
 

LATVIJOS GYVOSIOS GAMTOS MOKSLŲ IR TECHNOLOGIJŲ 

UNIVERSITETAS 

APLINKOS IR CIVILINĖS INŽINERIJOS FAKULTETAS 

 

PATVIRTINO 

     Aplinkos ir vandentvarkos katedros  

akademinio personalo susirinkimas 

     2018 m. kovo 7 d. 

__________________________________________________________ 

Aplinkos inžinerija 

Jelgava 

Programa 

Studijų dalyko kodas LLU IS registre: VidZ5014 

3 kreditai (48 val.): paskaitos (24 val.), praktiniai darbai (24 val.), egzaminas.  

Autorius: Ainis Lagzdiņš, Aplinkos ir vandentvarkos katedros docentas.  

 Privalomas akademinio magistro nuolatinės ir ištęstinės formos studijų programos 

„Aplinkos, vandens ir žemės inžinerijos mokslai“ dalykas. 

 

Anotacija 

Dalykas skirtas išmokyti studentus atpažinti ir suprasti aplinkos inžinerijos 

kompleksiškumą ir atskirti konkrečių disciplinų vaidmenį moksliniuose tyrimuose ir 

plėtroje. Studentai sužinos apie galimybes atlikti mokslinius tyrimus įvairiose 

disciplinose, įskaitant hidrologiją, vandentvarką, vandens ir oro apsaugą, triukšmo ir 

radioaktyvumo taršą bei atliekų tvarkymą. 

 

Studijų dalyko tikslas  

Pagrindinis dalyko tikslas – suteikti išsamias aplinkos inžinerijos žinias studijų 

procese, taip pat skatinti veiksmingą žinių panaudojimą moksliniuose tyrimuose, 

praktiniame ir organizaciniame darbe. 

 

Studijų rezultatai (žinios, įgūdžiai ir kompetencija) 

Baigę dalyką, studentai įgaus: 

1. žinias ir supratimas apie įvairias aplinkos inžinerijos sritis ir pagrindines 

mokslinių tyrimų problemas; 

2. įgūdžius pasirinkti atitinkamus metodus ir technologijas specialioms aplinkos 

inžinerijos užduotims spręsti; 

3. kompetenciją taikyti metodus ir technologijas profesiniame darbe ir 

specialiuose studijų dalykuose, taip pat atlikti nepriklausomus mokslinius 

tyrimus aplinkos inžinerijos disciplinose. 

 

Studijų dalyko ryšys su kitais dalykais: 

Neprivalomas. 

 



Reikalavimai savarankiškam darbui: 

Bibliografijoje pateiktos teorinės dalyko medžiagos studijavimas savarankiškai. 

 

Žinių įvertinimas: 

Dalyvavimas seminaruose paskaitų metu aptartomis temomis. 

 

Leidimo laikyti egzaminą ar testą reikalavimai: 
Vertinimas: egzaminas. Studentai turi turėti atitinkamas teorines žinias ir suprasti jų 

praktinį taikymą.  

 

Atsiskaitymo už praleistas paskaitas tvarka ir reikalavimai:  
Už praleistas paskaitas atsiskaitoma LLU studijų reglamente bei Aplinkos ir civilinės 

inžinerijos fakulteto vidaus taisyklėse patvirtinta tvarka, taip pat derinant su 

atitinkamu akademinio personalo nariu. 

 

Išplėstinis programos turinys  

Aplinkos inžinerijos kompleksiškumas ir ryšys su kitomis mokslo šakomis. 
Sudėtingas mokslo sektorius. Aplinkos ištekliai ir pagrindiniai jų valdymo principai. 

Antropogeninė aplinkos apkrova. Darnus išteklių naudojimas ir išsaugojimas. 

Integruotas upių baseinų valdymas. 

Hidrologija (vandens cirkuliacija ir pusiausvyra). Hidrologija, hidrogeologija ir 

požeminio vandens hidrologija, jų vieta aplinkos moksluose. Vandens cirkuliacija 

gamtoje. Vandens rezervai ir vandens ištekliai. Bendros požeminio vandens 

charakteristikos. Požeminio vandens rezervai ir ištekliai. 

Hidrologija (hidrometriniai matavimai). Ryšys tarp kritulių ir nuotėkio. 

Hidrologija (hidrologiniai skaičiavimai ir taikymas, pagrindiniai hidraulikos 

principai). 

Vandentvarka (vandens kokybė). Dirvožemio sudėtis ir klasifikacija. Dirvožemio 

drėgmės savybės. Žemės drenavimo vaidmuo sausose ir drėgnose klimato sąlygose. 

Žemės drenavimo metodai. Žemės drenavimo sistemos Latvijoje. 

Vandentvarka (vandens tarša). Vandens teršalai ir taršos rūšys. Taršos kontrolė ir 

vandens apsauga. Vandens tiekimo sistemos ir jų elementai. Vandens kokybės 

užtikrinimas. 

Vandentvarka (vandens valymas). Kanalizacijos sistemos. Nuotekų valymas ir 

įtekėjimas į vandentakius. Nuotekų dumblo valymas ir naudojimas. Žemės ūkio 

poveikis vandens kokybei. 

Atmosfera (komponentai ir procesai). 

Atmosfera (oro tarša). Taršos kontrolė. Taršos mažinimas. 

Atmosfera (visuotinės oro taršos problemos). Taršos kontrolė. Taršos mažinimas. 

Garsas ir triukšmo tarša. Taršos kontrolė. Taršos mažinimas. 

Radioaktyvumas ir radioaktyvusis užterštumas. Taršos kontrolė. Taršos 

mažinimas. 



Atliekų tvarkymas (klasifikavimas ir sudėtis). Atliekų rūšys, jiems būdingi 

parametrai. Atliekų poveikis aplinkai ir žmonėms. Atliekų tvarkymas, perdirbimas ir 

šalinimas. Pavojingos atliekos. 

Atliekų tvarkymas (sąvartynai). 

 

Praktinių darbų sąrašas: (8 val.) 

1. Drenažo sistemų vizualus perteikimas ir baseinų nustatymas naudojant skaitmeninę 

drenažo kadastrinę informaciją ir „ArcGIS“ programinę įrangą. 

2. Žemės naudojimo būdų analizė ir įtaka vandens kokybei: Beržės upės pavyzdys 

naudojant „Corine Land Cover“ duomenų bazę, žemės ūkio nuotėkio stebėjimo 

rezultatus ir „ArcGIS“ programinę įrangą. 

3. „Surface Tools“ taikymas paviršinio nuotėkio rizikos analizėje. 

4. Augalijos indekso nustatymas naudojant viešai prieinamą geoerdvinę informaciją ir 

„ArcGIS“ programinę įrangą. 
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