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Aplinkos politika I 

Jelgava 

Programa 

Studijų dalyko kodas LLU IS registre: VidZ4006 

2 kreditai (32 val.): paskaitos (24 val.), praktiniai darbai (8 val.), egzaminas.  

Autorius: Ainis Lagzdiņš, Aplinkos ir vandentvarkos katedros docentas.  

Privalomas profesionalios bakalauro studijų programos „Aplinka ir vandentvarka“ 

dalykas  

 

Anotacija 
Pagrindinis dalyko tikslas – suteikti studentams platesnį, tarpdisciplininį supratimą 

apie teorinius ir praktinius aplinkos politikos aspektus. Paskaitose ir praktiniuose 

darbuose naudojamas interaktyvus požiūris, siekiant užtikrinti išsamų supratimą apie 

darnios plėtros sampratą, gamtos išteklių naudojimą, pagrindinius aplinkos politikos 

prioritetus ir aplinkos problemas Latvijoje ir Europos Sąjungoje, taip pat 

aplinkosaugos ir jos vadybos teisės aktus. 

 

Studijų dalyko tikslas:  
Pagrindinis dalyko tikslas – suteikti išsamų, tarpdisciplininį supratimą apie teorinius ir 

praktinius aplinkos politikos aspektus. 

 

Studijų rezultatai (žinios, įgūdžiai ir kompetencija) 
Baigę dalyką, studentai įgaus: 

1. žinias apie aplinkos politikos turinį, rengimą, principus, suinteresuotus 

subjektus ir priemones, jų tarpusavio sąveiką, taip pat žinias apie aplinką, kaip 

esminį darnaus vystymosi veiksnį; 

2. įgūdžius apžvelgti aplinkos politikos tarpdisciplininį pobūdį ir nustatyti bei 

įvertinti aplinkos problemų priežastis bei pasirinkti tinkamus sprendimus; 



3. kompetenciją rinkti, vertinti, analizuoti ir naudoti informaciją aplinkos 

politikos srityje. 

 

Studijų dalyko ryšys su kitais dalykais: 

Ekologija (Biol3015).  

 

Reikalavimai savarankiškam darbui: 

Aktualios aplinkos politikos temos ataskaita, teorinės medžiagos savarankiškas 

mokymasis. 

 

Žinių įvertinimas: 

Keturi vidurinio laikotarpio testai, skirti patikrinti žinias apie paskaitose 

nagrinėtas aplinkos politikos temas. 
 

 

Leidimo laikyti egzaminą ar testą reikalavimai: 

Studentų pažanga vertinama atsižvelgiant į dalyko dėstymo laikotarpiu reguliariai 

studijoms skirtą laiką. Galutinis balas skiriamas taikant kaupiamąjį įvertinimą tokiu 

būdu: dalyvavimas: 10 taškų, keturi testai (ne perlaikymai): 

 

 40 taškų, ataskaita: 10 taškų, egzaminas: 40 taškų. Bendras maksimalus taškų 

skaičius: 100. Studentai prileidžiami prie egzamino, jei ataskaita pateikta ir išlaikyti 

visi testai. 

Galutinis balas: 

Surinkti taškai                                 100        ≥  90 ≥  85 ≥  80 ≥  75 ≥  70 ≥  

65 ≤  60 

Įvertinimas dešimtbalėje sistemoje             10              9      8      7      6      

5      4      3 

 

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 politikos samprata. Politikos samprata. Aplinkos politikos vieta ir 

funkcija. Visuomenės demokratizavimas ir politikos pažanga. Aplinkos politikos 

sistema. Kompleksinis visuomenės ir aplinkos santykio pobūdis. 

Aplinkos politikos rengimas. Aplinkos politikos formavimo principai. Aplinkos 

politikos, priemonių ir įrankių tikslai ir išankstinės sąlygos. Švietimas aplinkosaugos 

tema, jo funkcija formuojant aplinkos politiką. Visuomenės informuotumas. 

Aplinkos politikai įtakos turintys veiksniai. Latvija istorijos apžvalga. Gamtinės 

sąlygos, žemės paskirstymas pagal žemės naudojimo būdus. Specialios žemės ūkio 

gamybos sąlygos ir išankstinės sąlygos. 

Aplinkos politikos įgyvendinimas. Technologijų perdavimas. Darnios plėtros 

mokslas. 



Pagrindinių visuomenės grupių vaidmuo įgyvendinant aplinkos politiką. 
Nevyriausybinės organizacijos. Vietos valdžios institucijos. Įmonės ir pramonė. 

Ūkininkų vaidmuo.  

Darnios plėtros samprata. Istorijos eiga. Darnios plėtros esmė, bruožai ir 

pagrindiniai principai. Ryšys tarp aplinkos, ekonominių ir socialinių veiksnių. 

Ekologiškai darni visuomenė. 

Rio konferencijos svarba. Pagrindiniai aplinkosaugos politikos vystymo etapai. 

Tarptautinė Rio de Žaneiro konferencija (1992 m.) dėl aplinkos ir plėtros. 21-ojo 

amžiaus veiklos planas (21 darbotvarkė). JT biologinės įvairovės konvencija ir JT 

pagrindų konvencija dėl klimato kaitos, JT miškų principai ir Rio deklaraciją dėl 

aplinkos ir plėtros.  

Gamtos ištekliai darnios plėtros kontekste. Globalizacija. Iškastiniai ir alternatyvūs 

energijos šaltiniai. Žemės, atmosferos, jūrų, vandenynų ir gėlųjų vandenų apsauga ir 

valdymas.  

Klimato politika. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų mažinimo sprendimai. 

Prisitaikymas prie klimato kaitos.  

Europos Sąjungos aplinkos politika. ES formavimasis ir institucinė struktūra. ES 

dokumentų rūšys. Pagrindinės ES aplinkos politikos kryptys.  

Europos Sąjungos bendroji žemės ūkio politika. Žemės ūkio specialistų vaidmuo. 

Žemės ūkio produktų įvairovė ir kokybė. Parama kaimo vietovėms. Agrarinės aplinko 

apsaugos priemonės.  

Latvijos agrarinė politika. Žemės nuosavybės formų keitimas. Kaimo vietovių 

gyventojai, užimtumas ir pajamos. Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir analizė. 

Agrarinė politika po įstojimo į ES. 

Aplinkos politikos rekomendacijos. Latvijos aplinkos būklės aprašymas. 

Rekomendacijų susiejimas su planavimo regionų plėtros programose ir strategijose 

nustatytais prioritetais. Finansavimas, reikalingas aplinkos politikos rekomendacijose 

numatytų priemonių ir tikslų įgyvendinimui. 

Prioritetinės aplinkos problemos Latvijoje. Oras, vanduo, Žemė, gamta, klimatas. 

Latvijos aplinkosaugos teisės aktai. Įstatymai „Dėl aplinkosaugos“, „Dėl poveikio 

aplinkai vertinimo“, „Gamtinių išteklių mokesčio įstatymas“, „Dėl specialiai saugomų 

gamtinių teritorijų“, „Apsaugos zonos įstatymas“. Politikos planavimo dokumentai. 

Santrauka 
 

 

Praktinių darbų sąrašas: (8 val.) 

1. Viešai prieinamos geoerdvinės informacijos, apibūdinančios aplinkos būklę, 

nustatymas, rinkimas ir vizualus perteikimas „ArcGIS“ programinėje įrangoje. 

2. 1-as testas. Aplinkos politikos sampratos. 

3. Viešai prieinamos geoerdvinės informacijos, apibūdinančios aplinkos būklę, 

analizavimo galimybės naudojant „ArcToolbox“ priemones. 

4. 2-as testas. Visuomenės grupės funkcija ir darni plėtra. 



5. Vandens kokybės stebėjimo rezultatų analizė ir vizualinis perteikimas naudojant 

„ArcGIS“ programinę įrangą: Beržės upės pavyzdys. 

6. 3-as testas. Rio konferencija, gamtinių išteklių naudojimas, Europos Sąjunga ir 

Europos Sąjungos aplinkos politika. 

7. Oro kokybės stebėjimo rezultatų analizė ir vizualinis perteikimas naudojant 

„ArcGIS“ programinę įrangą: Jelgavos miesto pavyzdys. 

8. 4-as testas. Europos Sąjungos bendra žemės ūkio politika, Latvijos agrarinė politika 

ir Latvijos aplinkos politikos prioritetai. 
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