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1. Studiju virziena raksturojums
1.1.

Studiju virziena pamatinformācija
Tabula 1.1. Studiju virziena pamatinformācija

Studiju virziena nosaukums:
Akreditācijas termiņš:
Virziena vadītājs:

Vides aizsardzība
2022.
Māris Kļaviņš

Studiju programmu uzskaitījums:

Nr.p.k.

LRI kods

1

43850

2

45850

3

51850

1.2.

Studiju
programmas
nosaukums

Vides
zinātne
Vides
zinātne
Vides
zinātne

Kvalifikācija

Studiju
veids,
forma
(PLK,
NLK,
NLN)

Studiju
apjoms
(KP)

Līmenis

Grāds

Direktors

bakalaura

BSc

-

PLK

120

maģistra

MSc

-

PLK

80

G.Spriņģe

doktora

Dr.ģeog.
Dr.biol.
Dr.ķīm.
Dr.(PhD)

-

PLK
NLK

144

M.Kļaviņš

I.Šteinberga

LUIS
kods

31103
21106

31103

Pārskata periodā veiktās darbības studiju virziena pilnveidei
un konkurētspējas veicināšanai
Tabula 1.2. Studiju virziena pilnveide

Akadēmiskā personāla profesionālā pilnveide pārskata periodā (minēt konkrētus piemērus)
Vides zinātns studiju programmu realizāciju pamatā nodrošina LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu
fakultātes Vides zinātnes nodaļas akadēmiskais un palīgpersonāls, vienlaicigi piesaistot programmu
apguvē Ģeogrāfijas un Ģeoloģijas nodaļu akadēmisko personālu. Atsevišku studiju kursu apguvi
nodrošina Latvijas Universitāte Bioloģijas, Ķimijas, Fizikas, matemātikas un optometrijas, Biznesa
vadības un ekonomikas un Juridiskās fakultātes docētāji. Akadēmiskais personāls 2017./2018. gadā
aktīvi piedalījies profesionālās pilnveides darbā. Galvenie pilnveides darba virzieni: 1. Kursu,
kvalifikācijas celšanas pasākumu apmeklēšana, ko apliecina saņemti sertifikāti, apliecības; 2. Dalība
starptautiskos projektos, akcijās, 3. Dalība Latvijas un starptautisku konferenču darbā; 4. Darbība
ekspertu komisijās un padomēs, akreditācijās komisijās un citur; 5. Darbs studiju staura un
piedāvājuma pilnveidošanai.
Jāatzīmē, ka 2017./2018. gadā atjaunoti un pilnveidoti studiju programmu visi studiju kursu apraksti
un e_studijas. Nodaļas darbinieki apmeklējuši Akadēmiskās informācijas centra organizētos kursus
dalībai starptautiskās akreditācijas komisijās. Sagatavots projekta pieteikums par vides zinātnes
studiju virziena docētāju kvalifikācijas celšanu 2019. – 2021. gados. Piemērs kvalifikācijas celšanai
doc I.Silamiķele saņēmusi Vaskulāro augu, mežu un virsāju, purvu, zālāju biotopu eksperta tiesības,
eksperta sertifikāts Nr. 019 un apmeklēti Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu apmācības
kursi. Ņemta dalība daudzu projektu ekspertīzē, piemēram, 6. Valsts Izglītības Satura Centra projekta
8.3.2.1./16/I/002 “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu
attīstībai” ekspertīzē.
Vides zinātnes nodaļas akadēmiskais personāls 2017./2018. gadā aktīvi piedalījās nozīmīgu Latvijas

mēroga zinātnisko izdevumu (monogrāfiju) sagatavošanā un izdošanā:
 2017. – 2018. gadā Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē sagatavota un izdota monogrāfija
“Latvija, zeme, daba, tauta, valsts” Nikodemus O., Kļaviņš M., Krišjāne Z., Zelčs V.(zin.red.),
Rīga, Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2018, 752. lpp., kuru ir iespējams izmantot
daudzu studiju kursu apguvē;
 Latvijas nacionālā enciklopēdija (2018).
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Vides zinātnes nodaļas akadēmiskais personāls 2017./2018.
gadā ir nodrošinājis zemāk esošo projektu vadību vai piedalījies to izpildē:
1. Projektā LIFE13 ENV/LT/000189 "Integrated planning tool to ensure viability of grasslands”, kura
ietvaros sadarbojās Latvijas, Lietuvas un Igaunijas augstskolas, nevalstiskās organizācijas,
pašvaldības, zemnieki un zemes īpašnieki, vienlaikus veicot pētījumus un sagatavojot mācību
materiālu ekosistēmu pakalpojumu kartēšanā un tā konceptu izmantošanā zemes pārvaldībā;
2. EEZ projekta Nr. 4.3-23/EEZ/INP-001 „Priekšlikumu izstrāde Nacionālajai klimata pārmaiņu
pielāgošanās stratēģijai, identificējot zinātniskos datus un pasākumus pielāgošanās klimata
pārmaiņu nodrošināšanai, kā arī veicot ietekmju un izmaksu novērtējumu” apakšprojektā Nr.
VARAM 2016/55 ”Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām stratēģijas priekšlikuma izstrāde”;
3. Valsts pētījumu programmas projekta “Inovācija un ilgtspējīga attīstība: Latvijas pēckrīzes
procesi globālā kontekstā (SUSTINNO)”;
4. Latvijas – Ukrainas divpusējās sadarbības programmas projektā “Hidroelektrostaciju ietekmes uz
vidi novērtēšana ar multimarķieriem”, kura ietvaros notika apmaiņas vizītē Ternopiļas V.
Hnatjuka valsts pedagoģiskajā universitātē, nolasot lekcijas “The River Daugava: ecological
quality of the main watercourse in Latvia”;
5. Projektā - EC BONUS 2010-2017: The joint Baltic Sea research and development programme
(funded by EU and related to EU Horizon 2020) - Call 2014: Sustainable ecosystem services Systems Approach Framework for Coastal Research & Management in the Baltic (BaltCoast);
6. ES INTERREG Programā “Ūdens emisijas un to samazināšana ciemu kopienās – Baltijas Jūras
Reģionu piekrastes ciemi kā pilotteritorijas (VillageWater)”;
7. ERAF projektā 1.1.1.1/16/A/050 “Variable fuel gasification for municipal solid waste recovery”;
8. ERAF projektā Vaccinum ģints ogu pārstrāde: “zaļās” tehnoloģijas un inovatīvi, farmakoloģiski
raksturoti produkti biofarmācijai (BerriesPro);
9. Interreg projektā „Creating aligned study content on resirce efficiency management” ;
10. EIT projektā “Sustainable Management of Phosphorus in Baltic countries”
11. COST akcijā CA16229 “European network for environmental citizenship”;
12. Horizon 2020 projektā eLTER “Long-Term Ecosystem and socio-ecological Research
Infrastructure”. Projekta ietavros veikta Latvijas nacionālā ilgtermiņa pētījumu vietu aprakstu
ievadīšanas ILTER metadatu bāzē, kā arī organizēta ilgtermiņa pētījumu datu sagatavošana un
ievadīšana datu bāzē;
13. Horizon 2020 projektā Advace_eLTER “Advancing the European Long-Term Ecosystem, critical
zone and socio-ecological Research Infrastructure towards ESFRI”;
14. COST akcijā CA16109 “Chemical On-Line cOmpoSition and Source Apportionment of fine aerosoL,
COLOSSAL”;
15. Projektā “BaltCoast” (A systems Approach Framework for Coastal Research and Management in
the Baltic);
16. eLTER TA projekta ietvaros, veikta augsnes faunas pētījumus dabas parkā “Engures ezers”.
Projekts realizēts sadarbība ar Pjēra un Marijas Kiri Universitātes, Ekoloģijas un vides zinātņu
institūta (Institute of Ecology and Environmental Sciences (Paris)) pētniekiem;
17. Lietišķā projektā “SIA “Cemex” ražotnes (Rīgā, Rāmuļu ielā 45, LV-1005) radītā cieto daļiņu
piesārņojuma izplatības un frakcionārā sastāva novērtējums”;
18. Lietišķā projektā “Pilsētvides kvalitātes izvērtēšana un gaisa piesārņojuma zonējuma
izstrādāšana Saldus pilsētā un tai pieguļošajā teritorijā”.

Visi minētie projekti tiek veikti vides zinātnes vai saskarīgās jomās un dalība tajos /to vadība tieiši
sekmē akadēmiskā personāla kvalifikācijas pauagstināšanos, sekmē sadarbību ar sociālajiem
partneriem, izpratni par aktualitātēm darba tirgū. Piemēram, projekta “ CreaRe” ietvaros veikta
Latvijas uzņēmumu aptauja, kādas LU absolventu zināšanas un iemaņas nepieciešamas vides
aizsardzības virzienā Latvijā. Šīs aptaujas rezultāti tieši izmantojami studiju programmas
pilnveidošanai. Daudzi projekti sekmē jaunu kompetenču attīstību personālam.
Vides zinātnes nodaļas akadēmiskais personāls aktīvi ir publicējis pētījumu reuzltātus un sniedzis
daudzus ziņojumus starptautiskās konferencēs (skat. pielikumu).
Resursu un nodrošinājuma pilnveide pārskata periodā (minēt konkrētus piemērus)
2017./2018. mācību gadā mācību un zinātnes infrstruktūras nodrošināšanā prioritāte ir bijusi esošās
infrastruktūras darbības nodrošināšana (apkope, ķimikāliju nodrošināšana, programmatūru iegāde0,
vienlaikus studējošo un pētnieciskā darba uzlabošanai iegādātas vairākas laboratoriju iekārtas:
1. Fosfora analizators un paraugu mineralizācijas iekārta;
2. Izsmidzināšanas iekārta SD-Basic Lab plant;
3. Iegremdējama ultraskaņas piedurkne (1500W jauda) Sonic Vibra Cell;
4. Liofilizācijas iekārta BenchTop Pro/Omnitronics SP Scientific;
5. Programmējams žāvskapis PMP400 Memmert;
6. Centrifūga 2-16P Sigma 6. Analītiskie galda svari ES225SM DR Swiss;
7. Ultra-augstefektīvais šķidrumu hromatogrāfs, kas aprīkots ar FLR, PDA detektoriem. Acquity
UPLC, PDA λ detector, FLR detector, FTN manager, QS man ager Waters;
8. Gāzu hromatogrāfs, kas aprīkots ar masas selektīvo detektoru GC-2010 Plus, GCMS-QP2010
Ultra Shimadzu;
9. Gāzu hromatogrāfs 7890B (G3440B) Agilent;
10. Ultra-austefektīvais šķidrumu hromatogrāfs, kas aprīkots ar PDA detektoru. Acquity UPLC,
PDA λ detector, FTN manager, QS manager Waters;
11. Atmosfēras spiediena masas selektīvais detektors MS/MS2, kas aprīkots ar gāzveida slāpekļa
ģeneratoru Zspray (ESI/APCI/ESCI), Genies Waters, Peak Scientific.
Studējošo pētījumu nodrošināšanai papildināts laboratoriju iekārtu nodrošinājums: plītiņas, maisītāji
3 mikroskopi un cits inventārs.
Būtiski papildināti bibliotekas reusrsi, orientējoties uz e-resursiem. Akadēmiskajam personālam un
studentiem pieejami šādi e-žurnāli un zinātnisko publikāciju datu bāzes: BioOne complete,
Cambridge Journals Online, Directory of Open Access Journals (DOAJ), EBSCO Academic Search
Complete, EBSCO host, JSTOR , OECD iLibrary, Open Access Research Database (OARD), Oxford
Journals, Project Muse, SAGE Journals Online, ScienceDirect, SpringerLink, SpringerOpen, Taylor &
Francis Social Science & Humanities Library. E-grāmatas: Dawsonera, Directory of Open Access
Books, EBSCO eBook Academic Collection, OAPEN. Disertācijas: ProQuest Dissertations & Thesis.
Uzziņu resursi: Encyclopedia Britannica Online Academic Edition, Letonika. Ziņas: LETA – Ziņas un
Arhīvs . Citi: De Gruyter Open, Encyclopedia Britannica Online Academic Edition, EBSCO Business
Source Complete, EBSCO host, Google Scholar, Nozare.lv, Online College Classess, Periodika.lv,
SAGE Research Methods, Scopus, Web of Science, WorldWideScience, Zenodo .

Starptautiskie un vietējie sadarbības pasākumi studiju virziena pilnveidei pārskata periodā (minēt
konkrētus piemērus)
Studiju kursu atsevišķu lekciju, semināru un praktisko darbu docēšanā tika piesaistīti vietējie
speciālisti no pēnieciskajiem institūtiem un augstskolām: no Daugavpils Universitātes Latvijas

Hidroekoloģijas institūta Dr. biol. S.Strāķe, Dr. biol. A. Krauze, Dr. biol. A.Ikauniece, J. Jēkabsone, Dr.
biol. M. Skudra, Dr. M.Viška; no Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta doktorantes D.Čakstiņa un
R.Rozenfelde, A.Karpa, Dr. biol. U. Kagainis, Dr. biol. I.Salmane, Dr. biol. E.Juceviča, Dr. biol.
M.Strazds; no Latvijas Lauksaimniecības Universitātes - Dr.eng. A. Lazdiņš, doktorants Z.Jansone; no
Latvijas Valsts meša institūta “Silava” J.Ozoliņš un dr.biol . J. Birzaks. Laba sadarbība veidojās arī ar
valsts pārvaldes institūcijām. Atsevišķas nodarbības bakalura un maģistrantūras studentiem vadījuši:
atbildīgais par CITES (Vašingtonas) konvencijas īstenošanu Latvijā J.Dzenis, Dabas aizsardzības
pārvaldes Dabas aizsardzības departamenta direktore biol.zin.maģ. G.Strode, kā arī citi Dabas
aizsardzības pārvaldes speciālisti: M.Mitrevics, G.Akmentiņš V.Pilāts, A. Liepa. Studiju darbā iesaistīti
arī nevalstisko un profesionālo organizāciju pārstāvji, kā, piemēram, no Baltijas vides foruma (BEF)
Dr.ģeogr. A.Ruskule, Dr. ģeogr. K.Veidemene, Pasaules Dabas fonda direktors, Mežu programmas
vadītājs J.Rozītis, FSC (Forest Srewardship Council) pārstāvis Latvijā vides zin.maģ. I.Krūze, SIA
“Rīgas meži” speciālists J.Zariņš, nevalstiskās organizācijas “Zemes draugi” projekta vadītāja
Z.Ruģēna, Ķemeru nacionālā parka fonda vadītājs M.Parfianovičs, VAKS komercdirektore, agronome
K.Abersons, Zivju resursu pētniecības departaments Zivju resursu pētniecības departamenta
darbinieki I.Putnis, S.Purviņa, z/a “Tome” direktors I.Putviķis, Zivju resursu pētniecības
departamenta darbinieki J.Bajinskis, A.Minde, S.Inberga, LOB projektu vadītājs; J.Mathieu (Institute
of Ecology and Environmental Sciences, Paris) un Dr. biol. O. Keišs Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centra speciālisti A. Krauze un J. Jēkabsone.
Latvijas – Ukrainas divpusējās sadarbības programmas projekta “Hidroelektrostaciju ietekmes uz vidi
novērtēšana ar multimarķieriem” ietvaros organizēta sanāksme studentiem un zinātniekiem
“Assessment of environmental factor impacts on surface water ecosystems”, kurā Ternopiļas V.
Hnatjuka valsts pedagoģiskā universitātes profesore O. Stoļara nolasīja lekciju “ The experience of
the biomarker approach in the study of the environmental impacts on the surface waters”.
Kā sadarbības veicināšanas pasākumi minami:
- Latvijas Universitātes 76. Starptautiskā zinātniskā konference – darba devēju diskusija
19.01.2018., sekcija “Vides izglītība un Latvijas tautsaimniecības izaicinājumi” sekcijas
organizētājs;
- Darba devēju anketēšana par absolventu sagatavotību darba tirgus vajadzībām, 2017.gada
oktobris
Studiju programu apguves ietvaros atsevišķas studentu nodarbības ir notikušas izmantojot
sadarbības partneru infrastruktūru: Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā Vides
laboratorijā par smaku noteikšanu un vides paraugu ņemšanu (kursā “Vides piesārņojums”); LU
Botāniskajā dārzā un Nacionālajā botāniskajā dārzā Salaspilī par botānisko dārzu nozīmi dabas
daudzveidības saglabāšanā (kursā “Dabas aizsardzība”); ZAAO poligonā Daibe un Vides izglītības
centrā URDA par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un iedzīvotāju izglītošanu; A/S “Latvenergo”
Pļaviņu HES par vides riskiem un ūdens resursu ilgtspējīgu izmantošanu; A/S “Valmieras Stikla
šķiedra” par vides aizsardzības prasību integrēšanu uzņēmējdarbībā un ražošanā, Vides risinājumu
institūtā, Pasaules Dabas fonda mežu ilgtspējīgas izmantošanas demonstrāciju teritorijā, zemnieku
saimniecībā „Kalna Gavieši”, Olaines bīstamo ķīmisko atkritumu izgāztuvē, kā arī apmeklēts Cenu
tīrelis un Sedas purvs kopā ar Latvijas Kūdras asociācijas pārstāvjiem (asoc.prof. L. Kalniņu un A.
Tomaševiču) par kūdras resursu un dabas aizsardzības interešu saskaņošanu (kursā “Lauku kurss
reģionālā vides zinātnē”),
Sniegtas konsultācijas ilgtspējīgas attīstības jomā Interreg VA projektā “Augmented Urbans” Cēsu
novada pašvaldībai par zaļo zonu pārvaldību pilsētvidē un sabiedrības iesaisti plānošanā.
Kopā ar LU Literatūras, folkoras un mākslas institūtu izveidots un Latvijas Zinātnes padomes
apstiprināts vides un humanitāro zinātņu sadarbības projekts “Dzīve līdzās ostai”, kura ietvaros
paredzēta ĢZZF studentu un Rīgas apkaimju NVO iesaiste pētniecībā.
Latvijas nacionālā ilgtermiņa pētījumu tīkla dati izmantoti studiju kursu papildināšanā un jaunu
studiju kursu (VidZ6055 “Klimata pārmaiņu pārvaldība”) lekciju sagatavošanā. Studenti un
pētnieki iesaistījušies ILTER starptautiskajā pētījumā par augu nobiru sadalīšanās intensitātes

izmaiņām globālā kontekstā (“The Tea Composition” iniciatīva), kura rezultātā tapis zinātnisks
raksts un tēzes LU starptautiskajai konferencei.

2. Akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Vides zinātne”
raksturojums
2.1.

Programmas pamatinformācija
Tabula 2.1. Programmas pamatinformācija

Programmas nosaukums
un līmenis
Programmas nosaukums
LRI kods
Apjoms KP
Iegūstamais grāds
Iegūstamā kvalifikācija
Īstenošanas vieta/-s
Īstenošanas valoda/-s
Programmas direktors

2.2.

Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Vides zinātne”,
augstākā līmeņa studijas, LKI/EKI/ISCED 6. līmenis
Vides zinātne
43850
120
Dabaszinātņu bakalaurs vides zinātnē
LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte (Rīga, Jelgavas iela 1)
Latviešu
Asoc. prof. Iveta Šteinberga

Mērķis un uzdevumi

(pievieno, ja pēc akreditācijas mainīti, sniedzot izmaiņu pamatojumu)

2.3.

Studiju rezultāti

(pievieno, ja pēc akreditācijas mainīti, sniedzot izmaiņu pamatojumu)

2.4. Pārskata periodā veiktās darbības studiju programmas pilnveidei un
konkurētspējas veicināšanai
Tabula 2.4. Veiktās un plānotās darbības studiju programmas pilnveidei

Studiju programmas satura, organizācijas, īstenošanas pārskatīšana un pilnveide pārskata
periodā (minēt konkrētus piemērus)
Vides zinātnes bakalaura studiju programma tiek īstenota pilna laika klātienes (PLK) studiju formā,
tās norises termiņš ir 3 studiju gadi, 6 studiju semestri. Studiju process tiek nodrošināts saglabājot
līdzsvaru starp lekcijām un praktisko apmācību. Studentu prasmju un iemaņu attīstība notiek
praktisko darbu, laboratorijas darbu un semināru veidā. Vasarā teorētiskās zināšanas tiek
papildinātas lauku studiju kursos Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes lauku
stacionārā „Lodesmuiža” un Rīgas apkārtnē, kā arī kopējās ekspedīcijās ar bakalaura darba vadītāju,
izstrādājot bakalaura darbu.
2017./2018. m.g. jauni studiju kursi bakalaura studiju programmā nav iekļauti, bet ņemot vērā
studējošo un nozares speciālistu, t.sk. darba devēju un absolventu priekšlikumus aktualizēts studiju
kursu saturs, pilveidoti materiāli e-studiju vidē.
Studējošo priekšlikumu izskatīšana un ieviešana pārskata periodā (aptauju rezultāti, studējošo
priekšlikumi SSP un Domē, fakultātes studējošo pašpārvaldes priekšlikumi ); studējošo motivācijas un
atbalsta pasākumi pārskata periodā (minēt konkrētus piemērus)

Katru semestri studentu aptaujas rezultāti LUISā tiek apspriesti nodaļas sēdē, kā arī Vides zinātnes
studiju programmu padomē, kuru sastāvā, atbilstoši LU Studiju programmas padomes nolikumam
(Senāta lēmums Nr.248, 25.09.2009.), ir iekļauti studiju programmu direktori, nozares profesori un
asociētie profesori, visu līmeņu studiju programmās studējošo pārstāvji (ne mazāk kā 20 % no
Programmu padomes sastāva), kā arī darba devēji no valsts un privātām institūcijām. Studentu
vērtējums ir viens no kritērijiem konkursa gaitā uz akadēmiskā personāla amatu. Ieteikumus studiju
programmas satura uzlabošanai studenti var izteikt arī ar savu pārstāvju starpniecību Vides zinātnes
studiju programmas padomē un fakultātes Domē, kā arī nepastarpināti kā studentu pašpārvaldes
ieteikumus. Studējošo izteikto priekšlikumu kopsavilkums, kuri tika apspriesti un arī īstenoti:
- iespēju robežās palielināt kursu docēšanu angļu valodā; kursu norises laikā izmantot nozares
terminoloģiju ne tikai latviešu valodā, bet vienlaikus lietot ar specifiskos terminus angļu
valodā;
- e-studiju vides pilnveidošana (papildinašana ar mācību un papildus materiāliem), lai
atvieglotu kursu apguvi;
- paplašināt izvēles kursu klāstu.
Uzsākot bakalaura studijas, tiek organizēta kopīga studentu, administratīvā personāla, vadības un
akadēmiskā personāla tikšanās, kurā tiek pārrunāti studiju procesa jautājumi. Kursā tiek ievēlēts
kursa vecākais, kurš aktīvi komunicē ar pasniedzējiem, pārstāvot studentu viedokli mācību procesa
laikā, studenti tiek aicināti izvēlēties mentorus, sadarboties ar kuratoru, kā arī, - abiturienti tiek
aicināti studiju laikā radušos jautājumus un problēmsituācijas risināt savlaicīgi, izmantojot
pasniedzēju, lietvedes un studiju metodiķes atbalstu. Galvenie iemesli studiju pārtraukšanai
lielākoties saistīti ar personiska rakstura vai finanšu problēmām, vai arī motivācijas trūkumu. Lai
veicinātu studējošo motivāciju, grūtībās nonākušiem studentiem tiek piemeklēti dažādi risinājumi
(individuālas studijas, papildus konsultācijas), lai studijas turpinātu.
Sadarbība ar nozares pārstāvjiem programmas pilnveidei pārskata periodā (minēt konkrētus
piemērus)
Nozares pārstāvju viedoklis par studiju programmu, ar mērķi uzlabot sniegumu, noskaidrots
2018.gada 19. janvārī organizējot Darba devēju diskusiju, kurā piedalījās Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas, Vides aizsardzības departamenta (direktore Rudīte Vesere), Valsts
vides dienesta (Vides resursu pārvaldības departamenta direktore Lilija Dukaļska), Baltijas vides
foruma (valdes priekšsēdētāja vietniece Ingrīda Brēmere), Latvijas Hidroekoloģijas Institūta
(direktore Anda Ikauniece), SIA ELLE (valdes locekle A.Kāla, projektu vadītājs O.Beikulis), VSIA Latvijas
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (Iekšzemes ūdeņu nodaļas vadītājs J.Šīre; Aviācijas
prognožu nodaļas vadītājs J.Vēveris) pārstāvji.
Darba devēju ieteikumi tiek ņemti vērā, pilnveidojot kursu saturu un studiju plānu.
Darba devēji tiek iesaistīti noslēguma darbu īstenošanā (piem., MSc silv. M. Okmanis, Silava), kā arī
atsevišķu lekciju docēšanā.

2.5.

Pielikumi

2.5.1. Studējošo skaits programmā
Tabula 2.5.1. Studējošo skaits
LRI kods
4385

Studiju programmas
nosaukums
Vides zinātne

Progrstatus

2015/2016

2016/2017

2017/2018

116

139

129

A
Stud. skaits

1. studiju gadā imatrikulētie

51

69

51

Absolventi

21

21

26

2.5.2. Mācībspēku mobilitāte pārskata periodā
Tabula 2.5.2. Mācībspēku mobilitāte

2017/2018 2018/20191 2019/2020

Mācībspēku mobilitāte
Ārvalstu viesmācībspēku skaits (iebraukušie)
Akadēmiskā personāla vieslekcijas ārvalstīs
(izbraukušie)

1*
-

*30.01.2018. Somijas Meteoroloģijas institūta profesora, fizikas doktora Mihaila Sofieva (Mikhail Sofiev)
vieslekcija “Atmospheric pollution in changing climate: what is coming? evidence from monitoring and
modelling”.

2.5.3. Darba devēju iesaiste programmā pārskata periodā
(norāda datus par pārskata periodu, saglabā iepriekšējā perioda datus,
pakāpeniski veidojot uzkrājumu)
Tabula 2.5.3. Nozarē strādājošo iesaiste programmā

2017/2018 2018/20194 2019/2020
Nozarē strādājošie, kas iesaistīti programmas
īstenošanā, t.sk.:
lekcijas/-u docēšana
studiju kursa docēšana
noslēguma darba vadīšana
piedalās noslēguma pārbaudījumu komisijā
cits (norādot sadarbības veidu)

10
2
3
1

2.5.4. Programmas studējošo skaits, kuri studē ārvalstu augstskolās apmaiņas
programmu ietvaros
Tabula 2.5.4. Studējošo skaits, kuri studē ārvalstu augstskolās
LRI
kods

1

Studiju programmas nosaukums

2015/2016

2016/2017

2017/2018

Kopā

5

6

7

Erasmus+ studijās

4

5

6

Erasmus+ praksē

1

1

1

Citās mobilitātes programmās

0

0

0

Pievienot datus tikai par pārskata periodu, saglabājot iepriekšējā perioda datus un veidojot datu uzkrājumu

2.5.5. Ārvalstu studējošo skaits programmā
Tabula 2.5.5. Ārvalstu studējošo skaits programmā
LRI
kods

Studiju programmas nosaukums

2015/2016

2016/2017

2017/2018

Kopā

16

8

2

Grāda, kvalifikācijas iegūšanai

0

0

0

Apmaiņas programmā

16

8

2

2.5.6. Studējošo aptauja par studiju kursiem
Tabula 2.5.6. Studējošo aptaujas par studiju kursiem analīze

Trīs aspekti, ko studenti visatzinīgāk vērtējuši (vērtējums no 6,5 līdz 7) studiju kursos:
mācībspēku darbs, studiju kursu saturs u.c.?
1. Mācību materiāla izkāsts, pieejamība e-studijās
2. Mācībspēka darbs, pieejamība konsultācijās un ārpus tām
3. Pārbaudes darbi veicina izpratni par apgūstamo tematiku
Trīs aspekti, ko studējošie kritiski vērtējuši
Plānotie pasākumi studējošo norādīto
(vērtējums zem 5)studiju programmā:
trūkumu novēršanai un ieteikumu
mācībspēku darbs, studiju kursu saturs
īstenošanai?
u.c.?
1. Studiju programmu padomē vērsta
1. Mācībspēka darbs nepietiekami
docētāju uzmanība pārbaudes darbu
izskaidrojot pārbaudes darbus
rezultātu analizēšanai.
2. E-studiju materiāli nepalīdz kursa apguvē
1. Materiāli, t.sk. kursa apraksts, aktualizēti.
1. Pārskatīts/aktualizēts ieteicamās.
3. Ieteiktā papildliteratūra nav viegli
literatūras saraksts studiju kursa apguvei
pieejama vai lietderīga
2. Papildināts bibliotēkā pieejamo
literatūras resursu apjoms

2.5.7. Studējošo aptauja par programmu
Tabula 2.5.7 Studējošo aptauja par programmu

Trīs aspekti, ko programmas beidzēji visatzinīgāk vērtējuši (vērtējums no 5,7 līdz 7) studiju
programmā: mācībspēki, studiju kursi, studiju procesa organizācija, materiāltehniskais
nodrošinājums, studiju rezultāti u.c.?
1. Mācībspēku un lietvežu kompetence un zināšanas (5,8)
2. Iespēja strādāt un pilnveidot prasmes darbā ar nozares specifiskajām datorprogrammām
(5,9)
3. Mācību telpu atbilstošs tehniskais nodrošinājums (5,7)
Trīs aspekti, ko programmas beidzēji
Plānotie pasākumi programmas beidzēju
kritiski vērtējuši (vērtējums zem 5) studiju
norādīto trūkumu novēršanai un ieteikumu
programmā: mācībspēki, studiju kursi,
īstenošanai?

studiju procesa organizācija,
materiāltehniskais nodrošinājums, studiju
rezultāti u.c.?
1. LU piedāvājums par āpusstudiju
aktivitātēm (4,6)

2. Studiju procesa organizācija motivācijas
veicināšanai (4,7)

3. Laba studiju procesa organizācija (4,9)

1. Papildus informatīvais nodrošinājums.
2. Sadarbības pastriprināšana ar studentu
pašpārvaldi.
1. Periodiskas un biežākas programmas
direktores un kuratora tikšanās ar
studentiem;
2. Studentu apmeklētības kontroles
pastiprināšana;
3. Tikšanās ar potenciālajiem darba
devējiem;
4. Sadarbības pastriprināšana ar studentu
pašpārvaldi.
1. Studiju procesa plānošana uzlabošana LU
Dabas mājas ietvaros.

3. Akadēmiskās maģistra studiju programmas “Vides zinātne”
raksturojums
3.1.

Programmas pamatinformācija
Tabula 3.1. Programmas pamatinformācija

Programmas nosaukums
un līmenis
Programmas nosaukums
LRI kods
Apjoms KP
Iegūstamais grāds
Iegūstamā kvalifikācija
Īstenošanas vieta/-s
Īstenošanas valoda/-s
Programmas direktors

3.2.

Akadēmiskā maģistra studiju programma “Vides zinātne”, augstākā
līmeņa studijas, LKI/EKI/ISCED 7. līmenis
Akadēmiskā maģistra studiju programma “Vides zinātne”
45740
80
Maģistra grāds
Dabaszinātņu maģistra grāds vides zinātnē
LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Latviešu, angļu
Asoc. prof. Gunta Spriņģe

Mērķis un uzdevumi

(pievieno, ja pēc akreditācijas mainīti, sniedzot izmaiņu pamatojumu)

3.3.

Studiju rezultāti

(pievieno, ja pēc akreditācijas mainīti, sniedzot izmaiņu pamatojumu)

3.4.

Pārskata periodā veiktās darbības studiju programmas
pilnveidei un konkurētspējas veicināšanai

Tabula 3.4. Veiktās un plānotās darbības studiju programmas pilnveidei

Studiju programmas satura, organizācijas, īstenošanas pārskatīšana un pilnveide pārskata
periodā (minēt konkrētus piemērus)
2017./2018. g. programmas satura pilnveidošanai izstrādāti vairāki jauni studiju kursi atbilstoši vides
zinātnes attīstības tendencēm un darba tirgus vajadzībām: “Cilvēka un vides mijattiecības teorijā un
praksē”, “Ainavu ekoloģija: teorija un prakse”, “Klimata pārmaiņu pārvaldība” un “Ilgtspējīga
patēriņa attīstība un pārvaldība”, kuri tiks iekļauti 2018./2019.g. studiju programmā. Atbilstoši
Latvijas Universitātes studiju programmu un tālākizglītības programmu nolikuma prasībām izstrādāti
kursi, kuri docējami angļu valodā (“Ekotoksikoloģija”, “Cilvēka un vides mijattiecības teorijā un
praksē” (kopumā angļu valodā docējami kursi 14KP apjomā), kuri tiks ieviesti 2018./2019.g. studiju
programmā. Sagatavotas izmaiņas A un B daļas kursu apjomā (A daļa 46 KP, B daļa 34 KP)
2018./2019.g. mācību programmai.

Papildus, ņemot vērā Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma (pieņemts 05.05.2016.)
23.1.pantā un attiecīgi MK noteikumiem Nr.612-11.09.2007. (Minimālās prasības civilās aizsardzības
kursa saturam un nodarbināto civilās aizsardzības apmācības saturam), izstrādāts studiju kursu
“Darba vides un civilā aizsardzība”, kurš tiks ieviests 2018./2019.g. programmā. Jautājumi izskatīti
Studiju programmas padomes sēdēs (5.01. 2018. atbilstoši izskatītajiem un nolemtajiem
pasākumiem saistībā ar studiju programmu kvalitātes un satura uzlabošanu izskatīti un iesniegti
priekšlikumi atsevišķu kursu satura maiņai un kredītpunktu sadalījumam; 12.04.2018. par izmaiņām
studiju programmu plānos).
Studējošo priekšlikumu izskatīšana un ieviešana pārskata periodā (aptauju rezultāti, studējošo
priekšlikumi SSP un Domē, fakultātes studējošo pašpārvaldes priekšlikumi ); studējošo motivācijas un
atbalsta pasākumi pārskata periodā (minēt konkrētus piemērus)
Katru semestri studentu aptaujas rezultāti LUIS tiek apspriesti nodaļas sēdē, kā arī Vides zinātnes
studiju programmu padomē, kuru sastāvā, atbilstoši LU Studiju programmas padomes nolikumam
(Senāta lēmums Nr.248, 25.09.2009.), ir iekļauti studiju programmu direktori, nozares profesori un
asociētie profesori, visu līmeņu studiju programmās studējošo pārstāvji (ne mazāk kā 20% no
Programmu padomes sastāva), kā arī darba devēji no valsts un privātām institūcijām. Studentu
vērtējums ir viens no kritērijiem konkursa gaitā uz akadēmiskā personāla amatu. Ieteikumus studiju
programmas satura uzlabošanai studenti var izteikt arī ar savu pārstāvju starpniecību Vides zinātnes
studiju programmas padomē un fakultātes Domē, kā arī nepastarpināti kā Studentu pašpārvaldes
ieteikumus. Studentu priekšlikumi tiek ņemti vērā, realizējot kursu norisi: piemēram, ņemot vērā
studentu ieteikumus, mainīta kursa “Lauka kurss reģionālā vides zinātnē” forma – ietverot gan
radiālus, gan pārbrauciena veida izbraukumus ar nakšņošanu Latvijas teritorijā.
Uzsākot studijas maģistrantūrā, tiek organizēta kopīga studentu un nodaļas pasniedzēju tikšanās,
kurā tiek pārrunāti studiju procesa jautājumi. Kursā tiek ievēlēts kursa vecākais, kurš aktīvi komunicē
ar pasniedzējiem, pārstāvot studentu viedokli mācību procesa laikā. Studenti tiek aicināti studiju
laikā radušos jautājumus un problēmsituācijas risināt savlaicīgi, izmantojot pasniedzēju, lietvedes un
studiju metodiķes atbalstu. To studenti izmanto, risinot problēmsituācijas, kas radušās studiju
procesā. Piemēram, studentes, kurām ir mazi bērni, vienojas ar pasniedzējiem par kursu individuālu
apguvi. Pasniedzēji ir pretimnākoši strādājošiem studentiem gadījumos, kad darbu grūti apvienot ar
studijām, rodot individuālu risinājumu. Tas attiecas arī uz ERASMUS+ studējošajiem, kam obligāti
apgūstami A daļas kursi LU MSP. Studentiem, kuri ir beiguši bakalaura studijas citās programmās, ir
iespēja apgūt izlīdzinošo kursu VidZ5065 Vides zinātnes un pārvaldības pamati. Lai motivētu
studentus veiksmīgai programmas apguvei, pasniedzēji regulāri komunikācē ar studentiem gan
klātienē (piem., konsultāciju laikā), gan arī elektroniskajā vidē (e-studijas, e-pasts).
Sadarbība ar nozares pārstāvjiem programmas pilnveidei pārskata periodā (minēt konkrētus
piemērus)
Tikšanās ar darba devējiem, kas notika LU konferences ietvaros kā atsevišķa sesija.
Darba devēju ieteikumi tiek ņemti vērā, pilnveidojot kursu saturu un studiju plānu.
Darba devēji tiek iesaistīti noslēguma darbu īstenošanā (piem., I. Kokorīte, LU BI/LVĢMC), kā arī
atsevišķu lekciju docēšanā (piem., K. Veidemane, Baltijas vides forums, J. Birzaks, BIOR).

3.5.

Pielikumi

3.5.1. Studējošo skaits programmā
Tabula 3.5.1. Studējošo skaits
LRI kods
45850

Studiju programmas
nosaukums

2015/2016

2016/2017

2017/2018

Stud. skaits

65

75

68

1. studiju gadā imatrikulētie

39

37

32

Absolventi

19

28

21

21106 Vides zinātne (MSP)

Progrstatus
A

3.5.2. Mācībspēku mobilitāte pārskata periodā
Tabula 3.5.2. Mācībspēku mobilitāte

2017/2018 2018/20192 2019/2020

Mācībspēku mobilitāte
Ārvalstu viesmācībspēku skaits (iebraukušie)
Akadēmiskā personāla vieslekcijas ārvalstīs
(izbraukušie)

-

3.5.3. Darba devēju iesaiste programmā pārskata periodā
(norāda datus par pārskata periodu, saglabā iepriekšējā perioda datus,
pakāpeniski veidojot uzkrājumu)
Tabula 3.5.3. Nozarē strādājošo iesaiste programmā

2017/2018 2018/20194 2019/2020
Nozarē strādājošie, kas iesaistīti programmas
īstenošanā, t.sk.:
lekcijas/-u docēšana
studiju kursa docēšana
noslēguma darba vadīšana
piedalās noslēguma pārbaudījumu komisijā
cits (norādot sadarbības veidu)

2

12
8
1
3
-

Pievienot datus tikai par pārskata periodu, saglabājot iepriekšējā perioda datus un veidojot datu uzkrājumu

3.5.4. Programmas studējošo skaits, kuri studē ārvalstu augstskolās apmaiņas
programmu ietvaros
Tabula 3.5.4. Studējošo skaits, kuri studē ārvalstu augstskolās
LRI
kods
45850

Studiju programmas
nosaukums
21106 Vides zinātne (MSP)

2015/2016

2016/2017

2017/2018

Kopā

2

1

1

Erasmus+ studijās

2

1

1

Erasmus+ praksē

0

0

0

Citās mobilitātes programmās

0

0

0

3.5.5. Ārvalstu studējošo skaits programmā
Tabula 3.5.5. Ārvalstu studējošo skaits programmā
LRI
kods
45850

Studiju programmas
nosaukums
21106 Vides zinātne (MSP)

2015/2016

2016/2017

2017/2018

Kopā

4

3

1

Grāda, kvalifikācijas iegūšanai

0

0

0

Apmaiņas programmā

4

3

1

3.5.6. Studējošo aptauja par studiju kursiem
Tabula 3.5.6. Studējošo aptaujas par studiju kursiem analīze

Trīs aspekti, ko studenti visatzinīgāk vērtējuši (vērtējums no 6,5 līdz 7) studiju kursos:
mācībspēku darbs, studiju kursu saturs u.c.?
Mācībspēku pieejamība konsultācijām.
Studiju kursa saturs atbilstība kursa aprakstam.
Studiju kursa laikā sasniegti studiju kursa aprakstā ierakstītie studiju rezultāti.
Trīs aspekti, ko studējošie kritiski vērtējuši
Plānotie pasākumi studējošo norādīto
(vērtējums zem 5)studiju programmā:
trūkumu novēršanai un ieteikumu
mācībspēku darbs, studiju kursu saturs
īstenošanai?
u.c.?
Analizēts studiju programmas padomes
Mācībspēka skaidrojumi par pārbaudes
sēdē, pievēršot docētāju uzmanību
darbu rezultātiem nav pietiekami
pārbaudes darba rezultātu analizēšanai.
Analizēts studiju programmas padomes sēdē,
norādot nepieciešamību studentiem
Ieteiktā literatūra un materiāli nebija viegli
izskaidrot, kā pieejama ieteiktā literatūra un
pieejami un lietderīgi.
materiāli (jo gan literatūra, gan materiāli ir
viegli pieejami).
Pārskatīti un vajadzības gadījumā atjaunoti eE-kursā pieejamie materiāli pietiekami
kursu materiāli. Jautājums analizēts studiju
nepalīdzēja studiju kursa apguvē
programmas padomes sēdē.

3.5.7. Studējošo aptauja par programmu
Tabula 3.5.7. Studējošo aptauja par programmu

Trīs aspekti, ko programmas beidzēji visatzinīgāk vērtējuši (vērtējums no 6,5 līdz 7) studiju
programmā: mācībspēki, studiju kursi, studiju procesa organizācija, materiāltehniskais
nodrošinājums, studiju rezultāti u.c.?
Lietveži un metodiķi bija kompetenti un zinoši, lietvežu un metodiķu attieksme bija labvēlīga
Bija iespēja izteikt viedokli par kursiem un docētājiem
Mācībspēki bija kompetenti un zinoši
Trīs aspekti, ko programmas beidzēji
kritiski vērtējuši (vērtējums zem 5) studiju
Plānotie pasākumi programmas beidzēju
programmā: mācībspēki, studiju kursi,
norādīto trūkumu novēršanai un ieteikumu
studiju procesa organizācija,
īstenošanai?
materiāltehniskais nodrošinājums, studiju
rezultāti u.c.?
Trūkumi izriet no kopējās situācijas valstī.
Darbs, tajā veicamie pienākumi un darba
Pasākumi – studentu iesaistīšana fakultātē
uzdevumi studiju laikā neatbilst izglītībai,
realizētajos projektos, Lietišķo studiju vides
darbs atņem laiku studijām
zinātnē izmantošana.
LU Studentu padomes (arī Fakultātes
studentu pašpārvaldes) sniegtās iespējas un Pārrunas ar LU Studentu padomes un Fakultātes
palīdzība nav pieteikamanoderīga studiju
studentu pašpārvaldes pārstāvjiem
laikā
Studiju programmas nepilnības (studiju
procesa organizācija, sistemātiska izpratne
Programmas pilnveidošana, ņemot vērā
par nozari, sagatavo darba tirgum,
minētos aspektus.
specifiskas datorprogrammas)

4. Doktora studiju programmas “Vides zinātne” raksturojums

4.1.

Programmas pamatinformācija
Tabula 4.1. Programmas pamatinformācija

Programmas nosaukums
un līmenis
Programmas nosaukums
LRI kods
Apjoms KP
Iegūstamais grāds
Īstenošanas vieta/-s
Īstenošanas valoda/-s
Programmas direktors

4.2.

Doktora studiju programma
Vides zinātne
51850

144 KP
Dr.biol., Dr.ķīm., Dr.ģeogr, Dr. (PhD)
Latvijas Universitāte
Latviešu/angļu
Profesors Māris Kļaviņš

Mērķis un uzdevumi

LU doktora studiju programmas “Vides zinātne” (turpmāk tekstā DSPVidz) mērķis ir sagatavot augsti
kvalificētus zinātniskos darbiniekus un mācībspēkus, kā arī augsti kvalificētus profesionāļus lietišķajai
pētniecībai vai sabiedrības pārvaldības darbam ar starptautiski salīdzināmu kompetenci un
starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu.
Šo mērķa sasniegšanai programmā noteikti uzdevumi:
1) vides zinātnes teoriju un interdisciplināru un apakšnozares metodoloģiju padziļināta apguve,
orientējoties uz (a) vidē notiekošo procesu, vielu apriti, ekosistēmu pakalpojumu teorētisko izpratni
dabas zinātņu un mainīgo sabiedrības vajadzību kontekstā; (b) pastiprinātām vides zinātnes un tās
apakšnozaru teoriju studijām;
2) jaunāko teorētisko pieeju un pētniecības metožu vides zinātnē apguve un to pielietošana praksē;
3) augstskolas pedagoģijas teorijas un prakses apguve (lektora un semināru vadītāja, studentu
patstāvīgo darbu un pētnieciska projekta vadītāja darba principu un prasmju apguve un aprobācija);
4) promocijas eksāmenu nokārtošana, tādējādi apliecinot doktorantu kompetenci zinātnes nozarē un
izvēlētājā apakšnozarē;
5) pētnieciskā darba rezultātu un teorētisko atziņu publicēšana vispāratzītos recenzējamos
zinātniskos izdevumos un nozares zinātniskos izdevumos;
6) piedalīšanās ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs, semināros, doktorantūras
skolās u.c.;
7) informācijas tehnoloģiju, datu apstrādes un prezentācijas prasmju un kompetenču apguve;
8) radošās un kritiskās domāšanas, analīzes un argumentācijas spēju un prasmju attīstība, valsts
intelektuālā potenciāla bagātināšana;
9) patstāvīga pētnieciskā darba (doktora disertācijas) sagatavošana un pirmsaizstāvēšana doktora
studiju padomē.

4.3.

Studiju rezultāti

Studiju rezultāti ietver spējas pārvaldīt interdisciplināru pētījumu metodoloģiju sociālo un dabas
zinātņu saskares jomās, lai pētītu cilvēka un dabas mijiedarbību, respektīvi, cilvēka ietekmi uz vidi un
antropogēni pārveidotas vides ietekmi uz cilvēku, lai nodrošinātu dabas resursu, bioloģiskās un
ģenētiskās daudzveidības, vides un sabiedrības ilgtspējīgas pastāvēšanas iespējamību. Studiju
rezultāti nodrošina spējas izvirzīt hipotēzi un pētījuma mērķus, organizēt un veikt pētījumu,
sagatavot pētnieciska projekta pieteikumu un to izpildīt, spēt risināt tautsaimnieciski un pārvaldības
būtiskus uzdevumus.
Vides zinātnes doktora studiju programmas beidzēji papildus esošajām kompetencēm spēj
demonstrēt, ka pārzina un izprot aktuālākās vides zinātnes teorijas un atziņas, pārvalda pētniecības
metodoloģiju un mūsdienu pētījumu metodes, spēj patstāvīgi plānot, organizēt, veikt un vadīt
pētījumus saskarē ar citām dabas zinātnēm, sniegt ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā un risināt
praktiskas ievirzes profesionālus uzdevumus, sniegt ieguldījumu zināšanu robežu paplašināšanā vai
devuši jaunu izpratni esošām zināšanām un to pielietojumiem praksē, īstenojot būtiska apjoma
oriģinālu pētījumu, no kura daļa ir starptautiski citējamu publikāciju līmenī. Doktora grāda ieguvēji
spēj gan mutiski, gan rakstiski komunicēt par savu zinātniskās darbības jomu (savu nozari) ar
plašākām zinātniskajām aprindām un sabiedrību kopumā, patstāvīgi paaugstināt savu zinātnisko
kvalifikāciju, īstenot zinātniskus projektus, gūstot zinātnes nozares starptautiskiem kritērijiem
atbilstošus sasniegumus, vadīt pētnieciskus vai attīstības uzdevumus uzņēmumos, iestādēs un
organizācijās, kur nepieciešamas plašas pētnieciskas zināšanas un prasmes. Tie spēj, veicot
patstāvīgu, kritisku analīzi, sintēzi un izvērtēšanu, risināt nozīmīgus pētnieciskus vai inovāciju
uzdevumus, patstāvīgi izvirzīt pētījuma ideju, plānot, strukturēt un vadīt liela apjoma zinātniskus
projektus, tajā skaitā starptautiskā kontekstā, sniegt ieguldījumu vides zinātnes nozares attīstībā un
integrēties globālajā zinātnisko pētījumu vidē. Studiju programmas apguves rezultātā studiju beidzēji
ir motivēti un spēj patstāvīgi paaugstināt savu zinātnisko kvalifikāciju.
Doktora studiju programmas realizācijas iepriekšējo gadu pieredze un studiju programmā iesaistīto
mācībspēku kvalifikācija liecina, ka LU doktora studiju programmu “Vides zinātne” beigušie spēj
sekmīgi konkurēt Latvijas un Eiropas atbilstošas augstākās kvalifikācijas darba tirgū, un viņi ir vērtīgs
ieguvums ne vien LU, bet arī citām augstskolām, zinātniskajām institūcijām, uzņēmumiem, kā arī
valsts un pašvaldību iestādēm.
Studiju programmas saturs pilnībā atbilst studiju programmas mērķiem un uzdevumiem. Studiju
programmas saturs nodrošina pilnīgu atbilstību iegūstamajam zinātņu doktora grādam, kā arī sekmē
augstas profesionālas kvalifikācijas iegūšanu. Studējošo noslodze studiju programmas apguvei atbilst
40 akadēmisko stundu darbam par vienu kredītpunktu.

4.4.

Pārskata periodā veiktās darbības studiju programmas
pilnveidei un konkurētspējas veicināšanai
Tabula 4.4. Veiktās un plānotās darbības studiju programmas pilnveidei

Studiju programmas satura, organizācijas, īstenošanas pārskatīšana un pilnveide pārskata
periodā (minēt konkrētus piemērus)
2017/2018 studiju gadā vides zinātnes doktora studiju programmā (DSPVidz) tika aprobēts
iepriekšējā gadā izstrādātais studiju saturs. Studiju satura pilnveidošanai turpinājās darbs pie e-vidē
esošo studiju materiālu izstrādes (jautājumi tika izskatīti sēdēs 10.10.2017 un 17.04.2018). Studiju
satura koncepcija tika ņemta vērā piedaloties ES struktūrfondu projekta pieteikuma gatavošanā par
dabaszinātņu doktora studiju pilnveidošanu. Studiju satura izvērtēšana tika veikta arī kontekstā ar ES
ERASMUS projekta INTENSE (Integrated doctoral program for environmental polyciy, management

and technology – http://intense.network). Šī projekta mērķis ir izstrādāt studiju saturu, izveidot
studiju materiālus vides studiju dktorantiem. Iespējamie programmas pilnveidošanas risinājumi tika
izskatīti vienotu studiju moduļu izveides kontekstā sanāksmē, kas notika 3.05.2018. un LU
piedāvātais vides doktora programmas saturs tika piedāvāts izmantošanai sadarbības tīkla ietvaros.
Studējošo priekšlikumu izskatīšana un ieviešana pārskata periodā (aptauju rezultāti, studējošo
priekšlikumi SSP un Domē, fakultātes studējošo pašpārvaldes priekšlikumi ); studējošo motivācijas un
atbalsta pasākumi pārskata periodā (minēt konkrētus piemērus)
DSP vides zinātnē studentu aptaujas tiek organizētas regulāri – reizi semestrī par studiju kursu
kvalitāti un reizi gadā par studiju programmas kvalitāti kopumā. Iepriekšējos gados aptaujas formas
izplatīja Vides zinātnes nodaļas lietvede, bet šobrīd šīs formas ir pieejamas LU mājas lapā LUIS.
Aptauju rezultātus apkopo LU Studiju departaments. Aptauju rezultātus apspriež Studiju programmu
padome un Vides zinātnes nodaļa, tos ņem vērā akadēmiskā personāla vēlēšanās. DSPVidz studentu
aptauja liecina, ka lielākā daļa studējošo novērtē programmu labi un lielākajai daļa no viņiem jau ir
noteikti pētniecības plāni nākotnei. Studenti augstu novērtē studiju programmas saturu un
organizāciju, akadēmiskā personāla pozitīvo attieksmi, kā arī aktivitātes studiju procesa uzlabošanai.
Atzinīgu vērtējumu izpelnījusies bibliotēka, fakultātes piedāvātie studiju un pētnieciskā darba resursi.
Īpaši tiek atzīmēts laboratoriju pētnieciskās bāzes kvalitātes uzlabojums. Doktoranti ir arī gandarīti ar
ārvalstu profesoru piesaisti, jo viņu vadītās nodarbības ne tikai sniedz jaunas zināšanas, bet arī
sekmē iegūto zināšanu un pētnieciskā darba kontekstuāla pašvērtējuma (gan individuālā, gan
programmas) veidošanu. Doktoranti arī augstu vērtē individuālo sadarbību ar zinātnisko vadītāju.
Doktoranti atzīst, ka sekmīgas studijas apgrūtina un kavē ierobežotie pieejamie finansiālie resursi.
Daži studējošie mācības savieno ar darbu, tas rada bažas par promocijas darba sekmīgu izstrādi
plānotajos termiņos un citu studiju prasību savlaicīgu izpildi. Doktorantu motivācijas paaugstināšanai
notika doktorantu vadītāju sanāksme, kurā tika apspriesti darba organizācijas jautājumi. Tika
organizēta disusija par vides studiju iespējām un nākotnes karjeras iespējām: seminārs IMRAD,
uzklausīts LR VARAM pārstāves S.N.Kalniņas, LVĢMC nodaļas vadītāja J.Šīres viedoklis.
Sadarbība ar nozares pārstāvjiem programmas pilnveidei pārskata periodā (minēt konkrētus
piemērus)
Sadarbība ar nozares pārstāvjiem notika sekojošos sadarbības virzienos: 1) vides aizsardzības nozares
sociālo partneru viedoklis, ieteikumi, priekšlikumi; 2) sadarbības partneri citās augstskolās, kurās tiek
īstenotas studijas vides zinātnes virzienos; 3) sadarbība ar vadošajām zinātniski pētnieciskajām
institūcijām un pētnieciskās kapacitātes stiprināšana. Sociālo partneru viedokļa noskaidrošanai
nozīmīga bija LU konferences ietvaros organizētā diskusija (20.02.2018) ar darba devējiem vides
aizsardzības sektorā, kuras laik;ā notika tikšanās ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas, Valsts vides dienesta, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra, Rīgas Domes,
kā arī privātfirmu pārstāvjiem. Sadarbībā ar RTU Vides inženieriznātņu doktorantiem un
pasniedzējiem tika organizēta diskusija par vides studiju iespējām un nākotnes karjeras iespējām:
seminārs IMRAD, uzklausītas LR VARAM pārstāves S.N.Kalniņas, LVĢMC nodaļas vadītāj Jāņa Šīres
viedoklis. Minētie ieteikumi tika izmantoti doktorantūras skolas darba plānojumam.

4.5.

Pielikumi

4.5.1. Studējošo skaits programmā
Tabula 4.5.1. Studējošo skaits
LRI kods
51850

Studiju programmas
nosaukums

Progrstatus

31103 Vides zinātne (DOK)

2015/2016

2016/2017

2017/2018

27
7
2

26
4
0

31
6
3

A
Stud. skaits

1. studiju gadā imatrikulētie
Absolventi

4.5.2. Mācībspēku mobilitāte pārskata periodā
Tabula 4.5.2. Mācībspēku mobilitāte

2017/2018 2018/20193 2019/2020

Mācībspēku mobilitāte

6

6

3

3

5

Ārvalstu viesmācībspēku skaits (iebraukušie)
Akadēmiskā personāla vieslekcijas ārvalstīs
(izbraukušie)

3

4.5.3. Darba devēju iesaiste programmā pārskata periodā
(norāda datus par pārskata periodu, saglabā iepriekšējā perioda datus,
pakāpeniski veidojot uzkrājumu)
Tabula 4.5.3. Nozarē strādājošo iesaiste programmā

2017/2018 2018/20194 2019/2020
Nozarē strādājošie, kas iesaistīti programmas
īstenošanā, t.sk.:
lekcijas/-u docēšana
studiju kursa docēšana
noslēguma darba vadīšana
piedalās noslēguma pārbaudījumu komisijā

10

10

3
2
3
2

3
2
3
2

10
3
2
3
2

4.5.4. Programmas studējošo skaits, kuri studē ārvalstu augstskolās apmaiņas
programmu ietvaros
Tabula 4.5.4. Studējošo skaits, kuri studē ārvalstu augstskolās
LRI
kods

3

Studiju programmas nosaukums

2015/2016

2016/2017

2017/2018

Kopā

2

3

4

Erasmus+ studijās

0

1

2

Erasmus+ praksē

0

1

1

Pievienot datus tikai par pārskata periodu, saglabājot iepriekšējā perioda datus un veidojot datu uzkrājumu

Citās mobilitātes programmās

2

1

1

4.5.5. Ārvalstu studējošo skaits programmā
Tabula 4.5.5. Ārvalstu studējošo skaits programmā
LRI
kods

Studiju programmas nosaukums

2015/2016

2016/2017

2017/2018

Kopā

0

1

0

Grāda, kvalifikācijas iegūšanai

0

0

0

Apmaiņas programmā

0

1

0

4.5.6. Studējošo aptauja par studiju kursiem
Tabula 4.5.6. Studējošo aptaujas par studiju kursiem analīze

Trīs aspekti, ko studenti visatzinīgāk vērtējuši (vērtējums no 6,5 līdz 7) studiju kursos:
mācībspēku darbs, studiju kursu saturs u.c.?
1. Studiju kursu par zinātnisko publikāciju sagatavošanu
2. Mācībspēku pieejamību, konsultāciju pieejamību
3. Pieejamo, atvērto infrastruktūru
Trīs aspekti, ko studējošie kritiski vērtējuši
Plānotie pasākumi studējošo norādīto
(vērtējums zem 5)studiju programmā:
trūkumu novēršanai un ieteikumu
mācībspēku darbs, studiju kursu saturs
īstenošanai?
u.c.?
1. Dažu mācībspēku pieejamību
1. Doktora darbu vadītāju atlase, motivācija
2. Stipendijas apmēru un nepieciešamību
2. Informācija par iesaistes iespējām ES
strādāt projektos/darbā
projektos
3. Informācijas pieejamība par mobilitātes
3.Informācijas dienas, regulāra informācijas
iespējām
izsūtīšana par iespējām

4.5.7. Studējošo aptauja par programmu
Tabula 4.57.. Studējošo aptauja par programmu

Trīs aspekti, ko programmas beidzēji visatzinīgāk vērtējuši (vērtējums no 6,5 līdz 7) studiju
programmā: mācībspēki, studiju kursi, studiju procesa organizācija, materiāltehniskais
nodrošinājums, studiju rezultāti u.c.?
1. Aizrautīga pētniecības vide
2. Uzlabota infrastruktūra
3. Iespējas piedalīties konferencēs
Trīs aspekti, ko programmas beidzēji
kritiski vērtējuši (vērtējums zem 5) studiju
Plānotie pasākumi programmas beidzēju
programmā: mācībspēki, studiju kursi,
norādīto trūkumu novēršanai un ieteikumu
studiju procesa organizācija,
īstenošanai?
materiāltehniskais nodrošinājums, studiju
rezultāti u.c.?
Apstiprināti noteikumi disertācijas
1. Apjomīgs darbs, kas jāvelta, lai uzrakstītu
aizstāvēšanai uz publikāciju kopsavilkumu
disertāciju
pamata

2. Nepietiekošs doktorantūras studiju
finansējums

Valsts atbildība

3. Informācijas apmaiņa starp doktorantiem

Doktorantu semināru un savstarpējās
iepazīšanās organizēšana

5. Akadēmiskā personāla publikacijas un dalība konferencēs
Zinātniskie raksti SCOPUS un Web of Science datu bāzēs:
1. Angelstam P., Elbakidze M., Lawrence A., Manton M., Melecis V., Perera A. H. (2018) Barriers
and Bridges for Landscape Stewardship and Knowledge Production to Sustain Functional
Green Infrastructures. In: Perera A., Peterson U., Pastur G., Iverson L. (eds.) Ecosystem
Services from Forest Landscapes. Springer, 216-267. https://doi.org/10.1007/978-3-31974515-2_6.
2. Apsīte, E., Nikodemus O., Brūmelis, G., Lagzdiņš, A., Elferts, D., Rendenieks, Z., Klints L.
(2017) Impact of climate variability, drainage and landcover changes on hemiboreal
streamflow. Hydrological Sciences Journal. 62(15), 2558-2570.
3. Avotniece Z., Aniskevich S., Briede A., Klavins M. (2017) Long-term changes in the frequency
and intensity of thunderstorms in Latvia BOREAL ENVIRONMENT RESEARCH 22: 415–430.
4. Brizga J., Ikstens J., Gaugere K., Ernšteins R. (2017) Household Pro-Environmental Behaviour
Development in Latvia: Behavioural Practice and Values Orientation. Proceedings. Of the
Economic Science for Rural Development Conference. Jelgava, Latvia, April 2017, Issue 45,
281-291.
5. Dick, J., Orenstein, D. E., Holzer, J., Wohner, Ch., Achard, A.-L., Andrews, Ch., Avriel-Avni, N.,
Beja, P., Blond, N., Cabello, J., Chen, Ch., Díaz-Delgado, R., Giannakis, G.V., Gingrich, S.,
Izakovicova, Z., Krauze, K., Lamouroux, N., Leca, St., Melecis, V., Miklós, K., Mimikou, M.,
Niedrist, G., Piscart, Ch., Postolache, C., Psomas, A., Santos-Reis, M., Tappeiner, U.,
Vanderbilt, K., Van Ryckegem, G. (2018) What is socio-ecological research delivering? A
literature survey across 25 international LTSER platforms. Science of the Total Environment,
622–623, 1225–1240.
6. Dirilgen, T., Juceviča, E., Melecis, V., Querner P., Bolger T. (2018) Analysis of spatial patterns
informs community assembly and sampling requirements for Collembola in forest soils. Acta
Oecologica, 86, 23-30.
7. Ernsteins E., Lontone A., Zilniece I., Zvirbule L. (2017) Regional and local sustainable food
systems governance: collaboration and communication. Proceedings of 22nd International
Scientific Conference on Economic and Social Development – “The Legal Challenges of
Modern World”, Economic and Social Development. Split, Croatia, June 2017, 768-779.
8. Ernšteins R., Kudrenickis I., Kauliņš J., Lontone-Ieviņa A. (2017) Pro-Environmental Municipal
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