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Environmental Policy I 

Jelgavā 

Programma 

Studiju kursa kods LLU IS reģistrā: VidZ4006 

2.0 KP (32 h): lekcijas 24 h, praktiskie darbi 8 h, eksāmens.  

Izstrādāja: Ainis Lagzdiņš, Vides un ūdenssaimniecības katedras asociētais profesors.  

Obligāts studiju kurss profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 

“Vide un ūdenssaimniecība” studentiem. 

 

Anotācija 
Kursa galvenais mērķis ir studiju procesā sniegt padziļinātu un interdisciplināru izpratni 

vides politikas teorētiskajos un praktiskajos aspektos. Studenti interaktīvu lekciju un 

praktisko darbu laikā iegūst detalizētu ieskatu par ilgtspējīgas attīstības koncepciju, 

pasaules dabas resursu izmantošanu, aktualitātēm vides politikā un prioritārajām vides 

problēmām Latvijā un Eiropas Savienībā, kā arī par vides aizsardzības un 

apsaimniekošanas tiesisko regulējumu. 

 

Annotation 
The main objective of the course is to provide students with increased and 

interdisciplinary understanding in both the theoretical and practical aspects of the 

environmental policy. The application of an interactive approach in the lectures and 

practical works is used to ensure detailed insight in the concept of sustainable 

development, use of natural resources, main priorities of environmental policy and 

environmental problems in Latvia and European Union, and legislation concerning 

environmental protection and management. 

 

Studiju kursa apgūšanas mērķis  
Kursa galvenais mērķis ir studiju procesā sniegt padziļinātu un interdisciplināru izpratni 

vides politikas teorētiskajos un praktiskajos aspektos. 

 

Studiju kursā sasniedzamie studiju rezultāti (zināšanas, prasmes un 

kompetence) 
Pēc studiju kursa apguves studentiem būs: 



1. Zināšanas par vides politikas saturu, attīstību, principiem, dalībniekiem, 

instrumentiem un izpratne par to savstarpējo mijiedarbību, kā arī zināšanas par 

vidi kā nozīmīgu ilgtspējīgas attīstības faktoru; 

2. Prasmes apzināt vides politikas interdisciplināro raksturu, identificēt un 

novērtēt vides problēmu cēloņus un izvēlēties iespējamos risinājumus vides 

politikas kontekstā; 

3. Kompetences līmeni, kas ļauj apkopot, izvērtēt, analizēt un pielietot aktuālo 

informāciju vides politikā. 

 

Learning Outcomes (knowledge, skills and competence) 
Upon completion of the course students will gain: 

1. Knowledge in content, development, principles, stakeholders, instruments of 

the environmental policy and its interactions, as well as knowledge about 

environment as a substantial factor in sustainable development; 

2. Skills to overview the interdisciplinary character of environmental policy, and 

to identify and assess the causes of environmental problems and choose the 

suitable solutions; 

3. Competence in collecting, evaluating, analyzing and using the information in 

the field of environmental policy. 

 

Studiju kursa saistība ar citiem studiju kursiem 
Ekoloģija (Biol3015).  

 

Patstāvīgā darba veidi un to apjoms 
Referāts par aktuālu vides politikas tēmu, patstāvīga teorētiskā kursa apguve. 

 

Zināšanu kontrole 
Četri kontroldarbi par lekcijās apskatītajām vides politikas tēmām.  

 

Nosacījumi eksāmena kārtošanai 
Studentu zināšanu vērtējumu veido regulārs studiju darbs visā kursa apgūšanas laikā. 

Gala novērtējums veidojas kumulutīvi no nodarbību apmeklējuma - 10 punkti, 4 

kontroldarbiem (neatkārto) - 40 punkti, referāta - 10 punkti un eksāmena - 40 punkti. 

Kopējais maksimālais punktu skaits - 100. Lai studenti tiktu pielaisti pie eksāmena, 

jābūt iesniegtam referātam un uzrakstītiem visiem kontroldarbiem.  

Galīgais kursa novērtējums: 

Iegūtie punkti                                 100        ≥  90 ≥  85 ≥  80 ≥  75 ≥  70 ≥  

65 ≤  60 

Novērtējums 10 ballu skalā            10              9      8      7      6      5      

4      3 

 

Nokavēto nodarbību atstrādāšanas prasības un kārtība 
Nokavēto nodarbību atstrādāšana notiek saskaņā ar LLU Studiju nolikumu un VBF 

iekšējās kārtības noteikumiem, kā arī iepriekš saskaņojot ar attiecīgo mācībspēku. 

 

 

Programmas izvērsts saturs 



Vides politikas jēdziens. Politikas jēdziens. Vides politikas vieta un loma. Sabiedrības 

demokratizācija un politikas progress. Vides politikas sistēma. Sabiedrības un vides 

attiecību kompleksais raksturs.  

Vides politikas attīstība. Vides politikas veidošanas principi. Vides politikas mērķi un 

priekšnosacījumi, lietotie līdzekļi un instrumenti. Vides izglītība, tās loma vides 

politikas veidošanā. Sabiedriskā apziņa.  

Vides politiku ietekmējošie faktori. Ieskats Latvijas valsts vēsturē. Dabas apstākļi, 

zemes sadalījums pa zemes lietošanas veidiem. Lauksaimnieciskās ražošanas 

specifiskie apstākļi un nosacījumi.  

Vides politikas īstenošana. Tehnoloģiju pārnese. Zinātne ilgtspējīgai attīstībai. 

Sabiedrības galveno grupu loma vides politikas realizācijā. Nevalstiskās 

organizācijas. Pašvaldības. Bizness un rūpniecība. Lauksaimnieku loma. 

Ilgtspējīgas attīstības koncepcija. Vēsturiskā gaita. Ilgtspējīgas attīstības būtība, 

pazīmes un pamatprincipi. Vides, ekonomisko un sociālo faktoru saistība. Vide un 

ilgtspējīga sabiedrība.  

Riodežaneiro konferences nozīme. Galvenie vides aizsardzības politikas attīstības 

etapi. Vispasaules Rio (1992) konference „Vide un attīstība”. Rīcības plāns 

21.gadsimtam (Agenda 21). ANO Vispārējās konvencijas “Par bioloģisko 

daudzveidību” un “Par klimata pārmaiņām”, ANO “Mežu izmantošanas principi” un 

Rio Deklarācija “Par vidi un attīstību”.  

Dabas resursi ilgtspējīgas attīstības kontekstā. Globalizācija. Fosilās un alternatīvās 

enerģijas avoti. Zemes, atmosfēras, jūru, okeānu un saldūdens aizsardzība un 

apsaimniekošana.  

Klimata politika. Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas risinājumi. Adaptācija 

jeb piemērošanās klimata mainībai.  

Eiropas Savienības vides politika. ES veidošanās un institucionālā struktūra. ES 

dokumentu veidi. ES vides politikas galvenie virzieni.  

Eiropas Savienības Kopējā lauksaimniecības politika. Lauksaimnieku loma. 

Lauksaimniecības produktu daudzveidība un kvalitāte. Atbalsts lauku rajoniem. 

Agrovides aizsardzības pasākumi.  

Latvijas agrārā politika. Zemes īpašumu formu maiņa. Apdzīvotība, nodarbinātība un 

ienākumi lauku teritorijās. Lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstība un analīze. 

Agrārā politika pēc iestāšanās ES.  

Vides politikas pamatnostādnes. Latvijas vides stāvokļa raksturojums. 

Pamatnostādņu sasaiste ar plānošanas reģionu attīstības programmām un stratēģijās 

noteiktajām prioritātēm. Vides politikas pamatnostādnēs ietverto pasākumu un 

uzdevumu īstenošanai nepieciešamais finansējums.  

Prioritārās vides problēmas Latvijā. Gaiss, ūdens, zeme, daba, klimats.  

Latvijas vides aizsardzības normatīvie akti. Likumi „Par vides aizsardzību”, „Par 

ietekmes uz vidi novērtējumu”, „Dabas resursu nodokļa likums”, „Par īpaši 

aizsargājamām dabas teritorijām”, „Aizsargjoslu likums”. Politikas plānošanas 

dokumenti.  

Apkopojums.  

 



 

Praktisko darbu saraksts: (8 stundas) 

1. Publiskie pieejamās vides stāvokli raksturojošās ģeotelpiskās informācijas 

apzināšana, iegūšana un vizualizācija ArcGIS programmatūrā. 

2. 1. kontroldarbs. Vides politikas jēdzieni. 

3. Publiskie pieejamās vides stāvokli raksturojošās ģeotelpiskās informācijas 

analīzes iespējas, izmantojot ArcToolbox rīkus. 

4. 2. kontroldarbs. Sabiedrības grupu loma un ilgtspējīga attīstība. 

5. Ūdeņu kvalitātes monitoringa rezultātu analīze un vizualizācija – Bērzes 

upes piemērs, izmantojot ArcGIS programmatūru. 

6. 3. kontroldarbs. Riodežaneiro konference, dabas resursu izmantošana, 

Eiropas Savienība un Eiropas Savienības vides politika. 

7. Gaisa kvalitātes monitoringa rezultātu analīze un vizualizācija – Jelgavas 

pilsētas piemērs, izmantojot ArcGIS programmatūru 

8. 4. kontroldarbs. Eiropas Savienības Kopējā lauksaimniecības politika, 

Latvijas agrārā politika un Latvijas vides politikas prioritātes. 

 

 

Mācību un metodiskās literatūras saraksts 

Pamatliteratūra 
1. Meseršmits K., Meiere S., Ūsiņa E. Eiropas vides tiesības: mācību līdzeklis. Rīga: 

Latvijas Universitāte. 2003. 460 lpp.  

2. Strautmanis J. Vides ētika un vides tiesības. Rīga: Zvaigzne ABC. 2003. 187 lpp.  

3. Kļaviņš M., Zaļoksnis J. Vide un ilgtspējīga attīstība. Rīga: LU Akadēmiskais 

apgāds. 2010. 334 lpp.  

4. Lazdiņa Ē., Bendere R., Ozola A., Brizga J., Kauliņš J. Vides komunikācija un 

vides politikas integrācija. Rīga: REC Latvija: Latvijas Universitāte, 2010. 136 lpp. 

 

Papildliteratūra 
1. Andersen M.S., Liefferink D. European Environmental Policy. The Pioneers. 

Manchester: Manchester University Press. 1997. 340 p. 

2. Dauvergne P. Handbook of Global Environmental Politics. Cheltenham: Edward 

Elgar Publishing Limited. 2005. 538 p. 

3. Vides politikas pamatnostādnes 2014-2020. gadam. [tiešsaiste] [Skatīts 21. 02. 

2018.] Pieejams: http://varam.gov.lv/lat/pol/ppd/vide/?doc=17913 

 

Periodika un citi informācijas avoti 
1. Vides vēstis: Vides aizsardzības kluba žurnāls. Rīga: Vides aizsardzības klubs. ISSN 

1407-2939. 
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