiju gads Docētājs Kontakt-
stundas 

Kredīts Pārbaudījums 

 2.studiju gads, 3. 

semestris 

    

 
A daĜa [kred: 14]  

    

1.  Vides projektu izstrāde un 
vadība 

lekt. A.GrantiĦš 32 2 eksāmens 

2.  Prakse: “Vides 
pārvaldība”  

lekt. S.Rutkovska 320 
 (40 d) 

8 diferencētā 
ieskaite 

3.  Maăistra darba izstrāde Darba vadītājs - 4 priekšaizstāvē
šana 

 B daĜa [jāiegūst vismaz 

kred: 6] 

    

1. Vides tehnoloăijas prof. G.Noviks 32 2 eksāmens 
2. Ainavu plānošana prof. A.Melluma 32 2 eksāmens 
3. Ievads  ăeodēzijā un 

kadastrālajā  vērtēšanā 
lekt. D. Timofejenko 32 2 eksāmens 

 2.studiju gads, 4. 

semestris 

    

 A daĜa [kred: 20]     
1. Prakse: “Vides 

pārvaldība”  
Daugavpils rajona 
pašvaldības, Līvānu 
Novada dome 

280 
(35 d) 

8 diferencētā 
ieskaite 

3. Maăistra darba izstrāde  - 12  Aizstāvēšana 
 

Kopā kred: 80 

LUNDAS UNIVERSITĀTE 

http://www.iiiee.lu.se/site.nsf/AllDocuments/DCC4F2178D4F7D5AC1256FE0003F1
39C 

Master of Environmental Management and Policy, 120.0 ECTS credits 
This combined online and onsite programme (details below) aims to prepare 
professionals with expertise in environmental strategies for careers as executives, 
analysts, decision makers, researchers and consultants. It concentrates on creating 
preventative environmental solutions for industry and governments, understanding the 
public and industrial societal systems, and applying appropriate policies and measures 
to solve integrated environmental problems. 

The courses address multiple disciplines including economics, technology, law and 
policy, management, and environmental science (which is less than 5% of the 
curricula). Specialty modules focus on sustainable consumption, energy policy, 
cleaner product systems, and industrial environmental management. Practical hands-
on modules assess industrial systems then work with numerous clients to develop 
efficient and functional solutions.  

The programme starts in October 2010 with online distance courses, followed in 
August 2011 by 9 months of on-site learning at the IIIEE building in the centre of 
Lund, then 4 months of thesis research until graduation in September 2012.  



You will study within a rich multi-cultural and inter-disciplinary atmosphere with 
diverse in-house research, a specialized library, and an active global alumni network 
with bi-annual network conferences. IIIEE alumni (over 380) have found careers in 
consulting, industry, government, international organisations and academia in more 
than 80 countries.  

Next application deadline is 15 January 2010. 

Programme Overview 
The Masters programme  is 120 ECTS credits. The first 30 credits is a distance-based 
course starting in October 2010. The remaining part of the programme - 90 credits  - 
will be taken on site in Lund from August 2011 to September 2012.  
  
IIIEE reserves the right to make changes in the course modules. The courses interlink 
with each other and cannot be studied separately. 
  
IIIEE MSc Programme in Environmental Management & Policy: 
  
The MSc Programme in Environmental Management and Policy aims to prepare 
future decision makers in industry, government and other organisations with 
appropriate tools and knowledge in order to effectively contribute to environmental 
improvements . The overall focus lies on preventative environmental strategies 
applied to industrial and governmental organisations.Topics cover a broad field that 
has shown to be needed in order to manage environmental issues in real life, including 
economics, technology, law & policy, management and ecology. 
  
The “green” side, i.e. understanding environmental science, makes up less than 5% of 
the overall programme. The main effort lies instead in understanding the systems we 
have in society in general and industry in particular, and how to take appropriate 
measures to solve environmental problems from waste management to creating 
renewable energy policies. Interaction with various stakeholders in society over the 
course of the programme is both a trademark and a key success criteria for 
understanding issues from different points of view. 
  
The education has a broad focus on international issues , often taking a closer look at 
Swedish and European practices.  Many of the tools studied can easily apply in many 
situations.   
  
The Programme encompasses two academic years of study corresponding to 120 
ECTS points , and is made up of four parts, each corresponding to 30 ECTS: 

• Basic distance block (on-line) 
• Advanced block (in Lund) 
• Applied block (in Lund) 
• Thesis project (in Lund) 

The Basic Distance block is carried out during the nine-month period from October 
to June. During this block, the participants remain in their home countries and take 
part in the education via internet .  Participants are expected to spend roughly 20 
hours per week on the course. 
  
The two following parts, the Advanced and Applied blocks, are carried out on-site 
in Lund, starting in August and continuing on into May the following year. The 
Advanced block is characterized by coursework on-site, several study-visits and 



group assignments. The Applied block still has some in-class work, involves more 
individual paper-writing and practical exercises involving industries and regional 
actors. There is also a tighter link to research activities of the Institute in this block. 
  
The Thesis project follows straight after the third block from May to September. 
This part of the programme is performed wherever suitable for the project in question. 
Students gather in Lund in late September for thesis defences and graduation. 
 

Course Outline 

The programme is built on the following four segments: 

• Introductory Block (30 ECTS, Distance course)  
• Advanced Block (30 ECTS)  
• Applied Block (30 ECTS)  
• Master’s Thesis (30 ECTS).  

Timeline: 
The Introductory block begins in mid-October 2010 and is finalised nine months later 
in June 2011. The Advanced block runs from late August 2011 through the rest of the 
year and the Applied block begins in January 2012 and ends in the end of May. The 
Thesis research preparations are initiated during the Advanced Block and continue 
off-campus from the end of May. The Thesis is prepared and defended the last week 
of September, and Graduation takes place in the beginning of October 2012. 

The four segments: 

I. INTRODUCTORY BLOCK  

The courses in the introductory block provide a basic understanding of the key 
subjects that are required for an integrated, multi-disciplinary, perspective to 
environmental management and policy. The various subjects link on to more in-depth 
teaching in the consequent parts of the programme. The block is delivered as a 

distance course. 

• Introduction and multidisciplinary theme assignment (5 ECTS) 
• The course introduces the participants to the masters programme in general 

and particularly to the basic distance block, including a topical introduction 
and a more technical part covering communication methods and information 
sources.The assignment introduced has the ambition to put the course contents 
in the introductory block into perspective by applying it to a common 
assignment theme. It is finalised in a web-based conference where all 
participants contribute. 

• Environmental science and sustainable development (8 ECTS) 
• This course aims to give the student a basic ecological literacy and provides a 

basic natural science perspective on the character and magnitude of to the 
environmental and social challenges that are facing mankind.  

• Business fundamentals (6 ECTS) 
• Basic business functions with relevance to environmental management are 

introduced and discussed in this course. Course components include control, 
decision-making, budgeting, accounting, investment, strategy and corporate 
social responsibility. 

• Principles of technical systems (6 ECTS) 
• Key areas of environment-related technical systems are dealt with in this 



course: energy systems at industrial and societal levels, waste management, 
water management, and separation techniques. The format is case studies 
combined with basic concepts on the functioning of key technical unit 
operations. 

• Economics, consumption and society (5 ECTS) 
• This course provides the fundamentals of economic analysis about market 

economies, with focus on demand, supply and price, followed by an 
introduction to Environmental Economics, where tragedy of the commons is 
analysed. A short introduction is also given to economic valuation methods 
and cost-benefit analysis. 

The course also includes a module on the environment and consumption problematic, 
where key issues in the debate around sustainable consumption systems are 
introduced and discussed. 

II. ADVANCED BLOCK  

The advanced block is the first part of the programme that is delivered on-site in 
Lund. Based on the platform created in the preceding distance block, the focus here 
shifts to understanding key strategies on how to intervene in and improve systems of 
production and consumption.  

• Introduction to Sustainable Consumption and Production (2 ECTS) 
• This course consists of a comprehensive introduction to preventive 

environmental strategies and approaches. 
• Environmental Assessment Methods (7 ECTS) 
• The course is designed to provide students with an understanding of how 

anthropogenic impacts on the environment may be evaluated. The subject 
matter will include a treatment of natural science, economic and technological 
frameworks for analysing environmental problems, and will also deal with 
relevant tools (such as Life Cycle Analysis and Cost-Benefit Analysis) that are 
currently used in the evaluation of environmental impacts. 

• Industrial Sustainability Strategies  (11 ECTS) 
• This course presents strategies and activities from a corporate perspective. The 

scope of the subject ranges from the broad understanding of ecological 
sustainability of organisations and industries, to the development of specific 
managerial tools and methods that can be applied to improve, measure, and 
communicate environmental performance. The course includes topics such as 
Optimisation of technical systems, Environmental management, Strategic 
environmental management, and Eco-design; supplemented by a range of 
study visits for first-hand insight into current practice in production and 
consumption systems. 

• Corporate environmental management in practice (5 ECTS) 
• Group assignment where students assess environmental management practices 

in a local reference company or other organisation. The course includes work 
on-site on the companies, analysis, report writing and presentations to the 
companies and course participants. 

• Policies and Approaches for Sustainability (PAS) I (5 ECTS) 
• The PAS I course deals with the measures and activities initiated on a societal 

level, by national and local authorities, international agencies and similar 
organisations. PAS I starts with a module giving an overview of preventive 
environmental policy instruments and the fundamentals of environmental law 
and policy. Economic instruments, including environmental taxes and charges, 
deposit-refund systems, and emissions trading, is the focus of the other 



module of the PAS I course. Instruments include such for energy policy and 
policy for sustainable housing. 

III. APPLIED BLOCK  

In the Applied block the understanding created in the previous blocks is taken further 
and there are more regular references to research in the field. The main lines of 
development are (1) on individual research, and (2) on practical work in collaboration 
with business and municipal actors. 

• Policies and Approaches for Sustainability II (5 ECTS) 
• The PAS II course consists of three modules. It starts with a module focusing 

international policy and law, with an individual student assignment presented 
orally and in written. The second module focuses policies in the fields of 
energy and climate change. The third module is devoted to the issues of how 
policy, law and economics interact, with some expamples from environmental 
product policy.  

• Applied Research in Sustainable Consumption and Production (8 ECTS) 
• This course aims to introduce the students into specific research areas in the 

field of sustainable consumption and production. The format is common 
lectures for the areas, followed by individual research papers under 
supervision of IIIEE researchers, and common discussions/seminars. The 
research areas are linked to on-going research at the IIIEE. 

• Strategic Environmental Development (9 ECTS) 
• The SED course aims at training students in their skills for practical analysis 

and for assisting clients (including municipalities, industrial and business 
clusters, large-scale enterprises and development project managers) on 
strategies for improved sustainability. The intention of the SED course is thus 
to explore the practical application of sustainability concepts, tools and 
strategies on real “systems of production and consumption” in a regional 
context. In this course, the students improve their theoretical knowledge and 
develop a practical understanding of how to systematically approach, analyse 
and intervene in a real-life complex system to identify desired outcomes and 
necessary actions. Field studies, interaction with stakeholders, workshops and 
reporting are core activities of this course. 

• Applied Research Methods (8 ECTS) 
• This course teaches how to research and prepare research papers, including 

elements such as information gathering using e.g. interview techniques and 
literature studies, formulation of research tasks, etc. Core issues are practiced 
in real exercises linked to other parts of the programme, such as the thesis 
project.  
Within the course a student-led exercise is carried out. Students take initiative 
and organise themselves around topical issues they feel deserve further 
attention within the programme. The format includes several different 
potential delivery modes, including internal seminars, workshops and web-
conference. Audiences include alumni (web-based) and local business 
contacts. 

IV. THESIS    
The thesis work (30 ECTS) is an individual research task focusing an aspect of 
preventive environmental strategies or approaches, resulting in a thesis of high 
quality. Students will be encouraged to select thesis subjects related to their home 
countries, and linked to industries, authorities or organisations active in these 
countries. For the thesis work, the Institute will encourage and try to facilitate the 



involvement of advisors active in the countries and organisations in question. These 
advisors will work in close co-operation with the main responsible advisor at the 
Institute. Many of the theses written by former students have been developed in co-
operation with and for organisations and industrial enterprises. The thesis projects are 
normally linked to research at the IIIEE. 







 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. PIELIKUMS 
 

DIVAS ATSAUKSMES NO SAVĀS VALSTĪS 
ATZĪTĀM LATVIJAS VAI ĀRVALSTU 

AUGSTSKOLĀM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 
 

To whom it may concern 
 

Reference on the Master’s Study Programme in Environmental 

Management at the University of Latvia, Riga 

 

 
The Master’s Study Programme in Environmental Management has 
an interdisciplinary approach with a strong focus on social science. 
It is characterized by problem analysis, politics, planning and 
elements of practice. The study programme has a modern didactical concept and 
integrates practical experiences as well as field exercises in small groups. 
Additionally, the students who normally work besides their studies have to cope with 
readers, working materials and self studies in the library or at home. The drop-out 
quote is very low and the interviews with the students show the high degree of 
satisfaction with the study programme. 
 
The self-assessment report shows that the study programme is very successful and 
should be continued. The staff who is running the programme is very competent and 
has lots of experiences in teaching. The teaching of the staff represents indeed a very 
strong point. To this belongs the interdisciplinary approach, field studies, group work, 
the master thesis, which is written during the studies, and the responsibility of the  
researchers for the content of the different modules. The mentioned perspectives are 
very clear and future oriented. 
 
After all I know about the Master’s Study Programme and with my experiences in 
developping curricula for bachelor and master studies I am very convinced of the new 
version of the curriculum. It is not only an interesting and modern programme but 
also an internationally well recognized way of teaching sustainability. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Leuphana Universität Lüneburg 21332 
Lüneburg 
 

 

Prof. Dr.Prof. Dr.Prof. Dr.Prof. Dr.    
Gerd MichelsenGerd MichelsenGerd MichelsenGerd Michelsen 
 
Leuphana Universität 
Lüneburg 
INFU 
Scharnhorststraße 1 
21335 Lüneburg 
 
UNESCO-Chair  

"Higher Education for 
Sustainable 
Development" 
Fon 04131.677-
2920/2802 
Fax 04131.677-2819 
michelsen@leuphana.de 
www.leuphana.de/infu/ 

22. July 2010 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. PIELIKUMS 
 

DIVAS ATSAUKSMES NO PROFESIONĀLAJĀM 
ORGANIZĀCIJĀM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. PIELIKUMS 
 

REKLĀMAS UN INFORMATĪVIE IZDEVUMI PAR 
STUDIJU IESPĒJĀM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 





Vides pārvaldības maăistra studiju programma 
 

Apraksts 

Maăistra studiju programmas mērėis ir sagatavot kvalificētus akadēmiski 
izglītotus vides pārvaldības speciālistus, kuri, risinot vides kvalitātes problēmas, spētu 
izmantot vides sistēmanalīzes interdisciplināro pieeju un strādāt multidisciplinārās 
(projektu) vides pārvaldības komandās. 

  Programmas uzdevumi ir: 

• apgūt vides pārvaldības teoriju un tās izmantošanu dažādos 
plānošanas un pārvaldes līmeĦos un vides sektoros;  

• apgūt zināšanas un prasmes strādāt multidisciplinārās vides 
pārvaldības (projektu) komandās un risināt dabas un sociālās vides mijsakarību 
kvalitātes pārvaldības problēmas, izmantojot vides sistēmanalīzes interdisciplināro 
pieeju un nodrošinot nepieciešamo vides politiku un plānu izstrādi, kā arī 
atbilstošas vides pārvaldes realizāciju;  

• apgūt prasmi veikt akadēmiskus un lietišėus pētījumus vides 
pārvaldībā, izstrādājot individuālo kursa projektu un grupas kursa darbus, kā arī 
pētnieciska rakstura maăistra darbu. 
 

Paredzētas gan budžeta, gan maksas vietas. 
 

Iespējas pēc studijām 

Darbs valsts vides institūcijās, valsts un reăionu pārvaldes institūcijās, 
pašvaldībās, vides uzĦēmumos un konsultāciju firmās, vides izglītības iestādēs u. tml. 
 

Iegūstamais grāds 

Vides zinātĦu maăistra grāds. 
 

Studiju forma  

PLK (pilna laika klātiene) – katra otrā piektdiena no plkst. 10.30 līdz 19.45 un 
sestdiena no plkst. 8.30 līdz 17.05. 
 

Studiju ilgums 

PLK – 2 gadi. 
 

Studiju maksa  

� 2009./2010. akad. gadā 1700,- LVL 
� 2009./2010. akad. gadā 1200,- LVL tiem, kuri 2008./2009. akad. gadā 

sekmīgi absolvējuši LU pamatstudijas, 
� 2009/2010. akad. gadā studējošiem no valstīm, kas nav ES dalībvalstis, –  

      2600,- LVL. 
 
Iestājnosacījumi  

• Iepriekšējā izglītība: vides zinātĦu, dabaszinātĦu, lauksaimniecības zinātĦu, 
inženierzinātĦu vai sociālo zinātĦu bakalaura grāds vai tiem atbilstoša otrā līmeĦa 
profesionālā augstākā vai augstākā izglītība. LU EVF Vides pārvaldības katedra 
var izskatīt atsevišėu citu izglītības tematisko jomu bakalaura vai augstāko 
profesionālo studiju programmu absolventu un vides aizsardzībā strādājošo 
(vismaz divu gadu darba pieredze) speciālistu (piem., vides veselības speciālistu, 
kultūrvides aizsardzības speciālistu u. c.) pieteikumus studijām un pieĦemt 
lēmumu par papildu iestājpārbaudījumu noteikšanu šiem reflektantiem. 

• Pārbaudījums: pārrunas. 
 



 

Konsultācijas  

Vides pārvaldības katedrā RaiĦa bulv.19, 416. telpā:   
• Sektora vadītāja Daiga Štelmahere, tālr. 67034577, e-pasts: 

daiga.stelmahere@lu.lv.  
• Studiju metodiėe Velga Matute, tālr. 67034572,  e-pasts: velga.matute@lu.lv. 
• Informatīvais e-pasts: evfinfo@lu.lv.  
 

Prasības 

Jāizpilda maăistra studiju programmas prasības un jāaizstāv maăistra darbs. 
 

 
Akreditācija 

Akreditācijas datums: 2004. gada 21. janvāris. 
Akreditācijas beigu termiĦš: 2010. gada 31. decembris. 
 

 

Absolventa atsauksme  
 
Izvēle studēt Vides pārvaldības maăistra studiju programmā tieši Vides pārvaldības 
katedrā bija mērėtiecīga, kaut gan uzsākot tās nebija priekšstata par to, kā izpaužas 
starpdisciplināras studijas.  

Katedras mācībspēku piedāvātā programma soli pa solim palīdzēja mainīt domāšanu, 
skatu uz lietu kopsakarībām daudz dziĜāk un skaidrāk, attīstību rosinošs bija komandu 
darbs un lauka studijas. 

Studiju procesa organizācija būtiski atšėīrās no iepriekšējās pieredzes 
Lauksaimniecības Universitātē un šādās situācijās reizēm rodas iekšēji uzskatu 
konflikti par vienas vai citas pieejas lietderību. Tomēr kā vienmēr visu izšėīra 
rezultāts, apliecinot šīs studiju formas dzīvotspēju un efektivitāti caur individuālu, 
motivējošu un līdzsvarotu pieeju studiju procesā visas maăistrantūras laikā, kas 
neĜāva nedz nokavēt, nedz steigties pārāk ātri. 

Rezultātā ieguvu: 

• jaunu, sistēmisku skatījumu uz dažādām situācijām dabas vidē, cilvēku 
sabiedrības un dabas vides mijiedarbību, 

• priekšstatu, kā vides pārvaldības procesi tiek iedzīvināti pašvaldību darbībā; 
grūtībām, šėēršĜiem un risinājumu meklējumiem, 

• konkretizēju savus mērėus un rīcības savai turpmākajai darbībai Vides 
zinātnes un pārvaldības jomā. 

 
 

Valdis Antons 
2008. gada absolvents, 

EVF Vides pārvaldības katedras doktorants 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes 

Vides pārvaldības katedra  

aicina pieteikties studijām maăistra studiju programmā 

"VIDES PĀRVALDĪBA" (kods 46853) 

( 4 semestru  studijas) 

 
Maăistra studiju programma „Vides pārvaldība” izstrādāta Eiropas 

Savienības PhareTempus programmas projekta ietvaros sadarbībā ar Berlīnes, 

Lundas un Roskildes Universitātēm un ar  LR Vides aizsardzības un reăionālās  
attīstības ministrijas atbalstu. 

 Programma akreditēta LU Ekonomikas un vadības fakultātē un to kopš 

1993. gada realizē Vides pārvaldības katedra (iepriekš Vides zinātnes un 

pārvaldības institūts). 

Studiju programmas mērėis ir sagatavot akadēmiski izglītotus vides 

pārvaldības speciālistus, kuri, risinot vides kvalitātes problēmas, spētu izmantot 

interdisciplināro pieeju dabas un sociālās vides mijsakarību sistēmanalīzē, kā arī 
prasmi strādāt projektu komandās.    

Nepieciešamā iepriekšējā izglītība –vides zinātĦu, dabas zinātĦu,  sociālo 

zinātĦu, lauksaimniecības zinātĦu vai inženierzinātĦu bakalaura grāds, vai tiem 

atbilstošs diploms par augstākās profesionālās studiju programmas apguvi. Tiks 

izskatīti arī  citu izglītības tematisko jomu bakalaura  vai augstāko profesionālo 

studiju programmu absolventu (ja tie vismaz 2 gadus strādā valsts, pašvaldību 

u.c. organizācijās saistībā ar kādu no vides aizsardzības tēmām - 

ūdenssaimniecība, atkritumsaimniecība, municipālā vides pārvalde, vides 

komunikācija, teritoriju plānošana utml.) pieteikumi studijām, nosakot papildus 

iestājpārbaudījumu. 

 Studijas plānots realizēt katru otro nedēĜu divas dienas (piektdiena un 

sestdiena).  

 Maăistra studiju programmā „Vides pārvaldība” iespējams studēt par 

valsts budžeta līdzekĜiem vai fizisko/ juridisko personu līdzekĜiem. 

Programmas absolventi iegūst vides zinātĦu maăistra grādu vides 

pārvaldībā.    

 
Iestājpārbaudījumi šajā studiju programmā - 
pārrunas  

 

Piesakoties studijām jāuzrāda pase, kā arī  jāiesniedz: 
1. Iepriekšējo izglītības līmeni apliecinoša dokumenta un tā pielikuma kopijas, 

vienlaicīgi uzrādot šo dokumentu oriăinālus 
2. Dzīves un darba gājums (Curriculum vitae) 

3. Pieteikums uz noteikta parauga veidlapas (veidlapu aizpilda iesniedzot dokumentus) 

4. 1 fotogrāfija 3 x 4 cm 
 

LU reăistrācijas maksa studijām ir 15,-Ls. 

 

Aicinām pieteikties personīgi no 6. līdz 17. jūlijam ( pirmdienās, trešdienās, piektdienās 

no plkst. 10.00-14.00, otrdienās, ceturtdienās no plkst.13.00-18.00) LU EVF Vides 

pārvaldības katedrā Rīgā, RaiĦa bulv. 19, 416.telpā.      

 

Informācija pa tālruni 67034577 vai 67034575 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. PIELIKUMS 
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Iesniegts Akadēmiskajā departamentā   2009.g. _______________ 
 
 
 
 
 
Vides pārvaldības katedras (turpmāk – VPK; līdz 01.05.2008 – Vides zinātnes un pārvaldības institūts) 

izstrādātās un realizētās maăistra studiju programmas Vides pārvaldība (turpmāk – Programma) mērėis ir 
sagatavot kvalificētus akadēmiski izglītotus vides pārvaldības speciālistus, kuri, risinot vides kvalitātes 
pārvaldības problēmas, spētu izmantot vides sistēmanalīzes interdisciplināro pieeju un strādāt multidisciplinārās 
(projektu) vides pārvaldības komandās. Programma orientēta uz studenta iepriekšējās diploma vai bakalaura 
studijās iegūtās specialitātes tālāku pilnveidi atbilstoši vides pārvaldības kompleksajam raksturam un akadēmiskās 
vides zinātnes mūsdienu attīstības tendecēm, kā arī jaunu multi- un interdisciplināru zināšanu un prasmju ieguvi.  

Programma tiek realizēta 80 kp apjomā un, izpildot studiju programmas izvirzītās prasības, tās absolventi 
iegūst vides zinātĦu maăistra grādu (vides pārvaldībā).  

1. Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija 
1.1.-1.2. IzmaiĦas studiju programmas saturā un praktiskajā realizācijā. Studiju programmas satura, 

organizācijas un praktiskās realizācijas analīze, secinājumi un priekšlikumi darbības pilnveidei. 
Programmas saturiskā struktūra un tās realizācijas metodoloăiskais nodrošinājums ir VPK akadēmisko 

darbinieku un to sadarbības partneru ilggadīgas (kopš Programmas 1.versijas izstrādes 1993.g.) un joprojām 
attīstībā esošas pētnieciskās un pedagoăiskās darbības rezultāts, kas tiek katru gadu izvērtēts, taču programmas 
struktūrmodelis un pamatkoncepcijas paliek nemainīgas. Pašnovērtējuma atskaites periodā netika plānotas un nav 
veiktas izmaiĦas Programmas saturā, tomēr programmas praktiskā realizācija tiek ikgadēji pilnveidota. 

Programmas pašnovērtējumā gan studenti gan mācībspēki atzinīgi novērtējuši pēdējā gadā veiktās 
docētāju un kursu saturu atjaunošanas darbu t.sk. kursā „Dabas zinātnes vides studijās” parciālie saturiskie bloki 
„Vides bioloăija”, „Vides fizika”, „Vides ėīmija”, „Vides inženierzinātnes”. Pozitīvi novērtētas kursā „Vides 
sistēmanalīze” īstenotās lauka studijas (problēmsemināri) valsts un pašvaldības vides pārvaldības institūcijās un 
teritorijās vides sistēmanalīzes praktisko situāciju sistēmanalītiskai izvērtēšanai. Turpmākai realizācijai 
programmā izvēlētas lauka studijas – vides tehnoloăiju pārvaldībā, vides komunikācijas pārvaldībā un pašvaldību 
vides pārvaldībā - lai tādējādi sekmētu VPK realizēto studiju programmu ieplānoto perspektīvo attīstību un vides 
pārvaldības teorijas un prakses sasaistes un vides studiju interdisciplinarizācijas tālāku attīstību. Kursā „Vides 
integratīvo pētījumu metodoloăija” docētāju komanda vienojās un atjaunoja individuālo lekciju kopstruktūru un 
pamatprasības. Studentu praktiskās pieredzes vides pārvaldības pētījumu jomā attīstīšanai kursa projekta darba 
„Vides politika un līdzsvarota attīstība: projekta darbs municipālajā vides politikā” realizācijas gaitā atskaites 
periodā tika iekĜauta jauna sadaĜa - docētāju moderēta pētnieciskās anketas izstrāde un aprobācija, kā arī 
novērtējuma seminārs.  

Veiktas nepieciešamās literatūras avotu atjaunošanas un kursu aprakstu noformēšanas izmaiĦās paredzētās 
darbības gandrīz visu Programmas kursu aprakstos. Iepriekšējos pašnovērtējuma ziĦojumos plānotā studiju 
apjoma kopējā palielināšana tika turpināta un praktiski realizēta lielākajā daĜā kursu, īpaši izstrādājot semināru 
darba formu interaktīvo studiju tālākas attīstības veicināšanai. Jau uzsākta arī programmas realizācijas finansu un 
citu resursu optimizācija t.sk. mainot kursu realizācijas semestrus un plānojot atsevišėu kursu koprealizāciju abās 
VPK studiju programmās. Turpmāk plānota arī atsevišėu kursu konsolidācija un to tematisko bloku koncentrācija. 
Minēto programmas realizācijas attīstības pilnveidi nodrošina VPK darbinieku akadēmiskās - metodiskās 
apspriedes un semināri. Semināros tiek pieaicināti arī kursu realizācijā iesaistītie katedras doktoranti un pēc-
doktoranti (vides pārvaldībā strādājoši speciālisti), bet apspriežu lēmumos iestrādāts arī studentu viedoklis. 
 
2. Studiju programmā studējošie 

2.1. Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā (studējošo priekšlikumi studiju procesa 
uzlabošanai, vērā Ħemtie studējošo priekšlikumi, darbība studentu līdzdalības veicināšanai u.c.) 



 2

Studiju maksas pieaugums attiecīgajā periodā, skatot komplektā ar pieaugošo programmas komunikācijas 
darbu t.sk. strādājot ar dažādu LU fakultāšu C izvēles kursu klausītājiem, kopumā nav mazinājis pirmā kursa 
komplektāciju (intervijās studenti norāda arī uz iepriekšējo gadu absolventu lomu viĦu studiju plānu izvēlē). 
Programmas vadība un mācībspēki jau no pirmajām studiju nodarbībām regulāri aicina studentus aktīvi iesaistīties 
programmas realizācijas attīstībā, t.sk. katra semestra sākumā notiek programmas direktora vadīts studentu 
semestra darba plānošanas seminārs, gan par programmas modulārās realizācijas pamatnostādnēm, gan 
novērtēšanas (arī studentu pašnovērtējuma attīstība, piemēram, programmas lauku studiju kursos, realizējot aktīvu 
studentu grupu darbu dažādās formās) un eksaminācijas formām un prasībām konkrētajā semestrī (arī pārrunājot 
atsevišėu eksāmenu norises laiku).Docētāju un studentu akadēmiskās saziĦas pilnveidei sekmīgi tiek izmantotas 
katra studiju gada studentu grupas kopējā e-pasta kastīte, taču komunikācija (t.sk. konsultācijām un īpaši kursa un 
maăistra darba sakarā) tiek patiešam veiksmīgi aktivizēta arī izmantojot individuālās e-pasta adreses, kā arī visu A 
daĜas kursu realizācijā paredzēto grupu darba un semināru ietvaros, ko atzinīgi novērtē studenti. 

Studentu ikgadējie komentāri par programmas vadības dažkārt pārāk augstu uzstādītajām kvalitātes 
prasībām konkrēta kredīta ieguvē, piemēram, lauka studiju un grupu darba studiju formās, tiek gan akadēmiski 
pretargumentēti mācībspēku darbā, gan arī izmantoti studiju procesa pilnveidē. Tieši lauka studijas, šobrīd jau arī 
vairāku jaunu kursu ietvaros, Programmas absolventu skatījumā tiek pieskaitītas Programmas apguves svarīgiem 
ieguvumiem kā vides pārvaldības teoriju lietišėā pielietojuma un praktiskās pieredzes novērtējums un tās tiks arī 
turpmāk pilnveidotas un aizvien attīstītas. Studenti akcentē arī pozitīvas izmaiĦas studiju procesa nodrošinājumā, 
gan inženiertehniskajā jomā, gan metodiskajā – šie darbi arī turpmāk tiks veicināti.  

Studentu līdzdalību studiju procesa pilnveidošanā veicina studentu grupās veiktās gan ikgadējās 
anketēšanas, gan atsevišėu docētāju praktizētās kursa novērtējuma ekspressaptaujas, kā arī tām sekojošās 
pārrunas, kas dod iespēju konkretizēt anketēšanā iegūto informāciju un argumentēt Programmas vadības 
konkrētos lēmumus studiju realizācijā. Līdzdalību veicina arī papildus uzsāktā studentu zinātniskās darbības 
aktivizācija, kas notiek ne tikai jau iepriekš aktīvi praktizētos VPK un pašvaldību, kā arī atsevišėos 
starptautiskajos sadarbību projektos, bet jo īpaši zinātnisko referātu un rakstu sagatavošanā arī ārpus LU 
pasākumiem. 

 
 2.2.-2.3. Aptaujas par studiju programmu un studiju kursiem rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, 

vērā Ħemtie rezultāti, priekšlikumi turpmākajam darbam) 
Pašnovērtējuma ziĦojuma atskaites periodā veikta Programmas 1. un 2. kursa studentu anonīma aptauja 

(analizētas 43 anketas). Kopumā jāuzsver studentu neapšaubāmi pozitīvais vērtējums – jau tradicionāli attiecībā 
gan par programmu kopumā un kursu saturu, gan nodarbību plānojumu (kas, iespēju robežās, Ĝauj mācības 
apvienot ar darbu), materiāli-tehnisko nodrošinājumu, personāla ieinteresētu un proaktīvu sadarbību ar studentiem 
un darbu kopumā studiju procesa uzlabošanā u.c. 

Attiecībā uz konkrēto kursu (pavisam kopā 17 kursi) izvērtējumu bija atrodami (arī jau tradicionāli) ne 
tikai kopumā pozitīvi, bet arī visai pretrunīgi uzskati un vērtējumi, kas īpaši raksturīgi ir tieši pirmā kursa 
studentiem vērtējot pirmā semestra studiju kursus – programmas izlīdzinošie un multidisciplināri attīstošie kursi 
vides zinātnē tik dažādi vērtēti, ievērojot pašu studentu Ĝoti daudzveidīgo iepriekšējās akadēmiskās izglītības 
(vides un dabas zinātnes, sociālās zinātnes) un pieredzes bagāžu. Vismaz 70% respondentu atbildēs dominēja 
augsti pozitīvs konkrēta kursa vērtējums, raksturojot anketās minētās mācībspēka didaktiskās prasmes, 
sagatavotību nodarbībām, labvēlīgu attieksmi (Ĝoti bieži minēts anketās un grupu diskusijās arī) utt. Kritiskajās 
piezīmēs tradicionāli tiek norādīta, dažādu kursu informatīvā materiāla savstarpējā dublēšanās un atkārtošanās pat 
viena kursa ietvaros, kas interdisciplinārās studijās ir ne tikai neizbēgama, bet pat pārdomāti vecināta, tomēr 
noteikti jāstrādā pie kritisko piezīmju samazinājuma turpmākajā programmas realizācijā šādā multidisciplināras 
mācībspēku komandas darbā studiju moduĜu gadījumos. Tāpat tradicionāli tiek minēta atsevišėu mācībspēku 
pārlieku sarežăītā akadēmiskā valoda, kursa izdales materiālu plānos norādītās literatūras ierobežota pieejamību 
vai pat iztrūkums, arī vides pārvaldības sektoru pamatliteratūras  pieejamība tieši latviešu valodā utt.  

Lai arī aptaujās katru gadu atkārtoti izskanējušie kritiskie komentāri bieži vērtējami kā subjektīvi (piem., 
pretenzijas par pārlieku studiju darba noslodzi, ignorējot faktu, ka studijas tomēr norisinās pilna laika klātienes 
programmā ar atbilstošām t.sk. studiju darba apjoma prasībām utt.), studentu komentārus Programmas vadība  
ievēro – tā, piem., pēc studentu ieteikuma par papildus sagatavošanās nepieciešamību pirms maăistra darba tēmas 
izvēles, tika pieĦemts lēmums attiecīgajos kursos papildus iekĜaut dažādu vides resursu un vides pārvaldības 
sektoru tēmas 16 stundu apjomā un padziĜināt minēto tēmu problēmnostādĦu analīzi attiecīgajās lauku studijās, kā 
arī veikt attiecīgas adaptācijas visos citos saistītajos kursos. Tāpat pēc studentu rosinājuma veidot jaunu studiju 
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bloku par valsts pārvaldes darbību vispār un īpaši finansu, institucionālo, normatīvo un komunikācijas 
instrumentu attīstību un praktisko piemērošanu, tika nolemts atjaunot atbilstoši gan studiju kursa „Ekonomikas un 
vadības zinātnes  vides studijās” satura struktūru ( t.sk. izveidot jaunu tematisko bloku par publisko pārvaldi), gan 
docētāju komandu, kas pašnovērtējuma periodā sekmīgi veikts un tiks tālāk attīstīts. Atzinīgi novērtēts arī būtiski 
pieaugušais docētāju papildus darba laika ieguldījums arvien labāk sagatavojot un vairāk iesaistot maăistrantus 
LU konferences organizatoriskā un, īpaši, zinātniskajā darbā. 

 
3. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls  

3.1. IzmaiĦas akadēmiskā un administratīvā personāla sastāvā atskaites periodā, personāla 
atlases un atjaunošanas procesa analīze un priekšlikumi turpmākai personāla attīstībai 

Pašnovērtējuma ziĦojuma atskaites periodā nav notikušas izmaiĦas VPK akadēmiskā un administratīvā 
personāla sastāvā, tomēr papildus pedagoăiskā darba slodzi esošajos studiju kursos jau uzĦēmušies vairāki 
doktoranti (īpaši, Ē.LagzdiĦa kursā „Projektu attīstība un pārvalde”, ko studenti atzinīgi novērtējuši, ievērojot 
doktorandes daudzveidīgo un ilggadīgo pieredzi vides pārvaldības projektu attīstībā). VPK doktoranti kopā ar 
docētājiem strādā arī pie vairāku jaunu lekciju kursu izstrādes un tas viss kopumā ir Ĝoti būtisks katedras personālā 
attīstības politikas pamats (akadēmiskā personāla vidējais vecums VPK ir 55 gadi). Akadēmiskā personāla 
kvalifikācija (akadēmiskie amati, zinātniskie grādi) un zinātniskā specializācija adekvāti atspoguĜo katedras un 
konkrēti Programmas kognitīvo / studiju specifiku: 5 darbinieki-docētāji (1 profesors, 2 asociētie profesori un 2 
docenti) adekvāti pārstāv vides zinātnes nozares vides pārvaldības apakšnozari, jo VPK personāla zinātniskie 
grādi un videszinātniskā specializācija nodrošina Programmas realizāciju un attīstību atbilstoši vides pārvaldības 
pamatsektoriem (skat. klātpievienoto akadēmiskā personāla profesionālās – zinātniskās un pedagoăiskās – 
darbības sfēru sarakstu Pielikumā # 1), bet vides pārvaldības praksē pieredzējušu doktorantu iekĜaušanās studiju 
procesā papildus veicina lietišėās vides pārvaldes zināšanu un prasmju apguvi mijsakarībā ar akadēmiskajiem 
uzstādījumiem.. Personāla atjaunošanai uzsākts daudz savlaicīgāks un aktīvāks zinātniskās sadarbības darbs arī ar 
maăistrantiem (arī pirmā studiju gada laikā), un, protams, atjaunots uzsvars uz vides zinātnes maăistrantu un 
doktorantu iesaistīšanu no jauna aktīvi plānotajos un šobrīd jau akceptētajos pētnieciskajos projektos. 

Protams, ievērojot vides pārvaldības multidisciplināro raksturo, papildus pamatdarbā strādājošajam 
akadēmiskajam personālam un piesaistītajiem doktorantiem Programmas īstenošanā regulāri tiek iesaistīti docētāji 
no EVF un citām LU fakultātēm, un Latvijas augstākajām mācību iestādēm, kā arī vides pārvaldības eksperti no 
dažādām valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām, vides NVO. 

VPK visa akadēmiskā un administratīvā (visi administratīvie darbinieki ar maăistra grādu) personāla 
būtisks attīstības nosacījums joprojām ir darbinieku aktīvā līdzdalība (t.sk. arī organizatoriskā darbā) zinātniskajās 
un metodiskajās konferencēs LR un citviet (t.sk. ikgadēja LU akadēmiskās konferences vides pārvaldības sekcija 
ar turpat 30 referātiem) un semināros, iesaistīšanās zinātniskajos un izglītības projektos, kā arī zinātniskā / 
pedagoăiskā paš-pilnveidošanās. Pārskata perioda laikā VPK ir uzsākta 4 jaunu starptautisku projektu realizācija 
un 2009. gada nogalē katedras docētāji uzsāks līdzdalību ES 7. ietvara projekta izpildē. 

3.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība atskaites gadā (dalība konferencēs, konferenču 
organizēšana, zinātniskie raksti, publikācijas, līdzdalība pētniecības projektos, studentu iesaiste pētniecībā u.c), 
tās ietekme uz studiju programmu   

Kā jau vairākkārt pieminēts programmas attīstības dažādu aspektu analīzē, katedras akadēmiskais 
personāls regulāri iesaistās Programmai tematiski atbilstošajos vides pārvaldības pētnieciskajos projektos un 
dažādos zinātniskās komunikācijas pasākumos (konferencēs, semināros, sagatavo zinātniskās un metodiskās 
publikācijas (skat. pielikumus) - pētījumu un zinātniskās pieredzes apmaiĦas rezultāti, protams, tiek izmantoti 
Programmas kopumā, kā arī katedras mācībspēku konkrēto docēto kursu saturiskajai un metodiskajai attīstībai. 
Gan personāla līdzdalība, gan jo īpaši darbu intensitāte un kvalitāte apskatāmajā periodā ir augusi būtiski.  

VPK ir saĦēmusi arī apstiprinājumu no ANO UNESCO par t.s. UNESCO katedras izveidi piekrastes 
ilgtspējīgai attīstībai. 2009. g., ar Eiropas parlamenta projekta finansiālu atbalstu, pirmoreiz izstrādāts dažādus 
multidisciplnārus pētījumus apkopojošs rakstu krājums (R. Ernšteina un R. Jūrmalieša redakcijā) par piekrastes 
integrēto pārvaldību Latvijā. 

Pētnieciskajā darbā tiek regulāri iesaistīti arī Programmas doktoranti un studenti. Tiek sekmīgi turpināta 
tradīcija un programmas kursos „Vides politika un līdzsvarota attīstība” (prof. R.Ernšteins) un “Vides pārvaldības 
sistēmas” (prof. R.Ernšteins) ir iekĜauti kursa darbi ar lauka studijām, kuru rezultāti tiek izmantoti arī VPK 
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realizētajos projektos; projekti savukārt finansiāli atbalsta lauka studiju realizēšanu. Rudens semestrī tika veikta 2. 
kursa maăistrantu grupu projektu darba „Vides komunikācijas rīcības programmas vadlīnijas Ventspils pilsētai” 
izstrāde sadarbībā ar vietējo pašvaldību un citām mērėgrupām, bet pavasara semestrī – 1. kursa studentu grupu 
projekta darba „Integrētas piekrastes ilgtspējīgas attīstības vadlīnijas Dundagas novadam” izstrāde. Kā vienmēr, 
studentu iesaiste katedras pētniecisko tēmu izstrādē realizējās arī maăistra darbu, individuālo kursa darbu, grupu 
projektu ietvaros. 

 
4. Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums 
4.1. IzmaiĦas studiju programmas materiāli tehniskajā un metodiskajā nodrošinājumā Pārskata 

periodā ir veikti iepriekšējā atskaites periodā plānotie pasākumi, kas uzlabojuši Programmas, kā arī Vides 
pārvaldības katedras studiju darbu kopumā, materiāli tehnisko nodrošinājumu – VPK datorklase aprīkota ar 
jauniem datoriem, jauni monitori iegādāti katedras mācībspēku darba uzlabošanai, nopirkti 2 jauni printeri un 2 
skeneri. Uzlabota darba vide un apstākĜi studiju programmas metodiėei. Pasūtīti un iegādāti jauni vides 
pārvaldības zinātniskie žurnāli un grāmatas.  

4.2. Studiju programmas finansiālā, materiāli tehniskā un metodiskā nodrošinājuma 
analīze, secinājumi, att īstības iespējas un turpmākie uzdevumi 
Pārskata periodā studiju programmas materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums ir kvantitatīvi un 

kvalitatīvi pilnveidots un ir atbilstošs studiju kvalitātes nodrošinājuma prasībām. To vēl pilnveidojot, un, 
izmantojot budžeta un projektu līdzekĜus, ir plānots iegādāties vienu multimediju projektoru, stacionāru ekrānu, 
kā arī tiks turpināta sadarbība ar fakultātes bibliotēku, papildinot tās krājumus ar Vides resursu pārvaldes 
programmai nepieciešamo mācību literatūru. Uzsākto zinātnisko projektu ietvaros ir plānots turpināt izstrādāt 
jaunus mācību līdzekĜus un palīglīdzekĜus dažādos vides pārvaldības sektoros un problēmjomās, īpaši, piekrastes 
teritoriju vides pārvaldībā un ilgtspējīgā attīstībā. Top arī VPK un EVF zinātnisko rakstu krājumi. 

          5. Ārējie sakari  

5.1. Jaunais sadarbībā ar darba devējiem un profesionālām organizācijām atskaites periodā  
Arī šajā atskaites periodā turpinājusies ilggadīgā sadarbībā ar LR Vides ministriju, Latvijas Atkritumu 

saimniecības asociāciju, Latvijas Pašvaldību savienību, vairākām (jo īpaši piekrastes) vietējām pašvaldībām u.c. 
darba devēju pārstāvju un nozares profesionālajām organizācijām. Sadarbība īstenojas pirmām kārtām kopēju 
pētniecisku un izglītības projektu, kā arī pieredzes apmaiĦas pasākumu ietvaros : piemēram, regulāra līdzdalība un 
kopīgi referāti VPK organizētajās ikgadējās LU konferencēs; sadarbība ar pašvaldībām lauku studiju projektu 
ietvaros iesākto vides politikas plānu attīstībā un apstiprināšanā (piem., 2009.g. Liepājas Vides rīcības 
programma); projekts par Vides komunikācijas pārvaldības attīstību Vides ministrijā utml. Darba devēju un 
profesionālo organizāciju pārstāvji arī tieši piedalās Programmas realizācijā kā maăistra darbu vadītāji vai 
recenzenti, un kā lektori, kas realizē konkrētus studiju kursus vai to izvēlētas tēmas.  Atskaites periodā darba 
devēju aptaujas netika veiktas, bet diskusijas kopējos projektu semināros un zinātniskajās konferencēs apstiprina 
Programmas stratēăijas, struktūras, realizācijas metodikas, konkrētu kursu satura atbilstību darba devēju 
prasībām, un būtiski pilnveidošanas priekšlikumi nav izteikti.  

5.2. Jaunais sadarbībā ar studiju programmām LU, Latvijā un ārpus tās robežām  
Atskaites periodā turpinājās VPK sadarbība ar citām EVF struktūrvienībām, LU fakultātēm, Latvijas 

augstskolām – gan uzaicinot vieslektorus Programmas realizācijā, gan arī akadēmiskajam personālam iesaistoties 
ārpus-VPK kursu docēšanā: tā, piemēram, prof. R.Ernšteins realizē kursu „Vides komunikācija” EVF; asoc. prof. 
I.KudreĦickis īsteno kursu „Ilgtspējīga attīstība un teritorijas telpiskā plānošana”, doc. J.Benders lasa kursu angĜu 
valodā „Vides un kvalitātes vadības sistēmas” EVF. Sadarbība ar LU studiju programmām ietver arī regulāru LU 
bakalauru brīvās izvēles (C) kursu realizāciju, kā arī vides pārvaldības apakšprogrammas īstenošanu ĂZZF 
doktora studiju programmā „Vides zinātne”. 

Ārpus-LU studiju programmu sadarbība tiek realizēta ar Rīgas StradiĦa Universitāti, RTU, un jo īpaši ar 
Liepājas Universitāti, kur katedras mācībspēki piedalās LPA augstākās profesionālās izglītības studiju 
programmas „Vides pārvalde” realizēšanā. Starpfakultāšu un starpaugstskolu sadarbības piemērs ir arī augstāk 
minētais rakstu krājums par piekrastes ilgtspējīgu attīstību. 

Arī starptautiskā mērogā turpināta ilggadīgā sadarbība ar Stokholmas Universitāti, bet projektu ietvaros  ar 
Tartu Universitāti, Klaipēdas Universitāti, arī Kadizas Universitāti Spānijā, Aveiro Universitāti Portugālē, 
Krievijas Hidrometeoroloăijas Universitāti Sankt-Pēterburgā un BoloĦas Universitāti Itālij ā. ERASMUS 
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SOCRATES sadarbības līguma ietvaros (studenti un vieslektori) - ar Gotlandes Augstskolu Zviedrijā, Lineburgas 
Universitāti Vācijā, Padujas (Padovas) Universitāti Itālij ā..Projektos katedra turpinājusi sadarbību arī ar ārvalstu 
reăionālo pašvaldību institūcijām.  

5.4. Studiju programmas ārējo sakaru analīze, attīstības iespējas 
Vides pārvaldības izziĦas un attīstības paradigma nosaka Programmas pilnveides nepieciešamību arī 

turpmāk ciešā sadarbībā ar vietējām un ārvalstu augstākās izglītības, kā arī valsts un pašvaldību vides pārvaldības 
institūcijām. Šāda daudzveidīga sadarbība jau izveidojusies kopš Programmas starptautiskas uzsākšanas 1993.g. 
un turpina sekmīgi attīstīties. 

6. Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu, ieteikumu izpilde  

Programmas attīstības aktivitātes tika realizētas atbilstoši katedras akadēmiskajās un metodiskajās 
apspriedēs izvirzītajiem uzdevumiem un pieĦemtajiem lēmumiem, kas atspoguĜoti iepriekšējās nodaĜās. 
Programmas un tās realizācijas pilnveide notikusi visos tās aspektos, bet iepriekšējā perioda SVID saglabājas.  

 

 

 

7. Studiju programmas SVID (stipro, vājo pušu, iespēju, draudu) analīze 

Stiprums  
• Starptautiskā sadarbībā izstrādāta, vides pārvaldības 

mūsdienu teorijas attīstībai un nacionālās vides 
specifikai atbilstoša studiju programma  

• Vides pārvaldības paradigmu adekvāti atspoguĜojoša 
multidisciplināra mācībspēku komanda – 
daudzgadīga sadarbība ar attīstītu pieredzi 
starptautisku, nacionālu un reăionālu vides 
pārvaldības un vides izglītības projektu realizācijā 

• Doktorantūras studentu pieaugošā loma studiju 
procesā un pētnieciskajos projektos 

• Mācībspēku – pamatdarbā un pieaicināto ekspertu – 
kapacitāte integrēt studiju programmā cilvēkvides 
straujo mainīgumu atspoguĜojošu videszinātniskās 
informācijas daudzveidību un apjomu (programmas 
dinamiskums)  

• Vides pārvaldības lietišėajai interdisciplinārajai 
problemātikai atbilstošu interaktīvo, lauka pētījumu, 
grupu darba u.c. metožu izmantošana 

• Studiju procesa administratīvā, materiāli tehniskā 
(t.sk. arī telpiskā) un mācību metodiskā 
(lasāmgrāmatas, lekciju konspekti, mācību līdzekĜi) 
nodrošinājuma adekvātums studiju programmas 
mērėim un uzdevumiem 

Vājums 
• Programmas esošā 

finansējuma izmantošanas  
ierobežojumu noteiktās 
grūtības katedras 
bibliotēkas, mācību 
līdzekĜu izstrādes un 
izdošanas u.c. 
nodrošinājumā 

• Katedras cilvēkresursu 
ierobežotais apjoms, īpaši 
pētnieciskās darbības 
tālākai attīstībai 

• Limitējoša starptautisko 
interneta zinātnisko 
resursu pieejamība un LU 
biblioteku resursu 
nodrošinājums vides 
zinātnes un pārvaldības 
sektorā 

• Tālāk pilveidojams VPK 
auditoriju nodrošinājums 
atbilstoši vides veselības 
prasībām 

 
Iespējas 
• Katedras ilgtermiĦa starptautiskie sakari, kas nosaka 

pieredzes apmaiĦas, kvalifikācijas celšanas, 
pētniecības un izglītības projektu iespējas vides 
pārvaldības jomā un līdz ar to arī studiju programmas 
optimizēšanas un attīstības potences 

• Jaunas zinātnisko un metodisko projektu attīstības 
iespējas Latvijai integrējoties Eiropas Savienībā, 

Grūtības 
• Vides zinātnes kā 

salīdzinoši jaunas zinātnes 
nozares nacionālās 
zinātniskās un 
akadēmiskās klasifikācijas 
ierobežojumu utml. 
noteiktā problemātika.  
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8. Pielikumi (kvantitatīvie dati) 
 

8.1. Studējošo skaits: 

Dati uz 
atskaites 
gada 1. 
oktobri 

1. gadā 
imatri-
kulēto 

studentu 
skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 
mācās 

T.sk. 
par 

maksu 

Absol-
ventu 
skaits 

Eksma-
trikulēto 
skaits 
(Atbi-
rums) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2006. 31 31 27     58 19 17 5 

2007. 28 29 30     59 10 20 12 

2008. 28 31 34     65 12 30 7 

2009. 24 25 39     64 15 20 3 
 

 

8.2. Studējošo un absolventu aptaujas 

 Aptauja par studiju programmu: 
aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa 

studiju gadiem 

Aptauja par studiju 
kursiem: aptaujāto 
studiju kursu skaits 

Absolventu 
aptauja: 
aptaujāto 

absolventu skaits 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
2005./2006.  33     5 - 

2006./2007.  20     13 - 

2007./2008. 19 25     17 - 

2008./2009. 23 20     17 - 

 

atbilstoši VPK vides projektu izstrādes pieredzei un 
kapacitātei   

• Plašie sadarbības sakari ar pašreizējiem un 
potenciālajiem absolventu darba devējiem un 
atbilstošajām profesionālajām organizācijām to 
piesaistei studiju procesa pilnveidē 

• Pētnieciskās un izglītības darbības attīstība atjaunotas 
UNESCO Katedras (profesoru grupas) „Piekrastes 
vides līdzsvarota attīstība” ietvaros 

• Pakāpeniski pieaugošais vides pārvaldības speciālistu 
pieprasījums LR darba tirgū 

• Turpmāka LU bakalauru C kursu attīstība u.c. 
pasākumi VPK programmu atpazīstamības 
veicināšanā un reflektantu piesaistīšanā 

• Vides zinātnes atzīšana par LR prioritāru zinātnes 
nozari 

 

• Vides zinātnes un tās 
apakšnozaru ierobežotais 
finansējums LR/LZP  

• Profesionālo pētniecisko 
institūtu / organizāciju 
trūkums vides pārvaldībā 
LR 

• Valsts izglītības politikas 
pārrāvums budžeta vietu 
attīstības plānojumā, 
pastāvot nemainīgam 
Vides ministrijas un Vides 
zinātnes un izglītības 
padomes uzstādījumam 
par budžeta vietu vides 
zinātnē pieauguma 
nepieciešamību 
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8.3. Akadēmiskā personāla sastāvs (dati par LU ievēlēto personālu uz atskaites gada 1. oktobri): 

Amats, grāds 2005./2006 2006./2007 
2007./2008. 2008./2009. 

Profesori 1 1 1 1 

Asociētie profesori 2 2 2 2 

Docenti 2 2 2 2 

Lektori:     

t.sk:       ar doktora grādu      

ar maăistra grādu      

citi*      

Asistenti:     

t.sk:       ar doktora grādu      

ar maăistra grādu      

citi*      

Akadēmiskais personāls KOPĀ 5 5 5 5 

 

 

8.4. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) (dati uz atskaites gada 1. 
oktobri) 

Amats  2005./2006. 2006./2007. 2007./2008. 
 

2008./2009. 

Viesprofesori  5 6 5 4 

Viesdocenti - 2 - 1 

Vieslektori: 16 13 14 8 

Studiju kursu docētāji (stundu 
pasniedzēji) 

   1 

t.sk:       ar doktora grādu      

ar maăistra grādu     1 

citi*      

Pieaicinātie mācībspēki KOPĀ 21 21 19 14 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 
 

 
 

8.5. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme: 

 2005./2006. 2006./2007. 2007./2008. 
 

2008./2009. 
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Studē doktorantūrā - - - - 

Ieguvuši doktora grādu - - - - 

Apguvuši profesionālās pilnveides 
programmu 

- - - - 

Akadēmiskajā atvaĜinājumā - - - - 

 
 
8.6. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība: 

 

 2005./2006. 2006./2007. 2007./2008. 
 

2008./2009. 

Dalība pētnieciskos, akadēmiskos 
un citos projektos (projektu skaits) 

12 13 13 11 

Dalība zinātniskās konferencēs 
(konferenču skaits)  

7 12 14 21 

Pārskata gada laikā tapušo 
publikāciju skaits 

9 19 18 19 

Studējošo iesaiste pētnieciskos 
projektos (studējošo skaits) 

 
54 55 

 
30 

 
43 

 
 
 
 
 
 
 

8.7. Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiĦa: 

 Valsts 
Skaits pa akadēmiskajiem gadiem 

2005./2006. 2006./2007. 2007./2008. 2008./2009. 
Mācībspēku 
apmaiĦa 

     

No Latvijas uz 
ārvalsti 

 0 0 0 0 
     
     

No ārvalsts uz 
Latviju 

Vācija 0 0 1  
Zviedrija    2 
Itālija             1 

Studējošo apmaiĦa      

No Latvijas uz 
ārvalsti 

Vācija 2 1 1 1 
Zviedrija 0 0 1  
     

No ārvalsts uz 
Latviju 

Vācija 0 2 0 0 
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Pielikums  9.1. 
 
 
 
 
 

LU VIDES PĀRVALD ĪBAS KATEDRAS  
akadēmiskā personāla akadēmiskās  
un zinātniskās specializācijas jomas 

 
Prof. Dr.h.paed. Raimonds Ernšteins 
♦ Vides pārvaldība – vides politika un pārvaldes sistēmas 
♦ Piekrastes līdzsvarota attīstība un Local Agenda 21 pašvaldībās  
♦ Vides komunikācija un sadarbība 
♦ Vides pedagoăija 
 
Asoc.prof., Dr.biol. Roberts Jūrmalietis 
♦ Vides veselība un vides psiholoăija 
♦ Ekoloăija un biodaudzveidības aizsardzība 
♦ Vides zinātne 
 
Asoc.prof., Dr.inž. Ivars KudreĦickis 
♦ Vides plānošana pašvaldībās 
♦ Energosaimniecības pārvalde  
♦ Gaisa un klimata aizsardzība 
♦ Interaktīvo metožu pielietošana vides studijās 
 
Doc. Dr.ėīm. Juris Benders 
♦ Dabas resursu pārvalde 
♦ Ūdens saimniecība 
♦ Ietekmes uz vidi novērtējums 
♦ Vide un tehnoloăija 

 
Doc. Dr.fiz. Rūta Bendere 
♦ Atkritumsaimniecības izveide un pārvalde 
♦ Ietekmes uz vidi novērtējums 
♦ Atkritumu kā enerăijas avota izmantošana  
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Pielikums  9.2. 

 
    VPK darbinieku iesaiste pētnieciskajos u.c. projektos 

 
Latvijas Zinātnes Padomes finansētie projekti 
 
Modernu metožu un tehnoloăiju izpēte un izstrāde enerăētikā: videi draudzīgiem atjaunojamās 
enerăijas veidiem, enerăijas piegādes drošībai un enerăijas efektīvai izmantošanai. Valsts 
pētījumu programma (2006-2009) – eksperts - I.KudreĦickis 
 
Valsts programmas Modernu metožu un tehnoloăiju izpēte un izstrāde enerăētikā: videi 
draudzīgiem atjaunojamās enerăijas veidiem, enerăijas piegādes drošībai un enerăijas efektīvai 
izmantošanai  
( 2006.- 2010.)  - eksperts  - R.Bendere 
 
Meža nozares ieguldījums jauno Latvijas enerăētikas nozarei izvirzīto mērėu sasniegšanā – 
eksperts - I.KudreĦickis  
 

ES projekti  
 
Vides komunikācijas instrumenti vides politikas integrācijai. EEZ grants (2009. – 2010) –  
projekta vadītājs LU – R.Ernšteins, dalība: I. Kudrenickis un doktoranti – E. Lagzdina, J.Brizga, 
A. Ozola, V. Antons 
 
Eiropas Parlamenta finansēts pētījums Eiropas Savienības  piekrastes  ilgtspējīga attīstība: 
Baltijas jūras reăiona dimensija  - projekta vadītājs LU – R.Ernšteins, dalība : I Kudrenickis, 
J.Benders, kā arī doktoranti un maăistranti 
 
Intelligent Energy Europe programmas projekts Universitāšu un skolu sadarbības projekts par 
ilgtspējīgu enerăijas izmantošanu un klimata pārmaiĦām (SAUCE) Vad. partneris Berlīnes Brīvā 
universitāte - projekta vadītājs LU – R.Ernšteins, eksperts -  I.KudreĦickis, plānota doktorantu 
līdzdalība 
 
EU Interreg IVA Baltic Region project. Communicating the Baltic (COBWEB) – Piekrastes vides 
komunikācijas un apziĦas attīstība, Konsorcija vad. partneris, Hyvinka pašvaldība, Somija (2009- 
2011) – projekta vadītājs - R.Ernšteins, dalība: plānota doktoranu un maă līdzdalība 2009-2010. 
 
European Community TEMPUS/PHARE education project for BSc. and MSc. Program 
development in Russian State Hydrometeorological University, St.Petersburg, (2005-2008) – 
eksperts - R.Ernšteins 
 
UNESCO starptautiskās programma „Piekrastes vides ilgtspējīga attīstība - PVIA” (UNESCO 
Chair in Sustainable Coastal Development) - eksperts - R.Ernšteins, dalība: maăistranti 
 
BSR III B—INTERREG III A” ZiemeĜu prioritāte projekts Sadarbība kopīgi radot atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmu Pleskavas reăionā. (2007.-2009.) - partneru grupas vadība - R.Bendere 
 
ES TEMPUS projekts Umweltmanagement fur Russland and Ukraine (2007-2009) – eksperts - 
J.Benders, dalība: R. Bendere, R. Ernšteins 
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Pielikums 9. 3. 
 
 

VPK darbinieku dal ība zinātniskajās konferencēs u.c. zinātniskās 
komunikācijas pasākumos, to organizēšana 

 
Organizēšana un piedalīšanās 
 
LU 67.konference: Vadības zinātnes: Vides resursu pārvaldes sekcija  (12.02.2009) -vad. 
J.Benders, Vides komunikācijas pārvaldes sekcija  (19.02.2009) - vad. R.Jūrmalietis.  
 
Zinātnisko konferenču referāti: 
 
Ernsteins R., Osipova S., Upnere S. Sustainable Coastal Tourism Development and Management: 
Collaboration Communication as Prerequisite and Instrument // International conference 
“Perspectives of seaside tourism: challenges for science and business”, May, 2009, Klaipeda, 
Lithuania. 
 
I.KudreĦickis, Assessment of Regional Employment Effects of Renewable Energy Sources 
Integration in the Energy Sector of Latvia  // Int. Conf. “New Socio-Economic Challenges of 
Development in Europe 2008, Labour Market Issues”, October 2 – 4, 2008, Riga, University of 
Latvia. 
 
I.KudreĦickis. R. Ernšteins, J. Kaulins  Sustainable Coastal Development Indicator System: 
Strategy and Practice in Latvia // Int.Conf. „Current issues in management of business and 
society development”,  7 - 9 May 2009, Riga, University of Latvia.   
 
Бендере Р., Видужс А., Межапуке К.  Основные принципы разработки программы по 
управлению отходами для Псковской области //  Mатериалы Международной Научно-
практической конференции « Создание системы управления твердыми бытовыми 
отходами в регионе», 18-19 февраля, 2009 г.Псков, Россия.  
 
Bendere R., Kalnach J., Orupe A., Achihmina O. Elaboration of the implementation schema for 
energy recovery from solid waste in West Latvia region // Second International  Symposium on 
Energy from biomass and waste, Venice, Italy, November 17-20, 2008.  

Jūrmalietis R. Post-modernā paradigma mūsdienu psiholoăijas metodoloăijā // 10. starptautiskā 
zinātniski praktiskā konference „Komunikācijas vadība informācijas sabiedrībā”, (Biznesa 
augstskola Turība, 28.05. 2009). 

Zīlniece I., Ernšteins R., Benders J. Ilgtspējīgas vides politikas attīstības modelis Latvijas 
pašvaldībām: priekšnosacījumu kopums // 8. starptautiskā zinātniski metodiskā konference 
„Cilv ēks un vide”, Liepāja, 21.05.2009.  
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LU 67.konference:  
 
EVF Plenārsēde (12.02.2009) 
 
I.KudreĦickis. Eiropas Savienības enerăētikas & klimata politikas ieviešanas scenāriju analīze 
Latvijai: vides, ekonomisko un tehnoloăisko parametru integrēta modelēšana.  
 
 
Vadības zinātnes: Vides resursu pārvaldes sekcija  (12.02.2009)  

I.KudreĦickis. Meža nozares ieguldījums jauno Latvijas enerăētikas nozarei izvirzīto mērėu 
sasniegšanai. 

R.Bendere. Kurināmā materiāla sagatavošana no organiskajiem sadzīves atkritumiem un to 
izmantošana Latvijā 

 
I.KudreĦickis. Siltumenerăijas ražošanas ārējo izmaksu, saistītu ar ietekmi uz iedzīvotāju 
veselību, modelēšana Latvijai 

J.Benders. Integrētas produktu politikas attīstība Latvijā 

 
 
Vides komunikācijas pārvaldes sekcija  (19.02.2009) 

G.Roze, S.Upnere,. R.Ernšteins, Piekrastes vides komunikācija: dabas aizsardzības un teritorijas 
attīstības harmonizācijas pamats. 

V.Antons, R.Jūrmalietis, R.Ernšteins. Videi draudzīgas rīcības piemēri piekrastes pašvaldībās. 

R.Jūrmalietis. Uzvedības ekoloăija: videszinātniskās interpretācijas. 

S.Kuršinska, R.Ernšteins. Vides komunikācija Latvijā: procesa un satura novērtējums. 

Ē.LagzdiĦa, R.Ernšteins. Vides komunikācijas paradigmas attīstības perspektīva. 

 
u.c. 
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Vides pārvaldības katedras (turpmāk – VPK; līdz 01.05.2008 – Vides zinātnes un pārvaldības institūts) 

izstrādātās un realizētās maăistra studiju programmas Vides pārvaldība (turpmāk – Programma) mērėis ir 
sagatavot kvalificētus akadēmiski izglītotus vides pārvaldības speciālistus, kuri, risinot vides kvalitātes 
problēmas, spētu izmantot vides sistēmanalīzes interdisciplināro pieeju un strādāt multidisciplinārās (projektu) 
vides pārvaldības komandās. Programma orientēta uz studenta iepriekšējās diploma vai bakalaura studijās iegūtās 
specialitātes tālākās apguves nodrošināšanu atbilstoši vides pārvaldības kompleksajam raksturam un akadēmiskās 
vides zinātnes mūsdienu attīstības tendecēm, kā arī jaunu multi- un interdisciplināru zināšanu un prasmju ieguvi.  

Programma tiek realizēta 80 kp apjomā un, izpildot studiju programmas izvirzītās prasības, tās absolventi 
iegūst vides zinātĦu maăistra grādu (vides pārvaldībā).  

1. Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija 
1.1.-1.2. IzmaiĦas studiju programmas saturā un praktiskajā realizācijā. Studiju programmas satura, 

organizācijas un praktiskās realizācijas analīze, secinājumi un priekšlikumi darbības pilnveidei. 
Programmas saturiskā struktūra un tās realizācijas metodoloăiskais nodrošinājums ir VPK akadēmisko 

darbinieku un to sadarbības partneru ilggadīgas (kopš Programmas 1.versijas izstrādes 1993.g.) un joprojām 
attīstībā esošas pētnieciskās un pedagoăiskās darbības rezultāts, un lai arī pašnovērtējuma atskaites periodā nav 
veiktas būtiskas izmaiĦas Programmas saturā, tomēr pilnībā pārstrādāti vairāki kursi vai to parciālās sadaĜas –  
piem., kursā „Dabas zinātnes vides studijās” no jauna izstrādāti tematiskie sektori „Vides bioloăija”  (asoc.prof. 
R.Jūrmalietis; tiks realizēts 2008./2009.akad.gada rudens semestrī), „Vides fizika” (doc. R.Bendere), „Vides 
ėīmija” (doc. J.Benders), „Vides inženierzinātnes” (asoc.prof. I.KudreĦicka parciālā daĜa); pārstrukturēti un 
papildināti kursi „Vides zinātnes un pārvaldības paradigma”, „Uzvedības zinātnes vides studijās”, „Vides 
integratīvo pētījumu metodoloăija”, kā arī realizēta ikgadējā praktiski visu Programmas kursu aktualizācija 
(nepieciešamība, kuru nosaka vides pārvaldības zinātnes apakšnozares straujā attīstība pasaulē un Latvijā); 
faktiski, gan akadēmisko, gan lietišėo kursu pakāpeniskā attīstība iepriekšējo atskaites periodu gaitā šobrīd jau 
rada nepieciešamību veikt izmaiĦas vairāku Programmas kursu aprakstos. Bez tam, studentu praktiskās pieredzes 
vides pārvaldības jomā attīstīšanai kursa darba „Vides politika un līdzsvarota attīstība: projekta darbs 
municipālajā vides politikā” realizācijas gaitā atskaites periodā tika intensificēta komunikācija ar studentiem, 
padziĜināta studentu pētījuma procesa kontrole utml., bet kursa „Vides sistēmanalīze” ietvaros tika sagatavotas un 
īstenotas 5 jaunas lauka studijas vides pētniecības, kā arī valsts un pašvaldības vides pārvaldības institūcijās vides 
sistēmanalīzes praktisko situāciju sistēmanalītiskai izvērtēšanai. Pēdējā aktivitāte uzskatāma par nozīmīgu 
saturiski-metodisko izmaiĦu Programmā atskaites periodā – tā atspoguĜo interaktīvo un lietišėo studiju tālākas 
attīstības nepieciešamību kā nosacījumu vides pārvaldības teorijas un prakses sasaistes un vides studiju 
interdisciplinarizācijas veicināšanai. Iepriekšējā pašnovērtējuma ziĦojumā plānotā studiju apjoma (proti, kontakt-
stundu skaita) kopējā palielināšana tika praktiski realizēta arī citos kursos, piem., „Vides zinātnes un pārvaldības 
paradigma”, „Dabas zinātnes vides studijās”, „Uzvedības zinātnes vides studijās” u.c., te iekĜaujot gan papildus 
lekciju nodarbības, gan arī seminārus interaktīvo studiju formu tālākas attīstības veicināšanai.  

Programmas kvalitatīvas realizācijas būtisks nosacījums ir regulāri veiktās VPK darbinieku akadēmiskās 
un metodiskās apspriedes, kurās tiek risināti gan Programmas stratēăiskie / konceptuālie problēmjautājumi, gan 
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apspriestas konkrētas studiju satura un tā administratīvā nodrošinājuma problēmas, t.sk. pieĦemot lēmumus par 
konkrētu kursu optimizāciju, kursa darbu realizācijas metodiskajām izvēlēm, studentu zināšanu un prasmju 
izvērtēšanu utt.; apspriedēs nereti pieaicināti arī kursu realizācijā iesaistītie katedras doktoranti, un konkrētajos 
lēmumos Ħemts vērā arī studentu viedoklis (skat. sadaĜu 2). 
 
2. Studiju programmā studējošie 

2.1. Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā (studējošo priekšlikumi studiju procesa 
uzlabošanai, vērā Ħemtie studējošo priekšlikumi, darbība studentu līdzdalības veicināšanai u.c.) 

Programmas mācībspēki gan nodarbību laikā, gan arī neformālās pārrunās un konsultācijās aicina 
studentus izteikt kreatīvus un kritiskus ierosinājumus – studentu šo iespēju arī izmanto, jo īpaši individuālajās 
sarunās un e-pasta komunikācijās (katrs kurss pēc Programmas vadības ierosmes atvēris kopējo e-pasta kastīti, 
taču komunikācija tiek realizēta arī izmantojot individuālās e-pasta adreses), kā arī vides sistēmanalīzes un lauka 
studiju (kursi „Vides politika un līdzsvarota attīstība” un „Vides pārvaldības sistēmas”) semināros; faktiski, 
studentu komentāri visbiežāk arī bija saistīti tieši ar šiem kursiem, proti, to uzstādītajām augstajām kvalitātes 
prasībām kredīta ieguvē (Programmas mācībspēki tomēr uzskata par nepieĜaujamu atkāpšanos no šīm prasībām kā 
būtiska nosacījuma Programmas lietišėo uzdevumu realizēšanai); jāatzīmē gan, ka tieši lauka studijas 
Programmas absolventu skatījumā nereti tiek pieskaitītas Programmas apguves nozīmīgākajiem ieguvumiem. 
Studentu līdzdalību studiju procesa pilnveidošanā veicina arī studentu grupās veiktā anonīmā anketēšana (skat. 
sadaĜas 2.2. un 2.3.) un tām sekojošās neformālās pārrunas, kas dod iespēju konkretizēt anketēšanā iegūto 
informāciju gan pieĦemot studentu izteiktos priekšlikumus, gan arī argumentējot Programmas vadības konkrētos 
lēmumus studiju realizācijā. 

 
 2.2.-2.3. Aptaujas par studiju programmu un studiju kursiem rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, 

vērā Ħemtie rezultāti, priekšlikumi turpmākajam darbam) 
 
Pašnovērtējuma ziĦojuma atskaites periodā veikta Programmas 1. un 2. kursa studentu anonīma aptauja 

(analizētas 44 anketas). Kopumā respondenti ir labvēlīgi vērtējuši – gan ar atzīmēm anketas standartizētajā daĜā, 
gan rakstiskajos komentāros – Programmas realizāciju raksturojošos izvēlētos parametrus, jo īpaši attiecībā uz 
kursu saturu kopumā, nodarbību plānojumu (kas Ĝauj mācības apvienot ar darbu), materiāli-tehnisko (t.sk. datoru) 
nodrošinājumu, personāla darbību studiju procesa uzlabošanā u.c. 

Attiecībā uz konkrēto kursu (pavisam 17) izvērtējumu bija vērojams visai plašs – un nereti pat visai 
pretrunīgs – viedokĜu spektrs (simboliski te 2 respondentu īss raksturojums konkrēta mācībspēka nodarbībām: 
„radīja interesi” un „zuda jelkāda interese”), taču uz kopumā atzinīgā vērtējuma fona tomēr izteiktāk kontrastējās 
arī kritiskie komentāri (jo īpaši 1.kursa respondentu vidū). Aptuveni 75% respondentu atbildēs dominēja pozitīvs 
konkrēta kursa vērtējums, raksturojot mācībspēka didaktiskās prasmes, sagatavotību nodarbībām, labvēlīgu 
attieksmi (t.sk. iespējas saĦemt konsultācijas ārpus mācībspēka oficiālā pieĦemšanas laika) utt. Savukārt, 
kritiskajās piezīmēs tiek norādīta, piem., dažādu kursu informatīvā materiāla savstarpējā dublēšanās – un, 
studentuprāt, nevajadzīga atkārtošanās pat viena kursa ietvaros (7 respondenti). Te jāatzīmē, ka zināma 
sadrumstalošanās ir neizbēgama multidisciplināras mācībspēku komandas realizētu studiju moduĜu gadījumos – 
un vairāki respondenti (5) pat tieši augstu novērtē vieslektoru iesaisti kursu realizācijā, jo vairāki docētāji piedāvā 
plašāku, dažādas perspektīvas skatījumu uz konkrēto tēmu, problemātiku. Vairāki respondenti pārmet atsevišėu 
mācībspēku pārlieku sarežăīto valodu (9), dažu vieslektoru vājo sagatavotību nodarbībām (5), reizēm jaunāko 
nozares sasniegumu neatspoguĜošanu kursā (4), atsevišėu kursa plānā norādītās literatūras praktisku nepieejamību 
un pat nelietderīgumu (5) utt.    

Lai arī vairāki aptaujā un arī neformālajās pārrunās izskanējušie kritiskie komentāri vērtējami kā 
subjektīvi (piem., jau minētie krasi atšėirīgie viena mācībspēka darba vērtējumi, tieši nesekmīgāko studentu 
izteiktie pārmetumi par Programmas administrācijas nelabvēlīgo attieksmi, pretenzijas par pārlieku studiju darba 
noslodzi, ignorējot faktu, ka studijas tomēr norisinās pilna laika klātienes programmā ar atbilstošām t.sk. studiju 
darba apjoma prasībām utt.), daudzus studentu komentārus Programmas vadība Ħem vērā – tā, piem., iepriekšējā 
aptaujā īpaši zemu vērtējumu saĦēmušajam vides fizikas tematiskajam blokam ir izvēlēts cits mācībspēks 
iepriekšējā vieslektora vietā un tagad šis kursa sektors saĦēmis studentu atzinīgu novērtējumu, bez tam savulaik 
kritizētais modernās audiovizuālās tehnikas nepilnīgais pielietojums nodarbībās šobrīd VPK vairs nav problēma, 
katedrai iepērkot atbilstošu tehnisko aprīkojumu; tiek apspriests studentu ieteikums maăistra darba tēmas 
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izvēlēties tikai 2.semestrī, tā dodot studentiem iespēju plašāk iepazīties ar vides pārvaldības tematiskā spektra 
piedāvājumiem nodarbību gaitā utt. 

 

2.4. Absolventu aptaujas rezultāti – atskaites periodā aptauja nav veikta. 
 

3. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls  

3.1. IzmaiĦas akadēmiskā un administratīvā personāla sastāvā atskaites periodā, personāla 
atlases un atjaunošanas procesa analīze un priekšlikumi turpmākai personāla attīstībai 

Pašnovērtējuma ziĦojuma atskaites periodā nav notikušas izmaiĦas VPK akadēmiskā un administratīvā 
personāla sastāvā. Akadēmiskā personāla kvalifikācija (akadēmiskie amati, zinātniskie grādi) un specializācija 
adekvāti atspoguĜo katedras un konkrēti Programmas kognitīvo / studiju specifiku: 5 darbinieki-mācībspēki ir 
ievēlēti akadēmiskajos amatos vides zinātnes nozares vides pārvaldes apakšnozarē (1 profesors, 2 asociētie 
profesori un 2 docenti), pie kam personāla zinātniskie grādi un videszinātniskā specializācija nodrošina 
Programmas realizāciju un attīstību atbilstoši vides pārvaldības apakšnozares prasībām (skat. klātpievienoto 
akadēmiskā personāla profesionālās – zinātniskās un pedagoăiskās – darbības sfēru sarakstu Pielikumā # 1). 
Pamatdarba akadēmiskā personāla vidējais vecums ir 54 gadi, bez tam vides pārvaldības problēmlauka adekvāta 
kognitīvā apgūšana prasa papildus cilvēkresursus – tas aktualizē nepieciešamību personāla atjaunošanai un 
paplašināšanai, to saistot pirmām kārtām ar vides zinātnes maăistru-Programmas absolventu, un vides zinātnes 
doktorantu iesaistīšanu studiju realizācijā un pētnieciskajos projektos; atskaites periodā 4 doktoranti piedalījās 
akadēmisko kursu un kursa darbu izstrādes docēšanā (konkrētā kursa atbildīgā docētāja vadībā). Gan doktorantu 
kā potenciālo Programmas mācībspēku, gan pamatdarbā strādājošā akadēmiskā personāla attiecīgi kvalifikācijas 
veidošanas un attīstības būtisks nosacījums ir darbinieku aktīvā līdzdalība studiju kursu pilnveidošanā, 
piedalīšanās (t.sk. arī organizatoriskā) zinātniskajās un metodiskajās konferencēs un semināros, iesaistīšanās 
zinātniskajos un izglītības projektos, kā arī zinātniskā / pedagoăiskā paš-pilnveidošanās. Interdisciplinaritāte kā 
Programmas paradigmatiskā iezīme un Programmas saturā ietvertais vides pārvaldības problēmtēmu plašais 
spektrs nosaka nepieciešamību papildus pamatdarbā strādājošajam akadēmiskajam personālam un piesaistītajiem 
doktorantiem Programmas īstenošanā regulāri iesaistīt docētājus no EVF un citām LU fakultātēm, un Latvijas 
augstākajām mācību iestādēm, kā arī vides pārvaldības ekspertus no dažādām valsts pārvaldes institūcijām, 
pašvaldībām, vides NVO. 

3.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība atskaites gadā (dalība konferencēs, konferenču 
organizēšana, zinātniskie raksti, publikācijas, līdzdalība pētniecības projektos, studentu iesaiste pētniecībā u.c), 
tās ietekme uz studiju programmu   

Katedras akadēmiskais personāls regulāri iesaistās Programmai tematiski atbilstošajos vides pārvaldības 
pētnieciskajos projektos un dažādos zinātniskās komunikācijas pasākumos (konferencēs, semināros; īpaši 
atzīmējams VPK ikgadēji organizētais LU konferences Vides pārvaldības sekcijas darbs; šajā sekcijā piedalās arī 
Programmas studenti – aktivitāte, kas iekĜauta studiju kalendārajā plānā), sagatavo zinātniskās publikācijas; arī 
pašnovērtējuma ziĦojuma atskaites periodā minētās aktivitātes pilnībā realizētas – kvantitatīvajiem datiem skat. 
sadaĜu # 8, bet detalizētai informācijai – Pielikumus # 2-4; pētījumu un zinātniskās pieredzes apmaiĦas rezultāti 
tiek izmantoti Programmas kopumā, kā arī katedras mācībspēku konkrēto docēto kursu saturiskajai un 
metodiskajai attīstībai.  

Pētnieciskajā darbā tiek regulāri iesaistīti arī Programmas studenti; konkrēti, Programmas kursos „Vides 
politika un līdzsvarota attīstība” (prof. R.Ernšteins) un “Vides pārvaldības sistēmas” (prof. R.Ernšteins) ir iekĜauti 
kursa darbi ar lauka studijām, kuru rezultāti tiek izmantoti VPK realizētajos projektos; projekti savukārt finansiāli 
atbalsta lauka studiju realizēšanu. Atskaites periodā kursa darbu izstrāde tika saistīta ar VPK realizēto ES 
INTERREG IIIB programmas projektu ”Piekrastes ilgtspēja kā izaicinājums”: rudens semestrī tika veikta 2. kursa 
maăistrantu kursa darba „Vides sadarbības politika un rīcības programmas vadlīnijas” izstrāde 3 pašvaldībās un 
ĪADT (Lapmežciems / ĖNP, Salacgrīva & Ainaži / ZVBR, Kolka / SNP). Kā vienmēr, studentu iesaiste katedras 
pētniecisko tēmu izstrādē realizējās arī maăistra darbu, individuālo kursa darbu, grupu projektu ietvaros. 

 
4. Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums  
4.1. IzmaiĦas studiju programmas materiāli tehniskajā un metodiskajā nodrošinājumā 
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Pārskata periodā ir veikti vairāki pasākumi, kas ievērojami uzlabojuši Programmas, kā arī VPK studiju 
darbības kopumā, materiāli tehnisko nodrošinājumu: pagājušajā gadā iekārtotajā studiju auditorijā iegādāts 
stacionārs ekrāns, datorklasē veikta monitoru nomaiĦa, nopirkti 2 jauni portatīvie datori, televizors, pārvietojamā 
tāfele. Mācībspēkiem un palīgpersonālam iegādāti jauni datoru monitori. Iegādātas jaunas grāmatas un žurnāli 
katedras bibliotēkai, sagatavots mācību palīglīdzekĜa manuskripts R.Jūrmalietis „Ekoloăija: pamatkoncepcijas” 
kursam „Dabas zinātnes vides studijās”. 

4.2. Studiju programmas finansiālā, materiāli tehniskā un metodiskā nodrošinājuma analīze, 
secinājumi, attīstības iespējas un turpmākie uzdevumi 

Studiju programmas materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums ir pilnībā atbilstošs studiju 
kvalitātes nodrošinājuma prasībām. Perspektīvā plānots veikt datoru nomaiĦu datorklasē, iegādāties vēl vienu 
multimediju projektoru, kā arī stacionāru ekrānu. Plānots turpināt bibliotēkas resursu papildināšanu un 
atjaunošanu. 

5. Ārējie sakari  

5.1. Jaunais sadarbībā ar darba devējiem un profesionālām organizācijām atskaites periodā  
Atskaites periodā turpinājusies un tālāk attīstījusies ilggadīgā sadarbībā ar LR Vides ministriju, 

Reăionālajām vides pārvaldēm, LR Vides aizsardzības fonda administrāciju, Latvijas Atkritumu saimniecības 
asociāciju, Latvijas Pašvaldību savienību, vairākām (jo īpaši piekrastes) vietējām pašvaldībām u.c. darba devēju 
pārstāvju un nozares profesionālajām organizācijām; šī sadarbība īstenojas pirmām kārtām kopēju pētniecisku un 
izglītības projektu, kā arī pieredzes apmaiĦas pasākumu ietvaros; tā, piemēram, atskaites periodā darba devēju 
organizāciju pārstāvji piedalījušies VPK organizētajā LU 66. konferences vides pārvaldības sekcijas darbā, kā arī 
VPK realizētajā starptautiskajā zinātniski praktiskajā skolā par integrēto piekrastes pārvaldību. Darba devēju un 
profesionālo organizāciju pārstāvji arī tieši piedalās Programmas realizācijā kā maăistra darbu vadītāji vai 
recenzenti, un kā lektori, kas realizē konkrētus studiju kursus vai to izvēlētas tēmas.   

5.2. Darba devēju interviju, aptauju rezultāti, būtiskākie ierosinājumi, secinājumi un priekšlikumi 
studiju programmas pilnveidei  

Atskaites periodā darba devēju aptaujas netika veiktas, bet diskusijas kopējos projektu semināros un 
zinātniskajās konferencēs apstiprina Programmas stratēăijas, struktūras, realizācijas metodikas, konkrētu kursu 
satura atbilstību darba devēju prasībām, un būtiski pilnveidošanas priekšlikumi nav izteikti.  

5.3. Jaunais sadarbībā ar studiju programmām LU, Latvijā un ārpus tās robežām  
Atskaites periodā turpinājās VPK sadarbība ar citām EVF struktūrvienībām, LU fakultātēm, Latvijas 

augstskolām – gan uzaicinot vieslektorus Programmas realizācijā, gan arī akadēmiskajam personālam iesaistoties 
ārpus-VPK kursu docēšanā: tā, piemēram, prof. R.Ernšteins realizē kursu „Vides komunikācija” EVF un kursu 
„Vides pedagoăija” Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātē; asoc. prof. I.KudreĦickis īsteno kursu „Ilgtspējīga 
attīstība un teritorijas telpiskā plānošana” un asoc.prof. R.Jūrmalietis – kursu „Vides psiholoăija” Ăeogrāfijas un 
Zemes zinātĦu fakultātē, doc. J.Benders lasa kursu „Vides un kvalitātes vadības sistēmas” EVF. Sadarbība ar LU 
studiju programmām ietver arī regulāru LU bakalauru brīvās izvēles (C) kursu realizāciju, kā arī vides pārvaldības 
apakšprogrammas īstenošanu ĂZZF doktora studiju programmā „Vides zinātne”. 

Ārpus-LU studiju programmu sadarbība tiek realizēta ar Rīgas StradiĦa Universitāti, RTU, un jo īpaši ar 
Liepājas Universitāti, kur katedras mācībspēki – jo īpaši doc.J.Benders – regulāri piedalās LPA augstākās 
profesionālās izglītības studiju programmas „Vides pārvalde” realizēšanā. 

Starptautiskā mērogā atskaites periodā turpināta ilggadīgā sadarbība ar Stokholmas Universitāti (uzsākta 
divpusējas starptautiskas vides pārvaldības maăistra studiju programmas sagatavošana), Roskildes Universitāti 
Dānijā, Krievijas Hidrometeoroloăijas Universitāti Sankt-Pēterburgā, Berlīnes Brīvo Universitāti, Vrijes 
Universitāti Nīderlandē; ES TEMPUS projekta ietvaros – ar Kadizas Universitāti Spānijā, Aveiro Universitāti 
Portugālē un BoloĦas Universitāti Itālij ā. ERASMUS SOCRATES sadarbības līguma par studentu un pasniedzēju 
mobilitāti ietvaros realizēta sadarbība ar Gotlandes Augstskolu Zviedrijā, Lineburgas Universitāti Vācijā, Padujas 
(Padovas) Universitāti Itālij ā. Tempus projekta „Vides pārvaldība Krievijā un Ukrainā” ietvaros uzsākta sadarbība 
ar Paderbornas Universitāti Vācijā. ES Interreg III B projekta COASTSUST ietvaros realizētās Starptautiskās 
zinātniski praktisko skolu par integrētās piekrastes pārvaldību ietvaros tālāk attīstīta sadarbība ar kaimiĦu Baltijas 
valstu universitātēm – Tartu Universitāti un Klaipēdas Universitāti, kā arī Pēterburgas Valsts universitāti. 
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Katedra turpinājusi sadarbību arī ar ārvalstu reăionālo pašvaldību institūcijām – Katalonijas reăionālās 
pašvaldības Vides un mājokĜu departamentu, Zēlandes reăionu Dānijā, Dienvidsomijas reăiona Dabas un 
kultūrvēsturiskā mantojuma aăentūru.  

Atskaites periodā ERASMUS SOCRATES programmas par studentu un pasniedzēju mobilitāti ietvaros 
Programmas 2 maăistrantes – Dace Lorence un Rūta Lipska – studējušas attiecīgi Lineburgas Universitātē Vācijā 
un Gotlandes augstskolā Zviedrijā, kā arī Lineburgas Universitātes Vides komunikācijas institūta mācībspēks Dr. 
Maiks Adomsents lasīja lekcijas Programmas studentiem kursā „Vides komunikācija”. 

5.4. Studiju programmas ārējo sakaru analīze, attīstības iespējas 
Mūsdienu cilvēkvides straujais mainīgums un vides studiju interdisciplinārā metodoloăiskā perspektīva ir 

noteikusi Programmas izstrādi un tālāko attīstību ciešā sadarbībā ar vietējām un ārvalstu augstākās izglītības, kā 
arī valsts un pašvaldību vides pārvaldības institūcijām. Šo institucionālo sakaru uzturēšana kā nepieciešams 
nosacījums mūsdienu zinātnes un pārvaldības prakses prasībām atbilstošas Programmas kvalitātes nodrošināšanai 
tiek realizēta (un arī tālāk attīstāma), iesaistot vieslektorus studiju realizācijā, paplašinot komunikācijas ar vides 
un attīstības institūcijām aizvien jaunos lauka studiju mērėobjektos, VPK personālam piedaloties vietējos un 
starptautiskos zinātniskās komunikācijas pasākumos un pētnieciskajos projektos, kā arī iekĜaujoties starptautiskos 
izglītības sadarbības tīmekĜos (pēdējais kā īpaši veicinošs nosacījums kompetentu ārvalstu vieslektoru iesaistei 
Programmas realizācijā, kā arī akadēmiskā personāla un studentu apmaiĦas un stažēšanās ES valstu 
partneruniversitātēs nodrošināšanai). 
 

6. Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu, ieteikumu izpilde (ārējās ekspertīzes ieteikumu izpilde, 
sadarbības partneru priekšlikumu realizācija, pašu izvirzīto uzdevumu izpilde) 

Principiāli ārējās ekspertīzes un sadarbības partneru ieteikumi netika saĦemti un tika realizētas 
Programmas attīstības aktivitātes atbilstoši katedras akadēmiskajās un metodiskajās apspriedēs pieĦemtajiem 
lēmumiem.  

MSP tālākas attīstības veicināšanai turpmāk tiek plānoti vairāki galvenie darbības  virzieni, kuri 
izriet no programmas attīstības loăikas un ārējo un iekšējo apstākĜu attīstības. Vispirms, protams, plānots 
turpināt regulāro darbu ar esošo studiju kursu atjaunošanu un to videszinātnisko interdisciplināro 
optimizāciju, kā arī programmas modulārās multi-disciplinarizācijas nodrošināšanu. Nākamais darba 
virziens ir saistīts ar zinātniskajā un publiskajā telpā arvien pieaugošās vides informācijas, īpaši 
komplicētas dabaszinātniskās informācijas, apjomu un daudzveidību. Proti, studiju procesa kvalitatīvai 
nodrošināšanai nepieciešama datu apstrāde, tālāka sagatavošana un metodiski adekvāta izmantošana. 
Šim  darbam jau izveidota datu bāzu inženiera štata vieta  un piesaistot vides zinātnes speciālistu (mūsu 
MSP absolventu), uzsākts  regulārs darbs pie modificētu  un daudzveidīgu datu bāzu attīstības, interneta 
resursu tīklošanas un  pieejamības nodrošināšanas, kā arī vides pārvaldības procesu imitācijas 
datormodeĜu u.c. e-nodrošinājuma atlases, iegādes, uzstādīšanas un metodiskās sagatavošanas. 
      Kā otrais būtiskais  MSP attīstībai  ir jāmin,  studiju kursu  un to komplementāras realizācijas tālāka 
attīstība, arī atsevišėu kursu metodiska adaptācija un papildinošas informācijas un pat jaunu satura bloku 
integrācija tajos, lai iespējami optimizētu reflektantu, īpaši, bakalaura studiju absolventu 
profesionālās/akadēmiskās sagatavotības un iepriekšējās pieredzes izmaiĦas ar pieaugošajām  
absolventu darba tirgus prasībām un atbilstošo MSP akadēmisko prasību struktūru un kvalitāti. Atkārtoti 
un padziĜināti plānosim uzsvaru uz interaktivitāti studiju procesā. Vienlaikus tiek plānots  atrast LU 
iespējas sagatavot  un nodrošināt vismaz  e-pieeju katra gada labāko maăistra darbu apkopojumam, 
kursa un lauka studiju projektu darbiem, doktorantu skolas dalībnieku publikācijām un citiem katedras 
jauniegūto lietišėās un akadēmiskās pieredzes un izstrādĦu (bieži vien šobrīd vienīgo LR) materiāliem. 
Lai arī pilnveidotas LU bibliotēku iespējas, tomēr nepieciešams ik pēc 3-5 gadu periodiem atjaunot 
labāko LR un starptautisko publikāciju tematisko apkopojumu materiālus (lasāmgrāmatas) to tiešam 
piedāvājumam studentiem. 
       Vēl viens darba virziens  ir saistīts  ar vides pārvaldības  satura un procesa tālāko attīstību pasaulē 
un Latvijā un, proti, sociālās vides tematiskā satura un profesionālās pielietojamības daudzveidības 
lomas pieaugumu vides problemātikā t.i. dabas vides un sociālās vides integratīvo mijsakarību sistēmā, 
gan tās izziĦā, gan pārvaldē. Tas nosaka nepieciešamību tālāk izstrādāt un attīstīt, kā arī turpmāk ieviest 
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vides pārvaldības praksē arvien vairāk profesionālo vides sociālzinātniskā satura  zināšanu un prasmju, 
jo īpaši jaunveidojamajā vides pārvaldības sektorā – vides komunikācijas pārvaldība. Vienlaikus 
jāuzsver, ka MSP netiks jelkādi ierobežots otrs, t.i. vides dabaszinātniskā un inženierzinātniskā, satura 
bloks – vides resursu pārvaldība - kas, savukārt, tiks tālāk attīstīts ciešā mijiedarbībā ar tieši tāda paša 
nosaukuma MSP, ko realizē mūsu katedra. 
       Vēl viens darba virziens ir saistīts ar LR UNESCO NK ierosināto un LU atbalstīto UNESCO 
katedras (UNESCO Chair in Sustainable Coastal Development) atkārtotu izveidošanu mūsu Vides 
pārvaldības katedrā. Atbilstoši UNESCO vadība Parīzē ir pieĦēmusi lēmumu  šo priekšlikumu  atbalstīt 
un tā būs vienīgā UNESCO katedra LR. UNESCO katedras izveides kontekstā  paredzēts padziĜināti 
attīstīt  vides/ piekrastes komunikācijas pārvaldību  kā zinātniskajās, tā studiju programmās, nodrošinot 
nepieciešamos informatīvos t.sk. interneta resursus un veidojot starptautisku sadarbības platformu un 
pētniecisko doktorskolu. 

       Noslēgumā jāatzīmē, ka augstāk minētie MSP attīstības virzieni tiek izskatīti katedras 
akadēmiskajās apspriedēs un iestrādāti mācībspēku ikgadējos studiju procesa realizācijas slodžu 
plānojumos un iespējami savstarpēji integrēti ar katedrā plānotiem un uzsāktiem LR un starptautiskiem 
projektiem. 

 

 

 

 

 

 

7. Studiju programmas SVID (stipro, vājo pušu, iespēju, draudu) analīze 

Stiprums  
• Starptautiskā sadarbībā izstrādāta, vides pārvaldības 

mūsdienu teorijas attīstībai un nacionālās vides 
specifikai atbilstoša studiju programma  

• Vides pārvaldības paradigmu adekvāti atspoguĜojoša 
multidisciplināra mācībspēku komanda – 
daudzgadīga sadarbība ar attīstītu pieredzi 
starptautisku, nacionālu un reăionālu vides 
pārvaldības un vides izglītības projektu realizācijā 

• Doktorantūras studentu pieaugošā loma studiju 
procesā un pētnieciskajos projektos 

• Mācībspēku – pamatdarbā un pieaicināto ekspertu – 
kapacitāte integrēt studiju programmā cilvēkvides 
straujo mainīgumu atspoguĜojošu videszinātniskās 
informācijas daudzveidību un apjomu (programmas 
dinamiskums)  

• Vides pārvaldības lietišėajai interdisciplinārajai 
problemātikai atbilstošu interaktīvo, lauka pētījumu, 
grupu darba u.c. metožu izmantošana 

• Studiju procesa administratīvā, materiāli tehniskā 
(t.sk. arī telpiskā) un mācību metodiskā 
(lasāmgrāmatas, lekciju konspekti, mācību līdzekĜi) 
nodrošinājuma adekvātums studiju programmas 
mērėim un uzdevumiem 

Vājums 
• Programmas esošā 

finansējuma izmantošanas  
ierobežojumu noteiktās 
grūtības katedras 
bibliotēkas, mācību 
līdzekĜu izstrādes un 
izdošanas u.c. 
nodrošinājumā 

• Katedras cilvēkresursu 
ierobežotais apjoms, īpaši 
pētnieciskās darbības 
tālākai attīstībai 

• Limitējoša starptautisko 
interneta zinātnisko 
resursu pieejamība un LU 
biblioteku resursu 
nodrošinājums vides 
zinātnes un pārvaldības 
sektorā 

• Tālāk pilveidojams VPK 
auditoriju nodrošinājums 
atbilstoši vides veselības 
prasībām 
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Iespējas 
• Katedras ilgtermiĦa starptautiskie sakari, kas nosaka 

pieredzes apmaiĦas, kvalifikācijas celšanas, 
pētniecības un izglītības projektu iespējas vides 
pārvaldības jomā un līdz ar to arī studiju programmas 
optimizēšanas un attīstības potences 

• Jaunas zinātnisko un metodisko projektu attīstības 
iespējas Latvijai integrējoties Eiropas Savienībā, 
atbilstoši VPK vides projektu izstrādes pieredzei un 
kapacitātei   

• Plašie sadarbības sakari ar pašreizējiem un 
potenciālajiem absolventu darba devējiem un 
atbilstošajām profesionālajām organizācijām to 
piesaistei studiju procesa pilnveidē 

• Pētnieciskās un izglītības darbības attīstība atjaunotas 
UNESCO Katedras (profesoru grupas) „Piekrastes 
vides līdzsvarota attīstība” ietvaros 

• Pakāpeniski pieaugošais vides pārvaldības speciālistu 
pieprasījums LR darba tirgū 

• Turpmāka LU bakalauru C kursu attīstība u.c. 
pasākumi VPK programmu atpazīstamības 
veicināšanā un reflektantu piesaistīšanā 

• Vides zinātnes atzīšana par LR prioritāru zinātnes 
nozari 

 

Grūtības 
• Vides zinātnes kā 

salīdzinoši jaunas zinātnes 
nozares nacionālās 
zinātniskās un 
akadēmiskās klasifikācijas 
ierobežojumu utml. 
noteiktā problemātika.  

• Vides zinātnes un tās 
apakšnozaru ierobežotais 
finansējums LR/LZP un 
profesionālo pētniecisko 
institūtu / organizāciju 
trūkums vides pārvaldībā 

• Valsts izglītības politikas 
pārrāvums budžeta vietu 
attīstības plānojumā, 
pastāvot nemainīgam 
Vides ministrijas un Vides 
zinātnes un izglītības 
padomes uzstādījumam 
par budžeta vietu vides 
zinātnē pieauguma 
nepieciešamību 
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8. Pielikumi (kvantitatīvie dati) 
 

8.1. Studējošo skaits: 

Dati uz 
atskaites 
gada 1. 
oktobri 

1. gadā 
imatri-
kulēto 

studentu 
skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 
mācās 

T.sk. 
par 

maksu 

Absol-
ventu 
skaits 

Eksma-
trikulēto 
skaits 
(Atbi-
rums) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2006. 31 31 27     58 19 17 5 

2007. 28 29 30     59 10 20 12 

2008. 28 31 34     65 12 30 7 
 

 

8.2. Studējošo un absolventu aptaujas 

 Aptauja par studiju programmu: 
aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa 

studiju gadiem 

Aptauja par studiju 
kursiem: aptaujāto 
studiju kursu skaits 

Absolventu 
aptauja: 
aptaujāto 

absolventu skaits 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
2005./2006.  33     5 - 

2006./2007.  20     13 - 

2007./2008. 19 25     17 - 

 

8.3. Akadēmiskā personāla sastāvs (dati par LU ievēlēto personālu uz atskaites gada 1. oktobri): 

Amats, grāds 2005./2006 2006./2007 
2007./2008. 

Profesori 1 1 1 

Asociētie profesori 2 2 2 

Docenti 2 2 2 

Lektori:    

t.sk:       ar doktora grādu     

ar maăistra grādu     

citi*     

Asistenti:    

t.sk:       ar doktora grādu     

ar maăistra grādu     

citi*     

Akadēmiskais personāls KOPĀ 5 5 5 
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* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 
 

 

8.4. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) (dati uz atskaites gada 1. 
oktobri) 

Amats  2005./2006. 2006./2007. 2007./2008. 

Viesprofesori  5 6 5 

Viesdocenti - 2 - 

Vieslektori: 16 13 14 

Studiju kursu docētāji (stundu 
pasniedzēji) 

   

t.sk:       ar doktora grādu     

ar maăistra grādu     

citi*     

Pieaicinātie mācībspēki KOPĀ 21 21 19 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 
 

 
 

8.5. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme: 

 2005./2006. 2006./2007. 2007./2008. 

Studē doktorantūrā - - - 

Ieguvuši doktora grādu - - - 

Apguvuši profesionālās pilnveides 
programmu 

- - - 

Akadēmiskajā atvaĜinājumā - - - 

 
 
8.6. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība: 

 

 2005./2006. 2006./2007. 2007./2008. 

Dalība pētnieciskos, akadēmiskos 
un citos projektos (projektu skaits) 

12 13 13 

Dalība zinātniskās konferencēs 
(konferenču skaits)  

7 12 14 

Pārskata gada laikā tapušo 
publikāciju skaits 

9 19 18 

Studējošo iesaiste pētnieciskos 
projektos (studējošo skaits) 

 
54 55 

 
30 
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8.7. Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiĦa: 

 Valsts 
Skaits pa akadēmiskajiem gadiem 

2005./2006. 2006./2007. 2007./2008. 
Mācībspēku apmaiĦa     

No Latvijas uz 
ārvalsti 

 0 0 0 
    
    

No ārvalsts uz 
Latviju 

Vācija 0 0 1 
    
    

Studējošo apmaiĦa     

No Latvijas uz 
ārvalsti 

Vācija 2 1 1 
Zviedrija 0 0 1 

    

No ārvalsts uz 
Latviju 

Vācija 0 2 0 
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Pielikums # 1 
 
 
 
 
 

LU EVF VPK akad ēmiskā personāla  
akadēmiskās un zinātniskās specializācijas jomas 

 
Prof., Dr.h. ped. Raimonds Ernšteins 

♦ Vides politika un pārvaldes sistēmas 
♦ Piekrastes līdzsvarota attīstība un Local Agenda 21 pašvaldībās  
♦ Vides komunikācija un konfliktu menedžments 
♦ Vides pedagoăija 

Asoc.prof., Dr.biol. Roberts Jūrmalietis 
♦ Vides veselība un vides psiholoăija 
♦ Ekoloăija un biodaudzveidības aizsardzība 
♦ Vides zinātne 

Asoc.prof., Dr. inž. Ivars KudreĦickis 
♦ Vides plānošana pašvaldībās 
♦ Energosaimniecības pārvalde  
♦ Gaisa un klimata aizsardzība 
♦ Interaktīvo metožu pielietošana vides studijās 

Doc., Dr. ėīm. Juris Benders 
♦ Dabas resursu pārvalde 
♦ Ūdens saimniecība 
♦ Ietekmes uz vidi novērtējums 
♦ Vide un tehnoloăija 

Doc., Dr. fiz. Rūta Bendere 
♦ Atkritumsaimniecības izveide un pārvalde 
♦ Ietekmes uz vidi novērtējums 
♦ Atkritumu kā enerăijas avota izmantošana  
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Pielikums # 2 

VPK darbinieku iesaiste pētnieciskajos u.c. projektos 
 

Latvijas Zin ātnes Padomes finansētie projekti 
 

• Valsts pētījumu programmas Modernu metožu un tehnoloăiju izpēte un izstrāde 
enerăētikā: videi draudzīgiem atjaunojamās enerăijas veidiem, enerăijas piegādes 
drošībai un enerăijas efektīvai izmantošanai. Valsts pētījumu programma (2006-2009) - 
I.KudreĦickis, R.Bendere 

 
• Enerăijas efektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo enerăijas resursu izmantošana kā 

pamats Latvijas enerăijas un kurināmā apgādes drošuma paaugstināšanai un ilgtspējīgai 
attīstībai . LZP programma (2006-2008) - I.KudreĦickis 

 
• Latvijas enerăētikas sektora attīstības stratēăijas un attīstības vadības izpēte ar imitācijas 

un optimizācijas metodēm  (2005-2008) - I.KudreĦickis 
 

• LZP grants: Organiskie atkritumi kā bioenerăijas avots, tās ieguves un izmantošanas 
tehnisko, ekonomisko un vides ekoloăisko faktoru novērtējums (2004. - 2008.) - 
R.Bendere-vadītāja 

 
ES projekti  

 

• ES INTERREG programmas projekts ”Piekrastes ilgtspēja kā izaicinājums” (Coastal 
Sustainability as a Challenge – COASTSUST, Baltic Sea Region IIIB programme, 2005-
2007) - R.Ernšteins, I.KudreĦickis, R.Jūrmalietis, J.Benders 

 
• ES INTERREG programmas projekts „Eiropas piekrastes ilgtspējīgas attīstības 

novērtējums” (Evaluation Model for the Sustainable Development of European Coastal 
Zones - DEDUCE, Interreg IIIC programme, 2005-2007) - R.Ernšteins, I.KudreĦickis, 
R.Jūrmalietis, J.Benders 

 
• ES INTERREG programmas projekts ”Sustainable tourism destinations development– 

Destilink, Baltic Sea Region IIIB programme, 2005-2007). - R.Ernšteins 
 

• EK 6.Ietvara programmas projekts NEEDS “New Energy Externalities 
Development for Sustainability”  - I.KudreĦickis 

 
• EK Interreg IIIC programmas projekts “REGENERGY - Pioneering Communities and 

Regions Working on Innovative Heat Energy Solutions” – sadarbībā ar Fizikālās 
Enerăētikas institūtu (2005-2007). - I.KudreĦickis  

 
• BSR III B—INTERREG III A ZiemeĜu prioritāte projekts “Sadarbība kopīgi radot 

atkritumu apsaimniekošanas sistēmu Pleskavas reăionā”. (2007.-2009.) - R.Bendere, 
partneru grupas vadība 

 
• TEMPUS Comet 2 - Community TEMPUS/PHARE education project for BSc. and MSc. 

Program development in Russian State Hydrometeorological University, St.Petersburg 
(2005-2008); lead. partner University of Cadiz, Spānija– R.Ernšteins 

 
• ES TEMPUS projekts „Umweltmanagement fur Russland and Ukraine” (2007-2009) 

(JEP 27115 2006) - J.Benders 
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• Eiropas Savienības piekrastes ilgtspējīga attīstība: Baltijas jūras reăiona dimensija (ES 

parlaments, 2008) – R.Ernšteins, R.Jūrmalietis, I.KudreĦickis 
 

 
Pielikums # 3 

 
VPK darbinieku dal ība zinātniskajās konferencēs u.c. zinātniskās 

komunikācijas pasākumos, to organizēšana 
 

Organizēšana un piedalīšanās 
• LU 66.konference: Vides zinātne: vides pārvaldības sekcija, I-III apakšsekcija (15., 16., 

22.02.2007). Piedalījās ar referātiem: J.Benders (sekcijas org.), R.Bendere, R.Ernšteins, 
R.Jūrmalietis (sekcijas org.), I.KudreĦickis (sekcijas org.) 

• Starptautiskā zinātniski praktiskā skola par integrētās piekrastes pārvaldību (Interreg 
CoastSust projekts), Salacgrīva, 2007.g. 15.-17.oktobris. R.Ernšteins (sagatavošana, vadīšana, 
piedalīšanās), I.KudreĦickis, J.Benders (eksperta darbs) 

• Starptautiskā zinātniski praktiskā vides pārvaldības doktorantu skola. Līgatne.  VPK 
organizēta, 2007.gada 12.decembris. R.Ernšteins (sagatavošana, vadīšana, piedalīšanās), 
I.KudreĦickis (eksperta darbs) 

 
Zinātnisko konferenču referāti: 
 
• Ernsteins R. Municipal Education for Sustainability: Self-experience and Communication 

Process Development // 3rd International Forum on Education for Sustainable Development, 
Beijing Academy for Education and UNESCO National Commission, Beijing, China, 2007 

 
• Ernšteins R., KauliĦš J., KudreĦickis I. Sustainable Coastal Development Indicator System 

Studies In Latvia // 7th International Conference „Coastal Environment 2008”, 19-21 May, 
New Forest, Wessex Institute of Technology 

 
• Ernšteins R., KauliĦš J., KudreĦickis I. Sustainable Coastal Development in Latvia: 

Communication System and Indicators Application // International Conference “Integrated 
management, sustainable development indicators, spatial planning and monitoring of the 
South-Eastern Baltic coastal regions”, Russia, Kaliningrad, March, 2008 

 
• KudreĦickis I. Experience of MARKAL implementation for GHG emissions projections in 

Latvia”, uzaicinātais referāts // Assessing and Improving Methodologies for GHG 
projections, Brisele. 26.-27.maijs, 2008 

 
• KudreĦickis I. Local Policy Measures Promoting Sustainable District Heating: Best Practice 

Example in Latvia: Tukums municipality // “REGENERGY- Network of Pioneering 
Comunities and Regions Working on Innovative Heat Energy Solutions”. Berlīne. 
28.septembris, 2007  

 
• Bendere R. The Need for Cost Effective Anaerobic Digestion Solutions in Enlargement 

Countries the Example of Latvia // ECN/ORBIT  Workshop 2008 „The Future for Anaerobic 
Digestion of Organic Waste in Europe“, January 15-17. 2008 

 
• Bendere R., Kalnach J., Orupe A., Achihmina O.,  Elaboration of the implementation schema 

for energy recovery from solid waste in West Latvia region //  Second International  
Symposium on Energy from biomass and waste, Venice, Italy, November 17-20, 2008  
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• Bendere R. Approaches for organic waste management in Latvia and the role of Regional 

Waste Management Organizations // 2nd Baltic Biowaste Conference, 29.-30.04.2008 
 
• Jūrmalietis R. Vides komunikācija: psiholoăiskie aspekti // 8. starptautiskā zinātniski 

metodiskā konference „Cilvēks un vide”, (Liepājas Pedagoăijas Akadēmija, 22.05. 2008) 
 
• Benders J., Ernšteins R. Municipal Environmental Information Management Development : 

Liepaja City Case // International Integrated Coastal Management Research School, 
Salacgriva, Latvia, November, 2007 

 
• Lagzdina E., Ernšteins R.  Municipal Environmental Communication Audit Development: 

Framework and Application // International Integrated Coastal Management Research School, 
Salacgriva, Latvia, November, 2007 

 
• Ernšteins R., Šulga D., Štelmahere D., Grundšteine S., Vides pārvaldība un līdzsvarota 

attīstība pašvaldībās: integrācijas un sistemizācijas prakse tālākizglītības procesā // 6. 
Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Vide. Tehnoloăija. Resursi”, Rēzekne, 2007 

 
• Brizga J., Ernsteins R. Sustainable Development Strategies and Practice: Latvia Case 

Evaluation and Learning // International EASY-ECO Vienna Conference, Governance by 
Evaluation: Institutional Capacities and Learning for Sustainable Development, poster, 1p, 
March, 2008 

 
• Ernšteins R., Šulga D., Štelmahere D., LagzdiĦa E. Municipal Education for Sustainable 

Development: Environmental Communication System Approach // 2. starptautiskā 
konference “Vides zinātne un izglītība Latvijā un Eiropā: izglītība ilgtspējīgai attīstībai”, 
Latvijas Vides zinātnes un izglītības padome, konferences rakstu krājums, 2008 

 
LU 66.konference 
 
• Benders J., Benga G. IVN procesa raksturojums Latvijā: autoceĜu būvniecības sektora 

piemērs // LU 66. konferences Vides pārvaldības sekcija (07.02.2008). 
• KudreĦickis I., Neimane I.. Atbalsta instrumenti atjaunojamo enerăijas resursu 

izmantošanas paplašināšanai Latvijā // LU 66. konferences Vides pārvaldības sekcija 
(07.02.2008). 

• Bendere R. Atkritumu kā kurināmā resursa izmantošanas iespējas Latvijā // LU 66. 
konferences Vides pārvaldības sekcija (07.02.2008). 

• Jūrmalietis R. Post-modernā paradigma vides psiholoăijas studijās // LU 66. 
konferences Vides pārvaldības sekcija (14.02.2008). 

• KudreĦickis I., Ernšteins R., Štelmahere D. Vides komunikācija publiskā vidē: 
municipālā un sabiedriskā mijiedarbība // LU 66. konferences Vides pārvaldības 
sekcija (22.02.2008). 

• Ernšteins R., LagzdiĦa E., Ozola-Matule A., Šulga D. Piekrastes integrālā 
pārvaldība: ilgtspējības komunikācijas saturs un process // LU 66. konferences Vides 
pārvaldības sekcija (22.02.2008). 
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Pielikums # 4 
 

VPK darbinieku zin ātniskās publikācijas 
 

• Ernšteins R., KauliĦš J., KudreĦickis I. Sustainable Coastal Development Indicator System 
Studies In Latvia // 7th International Conference „Coastal Environment 2008”, May, New 
Forest, Wessex Institute of Technology, Proceedings, WIT Press, UK (approved for 
publishing), 2008 

 
• Ernšteins R., KauliĦš J., KudreĦickis I. Sustainable Coastal Development in Latvia: 

Communication System and Indicators Application // International Conference “Integrated 
management, sustainable development indicators, spatial planning and monitoring of the 
South-Eastern Baltic coastal regions”, Russia, Kaliningrad, March, 11p, 2008 

 
• Ernsteins R. Municipal Education for Sustainability: Self-experience and Communication 

Process Development // Conference proceedings, 3rd International Forum on Education for 
Sustainable Development, 15p., Beijing Academy for Education and UNESCO National 
Commission, Beijing, China, (in print), 2007 

 
• Klāvs G., KudreĦickis I.,  Krug M. Assessment of the Policy of Sustainable Biomass-Based 

Heat Energy Supply at the Municipal Level // Latvian J.of  Physical & Technical Sc., No 1, 
2008, p.12-24  

 
• Klāvs G., KudreĦickis I. Innovative Policy Measures for Sustainable Local and Regional 

Heat Energy Supply: Rehabilitation and sustainable conversion of the municipal District 
Heating System in Tukums (Case study Latvia) // Fizikālās Enerăētikas institūts, Rīga, 2007, 
31 lpp, materiāls ievietots mājas lapā www.reg-energy.org/web/ 
tool_step2.asp?id=24&sid=13&pid=4&aid=1 

 
• Jūrmalietis R. Environmental Psychology: Postmodern Perspective // Proc. of 2nd 

International Conference „Environmental Science and Education in Latvia and Europe” 
(March 14, 2008). RTU, Rīga (krājuma pielikums) 

 
• Jūrmalietis R. Vides komunikācija: psiholoăiskie aspekti // 8. starptautiskās zinātniski 

metodiskās konferences „Cilvēks un vide” rakstu krājums (iesniegts publicēšanai)  
 
• Benders J., Ernšteins R. Municipal Environmental Information Management Development: 

Liepaja City Case // International Integrated Coastal Management Research School, 
Proceedings, Salacgriva, Latvia, November, 2007 (in print) 

 
• Ernšteins R., Šulga D., Štelmahere D., Grundšteine S. Vides pārvaldība un līdzsvarota 

attīstība pašvaldībās: integrācijas un sistemizācijas prakse tālākizglītības procesā // rakstu 
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krājums, 6. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Vide. Tehnoloăija. Resursi”, 285.-
294. lpp., Rēzekne, 2007  

 
• Lagzdina E., Ernšteins R.  Municipal Environmental Communication Audit Development: 

Framework and Application // International Integrated Coastal Management Research School, 
Proceedings, Salacgriva, Latvia, November,2007 (in print) 

 
• Zaėis G., Benders J. Integrētas rīcības programmas vadlīnijas: piekrastes pašvaldību 

ūdenssaimniecība. // Piekrastes ilgtspējīga attīstība: nepieciešamība un perspektīva (rakstu 
krājums), LU EVF Vides pārvaldības katedra, Rīga, 2008 

 
• Bendere R. Characterization  of Waste Management in Latvia // Gemeinschaft, Umgebung 

und Sicherheit, teil 1, Abfallverwertung als gesellshaftliche Frage, pp 160, Universitat 
Kuopio,  Soumen Graafiset Palvelut Oy, Kuopio, 2008 

 
• Bendere R. The Need for Cost Effective Anaerobic Digestion Solutions in Enlargement 

Countries the Example of Latvia, // ECN/ORBIT  Workshop 2008 „The future for Anaerobic 
Digestion of Organic Waste in Europe“, 15th to 17th of January 2008 
workshop/presentations/24_bendere.pdf 

 
• Bendere R., Kalnach J., Orupe A., Achihmina O.  Elaboration of the implementation schema 

for energy recovery from solid waste in West Latvia region // Proceedings of the VENICE 
2008 - Second International  Symposium on Energy from biomass and waste, Venice, Italy, 
17-20 November, 2008 

 
• Bendere R. Approaches for organic waste management in Latvia and the role of Regional 

Waste Management Organizations, 2nd Baltic Biowaste Conference, 29.-30.04.2008, 
http://www.lasa.lv/2008/0804/080430_bioatkritumu_konference.php 

 
• Brizga J., Ernsteins R. Sustainable Development Strategies and Practice: Latvia Case 

Evaluation and Learning // International EASY-ECO Vienna Conference, Governance by 
Evaluation: Institutional Capacities and Learning for Sustainable Development, 
abstract/poster, 1p, March, 2008 
 

• Ernšteins R., Šulga D.,Štelmahere D., LagzdiĦa E. Municipal Education for Sustainable 
Development: Environmental Communication System Approach // 2. starptautiskā 
konference “Vides zinātne un izglītība Latvijā un Eiropā: izglītība ilgtspējīgai attīstībai”, 
Latvijas Vides zinātnes un izglītības padome, konferences rakstu krājums, 2. lpp.,RTU 
izdevniecība Rīga, 2008 
 
 

Monogrāfijas 
 
• Р. Бендере. Управление твердыми бытовыми отходами, книга, изд. NRJ, 2008. 101 стр. 
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LATVIJAS UNIVERSIT ĀTE 
 

Ekonomikas un vadības fakultāte 
Vides zinātnes un pārvald ības institūts 

 
 
 
 
 

VIDES PĀRVALD ĪBAS MAĂISTRA STUDIJU PROGRAMMAS 

(kods 46853) 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZI ĥOJUMS 

 
Par 2006./2007. akadēmisko gadu 

 
 
 
 

 
 

       Studiju programma akreditēta  
       no 21.01.2004. līdz  31.12.2010. 
 
 
       Studiju programmas direktors: 
       Prof. R.Ernšteins (Dr.hab.paed.) 

 
 
 
 
Apstiprināts 
Vadības zinību studiju programmas 
padomes sēdē 22.10.2007. 
Protokola Nr. 28 
Padomes priekšsēdētājs 
L.Frolova 
 
 
 
Iesniegts Akadēmiskajā departamentā  26.10.2007. 

 
 
 
 
 
Vides zinātnes un pārvaldības institūta (turpmāk – VZPI) izstrādātās un realizētās maăistra studiju 

programmas Vides pārvaldība (turpmāk – Programma) mērėis ir sagatavot kvalificētus akadēmiski izglītotus 



 36

vides pārvaldības speciālistus, kuri, risinot vides kvalitātes problēmas, spētu izmantot vides sistēmanalīzes 
interdisciplināro pieeju un strādāt multidisciplinārās (projektu) vides pārvaldības komandās. Programma orientēta 
uz studenta iepriekšējās diploma vai bakalaura studijās iegūtās specialitātes tālākās apguves nodrošināšanu 
atbilstoši vides pārvaldības kompleksajam raksturam un akadēmiskās vides zinātnes mūsdienu attīstības 
tendecēm, kā arī jaunu multi- un interdisciplināru zināšanu un prasmju ieguvi.  

Programma tiek realizēta 80 kp apjomā un, izpildot studiju programmas izvirzītās prasības, tās absolventi 
iegūst vides zinātĦu maăistra grādu (vides pārvaldībā).  

1. Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija 
1.1.-1.2. IzmaiĦas studiju programmas saturā un praktiskajā realizācijā. Studiju programmas satura, 

organizācijas un praktiskās realizācijas analīze, secinājumi un priekšlikumi darbības pilnveidei. 
Programmas saturs un studiju realizācijas metodes, kas adekvāti atspoguĜo VZPI galvenās zinātniskās un 

izglītības darbības sfēras (proti, vides zinātnes un pārvaldības teorija un prakse, kā arī sabiedrības vides 
komunikācija un vides izglītība), ir attīstījušās VZPI mācībspēku ilggadīgas (no 1993.gada) pedagoăiskās un 
pētnieciskās darbības rezultātā, t.sk. sadarbojoties ar Latvijas un ārvalstu partneriem dažādu nacionālo un 
starptautisko projektu ietvaros; šajā (tāpat kā iepriekšējā) pašnovērtējuma atskaites periodā Programmas struktūrā 
un metodoloăijā nav izdarītas būtiskas izmaiĦas. Atskaites periodā realizēta ikgadējā regulārā studiju kursu 
aktualizācija, uzrakstītas 2 monogrāfijas un 1 metodiskais materiāls (skat. Pielikumu # 4), kas izmantojami kā 
Programmas mācību palīglīdzekĜi, tematiski pārorientēti kursa darbi kursos „Vides politika un līdzsvarota 
attīstība” un “Vides pārvaldības sistēmas”, proti, ilggadēji veiktais studentu pētījums pašvaldības vides 
pārvaldības sektoru problemātikā transformēts uz vides komunikācijas apakšsektoru politikas un rīcības 
programmas izstrādēm izvēlētām pašvaldībām (konkrētāk skat. sadaĜu 3.2.). Sakarā ar budžeta resursu pieaugumu 
plānota izmantoto esošo mācību palīglīdzekĜu un metodisko materiālu atjaunošana un papildināšana; jāpiebilst, ka 
plānotā bakalauru un doktora studiju programmu vides pārvaldībā izstrāde eventuāli sasauksies arī ar adekvātām 
izmaiĦām Programmas saturā, kas atspoguĜotu šo programmu loăiskās pēctecības nodrošināšanas vajadzības.  

Programmas realizācijas (t.sk. administratīvās un tehniskās) aktualitātes tiek apspriestas VZPI darbinieku 
akadēmiskajās un metodiskajās sanāksmēs (kurās nepieciešamības gadījumā tiek iesaistīti arī programmas 
vieslektori, pieaicinātie eksperti), un tās optimizēšanas lēmumu pieĦemšanai tiek uzklausītas studentu vēlmes, 
viedokĜi (skat. sadaĜu 2).  
 
2. Studiju programmā studējošie 

2.1. Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā (studējošo priekšlikumi studiju procesa 
uzlabošanai, vērā Ħemtie studējošo priekšlikumi, darbība studentu līdzdalības veicināšanai u.c.) 

Studenti tiek aicināti izteikt ierosinājumus studiju programmas vadībai un mācībspēkiem studiju procesa 
pilnveidošanai – piedāvāto iespēju studenti arī izmanto, vairumā gadījumu priekšlikumus izsakot mācībspēkiem 
tieši nodarbībās un konsultācijās, kā arī vides sistēmanalīzes interaktīvajos studiju semināros, un lauka studiju 
izbraukumos. Studentu līdzdalību studiju procesa pilnveidošanā veicina arī studentu grupās veiktā anonīmā 
anketēšana (skat. sadaĜas 2.2. un 2.3.); neformālās pārrunas, kas, cita starpā, Ĝauj arī labāk izprast šo anketēšanu 
rezultātus, konkretizēt anketēšanā iegūto informāciju (tā, piem., pārrunās studenti izteikuši kritiskas piezīmes par 
eksāmenu organizēšanu, kas nekavējoties Ħemtas vērā turpmākajā Programmas realizācijas gaitā). 

2.2. Aptaujas par studiju programmu rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā Ħemtie rezultāti, 
priekšlikumi turpmākajam darbam) 

Atskaites periodā veikta Programmas 2. kursa studentu anonīma aptauja (analizētas 20 anketas). Studenti 
vienprātīgi sniedz novērtējumu „labi” Programmas administrēšanai un tehniskajai organizēšanai – 5 ballu skalā 16 
maăistranti to vērtē ar atzīmi „4” (3 studenti savu vērtējumu vispār nav devuši, bet viens to vērtējis ar atzīmi „3”). 
Komentāros studenti kopumā atzinīgi vērtē gan Programmas saturisko realizāciju (te skat. arī ziĦojuma sadaĜu 
2.3.), gan administratīvo nodrošinājumu, paužot atbalstu, piem., Programmā realizētajām lauku studijām un grupu 
darbam (3 respondenti), studiju plānojumam, kas Ĝauj mācības apvienot ar darbu (3 respondenti), savlaicīgai, 
pakāpeniskai studentu sagatavošanai maăistra darba izstrādei (3 respondenti) u.c., tomēr izsaka arī kritiskās 
piezīmes un optimizācijas ieteikumus; attiecīgi kopējo komentāros pausto respondentu vērtējumu Programmas 
realizācijas veiksmīgumam simboliski / integrēti varētu izteikt citāts no kādas anketas: „Tā tik turpināt un drusciĦ 
labāk!”.  

Kritiskajos un ieteikumu komentāros vērojama diezgan liela viedokĜu dažādība – t.sk. reizēm paužot visai 
specifiski subjektīvas un pat pārspīlētas vēlmes, piem., apšaubot kursa „Vides komunikācija” lietderību, izsakot 
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nepieciešamību apzināt visus studentus, kuriem ir problēmas ar Interneta pieejamību un attiecīgi meklēt citas 
iespējas aktuālas ar studiju procesu saistītas informācijas izsūtīšanai šiem studentiem u.c. – tomēr izteikti arī vērā 
Ħemami priekšlikumi, piem., par studiju satura tematisko bloku savstarpējās integrācijas paaugstināšanas 
vajadzību atsevišėos mācībspēku komandas realizētajos studiju kursos un to sistēmiskas pēctecības 
nodrošināšanu, par studiju aktuālās informācijas un studiju materiālu ievietošanu VZPI Interneta mājaslapā, par 
lekciju kontaktstundu skaita palielināšanu kā studiju efektivitātes paaugstināšanas nepieciešamību (tas tiks 
realizēts 2007. / 2008. akadēmiskajā gadā; skat. sadaĜu 1), par ventilācijas uzlabošanu jauniekārtotajā, t.s. „mazajā 
auditorijā” u.c. 

Salīdzinoši daudz respondentu (10) izteica kritiku par nodarbību kalendāro plānu un tā realizēšanu, 
uzsverot, ka viĦus neapmierina pārslogotība, ko rada izstrādājamo patstāvīgo darbu / eksāmenu nevienmērīgais 
plānojums, kā arī nesavlaicīgi sastādītais nodarbību kalendārais plāns un tā vairākkārtējās izmaiĦas plāna 
realizācijas gaitā. Programmas realizētāji pieĦem kritiku par izmaiĦām kalendārajā plānā (šīs izmaiĦas gan tomēr 
nav pilnībā novēršamas, jo Programmas realizācijā iesaistīts salīdzinoši liels mācībspēku skaits – kopā 26), taču 
noraida iebildumus par neadekvāto pārslogotību studijās: maăistranti studē pilna laika studiju programmmā un 
attiecīgi viĦiem ir jārēėinās ar atbilstošu noslodzi studiju uzdevumu izpildē, turklāt studenti par visiem 
eksāmeniem ir informēti, brīdināti jau semestra sākumā.  

2.3. Aptaujas par studiju kursiem rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā Ħemtie rezultāti, 
priekšlikumi turpmākajam darbam) 

Augstāk minētās studentu anketēšanas ietvaros tika veikta arī aptauja par atsevišėiem studiju kursiem – 
kopā izvērtēti 1.studiju gada 13 kursi, t.sk arī to tematiskie apakšbloki (kopā arī 13). Anketas aizpildīja 20 
studenti, 5 ballu skalā izvērtējot katra kursa / tematiskā bloka kvalitāti (saturu un pasniegšanu), kā arī noderīgumu 
akadēmiskajai izglītībai. Vidējais vērtējums bija „labi” – 4,18 saturam, 4,02 metodiskajai realizācijai un 4,18 
noderīgumam (arī komentāros iezīmējas salīdzinoši vairāk atzinīgu vērtējumu kursu saturam nekā to 
pasniegšanai). Individuālajos vērtējumos nereti bija vērojama visai plaša viedokĜu daudzveidība, atsevišėos 
gadījumos kursam saĦemot no respondentiem diametrāli atšėirīgu vērtējumu (piem., tematisko bloku „Vides 
fizika” un „Vides bioloăija” metodikas izvērtējumā bija atrodams atzīmju spektrs no „1” līdz „5”) – kas arī 
saprotami, Ħemot vērā multidisciplinārās studentu grupas ietvaros vērojamo atšėirīgo iepriekšējo bakalaura 
līmeĦa izglītību, profesionālās pieredzes specifiku, akadēmisko interešu atšėirības. Attiecīgi arī studentu 
komentāri vērtējumam nereti bija savstarpēji izslēdzoši – piem., daži studenti uzsvēra, ka mācībspēki savas tēmas 
izklāsta pārlieku sarežăīti, ka neĦem vērā studentu iepriekšējās zināšanas par tēmu; citi turpretim pārmeta, ka 
lekcijās tiek stāstīts par vispārzināmām lietām. Jāpiebilst, ka daži respondenti arī objektīvi norādīja, ka gan kursa 
un mācībspēka darba kvalitātes, gan arī kursa lietderīguma vērtējums lielā mērā atkarīgs no katra konkrētā 
studenta iepriekšējās izglītības un pašreizējās profesionālās darbības; attiecīgi, izskanēja ieteikums pirms kursu 
realizēšanas veikt aptauju par iepriekšējām zināšanām attiecīgajā tematiskajā sektorā, un šīs aptaujas rezultātus 
Ħemt vērā konkrētā kursa realizācijā. 

Kopumā pozitīvajā atsevišėo kursu novērtējumā izteikti zemu vērtējumu saĦēma kursa „Dabas zinātnes 
vides studijās” vides fizikas tematiskais bloks (neviens students gan savu izvēli te tieši nekomentēja; jāpiebilst, ka 
šis trūkums patlaban jau novērsts, izpildē iesaistot citu mācībspēku un būtiski pārstrādājot tematisko bloku); 
relatīvi augstu tika novērtēti kursi / tematiskie bloki „Vides inženierzinātnes”, „Kultūrvide” (konkrēti, lekt. 
Ē.Leita sadaĜa), „Vides plānošana un pašvaldību attīstība” u.c.  

2.4. Absolventu aptaujas rezultāti – atskaites periodā aptauja nav veikta 
 

3. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls  

3.1. IzmaiĦas akadēmiskā un administratīvā personāla sastāvā atskaites periodā, personāla atlases un 
atjaunošanas procesa analīze un priekšlikumi turpmākai personāla attīstībai  

VZPI akadēmiskā un administratīvā personāla sastāvā atskaites periodā izmaiĦas nav notikušas (vienīgais, 
viens asoc.profesors pārgājis no pamatdarba LU uz blakusdarbu). Akadēmiskā personāla kvalifikācija 
(akadēmiskie amati, zinātniskie grādi) un specializācija ir adekvāta augstākminētajām struktūrvienības 
pētnieciskās un izglītības darbības sfērām: 5 darbinieki-mācībspēki ir ievēlēti akadēmiskajos amatos vides 
zinātnes nozares vides pārvaldes apakšnozarē (1 profesors, 2 asociētie profesori un 2 docenti), pie kam personāla 
zinātniskie grādi atspoguĜo vides zinātnes disciplināro heterogenitāti (doktora grādi pedagoăijā, fizikā, bioloăijā, 
ėīmijā, inženierzinātnēs), bet tālākā specializācija nodrošina gan VZPI darbības pamatvirzienu, gan konkrēti 
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Programmas realizāciju (skat. pievienoto akadēmiskā personāla profesionālās darbības sfēru sarakstu Pielikumā # 
1). Vides zinātnes studiju un pētījumu realizācijas metodoloăiski specifiskie nosacījumi nosaka gan Institūta / 
Programmas personāla atjaunošanas kritērijus (pamatdarba akadēmiskā personāla vidējais vecums ir 52 gadi), 
izvērtējot pretendentu specializāciju, pieredzi, prasmes, gan arī esošo darbinieku kvalifikācijas attīstības virzību, 
šo attīstību arī turpmāk realizējot zinātniskās komunikācijas pasākumos (konferences, semināri u.c.), paš-izglītībā 
(literatūras studijas bibliotēkās un Internetā utml.), kā arī pētnieciskajos projektos. Personāla atjaunošanās saistīta 
pirmām kārtām ar vides zinātnes maăistru-Programmas absolventu, un doktorantu iesaistīšanu studijās un 
pētnieciskajos projektos (kas, t.sk. ietver šo studentu kā jauno docētāju vadīšanu un konsultēšanu); atskaites 
periodā pētnieka amatā (daĜslodzē) pieĦemti 3 jauni darbinieki, no kuriem 2 ir Programmas absolventi; viĦu 
pienākumos ietilpst arī lekciju lasīšana, semināru vadīšana utml. Programmas multi-/ interdisciplinārais raksturs, 
tās lietišėo tēmu plašais spektrs tomēr nosaka nepieciešamību Programmas realizācijā papildus iesaistīt vēl 
vieslektorus – docētājus no citām LU fakultātēm un Latvijas augstākajām mācību iestādēm, kā arī vides 
pārvaldības ekspertus no dažādām valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām, vides NVO. 

3.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība atskaites gadā (dalība konferencēs, konferenču 
organizēšana, zinātniskie raksti, publikācijas, līdzdalība pētniecības projektos, studentu iesaiste pētniecībā u.c), 
tās ietekme uz studiju programmu   

VZPI akadēmiskais personāls ir plaši iesaistīts Programmai tematiski atbilstošajos pētnieciskajos 
projektos, sagatavojis atbilstošas zinātniskās publikācijas, kā arī organizējis un piedalījies dažādos zinātniskās 
komunikācijas pasākumos (kvantitatīvo informāciju skat. sadaĜā 8, kvalitatīvo – Pielikumos # 2-4), t.sk., kā 
ikgadus, organizējot LU konferences Vides pārvaldības sekcijas darbu. Kā redzams sadaĜā 8, akadēmiskā 
personāla pētnieciskās aktivitātes šajā atskaites periodā ir pat augstākas kā iepriekšējā akadēmiskajā gadā. 
Jāpiebilst, ka pārskata periodā pētnieciskās aktivitātes (tēma: Vides komunikācija un ilgtspējīga attīstība: 
piekrastes vide un integrēta pārvaldība) un zinātnes komunikācijas pasākumu organizēšanu uzsākuši arī augstāk 
minētie darbā pieĦemtie pētnieki. Akadēmiskā personāla pētnieciskās darbības un zinātniskās komunikācijas 
rezultāti tiek izmantoti mācībspēku docēto programmas kursu saturiskajai un metodiskajai attīstībai. 

Pētnieciskajā darbā tiek regulāri iesaistīti arī Programmas studenti; konkrēti, Programmas kursos „Vides 
politika un līdzsvarota attīstība” (VidZ 6023, prof.R.Ernšteins) un “Vides pārvaldības sistēmas” (VidZ 5152, 
prof.R.Ernšteins) ir iekĜauti kursa darbi ar lauka studijām, kuru rezultāti tiek izmantoti VZPI realizētajos projektos 
(projekti savukārt finansiāli atbalsta lauka studiju realizēšanu). 2006/2007. akad. gadā kursa darbu izstrāde tika 
saistīta ar VZPI realizēto ES INTERREG IIIB programmas projektu ”Piekrastes ilgtspēja kā izaicinājums”: 
rudens semestrī tika veikta 2. kursa maăistrantu kursa darba „Vides komunikācijas rīcības programmas vadlīnijas 
piekrastes pašvaldībā” izstrāde Liepājas pilsētā, bet pavasara semestrī – 1.kursa studentu kursa darba „Vides 
komunikācijas politikas plāna vadlīnijas” izstrāde Rojas pagastā. Bez tam studentu iesaiste Institūta pētniecisko 
tēmu izstrādē tika un tiek īstenota arī maăistra darbu un individuālo kursa darbu ietvaros. 

 
4. Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums 
4.1. IzmaiĦas studiju programmas materiāli tehniskajā un metodiskajā nodrošinājumā 

Pārskata periodā ir turpināta un nobeigta iepriekšējā atskaites periodā uzsāktā Latvijas Vides aizsardzības 
fonda administrācijas finansētā projekta realizācija, kas ievērojami uzlabojusi Programmas – un arī VZPI studiju 
darbības kopumā – materiāli tehnisko nodrošinājumu: iekārtota jauna studiju auditorija, datorklasē veikta datoru 
nomaiĦa, VZPI telpās uzlabots apgaismojums. Atbilstoši iepriekšējā atskaites periodā izvirzītajam prirotārajam 
uzdevumam veikta arī bibliotēkas resursu papildināšana (specializētie žurnāli, grāmatas u.c.).  

4.2. Studiju programmas finansiālā, materiāli tehniskā un metodiskā nodrošinājuma analīze, 
secinājumi, attīstības iespējas un turpmākie uzdevumi 

 Studiju programmas materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums ir pilnībā atbilstošs studiju 
kvalitātes nodrošinājuma prasībām. Perspektīvā plānots iegādāties jaunu audio un video tehniku, kā arī 
informācijas tehnoloăijas, un turpināt bibliotēkas resursu papildināšanu un atjaunošanu. 

5. Ārējie sakari  

5.1. Jaunais sadarbībā ar darba devējiem un profesionālām organizācijām atskaites periodā  
Atskaites periodā turpinājusies un tālāk attīstījusies ilggadīgā sadarbībā ar LR Vides ministriju, 

Reăionālajām vides pārvaldēm, LR Vides aizsardzības fonda administrāciju, Latvijas Atkritumu saimniecības 
asociāciju, Latvijas Pašvaldību savienību, vairākām (jo īpaši piekrastes) vietējām pašvaldībām u.c. darba devēju 
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pārstāvju un nozares profesionālajām organizācijām; šī sadarbība īstenojas pirmām kārtām kopēju pētniecisku un 
izglītības projektu, kā arī pieredzes apmaiĦas pasākumu ietvaros; tā, piemēram, atskaites periodā darba devēju 
organizāciju pārstāvji piedalījušies VZPI organizētajā LU 65. konferences vides pārvaldības sekcijas darbā, kā arī 
VZPI realizētajā starptautiskajā zinātniski praktiskajā skolā par integrēto piekrastes pārvaldību; tie pieaicināti arī 
VZPI studiju kursu īstenošanā (atskaites periodā, piem., LU bakalauru brīvās izvēles kursos „Zinātnes 
komunikācija”, „Zinātnes pārvaldība” un „Vides pārvaldība”, kā arī profesionālā maăistra studiju programmas 
„Vides resursu pārvalde” kursos), t.sk. darba devēju un profesionālo organizāciju pārstāvji arī tieši piedalās 
Programmas realizācijā kā maăistra darbu vadītāji vai recenzenti, un kā lektori, kas realizē konkrētus studiju 
kursus vai to izvēlētas tēmas.   

 

5.2. Darba devēju interviju, aptauju rezultāti, būtiskākie ierosinājumi, secinājumi un priekšlikumi 
studiju programmas pilnveidei  

Atskaites periodā šādas aptaujas nav veiktas, bet diskusijas kopējos projektu semināros un zinātniskās 
komunikācijas pasākumos apstiprina Programmas stratēăijas, kā arī satura un metožu adekvātumu darba devēju 
prasībām, un būtiski pilnveidošanas priekšlikumi nav izteikti. Darba devēji atkārtoti uzsver nepieciešamību 
izstrādāt EVF bakalaura studiju programmu vides pārvaldībā, tādējādi nodrošinot pilnu vides pārvaldības studiju 
spektru LU. 

5.3. Jaunais sadarbībā ar studiju programmām LU, Latvijā un ārpus tās robežām 
Atskaites periodā turpinājās Institūta sadarbība ar LU fakultātēm (t.sk. Ăeogrāfijas un Zemes zinātĦu 

fakultāti [ĂZZF], Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāti u.c.), kā arī citām EVF struktūrvienībām, t.sk. gan 
uzaicinot to mācībspēkus kā vieslektorus Programmas u.c. VZPI studiju projektu realizācijā, gan arī pašiem 
docējot šajās fakultātēs (piem., prof. R.Ernšteins ikgadus realizē kursu „Vides pedagoăija”, asoc.prof. 
R.Jūrmalietis – kursu „Vides psiholoăija”, doc.J.Benders – kursu „Vides un kvalitātes vadības sistēmas”). 
Asoc.prof. I.KudreĦickis pārskata periodā kopā ar ĂZZF pasniedzēju Guntu LukstiĦu sagatavoja jaunu kursu 
„Ilgtspējīga attīstība un teritorijas telpiskā plānošana”, kā arī enerăētikas infrastruktūras plānošanas tēmu kursā 
„Tematiskā struktūrplānošana”, kuri 2007./2008. akad.gadā pirmo reizi tiks realizēti jaunās ĂZZF profesionālās 
maăistra studiju programmas „Telpiskā plānošana” studentiem. 

Sadarbība ar LU studiju programmām ietver arī regulāru LU bakalauru brīvās izvēles (C) kursu realizāciju, 
kā arī vides pārvaldības apakšprogrammas īstenošanu ĂZZF doktora studiju programmā „Vides zinātne”. Vides 
pārvaldības doktora studijas plānots turpmāk attīstīt kā atsevišėu doktora studiju programmu (izveidojot arī 
attiecīgu promocijas padomi) EVF (skat. arī sadaĜu 1.1.-1.2.). 

Ārpus-LU studiju programmu sadarbība tiek realizēta ar Rīgas StradiĦa Universitāti, RTU, kā arī Liepājas 
Pedagoăijas akadēmiju [LPA] (VZPI mācībspēki regulāri piedalās LPA augstākās profesionālās izglītības studiju 
programmas „Vides pārvalde” realizēšanā). 

Starptautiskā mērogā atskaites periodā turpināta ilggadīgā sadarbība ar Stokholmas Universitāti (vadlīnijās 
sagatavota divpusēja starptautiska vides pārvaldības maăistra studiju programma; tās pilnīgai izstrādei tika 
iesniegts projekts atbalsta saĦemšanai ZiemeĜvalstu fondā) un Gotlandes Augstskolu (ERASMUS sadarbības 
līgums) [abas mācību iestādes Zviedrijā), Roskildes Universitāti (Dānija), Paderbornas Universitāti (uzsākta 
sadarbība Tempus projekta „Vides pārvaldība Krievijā un Ukrainā” ietvaros) un Lineburgas Universitāti (abas 
Vācijā), Krievijas Hidrometeoroloăijas Universitāti Sankt-Pēterburgā (uzsākta līdzdalība Tempus / Tacis projektā 
par jaunas bakalauru studiju programmas izstrādi), kā arī UNESCO UNITWIN sadarbības programmas ietvaros 
ar Kadizas Universitāti Spānijā, Aveiro Universitāti Portugālē un BoloĦas Universitāti Itālij ā.  

Būtisks sadarbības pamats ir kopējie starptautiskie projekti. To ietvaros 2006./2007. akadēmiskajā gadā 
īpaši nozīmīga sadarbība notika gan ar universitātēm – Vrijes Universitāti (Amsterdamā, Nīderlandē), Turku 
Universitāti (Somijā), gan ar reăionālo pašvaldību institūcijām – Katalonijas reăionālās pašvaldības Vides un 
mājokĜu departamentu, Sjaellandes provinci (Storstroemas grāfisti) Dānijā, Dienvidsomijas reăiona Dabas un 
kultūrvēsturiskā mantojuma aăentūru.  

Starptautiskā Zinātniski praktiskā skola par integrētās piekrastes pārvaldības problēmjautājumiem 
2006.gada rudenī deva iespēju nostiprināt sadarbību ar kaimiĦu Baltijas valstu universitātēm – Tartu Universitāti 
un Klaipēdas Universitāti. 

Pārskata periodā Programmā studējuši 2 ārvalstu studenti no Lineburgas Universitātes – Malte Bušs un 
Rihards Kacs; studijas Lineburgas Universitātē turpinājusi Programmas studente Inese Gulbe. 
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5.4. Studiju programmas ārējo sakaru analīze, attīstības iespējas 
Ārējo sakaru darbība jau kopš programmas starptautiskās izstrādes 1993.g. sekmīgi nodrošina tās 

konkurētspēju un tā pakāpeniski tiek attīstīta tālāk, taču cilvēkresursu un darba slodzes laika trūkums neatĜauj 
izvērst lielāko daĜu no ārzemju partneru piedāvājumiem un VZPI izstrādnēm, kā akadēmiskajā studiju procesā, tā 
arī vasaras universitāšu, tālākizglītības utt.piedāvājumu attīstībā. 

Studiju programmas tālāka attīstība jāsaista ar VZPI akadēmiskā personāla  aktīvu iekĜaušanos 
starptautiskos projektos un izglītības sadarbības tīklos, kas Ĝautu  iekĜaut studiju programmā pazīstamu  ārzemju 
vieslektoru piedalīšanos, akadēmiskā personāla apmaiĦu un stažēšanos  ES valstu partneruniversitātēs.  
 

6. Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu, ieteikumu izpilde (ārējās ekspertīzes ieteikumu izpilde, 
sadarbības partneru priekšlikumu realizācija, pašu izvirzīto uzdevumu izpilde)  

Principiāli ārējās ekspertīzes un sadarbības partneru ieteikumi netika saĦemti un tika realizēta ikgadējā 
programmas kursu aktualizācija. Notika Programmas eksāmenu prasību revidēšana un optimizēšana. Uzsākta 
jaunu vides pārvaldības studiju programmu izstrāde bakalaura un doktora studiju līmeĦos.  

7. Studiju programmas SVID (stipro, vājo pušu, iespēju, draudu) analīze 
 
Programmas SVID analīze:  
 
Stiprums  

• Starptautiskā sadarbībā izstrādāta un 2004. gadā pārakreditēta, vides pārvaldības mūsdienu teorijas 
attīstībai un nacionālās vides specifikai atbilstoša studiju programma  

• Vides pārvaldības paradigmu atspoguĜojoša multidisciplināra mācībspēku komanda – daudzgadīga 
sadarbība ar attīstītu pieredzi starptautisku, nacionālu un reăionālu vides pārvaldības un vides izglītības projektu 
realizācijā 

• Doktorantūras studentu pieaugošā loma studiju procesā un pētnieciskajos projektos 
• Mācībspēku – pamatdarbā un pieaicināto ekspertu – kapacitāte integrēt studiju programmā 

cilvēkvides straujo mainīgumu atspoguĜojošu videszinātniskās informācijas daudzveidību un apjomu 
(programmas dinamiskums)  

• Vides pārvaldības lietišėajai interdisciplinārajai problemātikai atbilstošu interaktīvo, lauka pētījumu, 
grupu darba u.c. metožu izmantošana 

• Studiju procesa administratīvā, materiāli tehniskā (t.sk. arī telpiskā) un mācību metodiskā 
(lasāmgrāmatas, lekciju konspekti, mācību līdzekĜi) nodrošinājuma adekvātums studiju programmas mērėim un 
uzdevumiem 

Vājums 
• Programmas finansiālo ierobežojumu noteiktās organizatoriskās nepilnības institūta bibliotēkas, 

mācību līdzekĜu izdošanas u.c. nodrošinājumā 
Iespējas 

• Institūta starptautiskie sakari, kas nosaka pieredzes apmaiĦas, kvalifikācijas celšanas, pētniecības un 
izglītības projektu iespējas vides pārvaldības jomā un līdz ar to arī studiju programmas optimizēšanas un attīstības 
potences 

• Vides projektu izstrādes kapacitāte Institūtā un jaunas attīstības iespējas Latvijai integrējoties Eiropas 
Savienībā 

• Plašie sakari ar pašreizējiem un potenciālajiem absolventu darba devējiem un atbilstošajām 
profesionālajām organizācijām to piesaistei studiju procesa pilnveidē 

• Pētnieciskās un izglītības darbības attīstība UNESCO Katedras (profesoru grupas) „Piekrastes vides 
līdzsvarota attīstība” ietvaros 

Grūtības 
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• Vides zinātnes kā interdisciplināras zinātnes nozares nacionālās zinātniskās un akadēmiskās 
klasifikācijas ierobežojumu utml. noteiktā problemātika.  

• Vides zinātnes un tās apakšnozaru ierobežotais finansējums, un profesionālo pētniecisko institūtu / 
organizāciju trūkums vides pārvaldībā 

 
 
 
 

 

8. Pielikumi (kvantitatīvie dati) 
 

8.1. Studējošo skaits: 

Dati uz 
atskaites 
gada 1. 
oktobri 

1. gadā 
imatri-
kulēto 

studentu 
skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 
mācās 

T.sk. 
par 

maksu 

Absol-
ventu 
skaits 

Eksma-
trikulēto 
skaits 
(Atbi-
rums) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2006. 31 31 27     58 19 17 5 

2007. 28 29 30     59 10 20 12 
 

 

8.2. Studējošo un absolventu aptaujas 

 Aptauja par studiju programmu: 
aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa 

studiju gadiem 

Aptauja par studiju 
kursiem: aptaujāto 
studiju kursu skaits 

Absolventu 
aptauja: 
aptaujāto 

absolventu skaits 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
2005./2006.  33     5 - 

2006./2007.  20     13 - 

 

8.3. Akadēmiskā personāla sastāvs (dati par LU ievēlēto personālu uz atskaites gada 1. oktobri): 

Amats, grāds 2005./2006 2006./2007 

Profesori 1 1 

Asociētie profesori 2 2 

Docenti 2 2 

Lektori:   

t.sk:       ar doktora grādu    

ar maăistra grādu    

citi*    

Asistenti:   
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t.sk:       ar doktora grādu    

ar maăistra grādu    

citi*    

Akadēmiskais personāls KOPĀ 5 5 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 
 

 

 

8.4. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) (dati uz atskaites gada 1. 
oktobri) 

Amats  2005./2006. 2006./2007. 

Viesprofesori  5 6 

Viesdocenti - 2 

Vieslektori: 16 13 

Studiju kursu docētāji (stundu 
pasniedzēji) 

- 1 

t.sk:       ar doktora grādu    

ar maăistra grādu    

citi*   1 

Pieaicinātie mācībspēki KOPĀ 21 21 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 
 

 
 

8.5. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme: 

 2005./2006. 2006./2007. 

Studē doktorantūrā - - 

Ieguvuši doktora grādu - - 

Apguvuši profesionālās pilnveides 
programmu 

- - 

Akadēmiskajā atvaĜinājumā - - 

 
 
8.6. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība: 

 

 2005./2006. 2006./2007. 
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Dalība pētnieciskos, akadēmiskos 
un citos projektos (projektu skaits) 

12 13 

Dalība zinātniskās konferencēs 
(konferenču skaits)  

7 12 

Pārskata gada laikā tapušo 
publikāciju skaits 

9 19 

Studējošo iesaiste pētnieciskos 
projektos (studējošo skaits) 

54 
55 

 
 
 
 
 
 
 

8.7. Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiĦa: 

 Valsts 
Skaits pa akadēmiskajiem 

gadiem 
2005./2006. 2006./2007. 

Mācībspēku apmaiĦa    

No Latvijas uz 
ārvalsti 

 0 0 
   
   

No ārvalsts uz 
Latviju 

  0 
   
   

Studējošo apmaiĦa    

No Latvijas uz 
ārvalsti 

Vācija 2 1 
   
   

No ārvalsts uz 
Latviju 

Vācija 0 2 
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Pielikums # 1 
 
 
 
 
 

LU VZPI akad ēmiskā personāla akadēmiskās  
un zinātniskās specializācijas jomas 

 
Prof., Dr.h. ped. Raimonds Ernšteins 

♦ Vides politika un pārvaldes sistēmas 
♦ Piekrastes līdzsvarota attīstība un Local Agenda 21 pašvaldībās  
♦ Vides komunikācija un konfliktu menedžments 
♦ Vides pedagoăija 

Asoc.prof., Dr.biol. Roberts Jūrmalietis 
♦ Vides veselība un vides psiholoăija 
♦ Ekoloăija un biodaudzveidības aizsardzība 
♦ Vides zinātne 

Asoc.prof., Dr. inž. Ivars KudreĦickis 
♦ Vides plānošana pašvaldībās 
♦ Energosaimniecības pārvalde  
♦ Gaisa un klimata aizsardzība 
♦ Interaktīvo metožu pielietošana vides studijās 

Doc., Dr. ėīm. Juris Benders 
♦ Dabas resursu pārvalde 
♦ Ūdens saimniecība 
♦ Ietekmes uz vidi novērtējums 
♦ Vide un tehnoloăija 

Doc., Dr. fiz. Rūta Bendere 
♦ Atkritumsaimniecības izveide un pārvalde 
♦ Ietekmes uz vidi novērtējums 
♦ Atkritumu kā enerăijas avota izmantošana  
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Pielikums # 2 
VZPI darbinieku iesaiste pētnieciskajos u.c. projektos 

 
• ES INTERREG programmas projekts ”Piekrastes ilgtspēja kā izaicinājums” 

(Coastal Sustainability as a Challenge – COASTSUST, Baltic Sea Region IIIB 
programme, 2005-2007) (R.Ernšteins, I.KudreĦickis, R.Jūrmalietis, J.Benders) 

• ES INTERREG programmas projekts „Eiropas piekrastes ilgtspējīgas attīstības 
novērtējums” (Evaluation Model for the Sustainable Development of European 
Coastal Zones - DEDUCE, Interreg IIIC programme, 2005-2007) (R.Ernšteins, 
I.KudreĦickis, R.Jūrmalietis, J.Benders) 

• ES LIFE-ENVIRONMENT programmas projekts „Atbalsts integrācijai un 
sadarbībai telpiskās vides informācijas jomā” (ENVIFACILITATE – Integration 
of spatial environmental information across different themes, scales, resolutions 
and uses: added value of facilitating mechanisms, 2005-2006) (R.Ernšteins, 
I.KudreĦickis, R.Jūrmalietis) 

• ES INTERREG programmas projekts ”Sustainable tourism destinations 
development– Destilink, Baltic Sea Region IIIB programme, 2005-2007) 
(R.Ernšteins) 

• EK 6.Ietvara programmas projekts „NEEDS - New Energy Externalities 
Development for Sustainability” – sadarbībā ar Fizikālās Enerăētikas institūtu 
(I.KudreĦickis, pētījums par atjaunojamo resursu paplašinātas izmantošanas 
Latvijas enerăētikas sektorā paredzamajām ekonomiskajām un vides ietekmēm) 

• EK Interreg IIIC programmas projekts “REGENERGY - Pioneering 
Communities and Regions Working on Innovative Heat Energy Solutions” – 
sadarbībā ar Fizikālās Enerăētikas institūtu (I.KudreĦickis, pētījums par sekmīgu 
biomasas resursu izmantošanas pieredzi un atbalsta instrumentiem),  

• Latvijas Vides aizsardzības fonda finansētais projekts ‘’Atjaunojamo enerăijas 
resursu izmantošana Latvijas reăionos un vides, ekonomisko un sociālo 
ieguvumu novērtējums nacionālajā un reăionālajā līmenī” – sadarbībā ar 
Fizikālās Enerăētikas institūtu (I.KudreĦickis) 

• Latvijas Vides aizsardzības fonda finansētais projekts “Partnerība Klimata 
politikas veidošanai Latvijā” – sadarbībā ar Reăionālā Vides Centra Centrālajai 
un Austrumeiropai pārstāvniecību Latvijā (I.KudreĦickis) 

• Latvijas Vides aizsardzības fonda finansētais projekts „Vides izglītības pavasaris 
Sēlpils skolā” – sadarbībā ar Sēlpils pagasta pašvaldību (I.KudreĦickis, 
R.Jūrmalietis) 

• EC sestā ietvara  programmas projekts  „Daudzfunkcionāla perkolēta 
nanostrukturēta keramika, kas izgatavota no  hidroksilapatīta” – sadarbībā ar 
Latvijas Atkritumu saimniecības asociāciju - STRP504937-1, 2004-2007. 
(J.Benders, R.Bendere) 

• Infrastruktūras attīstības projekts: LVAFA projekts „Tehniskā aprīkojuma  un 
informācijas  tehnoloăiju nodrošinājums  LU VZPI  organizācijai un 
koordinācijai”  realizēšanai – LU reă. Nr. 2005/2258  (J.Benders, vad.) 

• LZP grants Nr. 05 1470. Organiskie atkritumi kā bioenerăijas avots, tās ieguves 
un izmantošanas tehnisko, ekonomisko un vides ekoloăisko faktoru novērtējums 
(R.Bendere, vad.)  
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• „Specific chemical production processes releasing chemicals listed in Annex C  
- Best Available Technologies and Best Environmental Practices” (R.Bendere, 
eksperta darbs pie grāmatas sagatavošanas)  

 
Pielikums # 3 

 
 

VZPI darbinieku dal ība zinātniskajās konferencēs u.c. zinātniskās 
komunikācijas pasākumos, to organizēšana 

 
Organizēšana un piedalīšanās 
• LU 65.konference: Vides zinātne: vides pārvaldības sekcija, I-III apakšsekcija (15., 

16., 22.02.2007). Piedalījās ar referātiem: J.Benders, R.Bendere, R.Ernšteins, 
R.Jūrmalietis (sekcijas org.), I.KudreĦickis. 

• Starptautiskā zinātniski praktiskā skola par integrētās piekrastes pārvaldību (Interreg 
CoastSust projekts), Roja, 2006.g. 14.-16.novembris. R.Ernšteins (sagatavošana, 
vadīšana, piedalīšanās), I.KudreĦickis (sagatavošana, vadīšana, eksperta darbs). 

• Starptautiskā konference / izstāde „ATKRITUMU SAIMNIECĪBA 2006”. Rīga, 
2006. gada novembris. (R.Bendere, organizācijas vadība) 

 
Individu ālie zinātnisko konferenču referāti: 

• LU 65.konference:  
o M.Rudzīte, M.Bricis, R.Ernšteins. Integrētā piekrastes plānošana un 

pārvalde: attīstības iespējas // LU 65. konferences Vides pārvaldības 
sekcija (15.02.2007).  

o J.KauliĦš, I.KudreĦickis. ES Interreg IIIC programmas projekta DEDUCE 
piekrastes attīstības ilgtspējības indikatoru sistēmas novērtējums Latvijas 
apstākĜiem // LU 65. konferences Vides pārvaldības sekcija (15.02.2007). 

o I.KudreĦickis, G.Klāvs. Atjaunojamo enerăijas resursu izmantošanas 
ietekme uz nodarbinātības rādītājiem un ienākumu veidošanu reăionos // 
LU 65. konferences Vides pārvaldības sekcija (15.02.2007). 

o R.Bendere. Biogāzes ražošanas un izmantošanas perspektīvas Latvijā // 
LU 65. konferences Vides pārvaldības sekcija (15.02.2007). 

o J.Benders. Ekodizaina jēdziena attīstība vides pārvaldības studijās // LU 
65. konferences Vides pārvaldības sekcija (15.02.2007). 

o Jūrmalietis R., Benders J., Ernšteins R. Zinātnes komunikācijas studiju 
kurss LU VZPI // LU 65. konferences Vides pārvaldības sekcija 
(16.02.2007). 

o I.Midrij ānis, I.Petroniene, I.Dzērve, R.Ernšteins. Municipālās vides 
komunikācijas attīstība Latvijā // LU 65. konferences Vides pārvaldības 
sekcija (16.02.2007). 

o R.Ernšteins. Vides komunikācijas rīcības programmēšanas modelis: 
teorija un prakse piekrastes pašvaldībās Latvijā // LU 65. konferences 
Vides pārvaldības sekcija (16.02.2007).  

• R.Ernšteins, I.KudreĦickis, J.Benders, R.Jūrmalietis, R.Bendere.  
Environmental Management Development in Latvia: Theory and Practice // 
International Conference „Environmental Science and Education in Latvia and 
Europe”, February 9, 2007. 
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• R.Bendere. Atkritumu saimniecības attīstību veicinošie un kavējošie apstākĜi 
Latvijā. // 4. starptautiskā izstāde - konference „ATKRITUMU SAIMNIECĪBA 
2006”. Rīga, 2006. gada 9. novembris. www.lasa.lv/akt .  

• R.Bendere.  Elaboration and Implementation of the Regional Waste Management 
Plans in Latvia // International Conference „Decision Support For Waste 
Management in the EU”, June 11-12, 2007, Cracow, Poland. 

• R.Bendere. Characterization of waste management in Latvia (as EC member 
state) // International seminar in Kupiou, Finland , 2007, April 3-4.   

• R.Bendere, A.Viduzs, S.Ozola-Tiruma. Implementation of Biodegradable Waste 
Collection and Treatment System in Latvia // ISWA World congress „Challenging 
the future”, Amsterdam, September  24-27, 2007. 

• R.Bendere, A.Kreslins. Biowaste management in Latvia – Challenge for the 
future // 11th International Waste Management an Landfilling Symposium. 
Sardinia 2007.  

• I.KudreĦickis, Ē.LagzdiĦa. Interactive public involvement into local level 
planning: case study of Ziemelsuseja river basin // International  Conference 
"CIGSUD - Citizens and Governance for Sustainable Development", September 
28-30, 2006, Vilnius, Lithuania.  

• I.KudreĦickis, R.Ernšteins. Intersectoral Co- operation for Sustainable 
Development Policies and Planning in Coastal Regions // International 
Conference "GIGSUD - Citizens and Governance for Sustainable Development", 
September 28-30, 2006, Vilnius, Lithuania. 

• I.Kudrenickis, G.Klāvs. Local Policy Measures Promoting Sustainable Heating: 
Sustainable Conversion of District Heating System in Tukums // International 
seminar “Municipal & Regional Policies Promoting Sustainable Buildings and the 
Rational Use of Heat Energy”, October 04-06, 2006, Zalaegerszeg, Hungary. 

• R.Ernšteins, I.KudreĦickis, J.KauliĦš. Integrētā vides pārvaldība: piekrastes 
ilgtspējīga attīstība (Integrated Environmental Management: Coastal Sustainable 
Development)”  // Stenda referāts Starptautiskajā konferencē, organizētā ANO 
dekādes “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” ietvaros, “Vides zinātne un izglītība 
Latvijā un Eiropā (Environmental Science and Education in Latvai and Europe in 
the framework of UN Decade of Education for Sustainable Development)”, LR 
Vides Ministrija, Vides zinātnes un izglītības padome, ANO Attīstības 
programma Latvijā un Latvijas Vides aizsardzības fonds, Rīga,  09.02.2007. 

• M.Rudzīte, M.Bricis, R.Ernsteins. Vides komunikācijas sistēmprogrammēšana 
pašvaldību pārvaldībā: cilvēkresursu attīstības perspektīva // 10. starptautiskā 
zinātniskā konference „Cilvēkresursu attīstība zināšanu sabiedrībā”, Liepāja, 
2007. 

• R.Ernšteins. Vides komunikācijas sektorpolitikas attīstība: disciplinārā un 
integratīvā pieeja // 6. Starptautiskā zinātniski metodiskā konference „Cilvēks un 
vide”, Liepāja, 2007. 

• R.Ernšteins. Municipālās vides komunikācijas attīstība: vides informācija un 
izglītība, līdzdalība un vides draudzīga rīcība Liepājas pilsētā //  6. Starptautiskā 
zinātniski metodiskā konference „Cilvēks un vide”, Liepāja, 2007. 
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Pielikums # 4 
 

VZPI darbinieku zin ātniskās publikācijas 
 

• R. Ernšteins, I.KudreĦickis, J.Benders, R.Jūrmalietis, R.Bendere.  
Environmental Management Development in Latvia: Theory and Practice // Proc. 
of International Conference „Environmental Science and Education in Latvia and 
Europe” (February 8-9, 2007). RTU, Rīga, 13–16. 

• I.Kudrenickis, E.Lagzdina. Interactive public involvement into local level 
planning: case study of Ziemelsuseja river basin // In:  

o 1) “Abstracts of the 4th Intern. Conference "CIGSUD2006 -Citizens and 
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Vides zinātnes un pārvaldības institūta (turpmāk – VZPI) izstrādātās un realizētās 

maăistra studiju programmas Vides pārvaldība (turpmāk – Programma) mērėis ir sagatavot 
kvalificētus akadēmiski izglītotus vides pārvaldības speciālistus, kuri, risinot vides kvalitātes 
problēmas, spētu izmantot vides sistēmanalīzes interdisciplināro pieeju un strādāt 
multidisciplinārās (projektu) vides pārvaldības komandās. Programma orientēta uz studenta 
iepriekšējās diploma vai bakalaura studijās iegūtās specialitātes tālākās apguves nodrošināšanu 
atbilstoši vides pārvaldības kompleksajam raksturam un akadēmiskās vides zinātnes mūsdienu 
attīstības tendecēm, kā arī jaunu multi- un interdisciplināru zināšanu un prasmju ieguvi.  

Programma tiek realizēta 80 kp apjomā un, izpildot studiju programmas izvirzītās prasības, 
tās absolventi iegūst vides zinātĦu maăistra grādu (vides pārvaldībā).  

1. Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija 
1.1.-1.2. IzmaiĦas studiju programmas saturā un praktiskajā realizācijā. Studiju 

programmas satura, organizācijas un praktiskās realizācijas analīze, secinājumi un 
priekšlikumi darbības pilnveidei. 

Programmas saturs un tā realizācijas formas pilnībā atspoguĜo VZPI galvenos stratēăiskās 
darbības virzienus, respektīvi, 1) vides zinātnes un pārvaldības teorētisko un lietišėo attīstību, un 
2) sabiedrības vides komunikācijas un vides izglītības attīstību; šai darbībai pakĜauti arī studentu 
zinātniskie pētījumi (maăistra un kursa darbi).  

Programmas saturs un tā realizācijas metodes pašreizējā attīstības stadijā ir VZPI 
mācībspēku komandas un institūta sadarbības partneru ilggadīga akadēmiskā darba un zinātnisko 
& izglītības projektu ietvaros veiktās pētniecības rezultāts – pašnovērtējuma atskaites periodā 
Programmas struktūrā un metodoloăijā būtiskas izmaiĦas nav izdarītas. Atskaites periodā 
turpināta konkrētu kursu saturiskā papildināšana (t.sk. jaunu papildlekciju sagatavošana), 
didaktiskā optimizācija, nodarbību esošo izdales un demonstrācijas materiālu  aktualizācija un pat 
pārstrādāšana (ko nosaka globālo un Latvijas vides un vides pārvaldības procesu straujā dinamika 
mūsdienu apstākĜos, kā arī mācībspēku profesionālās pieredzes bagātināšanās) – piemēram, 
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kursos „Dabas zinātnes vides studijās”, „Vides integratīvo pētījumu metodoloăija”, „Vides 
zinātnes un pārvaldības paradigma”, „Uzvedības zinātnes vides studijās”, „Vides pārvalde: 
biodaudzveidība un dabas aizsardzība” u.c. Jāuzsver, ka programmas kursu optimizācija cieši 
saistīta ar paralēlajām izstrādnēm VZPI jaunizveidotajā profesionālā maăistra studiju programmā 
„Vides resursu pārvaldē”, kuras realizēšana uzsākta šajā atskaites periodā.  
 Būtisks ieguldījums Programmas optimizācijā ir jaunu mācību palīglīdzekĜu sagatavošana 
(t.sk. arī tādu, kuri nav tieši mērėorientēti konkrētiem Programmas kursiem, tomēr – pilnīgi vai 
daĜēji – izmantojami kā papildmateriāls Programmas realizācijā), kā arī esošo pārstrāde vai 
aktualizācija. Konkrēti, atskaites periodā izstrādāti mācību palīglīdzekĜi „Ilgtspējīgas attīstības 
pārvaldība” (autors R.Ernšteins), „Vides pārvaldība” (autors R.Ernšteins), „PiesārĦojuma 
novēršanas un attīrīšanas tehnoloăijas gaisa aizsardzības sektorā“ (autors I.KudreĦickis), „Sociālā 
vide: kultūrzinātniskā interpretācija” (autors R.Jūrmalietis), „Dabas resursi piekrastes pašvaldībā” 
(autors J.Benders) (visi papildināti arī ar atbilstošām lasāmgrāmatām). Būtiski pārstrādāts 
palīglīdzeklis „Energosaimniecība un gaisa aizsardzība“ (autors I.KudreĦickis). Minētie 
palīglīdzekĜi ir pieejami VZPI bibliotēkā; brošēti un CD elektroniskajā formatā.  

Programmas realizācijas (t.sk. administratīvās) aktualitātes tiek apspriestas VZPI 
darbinieku akadēmiskajās un metodiskajās sanāksmēs (kurās nepieciešamības gadījumā tiek 
iesaistīti arī programmas vieslektori, pieaicinātie eksperti), un tās optimizēšanas lēmumu 
pieĦemšanai tiek uzklausītas studentu vēlmes, viedokĜi (skat. SadaĜu 2).  
 

2. Studiju programmā studējošie 
2.1. Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā (studējošo priekšlikumi studiju 

procesa uzlabošanai, vērā Ħemtie studējošo priekšlikumi, darbība studentu līdzdalības 
veicināšanai u.c.) 

 
 
 
 
Studenti regulāri tiek aicināti izteikt ierosinājumus studiju programmas vadībai un 

mācībspēkiem studiju procesa pilnveidošanai – piedāvāto iespēju studenti arī izmanto, vairumā 
gadījumu priekšlikumus izsakot mācībspēkiem tieši nodarbībās un konsultācijās, kā arī īpaši 
interaktīvajos studiju semināros. Studentu vēlmes tiek Ħemtas vērā, izvēloties lauka studiju 
objektus kursa darbu izstrādei; izbraukumu neformālā, interaktīvu komunikāciju stimulējošā 
psiholoăiskā atmosfēra uzskatāma par papildus faktoru maăistrantu iesaistei studiju optimizācijas 
procesā. Studentu līdzdalību studiju procesa pilnveidošanā veicina arī studentu grupās veiktā 
anonīmā anketēšana (skat. sadaĜas 2.2. un 2.3.); neformālās pārrunas, cita starpā, Ĝauj arī labāk 
izprast šo anketēšanu rezultātus, konkretizēt anketēšanā iegūto informāciju. 

Pārrunās studenti izteikuši, piemēram, kritiskas piezīmes attiecībā uz biežajām izmaiĦām 
studiju kalendārajā plānā (tās saistītas, pirmkārt, ar vieslektoru iesaisti kursu realizācijā, kā arī 
mācībspēku projektu komandējumiem, izmaiĦām paralēli realizējamajā studiju programmā 
„Vides resursu pārvalde” un LU brīvās izvēles kursos), pauduši iebildumus pret eseju kā 
pārbaudes darba formas salīdzinoši lielo skaitu kursā (atskaites periodā to skaits attiecīgi 
samazināts – tā atstāta tikai kursā „Uzvedības zinātnes vides studijās”; tiesa, ir arī atzinīgi 
vērtējumi esejai kā savu atziĦu noformulēšanas prasmju un kreativitātes attīstības metodei, kas 
noderīga, piem., maăistra darba izstrādei), lūguši nodarbību izdales materiālus izsūtīt jau pirms 
lekcijām (tas arī tagad, cik iespējams, tiek darīts), kritizējuši vides apstākĜus mācību auditorijā (šī 
problēma tagad atrisināta, skat. sadaĜu 4) utml. 

2.2. Aptaujas par studiju programmu rezultātiem (rezultātu analīze, secinājumi, vērā 
Ħemtie rezultāti, priekšlikumi turpmākajam darbam) 

Pašnovērtējuma periodā veikta aptauja (standartizētā LU „Programmas anketa”; 
programmas kvalitātes rādītāji tiek izvērtēti 4 ballu skalā: „piln ībā apmierina”, „drīzāk 
apmierina”, „drīzāk neapmierina”, „pilnīgi neapmierina”) Programmas 2. kursa studentiem 
(analizētas 33 anketas). Aptaujātie maăistranti pārsvarā atzinīgi novērtēja studiju programmu 
kopumā – tās saturu, metodisko realizāciju, administratīvo nodrošinājumu; par to liecināja t.sk. 
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apstiprinošās atbildes uz anketas integratīvo jautājumu „Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka 
izvēlējāties šo studiju programmu LU” – tikai 6 anketās tika saĦemta atbilde „drīzāk 
neapmierina”. Īpaši pozitīvs vērtējums bija personāla attieksmei pret studentiem: tā pilnībā 
apmierina 20 studentus, drīzāk apmierina 10 studentus, un tikai 3 studenti to novērtēja kā „pilnīgi 
neapmierinošu”. Relatīvi kritisks vērtējums bija izvēles iespējām starp B daĜas kursiem – 12 
studentus tās „drīzāk neapmierina” un 4 „pilnībā neapmierina” (salīdzinājumam – 15 studentus 
tās pilnībā vai daĜēji apmierina, bet 2 studenti nav devuši vērtējumu); 2 studenti savu 
neapmierinātību izteikuši arī komentāros, abi uzsverot, ka B daĜas kursu realizācija būtu veicama, 
Ħemot vērā visu studentu intereses, un nevis īstenojot tikai tos kursus, kurus izvēlējies studentu 
vairākums (izvēles iespējas programmas B daĜā kritizētas arī iepriekšējā atskaites perioda 
anketēšanā). Kopējā atzinīgā vērtējuma kontekstā salīdzinoši kritiski tiek vērtēts arī studiju 
materiāli tehniskais nodrošinājums (11 studentus tas „drīzāk neapmierina”, bet 4 – pilnībā 
neapmierina; tikai 2 studenti te izsaka vērtējumu „pilnībā apmierina”). Konkretizējošu komentāru 
gan te Ĝoti maz – 1 students atzīmē, ka auditorijās pietrūkst svaiga gaisa un nav adekvāta 
apgaismojuma (vides kvalitāte auditorijās kritizēta arī iepriekšējā atskaites perioda studentu 
anketēšanā), otrs – ka būtu nepieciešami „jaudīgāki datori”. Pirmā, patiešām objektīvā pretenzija 
ir apmierināta (sīkāk skat. sadaĜā 4, atzīmēts arī 2.1.), otrā tomēr pieskaitāma subjektīvajām, 
specifiskajām vēlmēm (kas izpaustas atsevišėos komentāros, piemēram, 1 students uzskata, ka 
programmā pilnīgi nevajadzīga ir projektu vadības kursa iekĜaušana, cits izsaka priekšlikumu 
lielākam vides ėīmijas, vides fizikas, vides ekonomikas kursu īpatsvaram programmā utt.), kuru 
apmierināšana nav Programmas uzdevumu sekmīgas realizēšanas nepieciešamas nosacījums.  

Anketēšanā iegūto informāciju papildina un konkretizē individuālajās pārrunās ar 
studentiem iegūtā (skat. 2.1.), tā, piemēram, studentu mutiski izteiktā neapmierinātība par regulāri  
 
 
 
darbojošās VZPI bibliotēkas trūkumu daĜēji izskaidro anketās demonstrēto studiju materiāli 
tehniskā nodrošinājuma vērtējumu. Tiesa, šie divi sensitīvākie anketas punkti – materiāli 
tehniskais nodrošinājums un B kursu izvēle –  saistīti ar tādām studiju nodrošinājuma problēmām, 
kuras rada pirmām kārtām finansu resursu ierobežojumi. 

2.3. Aptaujas par studiju kursiem rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā Ħemtie 
rezultāti, priekšlikumi turpmākajam darbam) 

Augstāk minētās studentu anketēšanas ietvaros tika veikta arī aptauja par atsevišėiem 
studiju kursiem, lūdzot izvērtēt 9 to realizēšanā iesaistīto mācībspēku darbu (kopā 5 kursi). 
Anketas aizpildīja 14 studenti, un, lai arī vērtējumā, protams, bija vērojama individuālo viedokĜu 
atšėirības noteiktā izkliede, kopumā tomēr mācibspēku docējošās darbības dažādie aspekti / 
kvalitātes parametri tika vērtēti atzinīgi – proti, anketā iekĜautajiem konkrētajiem pozitīvā 
vērtējuma apgalvojumiem studenti pārsvarā „pilnīgi piekrita” vai „drīzāk piekrita” (atbilstoši 
anketā noteiktajai vērtējuma gradācijai 4 ballu skalā). Faktiski tikai 6 vērtējumos no kopējiem 
126 dominēja kritisks skatījums, proti, atbilde „drīzāk nepiekrītu” anketas apgalvojošajiem 
jautājumiem par mācībspēka darba kvalitāti. Komentāru bija maz, un tajos bija tikai atzinīgs 
vērtējums konkrētā mācībspēka darba kvalitātei. Anketēšanā iegūtie dati faktiski visai maz var 
palīdzēt mācībspēkiem viĦu docējošās darbības kritiskai pārvērtēšanai.  

2.4. Absolventu aptaujas rezultāti – atskaites periodā aptauja nav veikta. 
 

3. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls  

3.1. IzmaiĦas akadēmiskā un administratīvā personāla sastāvā atskaites periodā, 
personāla atlases un atjaunošanas procesa analīze un priekšlikumi turpmākai personāla 
attīstībai  

VZPI akadēmiskā un administratīvā personāla sastāvā atskaites periodā izmaiĦas nav 
notikušas. Akadēmiskā personāla kvalifikācija (akadēmiskie amati, zinātniskie grādi) un 
specializācija ir adekvāta augstākminētajiem struktūrvienības darbības stratēăiskajiem 
pamatvirzieniem: 5 darbinieki-mācībspēki ir ievēlēti akadēmiskajos amatos vides zinātnes 
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nozares vides pārvaldes apakšnozarē (1 profesors, 2 asociētie profesori un 2 docenti), pie kam 
personāla zinātniskie grādi atspoguĜo vides zinātnes / vides pārvaldības interdisciplinaritāti 
(doktora grādi pedagoăijā, fizikā, bioloăijā, ėīmijā, inženierzinātnēs), bet tālākā specializācija 
nodrošina gan VZPI darbības pamatvirzienu, gan konkrēti maăistra studiju programmas 
realizāciju (skat. pievienoto akadēmiskā personāla profesionālās darbības sfēru sarakstu 
Pielikumā Nr. 1). Šie vides zinātnes studiju un pētījumu metodoloăiski specifiskie nosacījumi / 
principi (t.i., interaktivitāte, interdisciplinaritāte, sistēmanalītiskā perspektīva, lietišėā orientācija) 
nosaka gan Institūta / programmas personāla atjaunošanas kritērijus (pamatdarba akadēmiskā 
personāla vidējais vecums ir 48 gadi), izvērtējot pretendentu specializāciju, pieredzi, prasmes, gan 
arī esošo darbinieku kvalifikācijas attīstības virzību, šo attīstību arī turpmāk realizējot zinātniskās 
komunikācijas un izglītības pasākumos (stažēšanās, kursi, konferences, semināri u.c.), paš-
izglītībā (literatūras studijas bibliotēkās un Internetā utml.), kā arī pētnieciskajos projektos. 
Personāla atjaunošanās saistīta pirmām kārtām ar vides zinātnes maăistru-Programmas 
absolventu, un doktorantu iesaistīšanu studijās un pētnieciskajos projektos (kas, t.sk. ietver šo 
studentu kā jauno docētāju vadīšanu un konsultēšanu). Protams, Programmas realizācijā piedalās 
arī vieslektori – citu LU fakultāšu un Latvijas augstāko mācību iestāžu docētāji, kā arī vides 
pārvaldības eksperti (kuri potenciāli nereflektē uz pastāvīgu darbu VZPI) no dažādām valsts 
pārvaldes institūcijām, pašvaldībām, NVO. 

3.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība atskaites gadā (dalība konferencēs, 
konferenču organizēšana, zinātniskie raksti, publikācijas, līdzdalība pētniecības projektos, 
studentu iesaiste pētniecībā u.c), tās ietekme uz studiju programmu 

 

 

   
VZPI akadēmiskais personāls ir plaši iesaistīts studiju programmai „Vides pārvaldība” 

tematiski atbilstošos pētnieciskajos projektos, sagatavojis publikācijas, kā arī organizējis un 
piedalījies dažādos zinātniskās komunikācijas pasākumos (kvantitatīvo informāciju skat. SadaĜā 
Nr. 8, kvalitatīvo – Pielikumos Nr. 2-4), t.sk., kā ikgadus, organizējot LU konferences vides 
pārvaldības sekcijas darbu, kā arī, papildus tradicionālajām zinātniskajām konferencēm, 
iesaistoties dažādos pieredzes apmaiĦas pasākumos. Pētnieciskajā darbā tiek regulāri iesaistīti arī 
Programmas studenti; atskaites periodā tie bija pirmām kārtām studentu vides pārvaldības 
lietišėie pētījumi Carnikavas un Sakas pašvaldībās ES INTERREG IIIB programmas projekta 
„Piekrastes ilgtspēja kā izaicinājums” ietvaros (konkrētāk skat. Pielikumu Nr. 5), taču iesaiste 
Institūta pētniecisko tēmu izstrādē tika un tiek īstenota arī maăistra darbu un individuālo kursa 
darbu ietvaros. Studentu maăistru darbu augsto kvalitāti apliecina fakts, ka pārskata periodā 
konkursos prēmēti 5 maăistru darbi un 2 vēl iesniegti dalībai konkursos. 

Akadēmiskā personāla pētnieciskās darbības un zinātniskās komunikācijas rezultāti – t.sk. 
gan konkrētās izstrādnes, gan arī uzkrātā pieredze (akadēmiskā kapacitāte) – izmantoti 
mācībspēku docēto programmas kursu saturiskajai un metodiskajai optimizācijai, bez tam 
projektu realizācijā tiek bagātināti arī studiju materiālie resursi (skat. sadaĜu 4).  

  
4. Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais 

nodrošinājums 

4.1. IzmaiĦas studiju programmas materiāli tehniskajā un metodiskajā nodrošinājumā    
Pārskata periodā ir jau daĜēji realizēts Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas finansēts 
projekts, kas būtiski uzlabojis materiāli tehnisko nodrošinājumu: vienā auditorijā ierīkota 
ventilācijas sistēma, iegādāts vēl viens multimediju projektors, portatīvais dators. Norit jaunas 
studiju auditorijas iekārtošana, datoru nomaiĦa datorklasē, telpu apgaismojuma uzlabošana. 
Projektā plānota arī bibliotēkas resursu papildināšana. 

4.2. Studiju programmas finansiālā, materiāli tehniskā un metodiskā nodrošinājuma 
analīze, secinājumi, attīstības iespējas un turpmākie uzdevumi 
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 Studiju programmas materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums ir pilnībā 
atbilstošs studiju kvalitātes nodrošinājuma prasībām. Pilnībā realizējot 4.1. punktā minēto 
projektu (līdz 2006.gada beigām), materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums tiks vēl 
uzlabots. Turpmākais prioritārais uzdevums ir VZPI bibliotēkas darbības sakārtošana. 

5. Ārējie sakari  

5.1. Jaunais sadarbībā ar darba devējiem un profesionālām organizācijām atskaites periodā 
Atskaites periodā saites ar darba devējiem un atbilstošajām profesionālajām organizācijām 

(piem., LR Vides ministriju, Reăionālajām vides pārvaldēm, LR Vides aizsardzības fonda 
administrāciju, Latvijas Atkritumu saimniecības asociāciju, Latvijas Pašvaldību savienību, 
vietējām pašvaldībām u.c.) tika tālāk attīstītas un, lielākoties, realizējas kopēju pētniecisko un 
studiju projektu ietvaros, pieredzes apmaiĦas un izglītības pasākumos (kurus organizējis VZPI, 
piemēram, LU 64. konferences Vides zinātnes nozares sekcijas Vides pārvaldības apakš-sekcija), 
kā arī vides un vides veselības pārvaldības institūciju vadošajiem speciālistiem tieši iesaistoties 
programmas realizācijā (piemēram, N.Kadiėis, Latvijas Vides, ăeoloăijas un  meteoroloăijas  
aăentūras Informācijas aprites nodaĜas vadītājs, Ē.Leitis, Vides ministrijas valsts sekretāra 
padomnieks  u.c.). Notiek arī sadarbība ar NVO, lielākoties semināru un projektu ietvaros. 

5.2. Darba devēju interviju, aptauju rezultāti, būtiskākie ierosinājumi secinājumi un 
priekšlikumi studiju programmas pilnveidei  

Atskaites periodā aptaujas nav veiktas, bet veiktās intervijas apstiprina esošās 
programmas pamatprincipu un pieeju adekvātumu un būtiski papildināšanas/pilnveidošanas 
priekšlikumi nav izteikti. Pašvaldību pārstāvji ierosina vairāk apgūt attiecīgās municipālās  

 

 

likumdošanas/normatīvo aktu prasības. Darba devēji atkārtoti ierosina arī bakalaura studiju 
programmas vides pārvaldībā izveidi EVF, kā arī, atjaunot LR izvērtējumu par koledžas 
programmas izveidi, īpaši pašvaldības speciālistu sagatavošanai, tādējādi veidojot pilnu studiju 
pakāpju spektru vides pārvaldības apguvē. 

5.3. Jaunais sadarbībā ar studiju programmām LU, Latvijā un ārpus tās robežām 
Institūta mācībspēki sadarbojas ar Ăeogrāfijas un Zemes zinātĦu  fakultāti (ĂZZF), 

Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāti u.c. LU fakultātēm un institūtiem, t.sk. uzaicinot 
viesdocentus un pašiem docējot dažādus lekciju kursus citās fakultātēs t.sk. asoc.prof. 
R.Jūrmalietis realizē kursu „Vides psiholoăija”, doc.J.Benders – kursu „Vides un kvalitātes 
vadības sistēmas”, prof. R.Ernšteins - kursu „Vides pedagoăija”.  
VZPI mācībspēki katru gadu realizē C izvēles kursus LU, šogad – „Vides politikas un pārvaldes 
pamati”, „Zinātnes komunikācija”. Sadarbībā ar ĂZZF tiek turpināta doktora studiju programmas 
„Vides zinātne” apakšprogrammas „Vides pārvaldība” realizācija. Tiek plānota jaunas doktora 
studiju programmas un arī promociju padomes izveide EVF. Uzsākta bakalaura studiju 
programmas izveide. 

Liepājas Augstskolas profesionālo studiju programmā „Vides pārvalde” VZPI mācībspēki 
sniedz konsultācijas, piedalās atsevišėu kursu docēšanā Notiek sadarbība arī ar RTU atbilstošām 
programmām, kā arī ar Rīgas StradiĦa universitātes darba un vides veselības struktūrvienībām. 

  Starptautiskā mērogā ilggadīga sadarbība turpinās ar Stokholmas universitāti un Vidus-
Zviedrijas universitāti (abas Zviedrijā), Roskildes universitāti (Dānija), Lineburgas universitāti 
(Vācija), Sonomas universitāti (ASV, Kalifornija), kā arī UNESCO UNITWIN sadarbības 
programmas ietvaros ar Kadizas universitāti Spānijā, Aveiro universitāti Portugālē, BoloĦas 
universitāti Itālij ā, Krievijas Hidrometeoroloăijas universitāti Pēterburgā (uzsākta līdzdalība 
Tempus/Tacis projektā par jaunas bakalauru studiju programmas izstrādi) utt.  

Tiek turpināta ārzemju augstskolu mācībspēku uzaicināšana un arī studente Lita PrātiĦa 
piedalījās ES Erasmus semestra apmaiĦā Lineburgas Universitātē (Vācija) un panākta vienošanās 
par docētāju sadarbību studentes maăistra darba vadīšanā. Pārskata periodā ārzemju studenti 
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programmā nav studējuši, bet to plānots uzsākt 2006./07. gadā. Institūtā arī realizēts ikgadējais 5 
dienu  apmācību kurss „Vides aizsardzība Latvijā” ar institūta mācībspēku lekcijām un lauka 
studijām studentu grupai no Lundas un Stokholmas Universitātēm Zviedrijā (2005. g. 
septembris), kā arī uzsākta detaĜplānošana jaunas kopējas maăistra studiju programmas 
realizēšanai.  

5.4. Studiju programmas ārējo sakaru analīze, attīstības iespējas 

 
Ārejo sakaru darbība jau kopš programmas starptautiskās izstrādes 1993.g. sekmīgi nodrošina tās 
konkurētspēju un tā pakāpeniski tiek attīstīta tālāk, taču cilvēkresursu un darba slodzes laika 
trūkums neatĜauj izvērst lielāko daĜu no ārzemju partneru piedāvājumiem un VZPI izstrādnēm, kā 
akadēmiskajā studiju procesā, tā arī vasaras universitāšu, tālākizglītības utt.piedāvājumu attīstībā. 

6. Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu, ieteikumu izpilde (ārējās ekspertīzes 
ieteikumu izpilde, sadarbības partneru priekšlikumu realizācija, pašu izvirzīto uzdevumu izpilde) 

Principiāli ārējās ekspertīzes un/vai sadarbības partneru ieteikumi netika saĦemti un tika realizēta 
ikgadējā programmas kursu atjaunošana un mācību metodisko materiālu papildināšana. Notika 
plānotā ( katrus divus gadus) programmas eksāmenu prasību un struktūras, kā arī to 
komplementaritātes moduĜos izvērtēšana un jaunu priekšlikumu izstrādāšana uzsākot 2006-07. 
st.g. – pilnībā atjaunota eksāmenu realizācijas sistēma maăistrantūras pirmajam semestrim un 
trešajam semestrim. Uzsākta jaunu vides pārvaldības studiju programmu izstrāde citos studiju 
līmeĦos. 

 

 

 

 

 

7. Studiju programmas SVID (stipro, vājo pušu, iespēju, draudu) analīze 
 

Programmas SVID analīze: 
 

Stiprums  
• Starptautiskā sadarbībā izstrādāta un 2004. gadā pārakreditēta, vides pārvaldības mūsdienu 

teorijas attīstībai un nacionālās vides specifikai atbilstoša studiju programma  
• Vides pārvaldības paradigmu atspoguĜojoša multidisciplināra mācībspēku komanda – 

daudzgadīga sadarbība ar pieredzi starptautisku, nacionālu un reăionālu vides pārvaldības, kā 
arī ilgtspējīgas attīstības un vides izglītības projektu realizācijā 

• Doktorantūras studentu pieaugošā loma studiju procesā un pētnieciskajos projektos 
• Mācībspēku – pamatdarbā un pieaicināto ekspertu – kapacitāte integrēt studiju programmā 

cilvēkvides straujo mainīgumu atspoguĜojošu videszinātniskās informācijas daudzveidību un 
apjomu (programmas dinamiskums)  

• Vides pārvaldības lietišėajai interdisciplinārajai problemātikai atbilstošu interaktīvo, lauka 
pētījumu, grupu darba u.c. metožu izmantošana 

• Studiju procesa administratīvā, materiāli tehniskā (t.sk. arī telpiskā) un mācību metodiskā 
(lasāmgrāmatas, lekciju konspekti, mācību līdzekĜi) nodrošinājuma adekvātums studiju 
programmas mērėim un uzdevumiem 

 
Vājums 
• Programmas finansiālo ierobežojumu noteiktās organizatoriskās nepilnības institūta 

bibliotēkas, mācību līdzekĜu izdošanas u.c. nodrošinājumā 
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Iespējas 
• Institūta starptautiskie sakari, kas nosaka pieredzes apmaiĦas, kvalifikācijas celšanas, 

pētniecības un izglītības projektu iespējas vides pārvaldības jomā un līdz ar to arī studiju 
programmas optimizēšanas un attīstības potences 

• Vides projektu izstrādes kapacitāte institūtā un jaunas attīstības iespējas Latvijai integrējoties 
Eiropas Savienībā 

• Plašie sakari ar pašreizējiem un potenciālajiem absolventu darba devējiem un atbilstošajām 
profesionālajām organizācijām to piesaistei studiju procesa pilnveidē 

• Pētnieciskās un izglītības darbības attīstība UNESCO Katedras (profesoru grupas) „Piekrastes 
vides līdzsvarota attīstība” ietvaros 

 
Grūtības 
• Studiju infrastruktūras pilnvērtīgs finansiālais nodrošinājums programmas realizācijā 

(neskaitot ārējo projektu papildu iespējas) 
• Vides zinātnes kā jaunas zinātnes nozares nacionālās zinātniskās un akadēmiskās 

klasifikācijas ierobežojumu utml. problemātika. 
• Vides zinātnes un tās apakšnozaru Ĝoti ierobežotais finansējums LR un profesionālo 

pētniecisko institūtu/organizāciju neesamība vides pārvaldībā 
 
 
 
 
 
 
 

8. Pielikumi (kvantitatīvie dati) 
 

8.1. Studējošo skaits: 

Dati uz 
atskaites 
gada 1. 
oktobri 

1. gadā 
imatri-
kulēto 

studentu 
skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 
mācās 

T.sk. 
par 

maksu 

Absol-
ventu 
skaits 

Eksma-
trikulēto 
skaits 
(Atbi-
rums) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005. 31 31 27     58 19 17 5 

            
 

8.2. Studējošo un absolventu aptaujas 

 Aptauja par studiju programmu: 
aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa 

studiju gadiem 

Aptauja par studiju 
kursiem: aptaujāto 
studiju kursu skaits 

Absolventu 
aptauja: 
aptaujāto 

absolventu skaits 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
2005./2006.  33     5 - 

u.t.t.         

 

8.3. Akadēmiskā personāla sastāvs (dati par LU ievēlēto personālu uz atskaites gada 1. oktobri): 
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Amats, grāds 2005./2006 u.t.t. u.t.t. 

Profesori 1   

Asociētie profesori 2   

Docenti 2   

Lektori:    

t.sk:       ar doktora grādu     

ar maăistra grādu     

citi*     

Asistenti:    

t.sk:       ar doktora grādu     

ar maăistra grādu     

citi*     

Akadēmiskais personāls KOPĀ 5   

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 
 

 

 

8.4. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) (dati uz atskaites gada 1. 
oktobri) 

Amats  2005./2006. u.t.t. u.t.t 

Viesprofesori  5   

Viesdocenti -   

Vieslektori: 16   

Studiju kursu docētāji (stundu 
pasniedzēji) 

   

t.sk:       ar doktora grādu  3   

ar maăistra grādu  10   

citi*  3   

Pieaicinātie mācībspēki KOPĀ    

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 
 

 

8.5. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme: 

 2005./2006. u.t.t. u.t.t. 
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Studē doktorantūrā -   

Ieguvuši doktora grādu -   

Apguvuši profesionālās pilnveides 
programmu 

-   

Akadēmiskajā atvaĜinājumā -   

 
 
8.6. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība: 

 

 2005./2006. u.t.t. u.t.t. 

Dalība pētnieciskos, akadēmiskos 
un citos projektos (projektu skaits) 

12   

Dalība zinātniskās konferencēs 
(konferenču skaits)  

7   

Pārskata gada laikā tapušo 
publikāciju skaits 

9   

Studējošo iesaiste pētnieciskos 
projektos (studējošo skaits) 

54   

 
 
 
 

 

 

8.7. Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiĦa: 

 Valsts 
Skaits pa akadēmiskajiem gadiem 

2005./2006. u.t.t. u.t.t. 
Mācībspēku apmaiĦa     

No Latvijas uz 
ārvalsti 

 0   
    
    

No ārvalsts uz 
Latviju 

             1   
    
    

Studējošo apmaiĦa     

No Latvijas uz 
ārvalsti 

Vācija 1   
    
    

No ārvalsts uz 
Latviju 

 0   
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Pielikums # 1 
 
 
 
 
 

LU VZPI akad ēmiskā personāla akadēmiskās  
un zinātniskās specializācijas jomas 

 
 

Prof., Dr.h. ped. Raimonds Ernšteins 
♦ Vides politika un pārvaldes sistēmas 
♦ Piekrastes līdzsvarota attīstība un Local Agenda 21 pašvaldībās  
♦ Vides komunikācija un konfliktu menedžments 
♦ Vides pedagoăija 
 

Asoc.prof., Dr.biol. Roberts Jūrmalietis 
♦ Vides veselība un vides psiholoăija 
♦ Ekoloăija un biodaudzveidības aizsardzība 
♦ Vides zinātne 
 

Asoc.prof., Dr. inž. Ivars KudreĦickis 
♦ Vides plānošana pašvaldībās 
♦ Energosaimniecības pārvalde  
♦ Gaisa un klimata aizsardzība 
♦ Interaktīvo metožu pielietošana vides studijās 
 

Doc., Dr. ėīm. Juris Benders 
♦ Dabas resursu pārvalde 
♦ Ūdens saimniecība 
♦ Ietekmes uz vidi novērtējums 
♦ Vide un tehnoloăija 
 

Doc., Dr. fiz. Rūta Bendere 
♦ Atkritumsaimniecības izveide un pārvalde 
♦ Ietekmes uz vidi novērtējums 
♦ Atkritumu kā enerăijas avota izmantošana  
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Pielikums # 2 
VZPI darbinieku iesaiste pētnieciskajos u.c. projektos 

 
• ES INTERREG programmas projekts „Eiropas piekrastes ilgtspējīgas attīstības 

novērtējums” (Evaluation Model for the Sustainable Development of European 
Coastal Zones - DEDUCE, Interreg IIIC programme, 2005-2007) – 170 000 E 
(R.Ernšteins, I.KudreĦickis, R.Jūrmalietis, J.Benders) 

• ES INTERREG programmas projekts ”Piekrastes ilgtspēja kā izaicinājums” 
(Coastal Sustainability as a Challenge – COASTSUST, Baltic Sea Region IIIB 
programme, 2005-2007)- 130 000 E (R.Ernšteins, I.KudreĦickis, R.Jūrmalietis, 
J.Benders) 

• ES 6.Ietvara programmas „Globālās izmaiĦas un Ekosistēmas” projekts 
„Advanced Techniques for the Evaluation of Sustainability Assessment Tools - 
SustainabilityA-Test’’  (project No.505328,  2005-2006) – 35 000 E 
(R.Ernšteins, I.KudreĦickis) 

• ES LIFE-ENVIRONMENT programmas projekts „Atbalsts integrācijai un 
sadarbībai telpiskās vides informācijas jomā” (ENVIFACILITATE – Integration 
of spatial environmental information across different themes, scales, resolutions 
and uses: added value of facilitating mechanisms, 2005-2006) – 84 000 E 
(R.Ernšteins, I.KudreĦickis, R.Jūrmalietis) 

• ES Leonardo da Vinči programmas projekts “Integrētā piekrastes pārvaldība; 
Multimēdiju tālmācību kurss” (COASTLEARN – a Multimedia Distance 
Training Programme on Integrated Coastal Zone Management, 2004-2005) – 
30 000 E (R.Ernšteins, I.KudreĦickis, R.Jūrmalietis) 

• ES INTERREG programmas projekts ”Sustainable tourism destinations 
development– Destilink, Baltic Sea Region IIIB programme, 2005-2007) – 
46 000 E (R.Ernšteins) 

• ES LIFE un REC Latvia projekts “Elaboration of new models for Ziemelsuseja 
river management based on ecosystems approach and involvement of citizens in 
local decision-making” (2002-2005) (R.Jūrmalietis, I.KudreĦickis)  

• EC sestā ietvara  programmas projekts  „Daudzfukcionāla perkolēta 
nanostrukturēta keramika, kas izgatavota no  hidroksilapatīta” – sadarbībā ar 
Latvijas Atkritumu saimniecības asociāciju - STRP504937-1, 2004-2007. 
(J.Benders, R.Bendere) 

• Infrastruktūras attīstības projekts: LVAFA  projekts „Tehniskā aprīkojuma  un 
informācijas  tehnoloăiju nodrošinājums  LU VZPI  organizācijai un 
koordinācijai”  realizēšanai – LU reă. Nr. 2005/2258  (J.Benders, vad.) 

• Sadzīves bioloăiski sadalāmo atkritumu pārstrāde izmantojot kompostēšanas 
tehnoloăijas, ES LIFE progr. projekts 2003. 1.10 -2005.31.12. (R.Bendere, vad.) 

• Bīstamo vielu iepakojuma apsaimniekošanas shēmas izstrāde un ieviešana 
pilotteritorijā Latvijā, VAF fin. projekts 2005 (R.Bendere, vad.) 

• Metodoloăijas izstrāde bioloăiski noārdāmo atkritumu anaerobajai pārstrādei 
lauku reăionos, VAF fin. projekts 2006 (R.Bendere, vad.) 
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Pielikums # 3 
 
 

VZPI darbinieku dalība zinātniskajās konferencēs u.c. zinātniskās 
komunikācijas pasākumos, to organizēšana 

 
Organizēšana un piedalīšanās 
• LU 64.konference: Vides zinātne: vides pārvaldības sekcija (I-III apakšsekcija; 9., 16., 

23.02.2006.). Piedalījās ar referātiem: I.KudreĦickis, J.Benders (apakšsekcijas vad.), 
R.Bendere, R.Jūrmalietis (apakšsekcijas vad.), R.Ernšteins (sekcijas org. un 
apakšsekcijas vad.) 

• Starptautiskā zinātniski praktiskā skola par integrētās piekrastes pārvaldību „Coastal 
Communication: From Theory to Practice” (Interreg Coastsust projekts), Jūrmala, 
2006.g.aprīlis: R.Ernšteins (sagatavošana, vadīšana, piedalīšanās), I.KudreĦickis 
(sagatavošana, vadīšana, eksperta darbs), J.Benders (sekcijas vadīšana, referāts), 
R.Jūrmalietis (piedalīšanās). 

• U.c. 
 
Individu ālie konferenču referāti: 
• K.Mežapuke, R.Bendere, Dz.Zarina, L.Dubova. Biowaste Recycling Technologies in 

Latvia // ECO-TECH’05, Waste to Energy, Bioremediation and Leachade Treatment,  
Kalmar, Nov.28- 30, 2005, Sweden 

• I.KudreĦickis, G.Klāvs. Latvian energy sector and greenhouse gasses mitigation 
policy // Executive Committee Meeting of European Fossil Energy Coalition FENCO-
ERA, Rīga, 03.novembris 2005 

• I.KudreĦickis, Ē.LagzdiĦa. Implementation of Ziemelsuseja river basin management 
project in Daugava river basin area: preparation of plan and indicators based 
monitoring reports // "Water Framework Directive Implementation Experience and 
Future Challenges in the Baltic States and Their Neighbourhood Countries", 
International Conference organized by Regional Environmental Centre, Peipsi Center 
for Transboundary Cooperation, Global Water Partnership in Central and East Europe 
and Jekabpils District Council, Jekabpils, Latvia, 27 October 2005 

• I.KudreĦickis, Ē.LagzdiĦa. Ilgtspējīgas attīstības indikatori un to loma ZiemeĜsusējas 
baseina situācijas novērtēšanā un plānošanā // Life ZiemeĜsusējas projekta Noslēguma 
konference starptautiskās konferences 'Ūdens struktūrdirektīvas ieviešanas pieredze un 
nākotnes uzdevumi Baltijas valstīs" ietvaros, Reăionālas Vides Centrs un Jēkabpils 
Rajona Padome, Jēkabpils, 26 oktobris 2005, 

• I.KudreĦickis, R.Ernšteins. Sustainable Coastal Development: Indicators Based 
Approach for Agenda 21 // ZiĦojums Ratzeburgas Vasaras semināra sekcijā, 
Ratzeburga (Vācija), 17.augusts 2006. 

• U.c. 
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Pielikums # 4 

 
VZPI darbinieku publikācijas 

 
� R.Bendere, Dz. ZariĦa. Bioloăiski sadalāmo atkritumu apsaimniekošana, R.: NRJ, 

2006. 155 lpp. 
� D.Zarina, L.Dubova, R.Bendere, A.Berzins, U.Viesturs. Comparison of different 

types of solid state fermentation techniques for waste biodegradation by 
composting, Proceedings of conference “BioPS2005”, October 25-26, 2005, 
pp.II.27-II.40. 

� R.Bendere, D.Arina, D.Zarina, L.Dubova. Treatment of low grade  bio waste, 14 
th European Biomass Conference, 17-21. October, Paris 2005, stand report, 
Proceedings of the International Conference Biomass for energy, Industry and 
Climate Protection  

� K.Mežapuke, R.Bendere, Dz.Zarina, L.Dubova. Biowaste Recycling 
Technologies in Latvia, ECO-TECH’05, Waste to Energy, Bioremediation and 
Leachade Treatment,  Kalmar, Nov.28- 30, 2005, Sweden, pp.105-112 

� R.Bendere et all. Biomass, Green energy for Europe, European Commission, 
2005. 46 pp 

� I.KudreĦickis, K.ĀboliĦa. Vietējā līmeĦa ieguldījums globālo klimata pārmaiĦu 
novēršanā  // M.KĜaviĦš (zin.red.) “Rīgas attīstības ilgtspēja: iespējas un 
izaicinājumi” (ISBN 9984-9486-7-6), Rīgas Dome, Rīgas Vides centrs “Agenda 
21” un LU Ăeogrāfijas un Zemes zinātĦu fakultāte, 2006, lpp.20-22. Tulkojums 
angĜu valodā: Local Contribution to Global Climate Change // M.KĜaviĦš (ed.) 
"Sustainability Trends in Riga based on European Common Indicators", Riga City 
Council, Riga City Environmental Center "Agenda 21'" and Faculty of Geography 
and Earth Science of University of Latvia, in CD format. 

� I.KudreĦickis, Ē.LagzdiĦa, K.KalniĦa. ZiemeĜsusējas baseina Monitoringa 
ziĦojums // Metodiskie materiāli "ZiemeĜsusējas upes baseina apsaimniekošanas 
sistēmas izveide, balstoties uz ekosistēmas pieeju un plašu sabiedrības līdzdalību 
lēmumu pieĦemšanā vietējā līmenī", Reăionālais Vides Centrs un Jēkabpils rajona 
Padome, Jēkabpils, 2006, 13 lpp. 

� I.KudreĦickis, Ē.LagzdiĦa. "Interactive public involvement into local level  
planning: case study of Ziemelsuseja river basin" // Intern. Conference "Citizens 
and Governance for Sustainable Development (CIGSUD)", September 28- 
30, 2006, Vilnius, Lithuania, Abstract – 1 page, Paper – 6 pages (accepted for the 
publication in Conference Proceedings) 

� I.KudreĦickis, R.Ernšteins. Intersectoral Co- operation for Sustainable 
Development Policies and Planning in Coastal Regions: Latvia case studies // 

Intern. Conference "Citizens and Governance for Sustainable Development 
(CIGSUD)", September 28-30, 2006, Vilnius, Lithuania, Abstract – 1 page 
(accepted) 

� u.c. 
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Pielikums # 5 

 
 

VZPI studentu iesaiste pētnieciskajos projektos 
 

Katru gadu studiju programmas „Vides pārvaldība“ kursos 
      -  „Vides politika un līdzsvarota attīstība” (VidZ 6023, prof.Ernšteins) un  
      - “Vides pārvaldības sistēmas” (VidZ 5152, prof.Ernšteins)  
tiek realizēti kursa projekta grupu darbi ar lauka studijām, kuru rezultāti tiek izmantoti 
VZPI realizētajos projektos. 2005/2006. akad. gadā kursa darbu izstrāde tika saistīta ar 
VZPI realizēto ES INTERREG IIIB programmas projektu ”Piekrastes ilgtspēja kā 
izaicinājums”: 
      - rudens semestrī tika veikta 2. kursa maăistrantu kursa darba „Piekrastes pašvaldības 
ilgtspējīgas attīstības rīcības programmas vadlīnijas” izstrāde Carnikavas pašvaldībā; 
sektori (darba grupas): 

� „Vides komunikācija un cilvēkresursu attīstība” (studenti I. Midrijānis, I. 
Petroniene, I. Jansone, K.KĜavenieks, J. Kovals, I. Beihmane; vad. prof. 
R.Ernšteins),  

� „Ilgtspējīgas ekonomikas attīstība” (studenti – A.Ozola-Matute, M.Kurte, 
N.Rubina, V.Mičurova, J.Lazda, R.Breidaks; vad. asoc. prof. I.KudreĦickis), 

� „Sociālās vides attīstības, kultūrvides un veselības aizsardzība” (studenti – G. 
Ante, A.CeriĦa, I. Ėergalve, S.Līsmane, D. Pužule, I. Umule; vad. asoc. prof. 
R.Jūrmalietis) 

� „Dabas vides attīstība” (studenti – I.Gronska, I.Rēpelis, J.Apsīte, J.Geks, I. Riže, 
G.Freimane, L.Saukante, M.Ruhmane, A.Krauze; vad. doc. J. Benders) 

 

      - pavasara semestrī – 1.kursa studentu kursa darba „Piekrastes integratīvās politikas 
plāna vadlīnijas” izstrāde Sakas novada pašvaldībā; sektori (darba grupas): 

� „Integratīvā piekrastes plānošana” (studenti M. Rudzīte un M. Bricis; vad. prof. 
R.Ernšteins) 

� „Vides komunikācija un cilvēkresursu attīstība” (studenti D. Rika, I. Gulbe, G. 
Starts, V. Antons, L. Petrāne; vad. prof. R.Ernšteins). 

� „Teritorijas fiziskā un ekonomiskā attīstība” (studenti S.AuniĦa, L.Brauna, 
L.BeĜska, O.Neilands; vad. asoc. prof. I.KudreĦickis) 

� „Biodaudzveidība un dabas aizsardzība” (studenti – L.Pabērza, I.Ruskule, 
R.SeĜezĦovs, M.Vanaga; vad. asoc. prof. R.Jūrmalietis) 

� „Sociālā vide. Vides veselība. Kultūrvide, tūrisms” (studenti – A.BērziĦa, 
G.KĜavinska, L.Petrāne, D.Trapenciere; vad. asoc. prof. R.Jūrmalietis).  

� „Ūdenssaimniecība, energosaimniecība, klimata un gaisa aizsardzība” (studenti – 
G.Benga, J.Ronimoiss, I.Černovska, R.Martišauska; vad. doc. J.Benders) 

� „Atkritumsaimniecība” (studenti – A.ViĜuma, G.KalniĦa-Pokšāne, I.Pēkainis, 
A.Plots; vad. doc. R.Bendere 
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 Ievads 
Maăistra studiju programma Vides pārvaldība tiek realizēta 80 KP apjomā un izpildot 

studiju programmu un aizstāvot maăistra darbu tās absolventi iegūst vides zinātĦu 
maăistra grādu ( vides pārvaldībā). 2004./2005. ak. g. programma tika pirmoreiz realizēta 
pēc jaunās pārakreditētās studiju programmas ( atbilstoši programma ir saskaĦota ar 
visām pamatprasībām augstākās izglītības realizācijai), kas deva iespēju praksē pārbaudīt 
visu četru pārstrādāto studiju semestru saturu un procesu ( tomēr neviens absolvents vēl 
nav apguvis jauno programmu pilnā apjomā), kas pašnovērtējuma izstrādes gaitā tika 
novērtēts Ĝoti pozitīvi ( to netieši apstiprina arī divkārt pieaugušais pirmā kursa studentu 
skaits, kuri studē par pašu līdzekĜiem, pie tam, VZPI šogad piedāvāja studijām arī jaunu 
profesionālā maăistra studiju programmu Vides resursu pārvaldē). 

Lai arī programma iepriekšējos gados tikai vērtēta Ĝoti augstu, arī šajā pašnovērtējuma 
periodā turpinājās pastāvīgs darbs pie vājo pušu samazināšanas un grūtību novēršanas, 
kas, domājams šajā gadā paveiktā rezultātā, būtiski varētu mainīties nākošajā studiju 
gadā, jo zemāk minēto problēmu samazināšanai ir objektīvs raksturs, kuru izmaiĦas 
iespējamas tikai ar ārējā finansējuma un kopējās LU infrastruktūras izmaiĦām. 
 

       6.1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi 
  

6.1.1. Studiju programmas mērėis ir sagatavot kvalificētus akadēmiski izglītotus 
vides pārvaldības speciālistus, kuri, risinot vides kvalitātes problēmas, spētu izmantot 
vides sistēmanalīzes interdisciplināro pieeju un strādāt multidisciplinārās (projektu) vides 
pārvaldības komandās. 
 6.1.2. Programmas uzdevumos ietilpst studenta iepriekšējās diploma vai bakalaura 
studijās iegūtās specialitātes tālākās apguves nodrošināšana atbilstoši vides pārvaldības 
kompleksajam raksturam un akadēmiskās vides zinātnes mūsdienu attīstības tendecēm, 
kā arī jaunu multi- un interdisciplināru zināšanu un prasmju ieguve. Studiju programmā 
apgūstamo zināšanu un prasmju kopumu raksturo gan studenta iepriekš iegūtās 
specialitātes (zinātnes nozares), gan dabas, sociālo un humanitāro zinātĦu kopumā 
videszinātniskā interdisciplinarizācija, kā arī šo zinātĦu mijiedarbība un savstarpējā 
integrācija holistiskās / postmodernās paradigmas ietvaros. 

 
6.2. Studiju programmas organizācija  
 
6.2.1. Programmas apjoms ir 80 kredītpunkti. Tā tiek realizēta  pilna laika studiju 

formā (4 semestri). Programma atbilst LR Izglītības klasifikācijas tematiskās grupas 
„Pakalpojumi” tematiskās jomas „Vides aizsardzība” vispārējiem noteikumiem un 
specifiskajām prasībām studiju procesam vides pārvaldībā (kods 46853). Programma tiek 
organizēta modulārā struktūrā, t.i. tematiskos blokos apvienotiem saturiski radniecīgiem, 
informatīvi savstarpēji saistītiem kursiem. Īpaša uzmanība veltīta maăistra darba 
izstrādei: programmā ir iekĜauti specsemināri, kas palīdz studentam vides problēmu 
izziĦā un pētījuma tēmas izvēlē, tā realizēšanā atbilstoši zinātniskās metodoloăijas 
prasībām, pētījuma rezultātu reprezentācijā, argumentācijā un referēšanā, korektā 
noformēšanā utml. 
 Programmu vada un apkalpo LU VZPI štata personāls sadarbībā ar Ekonomikas 
un vadības fakultātes Domi, tās realizācijā kā stundu pasniedzēji piedalās arī mācībspēki 
un eksperti no citām LU fakultātēm, kā arī citām LR augstskolām, valsts pārvaldes 
institūcijām, profesionālajām asociācijām.  
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6.2.2.  Programmas struktūra pilnībā atbilst VZPI nolikumā (apstiprināts LU 
Senāta sēdē 27.12.1999, lēmums Nr.164) izvirzītajam Institūta darbības mērėim -  
„veidot un realizēt starpdisciplināras pētniecības un studiju programmas vides zinātnē / 
vides pārvaldībā”. Programmas saturs un tā realizācijas formas pilnībā atspoguĜo VZPI 
galvenos stratēăiskās darbības virzienus, respektīvi, 1) vides zinātnes un pārvaldības 
teorētisko un lietišėo attīstību, un 2) sabiedrības vides komunikācijas un vides izglītības 
attīstību; šai darbībai pakĜauti arī studentu zinātniskie pētījumi (maăistra un kursa darbi).   
 

6.3. Studiju programmas praktiskā realizācija 
  

6.3.1. Izmantotās pasniegšanas metodes  
Akadēmiskās vides zinātnes sadaĜa (moduĜi „Interdisciplinārā vides izziĦa un 

pārveide” un „Integratīvā vides zinātne”) tiek apgūta g.k. lekciju formā, savukārt 
programmas teorētiskās un lietišėās vides pārvaldības (moduĜi II-IV, skat. pielikumu # 1) 
daĜa tiek realizēta gan lekcijās un semināros, gan izbraukuma (lauka) studijās, t.sk. 
iesaistot mācībspēku komandu (kā konsultantus), grupu darbā, pētījuma atskaišu / 
protokolu sagatavošanā, prezentācijā un diskusijās utt. Minētais metožu spektrs tiek 
izmantots g.k. kursa darbu municipālajā vides politikā, municipālajā vides pārvaldībā un 
dabas resursu pārvaldē izstrādē (minētie kursa darbi tiek realizēti attiecīgi sekojošu kursu 
ietvaros „Vides politika un līdzsvarota attīstība” un „Vides pārvaldības sistēmas”, kā arī 
modulī „Vides pārvalde:”), tāpat arī maăistra pētījumam veltītajos vides sistēmanalīzes 
problēmsemināros un nodarbībās „Vides integratīvo pētījumu metodoloăija”. Mācību 
metožu izvēle saistīta ar programmas mērėī deklarēto saturisko un didaktisko principu 
(interaktivitāte, interdisciplinaritāte, sistēmanalītiskā perspektīva, lietišėā orientācija) 
realizāciju un nodrošina akadēmiskās zinātniskās pētniecības zināšanu un iemaĦu, kā arī 
vides pārvaldības problēmsituāciju risināšanas prasmju apguvi, kā arī  teorētisko zināšanu 
pielietojumu studentu profesionālās darbības un praktiski orientētu problēmu risināšanas 
kontekstā. 

 
6.3.2. VZPI akadēmiskais personāls un arī palīgpersonāls regulāri piedalās 

starptautiskajos un vietējas nozīmes zinātniski lietišėajos komunikācijas pasākumos 
(pētījumu prezentācija, pieredzes apmaiĦa, sadarbības projektu koordinācija), kuru 
rezultāti izmantoti mācībspēku docēto programmas kursu saturiskajai un metodiskajai 
optimizācijai (sarakstu skat. pielikumā # 2). 
 VZPI akadēmiskā personāla pētnieciskās darbības tēmas saistītas ar docējošo 
darbību studiju programmā „Vides pārvaldība” un līdz ar to šo pētījumu realizācija 
uzskatāma par kursu adekvātas kvalitātes nepieciešamu nosacījumu. Projektu realizācijas 
ietvaros tiek bagātināta gan mācībspēku akadēmiskā kapacitāte, gan arī studiju materiālie 
resursi, tā, piemēram, Institūta dalība ES Sestā ietvara projektā „Advanced Techniques 
for Evaluation of Sustainability Assessment Tools” pilnveido studiju programmā 
pielietojamās pētniecības metodes līdzsvarotas attīstības jomā.   
 

6.3.3. Studentu iesaistīšana pētnieciskajos projektos – kursa, bakalaura, maăistra, 
doktora darbu izstrādāšanas procesā.  
Programmas „Vides pārvaldība” ietvaros izstrādātie maăistrantu lietišėā pētījuma darbi 
(ietverot lauka studijas konkrētās teritorijās), kuros studenti pilnveidoja gan vides 
pārvaldības disciplinārās un integratīvās darbības, gan grupu/komandu darba prasmes: 

• Sadarbībā ar Cēsu pilsētas domi izstrādāts pētījuma darbs „Pašvaldību 
vides politikas plāna vadlīnijas: Cēsu pilsēta” – 2005.gada pavasaris 
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(maăistra studiju programmas „Vides pārvaldība” studentu grupa; 
vadītāji - prof. R.Ernšteins, asoc.prof. R.Jūrmalietis, asoc.prof. 
I.KudreĦickis, doc. J.Benders, doc.R.Bendere, doktorants Ē.Leitis) 

• „Piekrastes pašvaldības pilotteritorijas ilgtspējīgas attīstības politikas un 
rīcības programmas vadlīnījas: MangaĜsalas teritorija (Rīgas pilsēta)” – 
2004. gada  rudens (maăistra studiju programmas „Vides pārvaldība” 
studentu grupa; vadītāji - prof.R. Ernšteins, asoc.prof. R.Jūrmalietis, 
asoc.prof. I.KudreĦickis, doc. J.Benders, doc.R.Bendere, doktorants 
Ē.Leitis). 

Tāpat studenti 3. semestrī izstrādā individuālus pētnieciskos projekta darbus 
dažādos vides pārvaldības sektoros, kā arī veic projektēšanas metodes 
piemērošanu lauku studijās apgūtajās teritorijās. Maăistra darba izstrādes gaitā, 
īpaši 4. semestrī, arī nepieciešams veikt empīriskus pētījumus konkrētās 
teritorijās un institūcijās Latvijā. 

 
6.3.4. Mācību prasmes kursi studiju programmā. 
Institūta dažādu pasniedzēju realizētās  lekcijas un semināri „Vides integratīvo 

pētījumu metodoloăijā” un, jo īpaši, speciāli strukturētā un visos 3 semestros notiekošā  
kursā Vides sitēmanalīze, pilnveido studentu izpratni par izmantojamām pieejām vides 
zinātnē un prasmes vides pētniecisko metožu pielietošanā; vispārīgās kritiskās 
domāšanas, konspektēšanas, liela apjoma un pretrunīgas informācijas analīzes utml. 
iemaĦas studenti apguvuši jau iepriekšējās bakalaura līmeĦa studijās.   

Maăistratūras programma ir orientēta uz pētniecības un analīzes metožu praktisku 
apguvi, kas būs tālāk nepieciešamas vides pārvaldības speciālistam. Metožu apguve 
notiek savstarpēji saskaĦoti gan dažādu konkrētu kursu laikā, gan speciālajā kursā 
“Integrētas vides pētījumu metodes”, gan vides sistēmanalīzes kursa semināros - kas 
kopumā nodrošina plašu un daudzveidīgu apgūstamo metožu spektru. Kā konkrētas šādi 
apgūstamās metodes var tikt minētas: 
• problēmas formulējums un problēmas analīze, veidojot problēmu cēloĦu - seku koku 

(kurss” Vides plānošana un PA”), 
• problēmsituāciju analīze: sistēmas elementu definīcija, sistēmas elementu analīze un 

sintēze  (“Vides zinātnes paradigma”, “Vides sistēmanalīze”) 
• sistēmas stāvokli un procesus raksturojošo indikatoru izstrāde (sākotnējā 

identifikācija, to pielietojamības vērtējums un to optimizācijas process; ” Vides 
plānošana un PA”, “Vides sistēmanalīze”) 

• mērėu, uzdevumu un rīcību savstarpēji saskaĦota hierarhiska izstrāde un izvērtējums, 
izmantojot rīcību plānošanas metodoloăiju (” Vides plānošana un PA”, “ Vides 
informācija” , “Projektu vadība”, “Vides sistēmanalīze”). 

• Utml. 
Konkrētajos lekciju kursos tiek apgūtas konkrētas metodes, savukārt šo metožu integrēta 
izmantošana tiek veikta kursa projektu laikā, izstrādājamu 2.un 3.semestrī kursā Vides 
politika un kursā Vides pārvaldes sistēmas. Līdz ar to kursa projekti ne tikai tālāk izvērš 
šo divu kursu tematiku, kuru sastāvā tie ietilpst, bet arī integrē pārējos kursos apgūtās 
zināšanas un metodes. Līdz ar to tie kalpo kā efektīvs instruments studentu sagatavošanai 
maăistra darba izstrādei. 
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6.4. Vērt ēšanas sistēma 

 
Kopš studiju programmas izstrādes pirmsākumiem sadarbībā ar ES universitātēm un 

ievērojot tās modulāro specifiku, tiek piemērota nepārtraukta programmas realizācijas un 
arī attīstības vērtēšana (formāla un neformāla), rezultātus apspriežot VZPI akadēmiskajās 
sēdēs un pieĦemot lēmumus studiju programmas padomē to tūlītējai realizācijai studiju 
procesā.  

Maăistrantu zināšanas un prasmes tiek vērtētas interaktīvajās diskusijās vides 
sistēmanalīzes u.c. problēmsemināros, rakstiskajos pārbaudījumos, patstāvīgo individuālo 
darbu un grupu darba (kursa darbi, projekta darbi, esejas) sagatavošanā un prezentācijās. 
Galvenie vērtējuma kritēriji eksāmenos ir: 

− sistēmisms, 
− indukcijas un dedukcijas prasmes, 
− interdisciplinaritāte, 
− kreativitāte, 
− teorijas un prakses sasaiste, 
− pragmatiskums, 
− zinātniskais ētiskums 
− atbilstība konkrētā kursa specifiskajām saturiskajām prasībām. 

Kursa/projektu darbu vērtējumā tiek ievēroti šādi kritēriji: 
− darba tēmas nozīmīgums: prasme atsegt un pierādīt izvēlētās tēmas nozīmīgumu 

saistībā ar valsts, reăionu, pašvaldību vides un attīstības problēmām, 
− mērėa grupu definējums: prasme izvēlēties stratēăiskās mērėgrupas un parādīt kursa 

darbā risināto problēmu saistību ar šo mērėgrupu interesēm (kritērijs izriet no tā, ka 
‘’Vides pārvaldība’’ ietilpst Izglītības tematiskajā grupā „pakalpojumi”), 

− problēmu identifikācijas kvalitāte: prasme identificēt un raksturot izvēlētās 
problēmas,  

− risinājumu kvalitāte: prasme izstrādāt savstarpēji integrētus un koherentus 
risinājumus (darbības plānu) piedāvātās problēmas risinājumam, 

− izvēlētās metodikas pamatojuma kvalitāte: prasme pierādīt, kāpēc izvēlētā risinājuma 
ieviešanai ir izmantota tieši šī metodika, alternatīvu vērtējums, 

− risinājumu novitātes pakāpe (vērtējuma „izcili” saĦemšanai piedāvātajiem 
risinājumiem ir jābūt oriăināliem un jāpiedāvā būtisks tā sauktās pievienotās vērtības 
elements), 

− indikatoru piedāvājums paredzamo rezultātu sasniegšanas vērtējumam: prasme 
izstrādāt praktiski pārbaudāmus indikatorus paredzētā darbības plāna ieviešanas 
novērtējumam, 

− risinājumu ilgtspējība. Tiek novērtēts: a) kādā mērā piedāvātie risinājumi var dot 
paliekošu iespaidu uz mērėa grupu, b) vai piedāvātie risinājumi ir izmantojami citām 
mērėgrupām, citā teritorijā utml., c) piedāvāto risinājumu finansiālā ilgtspējība. 

− resursu plānošanas kvalitāte. Prasme detalizēti plānot risinājumu ieviešanai 
nepieciešamos cilvēkresurus, materiālos resursus un finansu resursus, plānojuma 
loăiskums, detalizācija un pamatotība. 

 
Kursa docētājs izstrādā eksāmena un citu pārbaudījumu saturu saskaĦā ar kursā 

noteiktajiem mērėiem un uzdevumiem. Piemēram, „Dabas resursu pārvaldes” kursa 
eksāmenā ietilpst integrēta rakstura jautājumi par dažādu dabas resursu pārvaldes 
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sektoriem. Eksāmena jautājumu sagatavošanu docētājs veic kopā ar citiem kursa 
realizēšanā iesaistītajiem mācībspēkiem. Parasti tiek izstrādāti divi jautājumu varianti. 
Atsevišėos kursos tiek realizēts gan gala pārbaudījums, gan rakstiskais pārbaudījums 
kursa vidusdaĜā, kuram ir noteikts ieguldījums kopējā vērtējuma – šāda vērtēšana tiek 
izmantota kursiem, kuru apjoms pārsniedz 2 kredītpunktus. 

Studentu zināšanas un prasmes tiek vērtētas katru semestri nepārtraukti. 
Studenti pastāvošo vērtēšanas sistēmu atzīst par labu (to parāda aptaujas anketas), jo 

tā nostiprina iegūtās zināšanas, veicina patstāvīgo un pastāvīgo darbu, kā arī disciplinē 
sistemātisku sagatavotību nodarbībām. 
 

6.5. Studenti 
 
6.5.1.Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
Semestra beigās studentu grupās tiek veikta anonīma anketēšana, lūdzot novērtēt 

programmas kursu kvalitāti (saturs, metodes, noderīgums) un piedāvāt ieteikumus kursu 
optimizēšanai un jaunveidošanai, kā arī novērtēt programmas administratīvo un tehnisko 
organizēšanu. Studenti regulāri tiek aicināti izteikt ierosinājumus studiju programmas 
vadībai un mācībspēkiem studiju procesa pilnveidošanai – piedāvāto iespēju studenti arī 
izmanto, vairumā gadījumu priekšlikumus izsakot mācībspēkiem tieši nodarbībās un 
konsultācijās, kā arī īpaši interaktīvajos studiju semināros. Studentu vēlmes tiek Ħemtas 
vērā, izvēloties lauka studiju objektus kursa darbu izstrādei; izbraukumu neformālā, 
interaktīvu komunikāciju stimulējošā psiholoăiskā atmosfēra uzskatāma par papildus 
faktoru maăistrantu iesaistei studiju optimizācijas procesā.  

 
6.5.2. Studentu aptaujas (ietverot katra pasniedzēja un katra studiju kursa aptauju), 

analīze, rezultāts 
Pašnovērtējuma periodā veikta studentu aptauja (LU aptaujas anketa) 2 studiju grupās 

(2. un 3. semestra maăistranti); kopā analizētas 42 anketas. Konkrētu mācībspēku darbu, 
docēto kursu realizāciju studenti vērtēja atzinīgi, proti, kursa anketā iekĜautajiem 
kvalitātes parametriem, kas bija noformulēti kā pasniedzēja darba dažādus aspektus 
pozitīvi vērtējoši apgalvojumi studenti pārsvarā „piln īgi piekrita” vai „drīzāk piekrita” 
(atbilstoši anketā noteiktajai vērtējuma gradācijai 4 ballu skalā). Maăistranti pārsvarā 
atzinīgi novērtēja arī studiju programmu kopumā – tās saturu, metodisko realizāciju, 
tehnisko un administratīvo nodrošinājumu; par to liecināja t.sk. apstiprinošās atbildes uz 
anketas integratīvo jautājumu „Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo 
studiju programmu LU” – tikai 5 anketās tika saĦemta atbilde „drīzāk neapmierina”.  

Līdzās pozitīvajam vērtējumam respondenti izteica arī kritiskas piezīmes, 
demonstrējot te visai plašu viedokĜu spektru, kurā akcentējās iebildumi pirmām kārtām 
attiecībā uz izvēles iespējām programmas B daĜā (17), uz studiju materiāli tehnisko 
nodrošinājumu (12) (komentāros te tiek kritizēta vides kvalitāte auditorijās), uz studijām 
nepieciešamās literatūras pieejamību LU bibliotēkās (11), uz iespējām klausīties lekcijas 
pie vieslektoriem (11). Faktiski, šie iebildumi saistīti g.k. ar tādām studiju nodrošinājuma 
problēmām, kuras rada pirmām kārtām finansu resursu ierobežojumi.  

Studiju programmas tālākajā attīstībā tiks Ħemti vērā arī studentu ieteikumi kursos 
iekĜaut saturam specifisko terminoloăiju svešvalodā, kā arī nodrošināt kursu apguves 
iespējas arī elektroniskā formā. Attiecībā uz iepriekšējā atskaites perioda anketēšanā 
izteiktajām studentu kritiskajām piezīmēm jāatzīmē, ka tās Ħemtas vērā studiju 
optimizācijas procesā, tā, piemēram, moduĜa „Integratīvā vide zinātne” atsevišėo kursu 
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saturs pilnveidots, akcentējot iekšmodulārās interdisciplinārās tematiskās saites, lekcijās 
plašāk tiek izmantoti multimēdiji utt. 

 
6.5.3. Studentu atbalsta dienesti (padomdevēju, konsultāciju, individuālu nodarbību, 

nodarbošanās ar nesekmīgajiem). 
Studentu atbalsts ietver studiju administrācijas (programmas direktors, institūta 

direktora vietniece un studiju metodiėe), kā arī mācībspēku konsultatīvo un tehnisko 
palīdzību maăistrantiem konkrētās problēmsituācijās; mācībspēku atbalsts tiek realizēts 
oficiāli paredzētajos konsultāciju laikos, kā arī studentam iepriekš vienojoties ar konkrēto 
mācībspēku. Īpaši plašs atbalsts tiek sniegts izstrādājot maăistra darbus – gan mācībspēku 
komandas semināros, gan dažādu mācībspēku neatkarīgās konsultācijās ( ievērojot tēmu 
daudzdimensionalitāti), papildus oficiālā vadītāja darbam.  

Viss mācību palīgpersonāls arī ir ieguvis maăistra grādus vides zinātnē vai 
pedagoăijā. Ievērojams informatīvais un studiju procesa konsultatīvais darbs tiek 
ieguldīts atbalstot/palīdzot parādniekiem (arī nesekmīgajiem), īpaši piemērojot darbības 
strādājošo programmas studentu (vairākums studentu jau ilgstoši strādā vides pārvaldības 
laukā)  iespēju apstākĜiem. 

 
6.5.4. Absolventu aptaujas, nodarbinātības rezultāti un darba devēju apmierinātība 

ar beidzējiem.  
Absolventu aptaujas pašnovērtējuma periodā netika veiktas, jo programma ir 

pārveidota un tikko pārakreditēta, tāpēc absolventu vēl nav. Savukārt, iepriekšējo gadu 
absolventu aptaujas, nodarbinātības rezultāti un darba devēju apmierinātība ar beidzējiem 
bija loti pozitīvi vērtēta.  
 

6.6. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais 
personāls   
 
6.6.1. Akadēmiskā un administratīvā personāla skaita attiecības pret studentu skaitu 

studiju programmā - 7,7 
 
6.6.2. Personāla kvalifikācijas atbilstība struktūrvienības mērėu un uzdevumu 

īstenošanai   
VZPI akadēmiskā personāla kvalifikācija (akadēmiskie amati, zinātniskie grādi) un 

specializācija ir adekvāta augstākminētajiem struktūrvienības darbības pamatvirzieniem: 
5 darbinieki ir ievēlēti akadēmiskajos amatos vides zinātnes nozarē vides pārvaldes 
apakšnozarē (1 profesors, 2 asociētie profesori un 2 docenti; atskaites periodā notikušas 
abu asociēto profesoru pārvēlēšanas), personāla zinātniskie grādi atspoguĜo vides zinātnes 
/vides pārvaldības interdisciplinaritāti (doktora grādi pedagoăijā, fizikā, bioloăijā, ėīmijā, 
inženierzinātnēs), bet mācībspēku tālākā specializācija nodrošina gan VZPI darbības 
pamatvirzienu, gan konkrēti maăistra studiju programmas realizāciju (skatīt ziĦojumam 
pievienoto akadēmiskā personāla profesionālās darbības sfēru sarakstu: pielikums # 4). 

   
6.6.3. Akadēmiskā personāla skaita attiecība pret akadēmisko personālu, kurš ir 

iesaistījies reăistrētu pētniecības projektu realizācijā – 1,0  
 
6.6.4. Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs: projektu vadīšana, vai 

piedalīšanās pētnieciskajos projektos, publikācijas, ekspertu darbs 
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VZPI akadēmiskais personāls ir plaši iesaistīts studiju programmai „Vides 
pārvaldība” tematiski atbilstošos vietējos, nacionālos un starptautiskajos pētnieciskajos 
projektos, sagatavojis publikācijas (skat. pielikumā # 3), kā arī nodrošina ikgadēju LU 
zinātniskās konferences realizāciju ar plašu doktorantu un maăistrantu u.c 
fakultāšu/augstskolu/organizāciju līdzdalību. 

 
6.6.5. Pamatdarbā personāla īpatsvars struktūrvienības uzticēto uzdevumu izpildei. 
Visi pamatdarbā strādājošie piedalās VZPI uzdevumu izpildē. 
 
6.6.6.Personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika  
Personāla atlases politika jau kopš programmas izveides, kā arī Institūta attīstības 

sākuma, tiek balstīta uz nepieciešamību realizēt interdisciplināras / starpnozaru studijas 
gan studentiem, gan mācībspēkiem strādājot komandā, kā plānojot moduĜus un 
kopseminārus, tā arī realizējot studiju procesu t.i. vienlaikus auditorijā (teamteaching) 
utt., un maksimāli izmantojot interaktīvās pētnieciskās un mācību metodes. 

Pamatdarbā strādājošie pārstāv visas galvenās dabaszinātĦu nozares, 
inženierzinātnes, pedagoăiju, kā arī ir Institūta programmu absolventi ar vides zinātĦu 
maăistra grādu. Pamatdarba akadēmiskā personāla vidējais vecums ir 47 gadi. 
Pieaicinātie eksperti ir vides pārvaldības vadošie speciālisti no atbilstošām institūcijām un 
organizācijām, t.sk., arī vairāki institūta maăistratūras absolventi un Ăeogrāfijas un 
Zemes zinātĦu fakultātes doktora studiju programmas „Vides zinātne” (VZPI tiek 
realizēta šīs programmas vides pārvaldības specializācija) doktoranti. Daudzveidīgie 
starptautiskie projekti, stažēšanās, pieredzes apmaiĦa, līdzdalība konferencēs utml. 
pasākumi nodrošina nepārtrauktu personāla apmācību un attīstību. 

Īpaša uzmanība tiek pievērsta tieši doktorantūras studiju organizācijai institūtā un 
doktorantu piesaistē mācību darbā – jaunu lekciju un kursu sagatavošanā, realizēšanā u.c. 

Regulāri notiek institūta pamatdarbā un blakus darbā strādājošo metodiskās 
apspriedes (kurās tiek apspriestas aktuāli jautājumi  studiju programmas  organizācijā un 
realizācijā, piemēram,  kursu satura koordinēšana,  izpētes metožu optimizācija kursa 
darbu izstrādē, nepieciešamo konsultantu piesaiste u.c.), akadēmiskās apspriedes, 
vieslekcijas un semināri, kā arī jau daudzus gadus notiek 20 – 30 referātu izstrāde, 
uzstāšanās un diskusijas ikgadējās LU Zinātniskajās konferencēs institūta izveidotajā  un 
vadītajā vides pārvaldības sekcijā. 
 

6.6.7. Konkrētas ar personālu saistītas problēmas, kas ietekmē programmas 
kvalitāti.  

Punktā 6.6.6 uzskaitītie apstākĜi labvēlīgi ietekmē programmas realizācijas un 
attīstības kvalitāti; to veicina arī  institūta akadēmiskā personāla līdzdalība dažādos 
projektos (skat.) un projektu rezultātu integrācija studiju procesā. Vienlaikus minētā 
noslodze ārpus studiju procesa uzliek par būtisku pienākumu studiju procesa plānošanā 
īpaši ievērot savlaicīguma, adekvātuma un proporcionalitātes principus. Papildus 
plānošanu un saskaĦošanu prasa arī lielā mācībspēku noslodze kursa un maăistru darbu 
izstrādes vadīšanā. 
 

6.7. Finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums 
 
6.7.1. Infrastruktūras nodrošinājums uz 1 studentu ir pilnībā atbilstošs studiju 

kvalitātes nodrošinājuma prasībām. 
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6.7.2. Materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums ir organizēti tādā veidā, 
kas  palīdz studentiem tos izmantot.  

 Materiāli tehniskā un metodiskā nodrošinājuma organizatoriskos jautājumus darba 
dienās var risināt jebkurā studentiem un docētājiem nepieciešamajā laikā. Katru darba 
dienu, kā arī  sestdienās darbojas datoru klase, studentiem pieejamas telpas mācību un 
pētnieciskajam darbam. 

 
6.7.3. Auditorijas -  to skaits, lielums un stāvoklis ir adekvāts studiju programmas 

mērėiem un uzdevumiem. 
VZPI mācību telpu skaits un vietu skaits tajās pilnībā nodrošina vienlaicīgu visu 

studējošo izvietošanu nodarbībām. Kopējais vietu skaits 2 mācību auditorijās ir 66. 
Telpas ir izremontētas, telpiski un aprīkojumā nodrošina visas studiju procesa vajadzības, 
tomēr auditorijās un datorklasē nav apmierinātas vides veselības (t.sk. redzes higiēnas un 
gaisa kvalitātes) prasības, īpaši aktuāla ir ventilācijas sistēmas radikāla uzlabošana.  

 
6.7.4. Mācību resursu pieejamība studentiem (studiju centrs, datorcentrs, utt.). 
Materiāli tehniskajā nodrošinājumā veikti vairāki uzlabojumi. Tāpat kā iepriekšējā 

gadā, tiek uzturēta pastāvīgā kārtībā datorklase ar 7 darba vietām, visām ir Interneta 
pieslēgums), darbojas skeneris, ir pieejami bibliotēkas resursi un lasītava (15 vietas). 
Abās VZPI auditorijās ir baltās tāfeles, kodoskopi, ir pārnēsājamā tāfele semināriem. 
Strādājot grupās, studenti ir pilnībā nodrošināti ar telpām grupu darbam un 
nepieciešamajiem palīgmateriāliem un līdzekĜiem, kas atvieglo izvirzīto studiju  mērėu  
nodrošinājumu. 

Veiksmīgi studiju procesā  tiek izmantots jauns multimēdiju projektors, 2 portatīvie 
datori, ciparu fotoaparāts ( projektu līdzfinansējums).  

 
6.7.5. Vai bibliotēkas saturs un laboratoriju aprīkojums ir atbilstošs struktūrvienības 

lielumam un tās darbības plašumam? 
Institūta pašizveidotās bibliotēkas saturs ir adekvāts struktūrvienības lielumam un 

zinātniski akadēmiskajai darbībai ( vairāk kā 3.500 vienības). Galvenais bibliotēkas fonda 
komplektēšanas princips ir grāmatas vai cita materiāla satura atbilstība VZPI studiju 
programmas kursu virzieniem. Bibliotēkas fonda pilnveidošana notiek nacionālo un, it 
īpaši, starptautisko projektu ietvaros. 
 Studenti izmanto arī Ekonomikas un vadības fakultātes, un Eirofakultātes 
bibliotēkas. 
 

6.7.6. Kādā veidā pieĦem lēmumus par jaunu grāmatu un laboratoriju aprīkojuma 
iegādi?  

Visi lēmumi par jaunu grāmatu un tml. mācību materiālu iegādi tiek sagatavoti,  
apspriesti un pieĦemti akadēmiskajās (akadēmiskais personāls) un informatīvajās (visi 
institūta darbinieki) sanāksmēs. 

Lai arī turpmāk varētu veikt uzlabojumus materiāli tehniskajā un metodiskajā 
nodrošinājumā (atjaunotu datorklasi, risinātu telpu ventilācijas sistēmas problēmas, 
papildinātu bibliotēkas resursus), institūts ir izstrādājis un iesniedzis projekta pieteikumu 
finansējumam no Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas. 
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6.7.7. Finansēto pētījumu projektu skaits un finansējuma apjoms 
Programmas docētāji vada un piedalās daudzos ES, starptautiskos un nacionālajos 

zinātniskajos, izglītības un attīstības projektos, kas sniedz būtisku ieguldījumu kā 
akadēmiskās kapacitātes, tā arī studiju procesa nodrošināšanā un arī attīstībā. t.sk. :   
• Interreg III C North projekts „A Model for the Evaluating the Level of Sustainable 

Development of the European Coast (DEDUCE)” (2005-2007), finansējuma apjoms 
219 255 EUR 

• Interreg III B Baltic Sea Region projekts „Coastal Sustainability as a Challenge 
(COASTSUST)” (2005-2007), finansējuma apjoms 130 000 EUR 

• Interreg III C South projekts „Network on Sustainable Tourism Destination 
Development - Linking Rural Regions and Research Institutions in Europe 
(DESTILINK)” (2004-2007), finansējuma apjoms 54 000 EUR 

• LIFE-Environment projekts „Integration of spatial environmental information across 
different themes, scales, resolutions and uses: added value of facilitating mechanisms 
(ENVIFACILITATE)” (2004-2006), finansējuma apjoms 84 698 EUR 

•  ES Sestā ietvara projekts „Advanced Techniques for Evaluation of     Sustainability  
      Assessment Tools”, (2004-2007), finansējuma apjoms 32 500 EUR  
• ES Leonardo da Vinci projekts (COASTLEARN) (2004-2005), finansējuma apjoms 

29 384 EUR 
        

6.8. Ārējie sakari 
 
6.8.1.Saites ar darba devējiem (rūpniecību, tirdzniecību, valdības iestādēm un 

profesionālajām organizācijām (piem., asociācijām) studiju programmas mērėu un 
uzdevumu kontekstā 

Saites ar darba devējiem un atbilstošajām profesionālajām organizācijām (piem., 
LR Vides ministriju, Reăionālajām vides pārvaldēm, LR Vides aizsardzības fonda 
administrāciju, Latvijas Atkritumu saimniecības asociāciju, Latvijas Pašvaldību 
savienību, vietējām pašvaldībām u.c.) realizējas kopēju pētniecisko un studiju projektu 
ietvaros, pieredzes apmaiĦas un izglītības pasākumos (kurus organizējis VZPI, piemēram, 
LU 63. konferences Vides zinātnes nozares sekcijas Vides pārvaldības apakš-sekcija), kā 
arī vides un vides veselības pārvaldības institūciju vadošajiem speciālistiem tieši 
iesaistoties programmas realizācijā (piemēram, N.Kadiėis, Latvijas Vides, ăeoloăijas un  
meteoroloăijas  aăentūras Informācijas aprites nodaĜas vadītājs, prof. M.Eglīte, RSU 
Darba un  vides veselības institūta direktore, Ē.Leitis, Vides ministrijas valsts sekretāra 
padomnieks  u.c.).  

 
6.8.2. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām savā valstī un ārvalstīs 

struktūrvienības mērėu un uzdevumu kontekstā. 
Institūta mācībspēki sadarbojas ar Ekonomikas un vadības fakultātes 

struktūrvienībām (EVF), Ăeogrāfijas un Zemes zinātĦu  fakultāti (ĂZZF), Pedagoăijas un 
psiholoăijas fakultāti u.c. LU fakultātēm un institūtiem, t.sk. lasot te dažādus lekciju 
kursus; tā, piemēram, asoc.prof. R.Jūrmalietis realizē kursu „Vides psiholoăija” ĂZZF 
bakalaura studiju programmā „Vides zinātne”, doc.J.Benders – kursu „Vides un kvalitātes 
vadības sistēmas” EVF maăistra studiju programmā „Starptautiskais bizness”, prof. 
R.Ernšteins realizē kursu „Vides pedagoăija” vairākām programmām u.c. 

Liepājas Pedagoăijas akadēmijas profesionālo studiju programmā „Vides pārvalde” 
VZPI mācībspēki sniedz konsultācijas, piedalās atsevišėu kursu docēšanā (prof. 
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R.Ernšteins, asoc.prof. R.Jūrmalietis, asoc.prof. I.KudreĦickis, doc. J.Benders, doc. 
R.Bendere). 

Notiek sadarbība arī ar RTU atbilstošu vides zinību programmu Enerăētikas 
fakultātē, kā arī ar Rīgas StradiĦa universitātes Darba un vides veselības institūtu, Aroda 
un vides medicīnas katedru. 

Starptautiskā mērogā aktīva un ilggadīga sadarbība turpinās ar Stokholmas 
universitāti, Lundas universitāti un Vidus-Zviedrijas universitāti (visas atrodas Zviedrijā), 
Roskildes universitāti (Dānija), Lineburgas universitāti (Vācija), Sonomas universitāti 
(ASV, Kalifornija), kā arī UNESCO UNITWIN sadarbības programmas ietvaros ar 
Kadizas universitāti Spānijā, Aveiro universitāti Portugālē, BoloĦas universitāti Itālij ā, 
Krievijas Hidrometeoroloăijas universitāti Pēterburgā utt. 

 
6.8.3. Mācībspēku skaits, kas pasnieguši ārzemju augstskolās vai veikuši pētījumus 

(sadalījumā pa valstīm). 
J.Benders – mobilitāte Lineburgas Universitātes Vides komunikācijas institūtā 

ERASMUS programmas ietvaros (5.06.05.-11.06.05.), t.sk.  lekciju lasīšana.  
 
6.8.4. Ārzemju augstskolu mācībspēki, kas pasnieguši studiju programmā 

(sadalījumā pa valstīm) 
M.Adomsents (Lineburgas Universitātes Vides komunikācijas institūts) –

ERASMUS programmas ietvaros (31.05.05.-5.06.05.), t.sk., lekciju lasīšana  maăistra 
studiju programmas „Vides pārvaldība” un doktorantūras studiju programmas „Vides 
zinātne” studentiem.   

  
6.8.5. Studentu skaits, kas studējuši ārzemēs sadalījumā pa valstīm  

Divi: Linda Kronberga un Līga Saukante – Lineburgas Universitāte (Vācija)- ES Erasmus 
semestra apmaiĦā. 

 
6.8.6. Ārzemju studenti, skaits programmā, norādot studiju ilgumu (sadalījumā pa 

valstīm). Pārskata periodā ārzemju studenti programmā nav studējuši, bet institūtā ir  
realizēts  nu jau ikgadējāis 5 dienu  apmācību kurss „Vides aizsardzība Latvijā” ar 
institūta mācībspēku lekcijām un lauka studijām studentu grupai no Lundas un 
Stokholmas Universitātēm Zviedrijā (2004. g. septembris).  

 
Programmas SVID analīze: 
 
Stiprums  

• Starptautiskā sadarbībā izstrādāta un 2004 gadā pārakreditēta, vides pārvaldības 
mūsdienu teorijas attīstībai un nacionālās specifikas adaptācijai atbilstoša studiju 
programma  

• Vides pārvaldības paradigmu atspoguĜojoša multidisciplināra mācībspēku komanda – 
daudzgadīga sadarbība ar pieredzi starptautisku, nacionālu un reăionālu vides 
pārvaldības, kā arī ilgtspējīgas attīstības un vides izglītības projektu realizācijā 

• Doktorantu un doktorantūras studentu pieaugošā loma studiju procesā 
• Mācībspēku – pamatdarbā un pieaicināto ekspertu – kapacitāte integrēt studiju 

programmā cilvēkvides straujo mainīgumu atspoguĜojošu videszinātniskās 
informācijas daudzveidību un apjomu (programmas dinamiskums)  

• Vides pārvaldības lietišėajai interdisciplinārajai problemātikai atbilstošu interaktīvo, 
lauka pētījumu, grupu darba u.c. metožu izmantošana 
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• Studiju procesa administratīvā, materiāli tehniskā (t.sk. arī telpiskā) un mācību 
metodiskā (lasāmgrāmatas, lekciju konspekti, mācību līdzekĜi) nodrošinājuma 
adekvātums studiju programmas mērėim un uzdevumiem 

 
Vājums 
• Studiju telpu nepilnīga atbilstība visām vides veselības prasībām (telpiskā noslodze, 

ventilācija, redzes higiēnas prasības) 
• Programmas finansiālo ierobežojumu noteiktās organizatoriskās nepilnības institūta 

bibliotēkas, mācību līdzekĜu izdošanas u.c. nodrošinājumā 
 
Iespējas 
• Institūta starptautiskie sakari, kas nosaka pieredzes apmaiĦas, kvalifikācijas celšanas, 

pētniecības un izglītības projektu iespējas vides pārvaldības jomā un līdz ar to arī 
studiju programmas optimizēšanas un attīstības potences 

• Vides projektu izstrādes kapacitāte institūtā un jaunas attīstības iespējas Latvijai 
integrējoties Eiropas Savienībā 

• Plašie sakari ar pašreizējiem un potenciālajiem absolventu darba devējiem un 
atbilstošajām profesionālajām organizācijām to piesaistei studiju procesa pilnveidē 

• Pētnieciskās un izglītības darbības attīstība UNESCO Katedras (profesoru grupas) 
„Piekrastes vides līdzsvarota attīstība” ietvaros 

 
Grūtības 
• Studiju infrastruktūras pilnvērtīgs finansiālais nodrošinājums programmas realizācijā 

(neskaitot ārējo projektu papildu iespējas) 
• Vides zinātnes kā jaunas zinātnes nozares nacionālās zinātniskās un akadēmiskās 

klasifikācijas ierobežojumu utml. problemātika. 
• Vides zinātnes un tās apakšnozaru Ĝoti ierobežotais finansējums LR un profesionālo 

pētniecisko institūtu/organizāciju neesamība vides pārvaldībā 
 
 
Studiju programmas realizācijas kopējie kvantitatīvie indikatori atspoguĜoti pielik. # 5. 
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Pielikums # 1 
 

Maăistra studiju programmas  
„Vides pārvald ība” studiju pl āns 

(akreditācijas periods 21.01.2004. – 31.12.2010) 
 
 

 Kursa  / moduĜa /  nosaukums, 
kredītpunkti, da Ĝa 

 
Kred ītpunktu skaits 

 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 
INTERDISCIPLINĀRĀ 

VIDES IZZIĥA UN PĀRVEIDE 
    

1. Vides zinātnes un pārvaldības 
paradigma A 

3    

 
I modulis. INTEGRATĪVĀ VIDES 

ZINĀTNE 
 

2. Dabas zinātnes vides studijās A 5    
3. Ekonomikas un vadības zinātnes vides 

studijās A  
4    

4. Kultūras zinātnes vides studijās A  3    
5. Uzvedības zinātnes vides studijās A 3    

 
STRATĒĂISKĀ VIDES PĀRVALDE  

6. II modulis. VIDES POLITIKA UN 
PLĀNOŠANA A & B  

 16   

• Vides politika un līdzsvarota attīstība A 
• Vides plānošana un pašvaldību attīstība A 
• Vides informācija: novērtēšana un pārvalde B 
• Ekonomiskie un finansu instrumenti B 
• Vides likumdošanas instrumenti B 
• Sabiedrības līdzdalība un nevalstiskās organizācijas B 
• Sistēmu dinamika B 
• Demogrāfija un vide B 
• Vides estētika B 

 
7. III modulis. VIDES PĀRVALDES 

TEORIJA UN VADĪBA A & B  
  10  

• Vides pārvaldības sistēmas A 
• Vides novērtējums B 
• Vadības teorija B 
• Projektu attīstība un pārvalde B 
• Tīrās tehnoloăijas un ražošana B Vides komunikācija B  
• Izglītība ilgtspējīgai attīstībai B Ekotūrisma attīstība un pārvalde B 

 
LIETIŠĖĀ VIDES PĀRVALDE  

8. IV modulis.  Dabas resursu pārvalde un 
vides tehnoloăijas A & B  

  6  

• Dabas resursu pārvalde A  
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• Vides pārvalde: Enerăētikas saimniecība un gaisa aizsardzība B 
• Vides pārvalde: Atkritumu saimniecība B  
• Vides pārvalde: Ūdenssaimniecība B  
• Vides pārvalde: Biodaudzveidība un dabas aizsardzība B  
• Vides pārvalde: Integrētā piekrastes attīstība B  
• Vides pārvalde: Inovācija sabiedrībai B 

 
 INTERDISCIPLINĀRAIS PĒTĪJUMS 

VIDES PĀRVALD ĪBĀ  
    

V modulis.  Akadēmiskais maăistra darbs A 
Specsemināri:     

9. Vides integratīvo pētījumu metodoloăija 
(problēmseminārs) 

 2   

10. Vides sistēmanalīze (interaktīvs 
seminārs) 

2 2 4  

 Patstāvīgais darbs:     

11. Maăistra darbs     20 

 
  20 20 20 20 
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Pielikums # 2 
 
 

VZPI darbinieku iesaiste zinātniski lietišėajos  
komunikācijas pasākumos  
(2004./2005. akad.gads) 

 

R.Ernšteins. Piekrastes reăionu zinātniskā konference, Aberdīnas Universitāte, 
Lielbritānija, 2004.gada septembris 

R.Ernšteins. Starpuniversitāšu programmas Copernikus konference, Laspalmasas 
Universitāte, Spānija, 2004.gada septembris (nolasīts referāts) 

R.Ernšteins. UNESCO MAB Baltijas jūras reăiona konference, Salacgrīva, Latvija, 
2005.gada oktobris ( nolasīts referāts) 
 
R.Ernšteins. Starptautiskā „LIFE” projekta ievadseminārs, Turku Universitāte, Somija, 
2004.gada oktobris 
 
R.Ernšteins. ES Interreg projekta DESTILINK seminārs, Lugano pašvaldība, Šveice, 
2005.gada marts ( nolasīts referāts) 
 
R.Ernšteins. ES Interreg III C projekta DEDUCE seminārs, Katalonijas reăionālā 
pašvaldība, Barselona, Spānija, 2005.gada marts 
 
R.Ernšteins. ES Leonadro da Vinci projekta CoastLearn darba sanāksme, Antālijas 
Universitāte, Turcija, 2005.gada jūnijs 
 
R.Ernšteins.  ES Interreg III C projekta DEDUCE darba sanāksme, Maltas Vides un 
plānošanas aăentūra, Valette, Malta, 2005.gada jūlijs 

J.Benders. Lielbritānijas nacionālā Zinātnes komunikācijas (Science Communication) 
konference. Londona. 2005.g. 23.-24.maijs.   

R.Bendere. 2. Starptautiskā Tallinas Atkritumu apsaimniekošanas konference  "Regional 
Cooperation on Waste Management", 22.-23. septembris, Tallina, Igaunija. Referāts 
"Management of Organic Waste: Results of Pilot Project in Latvia" 
 
R.Bendere. Starptautiskā konference "EcoBalt 2005", 05.-06. maijs, Rīga, Latvija. 
Referāts "Methods of Biowaste Recycling and their Implementation in Latvia" 
 
R.Jūrmalietis. ES LIFE Environment projekta „Bārtas klubs” starptautiska konference, 
Bārta, 2005.g. 19.-20.augusts. Referāts „Mazās upes ilgtspējīga apsaimniekošana: izvēlēti 
aspekti” 
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R.Jūrmalietis. VI starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedriskās attiecības: kvalitāte, 
ieguvumi un riski” (2005.g. 3.jūnijs) – Biznesa augstskola „Turība”. Referāts „Vides 
komunikācija: arhetipālais modelis” 
 
I.KudreĦickis. Starptautiskais ekspertu seminārs „International Atomic Energy Agency 
Consultants Meeting on Radiation Processing of Gaseous and Liquid Effluents”, Sofija, 
Bulgārija, 2004.gada septembris, līdzautors referātam „View to SO2-emissions in the 
Baltic States through Reorganization of Energy Infrastructure” 
 
I.KudreĦickis. ZiemeĜvalstu Ministru Padomes atbalstītais starptautiskais seminārs 
„Implications of Kyoto Commitments for Baltic States’’, Vi ĜĦa, Lietuva, 2005.gada 
februāris, nolasīts referāts „Economic Instruments for Climate Change Mitigation: case 
study of Latvia”. 
 
I.KudreĦickis. EFIEA (European Federation of Integrated Environment Assessment) 
starptautiskā konference, Berlīne, Vācija, 2005.gada februāris, dalība konferences darba 
grupās par klimata pārmaiĦu procesu ietekmes integrēta izvērtējuma metodoloăiju. 
 
I.KudreĦickis. EK 6.Ietvara programmas projekta „SustainabilityA-Test (Advanced 
Techniques for the Evaluation of Sustainability Assessment Tools)’’ starptautiskie darba 
semināri par ES kopējās un tās dalībvalstu nacionālās politikas biodegvielas ražošanas un 
izmantošanas sektorā novērtējuma metodoloăiju, Berlīne, Vācija, 2005.gada marts, un 
Amsterdama, Nīderlande, 2005.g.maijs, dalība semināru darba grupās, sagatavojis 
Latvijas nacionālās politikas novērtējuma ziĦojumu un kā viens no projekta ekspertiem 
piedalījies Vācijas nacionālās politikas novērtējuma ziĦojuma  izvērtēšanā 
 
D.Šulga. UNESCO UNITWIN WICOP projekta ikgadējā sanāksme, Kadizas 
Universitāte, Spānija, 2004.gada novembris 
 
D.Šulga. Eiropas Komisijas rīkotais Globālās izglītības seminārs, Dublina, Īrija,  
2005.gada aprīlis 
 
D.Šulga. Interreg III C projekta DEDUCE darba semināri,  Brisele, BeĜăija, 2005.gada 
jūnijs un Valette, Malta, 2005.gada jūlijs 
 
 
LU 63. konferences „Vides zinātnes” sekcijas darba (2005.gada februāris) organizēšana 
un piedalīšanās tajā ar šādiem referātiem: 

• J.Benders. Attīstības scenāriju loma ūdens resursu pārvaldē. 
• I.KudreĦickis. Atjaunojamie enerăijas resursi Latvijā. 
• R.Ernšteins. Vides pārvaldības studiju paradigma: attīstība un prakse. 
• R.Bendere. Profesionālās studiju programmas atkritumsaimniecībā. 
• R.Jūrmalietis. Postmodernā psiholoăija vides veselības harmonizēšanai. 
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Pielikums # 3 
 

 
VZPI darbinieku iesaiste pētnieciskajos projektos 

Publikāciju saraksts 
(2004./2005. akad.gads) 

 
Latvijas Zinātnes padomes (LZP) granti 
 

R.Bendere.  Nr.01 0543:  „Enerăijas  ieguves ekoloăiskais un ekonomiskais  novērtējums 
organiskas dabas atkritumu  termiskai pārstrādei, izmantojot matemātiskās modelēšanas 
metodes” (2000.g.-2004.g.) (vadītāja). 
I.KudreĦickis. „Latvijas enerăētikas sektora attīstības stratēăijas un attīstības vadības 
izpēte ar imitācijas un optimizācijas metodēm” (vad.prof.V.Zēbergs, pētījuma projekta 
numurs Nr. 05.1474, uzsākts 2005.g.janvāris, vadošā institūcija - LZA Fizikālās 
Enerăētikas institūts).  
I.KudreĦickis. “Modelēšanas metožu pielietošana Latvijas kurināmā un enerăijas 
kompleksa attīstības izvērtēšanā, ietverot  enerăētikas, ekonomikas un vides faktorus” 
(vad.prof.V.Zēbergs, pētījuma projekta numurs Nr. 01.0549, pabeigts 31.12.2004, vadošā 
institūcija - LZA Fizikālās Enerăētikas institūts). 
I.KudreĦickis. Sadarbības programmas Nr. 02.0006 “Racionālu enerăijas izmantošanas 
tehnoloăiju integrācija Latvijas kurināmā un enerăijas kompleksa līdzsvarotai attīstībai” 
(vad.akad.J.Ekmanis), 6.apakšprojekts “Energoefektivitātes un energotaupības 
programmu vadības metodes un mehānismi” (vad.prof.V.Zēbergs, projekta vadošā 
institūcija - LZA Fizikālās Enerăētikas institūts). 

 
Pētniecības un attīstības  projekti 
 
Projektu vadīšana 

R. Ernšteins : piekrastes ilgtspējīgas attīstības projekti. 
      1. ES LIFE-Environment projekts „ZaĜais līvu piekrastes reăions-21” ( kontraktors 
Dundagas pagasts), dalība Uzraudzības padomē un programmu direktors ( 2001-2004). 
      2. ES 6.ietvara zinātniskais projekts „Advanced Techniques for Evaluation of 
Sustainability Assessment Tools” (kontraktors - Amsterdamas Universitāte, Nīderlande) 
no 2004-2006. g. 
      3. ES Leonardo programmas projekts „Coastlearn” ( kontraktors- European Union for 
Coastal Conservation/EUCC/Leidena, Nīderlande) no 2002-2005.g. 
      4. UNESCO UNITWIN programmas projekts „Sustainable Coastal Management and 
Human Development” no 2003-2004.g. 
      5.  Zinātnes komunikācijas izglītības attīstība Latvijá. LU EVF Vides zinātnes 
       un pārvaldības institūts.2005. Pētījums veikts sadarbībā ar British Council Latvia. 
  
 
R.Bendere:  Atkritumu apsaimniekošanas projekti 

1. LIFE-Environment  programmas finansēts projekts  „Treatment of Biodegradable 
Organic Municipal Waste Using Composting Technologies” (2003.g.-2006.g.) 

2. ES Sestā ietvara programmas projekts  „Multifunctional percolated 
nanostructured ceramics fabricated from hydroxylapatite” (STRP504937-1) 
(2004.g.-2006.g.) 



 86

3. VAF finansēts projekts „Izgāztuvju slēgšanas un rekultivācijas noteikumu 
izstrāde” (2003.-2004.g.) 

4. Līgumdarbs ar Rīgas pilsētas Vides departamentu “Metodikas izstrādāšana 
atkritumu daudzuma un sastāva novērtēšanai uzĦēmumiem un organizācijām 
Rīgas pilsētā” 2004.g.  

 
Piedalīšanās projektos 
 
J. Benders. Zinātnes komunikācijas izpēte Lielbritānijā. LU EVF Vides zinātnes 

       un pārvaldības institūts.2005. Pētījums veikts sadarbībā ar British Council Latvia. 
 
R.Jūrmalietis. ES LIFE un REC Latvia projekts “Elaboration of new models for 
Ziemelsuseja river management based on ecosystems approach and involvement 
of citizens in local decision-making” (2002-2005): eksperts 

 
I.KudreĦickis.  

1. Pētnieks LU VZPI realizētajā ES 6.ietvara zinātniskais projekts „Advanced 
Techniques for Evaluation of Sustainability Assessment Tools” 

2. Pētnieks Latvijas Vides aizsardzības fonda finansētajā projektā ‘’IlgtermiĦa 
plānošanas instrumentu ieviešana un klimata pārmaiĦu, emisiju samazināšanas un 
atjaunojamo resursu attīstības scenāriju novērtēšana’’ (2005.aprīlis-decembris, 
vadošā institūcija -LZA Fizikālās Enerăētikas institūts ) 

3. Pētnieks ZiemeĜvalstu Padomes atbalstītajā projektā “SEG emisijas Baltijas valstu 
enerăētikas sektorā  un Kioto protokols” [„Challenges of Kioto Commitments for 
Baltic States Energy Sectors”], 2004.- 2005.g.februāris, vadošā organizācija - 
Lietuvas Zinātnieku savienības institūts, partneri – Latvijas Fizikālās Enerăētikas 
institūts, Lietuvas Enerăētikas institūts,  Igaunijas Enerăētikas institūts. 

4. Pētījuma autors par siltumnīcefekta gāzu emisijas indikatoru novērtēšanu Rīgas 
pilsētā (2005, pētījuma vadošā organizācija - Rīgas pilsētas Vides centrs ‘’Agenda 
21’’). 

5. eksperts-konsultants ES vides programmas LIFE-Environment finansētajos 
projektos: 

a) ZiemeĜsusējas upes baseina pārvaldības plāna izstrāde un sabiedrības iesaiste tā 
izstrādāšanā (vadošā organizācija – Jēkabpils rajona Padome un REC Latvijas 
pārstāvniecība), 

b) Bārtas  upes baseina pārvaldības plāna izstrāde un sabiedrības iesaiste tā 
izstrādāšanā (vadošā organizācija - Atklātais sabiedriskais vides pārvaldības 
centrs “Bārtava”). 

 
Visi VZPI darbinieki: 

� Interreg III C North projekts „A Model for the Evaluating the Level of Sustainable 
Development of the European Coast (DEDUCE)” (2005-2007) 

� Interreg III B Baltic Sea Region projekts „Coastal Sustainability as a Challenge 
(COASTSUST)” (2005-2007) 

� Interreg III C South projekts „Network on Sustainable Tourism Destination Development 
- Linking Rural Regions and Research Institutions in Europe (DESTILINK)” (2004-
2007) 
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� LIFE-Environment projekts „Integration of spatial environmental information across 
different themes, scales, resolutions and uses: added value of facilitating mechanisms 
(ENVIFACILITATE)” (2004-2006) 
 
Ekspertu darbs:  
 

1. prof. R. Ernšteins veica eksperta darbu Vides izglītības un zinātnes padomē pie 
Vides ministrijas. 

2. prof. R. Ernšteins veica eksperta darbu UNESCO Latvijas Nacionālās Komisijas 
Zinātnes darba grupā. 

3. prof. R.Ernšteins 2004. jūlij ā ievēlēts par UNESCO programmas „Man and 
Biosphere” Nacionālās komisijas līdz-priekšsēdētāju. 

R.Benderes eksperta darbs  
1. LR Vides Ministrijas Vides Konsultatīvās Padomes loceklis. 
2. Vides aizsardzības fonda administrācijas Konsultatīvās Padomes loceklis. 
3. Latvijas–Zviedrijas projektā „Sewage sludge in Latvia in relation to EU-  

requirements”, 2004-2005 
4. projektu ekspertīzes un izstrādā IVN  programmas  Valsts vides pārraudzības 

birojam.  
I.KudreĦicka eksperta darbs:  

1. Latvijas Zinātnes Padomes apstiprināts eksperts zinātĦu nozares ‘’Vides zinātne’’ 
apakšnozarē ‘’Vides pārvaldība’’ (LZP lēmums Nr.2-4-3, 2005.gada 29.marts), kā 
attiecīgais uzaicinātais vides zinātnes eksperts piedalījās K.ĀboliĦas promocijas 
darba aizstāvēšanā. 

2. LR Vides Ministrijas Vides Konsultatīvās Padomes loceklis, 
3. ANO Attīstības programmas (UNDP) Latvijā  kontraktēts Klimata pārmaiĦu 

sadaĜas eksperts Latvijas nacionālās kapacitātes novērtēšanai un tās 
paaugstināšanas rīcības programmas izstrādei globālās vides pārvaldības 
kontekstā (Global Environmental Management Issues Related National Capacity 
Needs Self-Assessment in Latvia, Climate Change Thematic Expert),  

4. Latvijas nacionālās ieviešanas institūcijas – Sabiedrības Integrācijas fonda - 
eksperts Eiropas Savienības Sociālā fonda un valsts budžeta finansētās aktivitātes 
‘’Konsultācijas un apmācība komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai’’ 
grantu shēmā pieteikto projektu finanšu un vadības kapacitātes, metodoloăijas, 
ilgtspējas un budžeta un izmaksu efektivitātes novērtējumam, apstiprināts eksperts 
laika periodam 2004-2006.gadi. 2004.gada novembrī veica programmas 1.kārtā 
pieteikto projektu ekspertīzi. 

5. Latvijas nacionālās ieviešanas institūcijas – Sabiedrības Integrācijas fonda - 
eksperts Eiropas Savienības Phare programmas „Pilsoniskās sabiedrības attīstība 
un stiprināšana Latvijā” grantu shēmā pieteikto projektu izvērtēšanai, veica 
projektu izvērtēšanu 2005.g.jūnijs. 

 

PUBLIKĀCIJAS 

zinātniskās 

� G.Denafas, D.Sitnikovas, A.Galinis, I.Kudrenickis,  G.Klavs, R.Kuusik. 
Predicting CO2 and SO2 emissions in the Baltic States through reorganisation of 
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energy infrastructure // Environment International (Elsevier Ltd.), vol.30, issue 8, 
October 2004, p.1045-1053.  

� G.Denafas, D.Sitnikovas, I.Kudrenickis , G.Klavs, R.Kuusik. View to SO2-
Emissions in the Baltic States through Reorganization of Energy Infrastructure // 
Proceedings of the International Atomic Energy Agency Consultants Meeting on 
Radiation Processing of Gaseous and Liquid Effluents, Sofia, Bulgaria, 
September 7-10, 2004, IAEA, pp. 88-95. 

� D.Streimikiene, G.Klavs, I.Kudrenickis,  S.Soosaar, I.Roos, A.Mikalauskiene, 
R.Bubniene. Challenges of Kyoto Commitments for Baltic States Energy Sectors 
// Nordic Council of Ministers & Institute of Lithuanian Scientific Society, 2005, 
CD publikācija, papīrformātā publicēts saīsinātais variants ar tādu pašu 
nosaukumu uz  44 lappusēm. 

� I.Kudre Ħickis, K.ĀboliĦa. Vietējā līmeĦa ieguldījums globālo klimata pārmaiĦu 
novēršanā // Rakstu krājumā: M.KĜaviĦš, K.ĀboliĦa (red.). “Rīgas attīstības 
ilgtspējība: iespējas un izaicinājumi”, Rīgas dome, Rīgas vides centrs “Agenda 
21” un LU Ăeogrāfijas un Zemes zinātĦu fakultāte, 2005, lpp.20-22 (ISBN 9984-
9486-7-6). 

� R. Bendere, L.Ersta, A.VītiĦš. Smago metālu biosorbcijas pielietošana 
rūpniecisko notekūdeĦu attīrīšanā. Baltija Vides konferences ECO-BALT tēžu 
krājums. 2005. 

� Ernsteins R. Wise Coastal Practices for Sustainable Human Development: 
Proceedings of UNESCO / UNITWIN Conference, Roja, Latvia – Riga, 2004. 

�  Ernsteins R. Piekrastes ilgtspējīgas attīstības prakses Latvijā: rakstu krājums, 
UNESCO Līdzdalības Programma – Rīga, 2004.  

� Ernsteins R.  Local agenda 21 process facilitation: Environmental communication 
and self-experience development in Latvia., 6th Framework project conference 
proceedings, Jurmala , Latvia, 2005.  

� Ernsteins R. (2005) Coastal Communication and Partnerships for Municipal 
Sustainable Development, UNESCO-UNITWIN workshop proceedings, Aveiro, 
Portugal, 2005 

� R.Jūrmalietis. Vides komunikācija: arhetipālais modelis. – VI starptautiskās 
zinātniskās konferences „Sabiedriskās attiecības: kvalitāte, ieguvumi un riski” 
(2005.g. 3.jūnijs) rakstu krājums. – Biznesa augstskola „Turība”, 2005. – 39.-43. 
lpp.   

� R.Jūrmalietis. Piekrastes ilgtspējīgas attīstības principi: ZiemeĜkurzemes 
piemērs. –  Piekrastes ilgtspējīgas attīstības prakses Latvijā: zinātnisko rakstu 
krājums (UNESCO Līdzdalības Programmas 2002-2003 projekta materiāli). – 
Rīga, 2004. – 4.-8.lpp. 

� R.Jurmalietis. Ostracoda as a meiofaunal taxon: an underestimated 
environmental signifance. – Wise Coastal Practices for Sustainable Human 
Development: Proceedings of UNESCO / UNITWIN International Research 
Conference (Roja, Latvia, 11-13 December, 2003). – Riga, 2004. – pp. 97.-103. 
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• R.Jūrmalietis. Postmodernā pasaule un šamanisms: ceĜš uz brīvību. // Psiholoăija 
Mums. – 2004. – # 1 (3), # 2 (4), # 3 (5). – lpp. 20.-25., 8.-13., 40.-43.  
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Pielikums # 4 
 
 
 
 
 

LU VZPI akad ēmiskā personāla akadēmiskās  
un zinātniskās specializācijas jomas 

 
Prof., Dr.h. ped. Raimonds Ernšteins 

♦ Vides politika un pārvaldes sistēmas 
♦ Piekrastes līdzsvarota attīstība un Local Agenda 21 pašvaldībās  
♦ Vides komunikācija un konfliktu menedžments 
♦ Vides pedagoăija 

Asoc.prof., Dr.biol. Roberts Jūrmalietis 
♦ Vides veselība un vides psiholoăija 
♦ Ekoloăija un biodaudzveidības aizsardzība 
♦ Vides zinātne 

Asoc.prof., Dr. inž. Ivars KudreĦickis 
♦ Vides plānošana pašvaldībās 
♦ Energosaimniecības pārvalde  
♦ Gaisa un klimata aizsardzība 
♦ Interaktīvo metožu pielietošana vides studijās 

Doc., Dr. ėīm. Juris Benders 
♦ Dabas resursu pārvalde 
♦ Ūdens saimniecība 
♦ Ietekmes uz vidi novērtējums 
♦ Vide un tehnoloăija 

Doc., Dr. fiz. Rūta Bendere 
♦ Atkritumsaimniecības izveide un pārvalde 
♦ Ietekmes uz vidi novērtējums 
♦ Atkritumu kā enerăijas avota izmantošana  
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Pielikums # 5 
 

 
 

Programmas realizācijas indikatori 
 

Nr
. 

KVANTITAT ĪVIE DATI 2002./2003. 
akad. gads 

2003./2004. 
akad. gads 

2004./2005.
akad. gads 

1. Studējošo skaits 71 68 54 
2. Mācībspēku raksturojums*:     

 • kopējais skaits 16 13 19 
 • ar doktora vai hab. dokt. 

grādu,  
maăistra grādu 

13 11 
2 

13 
6 

 • profesoru īpatsvars 
akadēmiskajā personālā 

40% 62% 37% 

3. Studentu skaits uz 1 akadēmisko 
personālu (pamatdarbā 
strādājošie) 

17,75 17 14 

4. Starptautiskā mācībspēku 
apmaiĦa 

4 0 2 

5. Starptautiskā studentu apmaiĦa 0 0 2 
* kopā institūtā pamatdarbā strādājošie un uzaicinātie stundu pasniedzēji. 
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