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1. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶIS UN UZDEVUMI
Akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Vides zinātne“ (kods 43850) galvenais
mērķis ir nodrošināt Daugavpils Universitātē imatrikulēto studentu patstāvīgo studiju darbu,
sniedzot teorētiskās zināšanas vides zinātnē un tās apakšnozarēs un attīstot zinātniski pētnieciskā darba iemaņas un prasmes, tādā veidā nodrošinot augstākās akadēmiskās izglītības
ieguvi un iespēju sekmīgi turpināt studijas maģistrantūrā.
Sekmīgi realizējot studiju programmu, ir paredzēts sagatavot starptautiskā līmenī
konkurētspējīgus speciālistus ar vispusīgām, mūsdienu līmenim atbilstošām zināšanām, kuri ir
spējīgi patstāvīgi plānot un veikt pētījumus un ir kompetenti strādāt vides aizsardzības
institūcijās un pētniecībā vides zinātnē un tās apakšnozarēs.
Galvenā mērķa sasniegšanai studiju programmas ietvaros tiek realizēta virkne uzdevumu,
no kuriem nozīmīgākie ir:
nodrošināt studējošajiem iespēju kvalitatīvi un sekmīgi apgūt studiju programmu,
mācību procesā integrējot dažādas vides zinātnes, ģeogrāfijas, Zemes zinātņu un citu
dabaszinātņu nozares, kā arī nodrošinot teorijas un prakses savstarpējo saistību;
iepazīstināt studentus ar vides zinātnes likumsakarībām, vides zinātnes sistēmu un
nozīmīgāko faktu materiālu, kas turpmāk ļauj studentiem patstāvīgi risināt vides
problēmas un rast atbildes uz izvirzītajiem teorētiska un/vai praktiska rakstura
jautājumiem;
padziļināt studentu zināšanas par dabas vides un tās pamatkomponentu (ūdeņi, reljefs,
augu un dzīvnieku valsts, klimats u.c.), savstarpējo saistību, daudzveidību, evolūciju, kā
arī nozīmi cilvēces un dzīvības kā tādas eksistencei uz planētas Zeme;
veidot izpratni par cilvēku sabiedrības teritoriālo organizāciju, iedzīvotājiem,
saimniecību un tās attīstības tendencēm, par mūsdienu civilizācijas ietekmi uz vidi;
piedāvāt plašu, studentu interesēm un zinātniskajai specializācijai atbilstošu izvēles
kursu klāstu;
laboratorijas darbu un lauka kursu laikā attīstīt un nostiprināt zinātniskā darba prasmes
un iemaņas, kā arī prasmi patstāvīgi organizēt pētījumus, iegūt un apstrādāt datus, veikt
vides indikatoru monitoringu un noformēt zinātnisko pētījumu atskaites;
veicināt sadarbību starp studentiem un mācībspēkiem, iesaistot studējošos pētnieciskajā
darbā, ES vai LR fondu finansētos zinātniskajos projektos un zinātnisko laboratoriju darbā;
nostiprināt Daugavpils Universitātes saikni ar Latgales reģiona pašvaldībām, uz
savstarpējo līgumu pamata veicot zinātniskus pētījumus un izpildot praktiska rakstura
līgumdarbus (ietekmes uz vidi novērtējums, vides kvalitātes indikatoru pētījumi, vides
monitorings un kartēšana, ĢIS - orientētas praktiskās izstrādes un datu bāzes u.c.);
nodrošināt studiju programmā imatrikulētajiem iespēju apgūt praktiskās iemaņas darbā
ar mūsdienīgu, ES prasībām un ISO standartiem atbilstošu zinātnisko aprīkojumu un
mēraparatūru un jaunākajiem informācijas tehnoloģiju produktiem (hardware un
software), kas tiek izmantoti vides zinātnē;
nemitīgi atjaunot, papildināt un uzlabot studiju programmas materiāli - tehnisko bāzi;
realizēt augstāk minētos uzdevumus, programmas īstenošanā iesaistot kvalificētu
akadēmisko personālu, kā arī citu Latvijas un ārvalstu zinātniski pētniecisko un izglītības
iestāžu speciālistus.
Studiju programma ir izstrādāta, balstoties uz DU izstrādāto stratēģiju un jaunākajām
tendencēm vides izglītības sistēmā Eiropas Savienībā. Studiju programmas mērķis saskan ar DU
Stratēģijā izvirzīto vidējā termiņa mērķi: „Nodrošināt kvalitatīvu izglītību, kas atbilst nākotnes
izaicinājumiem un balstās uz teorētiskām zināšanām un pētniecības prasmju apgūšanu,
sagatavojot starptautiskajā darba tirgū konkurētspējīgus speciālistus, attīstot viņu spējas un
motivējot izglītoties mūža garumā.”
2011./2012. studiju gads – izmaiņas nav veiktas

2. IEGŪSTAMIE STUDIJU REZULTĀTI ZINĀŠANU, PRASMJU UN
KOMPETENČU FORMĀ
Bakalaura studiju programmā iegūstamie studiju rezultāti, respektīvi, zināšanas, prasmes
un kompetence nodrošina programmas mērķa sasniegšanu un uzdevumu izpildi, tādējādi
ilgtermiņā veicinot Latvijas Republikas uz zināšanām un inovācijām balstītas ekonomikas
izaugsmi un līdz ar to sekmējot mūsu valsts labklājību un ilgtspēju.
Bakalaura studiju programmas apguves gaitā studējošie papildina un padziļina esošās un
iegūst jaunas zināšanas, prasmes un attieksmes vides zinātnes jomā (1. tabula).
Programma paredz teorētisko un praktisko zināšanu padziļinātu apguvi vides zinātnē un
tās apakšnozarēs, kā arī saskarzinātnēs, t.i. ķīmijā, bioloģijā, fizikā un Zemes zinātnēs. Studiju
programmas sekmīgas izpildes un studiju kursu satura apguves rezultātā studējošie demonstrē
izpratni par vidi kā dažādu dabas sistēmu un cilvēku sabiedrības savstarpējās mijiedarbības
rezultātu, par vides komponentiem un dabas resursiem, par cilvēka ietekmi uz populācijām un
ekosistēmām, kā arī par aktuālajām mūsdienu globālajām un lokālajām problēmām vides jomā
un to iespējamajiem risinājumiem.
Programmas apguves gaitā studējošie iegūst akadēmisko un profesionālo kompetenci, kura
atspoguļojas prasmēs. Studiju programmas izpilde un atsevišķu studiju kursu apguve balstās uz
esošajām, skolā iegūtajām sociālajām, komunikatīvajām un izglītošanās prasmēm un vienlaicīgi
studējošajiem sekmē esošo prasmju pilnveidošanu un nodrošina jaunu, komplicētāku prasmju
attīstību. Piedaloties studiju programmā paredzētajos praktiskajos un laboratorijas darbos, kā arī
akadēmiskā personāla vadībā veicot pētījumus un to rezultātus apkopojot studiju un bakalaura
darbos, studējošie, pielietojot dažādas pētnieciskās metodes, apgūst vides zinātnes pētījumu
metodoloģiju, prasmes plānot un veikt laboratoriskos, eksperimentālos, instrumentālos
pētījumus un novērojumus dabā, prasmi kritiski izvērtēt iegūtos rezultātus, veikt datu statistisko
un ģeotelpisko analīzi un interpretāciju, prasmi prezentēt un publiski aizstāvēt savu pētījumu
rezultātus u.c. Iegūtās prasmes nodrošina studējošo atbilstību darba tirgus prasībām konkrētajā
nozarē un viņu turpmāko spēju kā darba ņēmējiem strādāt pētnieciskajā, pārvaldības vai
organizatoriskajā jomā ar vides aizsardzību un pētniecību saistītajās valsts institūcijās vai
privātajos uzņēmumos.
Studējošo sekmīga akadēmiskā un pētnieciskā darbība bakalaura studiju programmas
prasību izpildē nav iespējama bez sadarbības ar programmas realizācijā iesaistīto akadēmisko
personālu un studiju biedriem, kā arī bez iedziļināšanās ilgtspējīgas attīstības un dabas resursu
racionālas izmantošanas problemātikā. Tādejādi tiek nostiprinātas vispārcilvēciskās
kompetences un vienlaicīgi tiek precizētas ar vides zinātni saistītās kompetences, veidojot vides
apziņu un izpratni par vides aizsardzību un saglabāšanu kā cilvēces un dzīvības eksistences
galveno priekšnoteikumu.
1. tabula. Bakalaura studiju programmas „Vides zinātne” iegūstamie studiju rezultāti zināšanu,
prasmju un kompetences formā
Zināšanas
Studējošie spēj parādīt vides
zinātnes un tās nozaru
raksturīgās pamata un
specializētās zināšanas, kā arī
svarīgāko jēdzienu un
likumsakarību izpratni:
• cilvēka un vides
mijiedarbībā un vides zinātnes
sistēmiskumā;

Prasmes
Studējošie prot un spēj:
• izmantot iegūtās zināšanas
teorētisku un praktisku
uzdevumu risināšanā un
pētījumu veikšanā vides
zinātnē;
• risināt vides problēmas un
izprast ietekmes uz vidi un
mijiedarbības procesus vidē
interdisciplinārā kontekstā;
• vides zinātnes integratīvajā • plānot, pārvaldīt un realizēt
un interdisciplinārajā raksturā, patstāvīgo studiju, pētniecisko

Kompetence
Studējošie spēj patstāvīgi:
• pielietot starpnozaru
skatījumu uz vides problēmām
un to iespējamajiem
risinājumiem ilgtspējīgas un
līdzsvarotas attīstības
kontekstā;
• ievērot vides ētiku kā cilvēku
sabiedrības un dabas vides
mijiedarbības pamatu;
• izrādīt interesi, sapratni un
iecietību attiecībā uz citu

vides zinātnes apakšnozarēs;
• vides zinātnes metodoloģijā,
problemātikā, pētnieciskajās
metodēs un to pielietojumā
vides zinātnē;
• lokālajās, reģionālajās un
globālajās vides problēmās;
• vides problēmu risinājumos
un novēršanas iespējās.
Spēj parādīt vides zinātnes
starpnozaru aspektā
raksturīgās pamata un
specializētās zināšanas, kā arī
svarīgāko jēdzienu un
likumsakarību izpratni:
• par planētu Zeme, tās
ģeogrāfisko apvalku un
atsevišķām ģeosfērām jeb
sistēmām (atmosfēra,
hidrosfēra, litosfēra, biosfēra),
to mijiedarbību;
• par vielas un enerģijas
plūsmu un apriti Zemes
ģeogrāfiskajā apvalkā, cilvēka
ietekmi uz šiem procesiem;
• par dabas resursiem, to
klasifikāciju, nodrošinājumu
un sapratīgas izmantošanas
nepieciešamību;
• par vides piesārņojumu, tā
veidiem un avotiem, vides
piesārņojuma noteikšanas
metodēm un vides
monitoringu;
• par cilvēka darbības ietekmi
uz dabas vidi, vides
ekonomiku, ekosistēmu
precēm un pakalpojumiem.

un sabiedrisko darbu;
• interpretēt un kritiski izvērtēt
līdz šim veikto pētījumu
rezultātus;
• apkopot, analizēt un atlasīt
vides zinātnes informācijas un
ģeotelpiska rakstura datus no
zinātniskās literatūras,
publikācijām un
elektroniskajiem mēdijiem;
• pamatot pētījumu tematiku,
pētījumu objektu vai problēmu
un pētījumu metodoloģijas
izvēli;
• pielietot atbilstošas pētījumu
metodes, aparatūru,
instrumentus un
datorprogrammas kamerālos,
laboratoriskos un lauka
pētījumos;
• patstāvīgi veikt pētījumus un
iegūt rezultātus;
• statistiski apstrādāt,
matemātiski, grafiski un
ģeotelpiski analizēt pētījumos
iegūtos datu, veikt iegūto
rezultātu interpretācija;
• kritiski izvērtēt pētījumu
rezultātus un plānot turpmākos
pētījumus;
• aprobēta un prezentēta
pētījumu rezultātus
zinātniskajās konferencēs un
publikācijās;
• iesaistīties zinātniskajā
komunikācijā, vides zinātnes
atziņu un pamatnostādņu
popularizēšanā.

cilvēku paustajām idejām un
viņu darba rezultātiem;
• izjust atbildību par personīgā
veikuma precizitāti un
zinātniskuma principu
ievērošanu;
• ievērot korektuma un
koleģialitātes principus;
• strādāt komandā un būt
komunikabli;
• pārvaldīt emocionālo
pašregulāciju;
• demonstrēt vēlmi pilnveidot
savas zināšanas un prasmes
atbilstoši zinātniskās vai
profesionālās darbības jomai;
• apzināties aktuālās tendences
vides zinātnes un tās
apakšnozaru pētniecībā
sistemātiski iepazīties ar
jaunāko zinātnisko literatūru
un periodiku.

Vienlaicīgi studiju rezultāti ir definēti arī katram studiju kursam atbilstoši MK
Noteikumiem Nr.990 „Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju”. Līdz ar to studiju kursu
saturs var tikt pārskatīts un nepieciešamības gadījumā mainīts.
2011./2012. studiju gads – izmaiņas nav veiktas

3. STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA
3.1. Studiju programmas organizācija
Studiju process ir organizēts atbilstoši Daugavpils Universitātes Satversmei, Augstskolu
likumam, valsts akadēmiskās izglītības standartam u.c. normatīvajiem dokumentiem, kuri ir
spēkā Latvijas Republikā, kā arī saskaņā ar DU Senātā pieņemtiem studijas reglamentējošiem
dokumentiem; imatrikulācija notiek saskaņā ar Uzņemšanas noteikumiem DU, kurus ik gadu
apstiprina DU Senāts.
Akadēmiskās bakalaura studiju programmas kopējo vadību nodrošina DU Studiju
padome, konkrēto jautājumu risināšana ir DMF dekanāta un studiju programmas „Vides
zinātne” padomes pārziņā. Programmas realizācijai no DMF Ģeogrāfijas un Ķīmijas katedras,
Ekoloģijas institūta un Sistemātiskās bioloģijas institūta, kā arī no citām struktūrvienībām - tiek
pieaicināts nepieciešamais akadēmiskais personāls. Studijas realizē DMF auditorijās,
laboratorijās un citās DU struktūrvienību telpās. Akadēmiskās bakalaura studiju programmas
“Vides zinātne” praktisko realizāciju vada programmas direktors Dr.ģeol., docents Juris Soms.
2011./2012. studiju gads – Ar DU rektora rīkojumu Nr.5-1/393-P ar 2011.gada 31.oktobri no
BSP „Vides zinātne” studiju programmas direktora amata atbrīvots prof. A. Škute, un par
programmas direktoru apstiprināts doc. J. Soms

3.2. Kvalitātes iekšējās kontroles mehānisma darbība
Viens no studiju programmas sekmīgas realizācijas būtiskiem priekšnoteikumiem ir
programmas vadības un tās kvalitātes iekšējās kontroles sistēmas izveide DU un tās
funkcionēšanas nodrošināšana. Studiju procesa kvalitātes un vadības nodrošināšanas sistēmas
mērķis ir garantēt programmas satura atbilstību vides zinātnē un augstākajā izglītībā
pastāvošajām prasībām, kā arī Latvijas un Eiropas Savienības darba tirgus prasībām.
Studiju programmas un studiju procesa kvalitātes novērtēšana DU tiek veikta, lai
kontrolētu studiju programmas izpildi saskaņā ar akreditācijas dokumentiem, uzlabotu tās saturu
un plānotu tās attīstību. Kopumā šī sistēma ir vērsta uz programmas izvirzīto mērķu sasniegšanu
un tajā uzstādīto uzdevumu izpildi. Kvalitātes kontrole ir organizēta Universitātes mērogā un tā
tiek veikta visos posmos, t.i. imatrikulējot studentus, pieņemot darbā akadēmisko personālu,
vērtējot un pilnveidojot studiju programmas saturu, vērtējot struktūrvienību darbību un to
vadītājus pēc zinātniskā un akadēmiskā darba rezultātiem.
Blakus ārējai novērtēšanai, kuru Universitāte nodrošina sadarbībā ar LR Izglītības un
zinātnes ministriju un Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centru (AIKNC), kā arī ārējo
ekspertu iesaistīšanu studiju programmas „Vides zinātne” bakalaura darbu izvērtēšanā,
nepārtraukti un sistemātiski darbojas iekšējā kvalitātes nodrošināšanas sistēma. Studiju darba
kvalitātes iekšējo kontroli pastāvīgi veic Programmas padome, profilējošās DMF katedras un
struktūrvienības, šo darbu koordinē un vada DU Senāta apstiprināts Studiju kvalitātes
novērtēšanas centrs (SKNC), DU Studiju daļa un Studiju padome.
Vides zinātnes bakalaura studiju programmas kvalitātes nodrošinājuma pamatā ir:
studiju programmas satura analīze un izvērtējums, sagatavojot pašnovērtējuma ziņojumus
par aizvadīto akadēmisko gadu; iegūtie dati un secinājumi tiek izskatīti Studiju
programmas padomes, profilējošo DMF struktūrvienību un DU Studiju padomes sēdēs;
studiju programmas satura, akadēmiskā un zinātniskā darba salīdzināšana ar citās Latvijas
augstskolās realizētajām vides zinātnes studiju programmām, piedaloties apspriedēs
Latvijas Vides zinātnes un izglītības padomē (VZIP, www.vzip.lv), studiju programmas
realizācijā iesaistītais prof. A. Škute ir šīs padomes loceklis;
studiju procesa analīze un kontrole, ko veic, regulāri sekojot un analizējot studiju
programmas saturu DU DMF Domes sēdēs un attiecīgo struktūrvienību sēdēs, veicot

studentu aptaujas pēc katra studiju kursa noklausīšanās, lai nodrošinātu atgriezenisko saiti
un novērtētu docētāju darba kvalitāti no studentu viedokļa (7. pielikums un 8. pielikums);
aptaujās iegūstot informāciju par studentu un absolventu attieksmi (9. pielikums); analizējot
formālos un cita veida programmas apguves rādītājus (studentu sekmība, konkurētspēja
darba tirgū);
studiju procesa un pētnieciskā darba integrācijas pastiprināšana, uzskatot to par būtisku
kvalitātes nodrošināšanas sistēmas sastāvdaļu;
studentu un akadēmiskā personāla informēšana par Boloņas procesa aktualitātēm, lai
veicinātu izpratni par Latvijas augstākajā izglītībā notiekošajiem procesiem vienotas
Eiropas augstākās izglītības telpas kontekstā
studiju procesa stratēģiskā plānošana, analizējot studiju programmas vājās puses, riskus,
attīstības iespējas un pārējos ar to saistītos aspektus.
Vadoties no iegūtās pieredzes programmas realizācijā un ņemot vērā iepriekšēji minētos
studiju kvalitātes nodrošinājuma aspektus, bakalaura studiju programmas „Vides zinātne”
padome izvērtē studiju procesa norisi un rezultātus un ieteic pasākumus programmas
pilnveidošanai un jaunāko atziņu integrēšanai studiju saturā un procesā. Atbilstošajās
struktūrvienībās apspriež iesniegtos priekšlikumus un ierosina izmaiņas studiju kursu apjomā, to
saturā un kalendārajā izkārtojumā pa semestriem. Vienlaicīgi, katedras un institūti katru
semestri, ņemot vērā studējošo aptauju rezultātus (skat. 7.4. nodaļu; 7. pielikumu un 8.
pielikumu), formālos studentu sekmības rādītājus, kā arī docētāju profesionālās darbības
rādītājus atbilstošajās jomās (dalība zinātniskajās konferencēs, pētījumu un citos projektos,
dalība lietišķajos pētījumos, publikācijas u.c.), detalizēti analizē katra studiju kursa saturu un tā
pasniegšanas kvalitāti. Pēc tam priekšlikumi par izmaiņām studiju kursos vai studiju programmā
tiek apspriesti DMF Domē, un pēc tās akcepta tie tiek virzīti uz DU Studiju padomi, kura izvērtē
izmaiņu atbilstību un pozitīva lēmuma pieņemšanas gadījumā, izmaiņas tiek apstiprinātas.
Jāuzsver ikgadējā programmas pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošana kvalitātes iekšējās
kontroles sistēmā. Proti, katra studiju gada beigās tiek sagatavots programmas ziņojums un pēc
tā apspriešanas un apstiprināšanas Daugavpils Universitātes DMF Domē, tas tiek iesniegts
Studiju kvalitātes novērtēšanas centrā publicēšanai Universitātes mājas lapā
(http://du.lv/lv/par_mums/struktura/sknc/pasnovertejuma_zinojumi).
Šī darba efektivitāte ir pieaugusi, kopš DU SKNC un Studiju daļa ieviesa jaunu pieeju
pašnovērtējuma ziņojuma veidošanā. Respektīvi, iepriekšējā gada studiju programmas
pašnovērtējuma ziņojums tiek papildināts ar tekošajā gadā ieviestajām izmaiņām un
jauninājumiem. Lai izceltu jauno informāciju, tekstā tā tiek iekrāsota citā tonī. Visām
programmām DU ir unificēts katra gada teksta marķējums.
Tādējādi pašnovērtējuma ziņojuma izklāsts kļūst kompaktāks un daudz labāk pārskatāms,
līdz ar to studiju programmas realizācijas analīze laika posmā starp akreditācijām kļūst
racionālāka un ērtāka. Rodas praktiska iespēja katru studiju programmas realizācijas aspektu
pakļaut diahroniskai analīzei, vērtējot attīstības virzienu un dinamiku pa gadiem, nosakot stiprās
un vājās puses un paredzot turpmākos programmas pilnveidošanas ceļus.
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3.3. Imatrikulācijas noteikumi
Daugavpils Universitātes Satversmes VII. nodaļā ir definēts, ka „studējošo imatrikulācija,
studijas un eksmatrikulācija notiek saskaņā ar Augstskolu likumu un Daugavpils Universitātes
nolikumu par studijām”. Daugavpils Universitāte dod iespēju reģistrēties studijām akadēmiskās
augstākās izglītības bakalaura studiju programmā “Vides zinātne” saskaņā ar DU Uzņemšanas
noteikumiem pilna un nepilna laika pamatstudijām.
Reflektantu uzņemšana bakalaura studiju programmā „Vides zinātne” notiek konkursa
kārtībā, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu (CE) rezultātiem, kā arī eksāmenu atzīmēm
vidējās izglītības dokumentā, izņemot personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004.

gadam, kā arī personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs, vai personas ar īpašām
vajadzībām, vai personas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir tikušas atbrīvotas no
centralizēto eksāmenu kārtošanas.
DU pamatstudijām uzņem personas, kurām universitātes noteiktajos centralizētajos
eksāmenos ir sekmīgs vērtējums un izglītības dokumentā profilējošos mācību priekšmetos, t.i.
ģeogrāfijā, ķīmijā vērtējumi nav zemāki par „4” desmit ballu sistēmā, izņemot, ja šajā mācību
priekšmetā kārtots CE un iegūts sekmīgs vērtējums.
Konkursa punktu summa studiju programmai „Vides zinātne” veidojas pēc sakarības:
vērtējums CE latviešu valodā × koeficients + vērtējums CE pirmajā svešvalodā × koeficients +
vērtējums CE bioloģijā × koeficients + vērtējums CE ķīmijā × koeficients + eksāmena atzīme
ģeogrāfijā vidējās izglītības dokumentā × koeficients.
Ārpus konkursa pilna laika studijām par budžeta finansējumu BSP „Vides zinātne”, ja ir
izpildītas uzņemšanas prasības studiju programmā, tiek imatrikulēti: Latvijas Republikas un
Starptautisko olimpiāžu 1. – 3. vietu ieguvēji, DU zinātnisko darbu konkursa skolēniem „Ceļā
uz zinātni” ģeogrāfijas nozarē un Skolēnu atklātā zinātnisko darbu konkursa ģeogrāfijā un
ķīmijā 1. – 3. vietu ieguvēji.
Uzņemšanas komisija pieņem lēmumu par konkursa rezultātiem katrā studiju programmā,
reflektantam norādot, kurā studiju programmā ar augstāko prioritāti viņš ir izturējis konkursu
par budžeta vai maksas finansējumu un kļuvis par pretendentu vai arī nav izturējis konkursu
nevienā studiju programmā.
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3.4. Studiju programmas akadēmiskais statuss
Pilnīgi izpildot studiju programmas prasības un sekmīgi aizstāvot bakalaura darbu, pēc
studiju programmas apguves izglītojamie iegūst akadēmisko dabaszinātņu bakalaura grādu
Vides zinātnē (13. pielikums). Studiju programmas absolventiem ir tiesības studēt sekojošās
maģistra studiju programmās Latvijas augstskolās: MSP „Vides plānošana”(DU), MSP
„Bioloģija”(DU), MSP „Vidējās izglītības skolotājs”(DU), MSP „Vides zinātne”(LU), MSP
„Ģeogrāfija”(LU), MSP „Vides zinātne”(RTU), MSP „Vides aizsardzība” (RA). Vienlaicīgi
jāatzīmē, ka absolventiem ir tiesības turpināt studijas maģistrantūrās arī citu Eiropas un pasaules
valstu augstskolās.
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3.5. Studiju programmas struktūra
Akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Vides zinātne” kopapjoms ir 124
kredītpunkti (KP). Tās struktūru veido obligātā daļa (A), obligātās izvēles daļa (B) un brīvās
izvēles daļa (C). No iepriekšēji minētā studiju programmas apjoma 5 KP ir obligātie lauka kursi
vides zinātnē (14 dienas 2. semestrī, 14 dienas 4. semestrī un 6 dienas 5. semestrī), 11 KP
nodrošina studējošo zinātniski-pētnieciskais darbs (studiju darbs [bakalaura darba projekts] 2.
studiju gadā – 1 KP un bakalaura darba izstrādāšana un aizstāvēšana 3. studiju gadā – 10 KP),
bet 108 KP veido teorētiskie un praktiskie obligātās daļas (A), obligātās izvēles daļas (B) un
brīvās izvēles daļas (C) studiju kursi.
A un B daļas vides zinātnes, ekoloģijas, Zemes zinātņu, ģeogrāfijas cikla un saskarzinātņu
kursu ietvaros 880 akadēmiskās kontaktstundas ir paredzētas lekciju kursiem, 768 akadēmiskās
kontaktstundas - laboratorijas darbiem, praktiskajiem darbiem un semināru nodarbībām.
Attiecīgi studiju programmas teorētiskās un praktiskās daļas attiecība ir 53% vs 47% (skat. 1.
att.). Turklāt praktiskās nodarbības papildina arī 272 st. apjoma lauka kurss (112 akadēmiskās
kontaktstundas attiecīgi 1. un 2. studiju gadā, 48 akadēmiskās kontaktstundas 3. studiju gadā).

Laboratorijas
darbi, praktiskie
darbi un
semināri
47%

Lekcijas
53%

1. attēls. Attiecība starp A un B daļās ietverto studiju kursu teorētisko un praktisko daļu
(procentos no kopējā kontaktstundu skaita)

A un B daļas kursus, saskaņā ar programmas studiju plānu (skat. 1. pielikumu), plānots
realizēt 3 studiju gadu laikā, C daļas kursus – 1 līdz 2 studiju gadā, lauka kursi paredzēti 1.
studiju gada 2. semestrī, 2. studiju gada 4. semestrī un 3. studiju gada 5. semestrī. Studentu
zinātniskajam darbam, kas ļauj iegūt datus un faktoloģisko materiālu bakalaura darba izstrādei,
ir atvēlēti 2. un 3. studiju gads. Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana norisinās 3. studiju
gada noslēgumā (skat. 2. att).

1. studiju gads
1. semestris

2. semestris

2. studiju gads
3. semestris

A daļa: obligātās daļas studiju kursi

4. semestris

3. studiju gads
5. semestris

6. semestris

(jāiegūst 55 KP)

B daļa: obligātās izvēles daļas studiju kursi (jāiegūst vismaz 47 KP)
C daļa: brīvās izvēles daļas studiju kursi (jāiegūst vismaz 6 KP)
Lauka kurss
(2 KP)

Lauka kurss
(2 KP)

Studiju darbs (bak. darba
projekts) (1 KP)

Lauka kurss
(1 KP)

Bakalaura darbs (10 KP)

2. attēls. A, B un C daļas kursu, kā arī lauka kursu un studentu zinātniskā darba (studiju darbs
jeb bakalaura darba projekts un bakalaura darbs) laika plānojums.
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3.6. Studiju programmas saturs un plāns
Bakalaura studiju programmas „Vides zinātne” saturs ir veidots ar mērķi sniegt augstāka
līmeņa teorētiskās un praktiskās zināšanas, kā arī pētnieciskā darba un zinātniskās analīzes
prasmes, sagatavojot studējošos turpmākām studijām maģistrantūrā vai profesionālajai darbībai.
Bakalaura studiju programmas saturs ietver vides zinātnes un tās apakšnozaru
pamatnostādnes, principus un zinātnisko metodoloģiju, kā arī vides zinātnes kā integratīvās
dabas zinātņu nozares veidošanās vēsturi un tās aktuālo problēmu risinājumus interdisciplinārā
kontekstā.

Studiju programmas saturs, atbilstoši tās struktūrai, ir sadalīts starp obligātās daļas (A),
obligātās izvēles daļas (B) un brīvās izvēles daļas (C) studiju kursiem.
A daļa: OBLIGĀTIE KURSI. Šīs daļas kursu studijas ir obligātas visiem akadēmiskajā
programmā imatrikulētajiem studentiem. Tajā ietilpst vides zinātnes, ekoloģijas, ģeogrāfijas un
Zemes zinātņu teorētiskie un praktiskie pamatkursi, kā arī citu dabaszinātņu un lietišķo zinātņu
vispārīgie pamatkursi, kas izlīdzina studentu zināšanu līmeni, iepazīstina ar vides zinātnes
koncepciju, pamatnostādnēm, struktūru un zinātnisko metodoloģiju, ka arī dod vispusīgas
zināšanas, prasmes un iemaņas galvenajās vides zinātņu saskarnozarēs. Vienlaicīgi obligātās
daļas studiju kursi sniedz ieskatu vides zinātnes attīstības vēsturē, aktuālajās problēmās un šo
problēmu iespējamo risinājumu globālā un reģionālā mērogā un starpnozaru aspektā. Īpaša
uzmanība veltīta lauka kursiem, kuri nostiprina teorētiskās un praktiskās zināšanas, attīsta
prasmes un iemaņas, ļauj studentiem optimālāk plānot turpmāko specializāciju un B daļas kursu
izvēli. Apgūstot A daļas teorētiskos un praktiskos kursus, students iegūst 55 KP, sekmīgi
izpildot lauka kursu uzdevumus – 5 KP, kā arī izstrādājot un aizstāvot bakalaura darbu – 11 KP.
Kopumā A bloks veido 71 KP jeb 57% no kopējā kredītpunktu skaita, kas nepieciešams, lai
iegūtu bakalaura akadēmisko grādu vides zinātnē (skat. 3. att.).
B daļa: OBLIGĀTĀS IZVĒLES KURSI. Šajā studiju programmas sadaļā ietvertie kursi
nodrošina iespējas studentiem izvēlēties padziļinātu svarīgāko vides zinātņu, Zemes zinātņu un
ģeogrāfijas vai to saskarzinātņu apakšnozaru apguvi. Studentu specializācijas virzieni izriet no
katedru un zinātniski pētniecisko struktūrvienību piedāvātajiem specializācijas virzieniem.
Studentiem ir iespējas apgūt arī plaši pielietojamas zināšanas citu zinātņu nozaru pētnieciskajā
darbā, zinātnisko pētījumu rezultātu prezentēšanā un aprobēšanā, vides ekonomikā u.c. Apgūstot
B daļā izvēlētos kursus studentam jāiegūst vismaz 47 KP, jeb 38% no kopējā nepieciešamā KP
skaita (skat. 3. att.).
C daļa: BRĪVAS IZVĒLES KURSI. Šajā studiju programmas sadaļā iekļauti brīvas
izvēles kursi, no kuriem studenti var izvēlēties dažādus humanitāro, sociālo un dabas zinātņu
kursus. Apgūstot šīs daļas kursus, studentam ir jāiegūst vismaz 6 KP, kas ir 5% no kopējā
nepieciešamā KP skaita (skat. 3. att.). Bakalaura studiju programmas „Vides zinātne” saturs
detalizētāk izklāstīts 2. tabulā.
A daļa;
71 KP
(57%)

B daļa;
47 KP
(38%)

C daļa; 6
KP (5%)

3. attēls. A, B un C daļu īpatsvars bakalaura studiju programmas “Vides zinātne” saturā.
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2. tabula. Akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Vides zinātne” saturs
Nr.
Studiju kursa nosaukums
p.k.
A daļa: OBLIGĀTIE KURSI (71 KP)
1.
Vides zinātne
2.
Vides bioloģijas pamati
3.
Vispārīgā ekoloģija
4.
5.
6.

Vispārīgā un neorganiskā ķīmija
Cilvēka ģeogrāfija
Klimatoloģija ar meteoroloģijas pamatiem

Docētājs
doc. D. Gruberts
doc. Z. Sondore
prof. A. Škute,
pētn. M. Pupiņš
doc. S. Osipovs
asist. S. Mičule
doc. D. Gruberts

Kredīts

Pārbaudījums

4
3
3

eksāmens
eksāmens
eksāmens

4
4
3

eksāmens
eksāmens
eksāmens

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Organiskā ķīmija
doc. J. Kirilova
Lauka kurss vides zinātnē: ĪADT kompleksā izpēte doc. J. Soms, doc. D.
Gruberts, pētn. M. Pupiņš
Augsnes zinātne
doc. D. Gruberts
Pasaules reģionālā ģeogrāfija
asist. S. Mičule
Vides ķīmija
asoc. prof. M. Gorskis
Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas
lekt. D. Lazdāns
Studiju darbs (bakalaura darba projekts)
darba vadītājs
Lauka kurss vides zinātnē: vides monitorings
prof. A.Škute, doc. J.Soms,
doc. D.Gruberts,
pētn. J. Paidere
Vides piesārņojums un tā analīzes metodes
doc. S. Osipovs
Vides politika un pārvalde
pētn. J. Paidere,
lekt. K. Čertkova
Vides tiesības un likumdošana
pētn. J. Paidere,
lekt. K. Čertkova
Dabas resursu izmantošanas stratēģija
doc. D. Gruberts,
doc. S. Osipovs
Lauka kurss vides zinātnē: vides pārvaldība un
lekt. S. Rutkovska,
aizsargājamās dabas teritorijas
asist. S. Mičule
Ietekmes uz vidi novērtējums un riska analīze
pētn. J. Paidere,
doc. D. Gruberts
Ekotoksikoloģija
asoc.prof. N. Škute,
doc. J. Kirilova
Bakalaura darbs vides zinātnē
Darba vadītājs
Kopā A daļa:

B daļa: OBLIGĀTĀS IZVĒLES KURSI (no
1.
Fiziskās ģeogrāfijas pamati
2.
Vispārīgā ģeoloģija
3.
Matemātiskās un metodes dabaszinātnēs
4.
Kartogrāfija
5.
6.
7.
8.

Ģeomorfoloģija
Hidroekoloģija
Fizikālās pētījumu metodes dabaszinātnēs
Dabas aizsardzība

9.
10.

Ainavu zinātne
Bioģeogrāfija

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ievads Zemes tālizpētē
Mikrobioloģija
Vides monitorings un tā metodes
Atkritumu apsaimniekošana
Lauksaimniecības ekoloģija
Baltijas jūras reģions un tā vides aizsardzība
Hidroloģija
Latvijas ģeogrāfija

19.
20.

Bioloģiskā daudzveidība
Ģeotelpiskās analīzes metodes vides zinātnē

21.
22.

Plānošanas pamati
Ilgtspējīga attīstība Baltijas jūras reģionā

23.
24.

Vides ekonomika
Mežu tipoloģija

eksāmens
diferencētā
ieskaite
eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens
aizstāvēšana
diferencētā
ieskaite

3
2
2
3
4
4
1
2

4
3

eksāmens
eksāmens

2

eksāmens

3

eksāmens

1
3

diferencētā
ieskaite
eksāmens

3

eksāmens

10
71

aizstāvēšana
17 eksāmeni
3 diferencētās
ieskaites
2 aizstāvēšanas

piedāvātajiem jāiegūst vismaz 47 KP)
lekt. S. Rutkovska
3
eksāmens
doc. J. Soms
4
eksāmens
doc. A. Sondore
3
eksāmens
doc. J. Soms,
3
eksāmens
lekt. D. Lazdāns
doc. J. Soms
3
eksāmens
prof. A. Škute
2
eksāmens
prof. A. Salītis
2
difer. ieskaite
prof. A. Škute,
2
diferencētā
lekt. D. Lazdāns
ieskaite
asist. S. Mičule
2
eksāmens
pētn. J. Paidere
2
difer. ieskaite
pētn. T. Krama
lekt. D. Lazdāns
2
difer. ieskaite
asoc. prof. I. Kokina
2
eksāmens
doc. D. Gruberts
2
eksāmens
doc. S. Osipovs
2
eksāmens
asist. S. Mičule
2
difer. ieskaite
lekt. S. Rutkovska
3
eksāmens
doc. D. Gruberts
3
eksāmens
doc. J. Soms,
4
eksāmens
lekt. S. Rutkovska
pētn. M. Pupiņš
2
eksāmens
doc. J. Soms,
2
eksāmens
lekt. D. Lazdāns
lekt. S. Rutkovska
2
eksāmens
lekt. S. Rutkovska,
2
eksāmens
asist. S. Mičule
asist. S. Mičule
2
difer. ieskaite
doc. P. Evarts-Bunders
2
difer. ieskaite
Kopā B daļa: vismaz vismaz
47 13 eksāmeni
6 diferencētās
ieskaites

1.

C daļa: BRĪVĀS IZVĒLES KURSI (no
Angļu valoda

piedāvātajiem jāiegūst vismaz 6 KP)

2.
3.

Vispārīgā fizika
Filozofijas pamati

4.

Ilgtspējīgas attīstības koncepcija un prakse

5.

Vides ētika un filozofija

6.

Estētika

DU HF Angļu val. katedra,
2
diferencētā
DU Svešv. centrs
ieskaite
doc. A. Podiņš
2
difer. ieskaite
DU SZF Socioloģijas
2
difer. ieskaite
katedra
doc. S. Osipovs, asist. S.
2
difer. ieskaite
Mičule
DU SZF Socioloģijas
2
difer. ieskaite
katedra
DU SZF Socioloģijas
2
difer. ieskaite
katedra
Kopā C daļa: vismaz vismaz
6
3 diferencētās
ieskaites

Programmas studiju plāns (skat. 1. pielikumu) veidots, ņemot vērā akadēmisko zināšanu
apguves secību, studiju kursu pēctecību un savstarpējo saikni, kā arī nepieciešamību izlīdzināt
studiju programmā imatrikulēto studentu zināšanu līmeni gadījumos, kad vidusskolā kāds
priekšmets nav apgūts studijām augstskolā nepieciešamajā līmenī. Pēdējais ir sevišķi aktuāls
akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Vides zinātne” sekmīgai apguvei un studējošo
tālākai zinātniskai un/vai profesionālai izglītībai nepieciešamajos ķīmijas cikla, Zemes zinātņu
un ģeogrāfijas nozaru kursos.
Studiju plāna tematiskā un kalendārā struktūra nodrošina arī plašu, studentu interesēm un
katedru zinātniskajai specializācijai atbilstošu obligātās izvēles kursu klāstu. B sadaļā ietvertie
kursi sniedz iespējas studentiem padziļināti apgūt svarīgākās vides zinātnes, ekoloģijas,
ģeogrāfijas vai to saskarzinātņu apakšnozares, kas ir būtiskas studentu patstāvīgajā pētnieciskajā
darbā un nepieciešamas bakalaura darba sekmīgai izstrādei.
Daļa no obligātās izvēles kursiem satura ziņā ir saistīti ar DU realizējamajām
profesionālajām maģistra studiju programmām “Vides plānošana” un “Vidējās izglītības
skolotājs” un tiek piedāvāti studentiem, kuri izsaka vēlmi tālāk turpināt profesionālās studijas uz
akadēmiskās bakalaura izglītības “Vides zinātne” bāzes.
2011./2012. studiju gads – izmaiņas nav veiktas
2012./2013. studiju gads – plānots veikt sekojošas izmaiņas B-daļas studiju kursu sarakstā:
1. Sakarā ar studiju programmas studējošo aptauju rezultātiem, rakstiski sniegtajiem
studentu ieteikumiem studiju programmas kvalitātes uzlabošanai un nepieciešamību
paaugstināt studiju darbu un bakalaura darbu izstrādes kvalitāti, kā arī ņemot vērā
studiju programmu virziena „Vides zinātne” starptautiskās vērtēšanas komisijas
ekspertu ieteikumus, iekļaut studiju plānā 2. studiju gada 2. semestrī B-daļā jaunu
studiju kursu „Pētījumu metodoloģija vides zinātnē” 2 KP apjomā. Kursu vadīs doc. D.
Gruberts un doc. J.Soms.;
2. Lai saglabātu studiju darba un KP apjomu B-daļā 2. studiju gada 2. semestrī pēc jauna
studiju kursa iekļaušanas plānā, esošo studiju kursu „Dabas aizsardzība” 2 KP apjomā
no 2. studiju gada 2. semestra pārcelt uz 3. studiju gada 6. semestri.
3. Lai saglabātu studiju darba un KP apjomu B-daļā 3. studiju gada 6. semestrī pēc studiju
kursa „Dabas aizsardzība” pārcelšanas, esošo B-daļas kursu „Ilgtspējīga attīstība
Baltijas jūras reģionā” 2 KP apjomā svītrot no studiju plāna, jo šī studiju kursa saturs
tematiski tiek apskatīts studiju kursos „Ilgtspējīgas attīstības koncepcija un prakse” (2
KP) un „Baltijas jūras reģions un tā vides aizsardzība” (3 KP).

4. PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS
4.1. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam
Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Vides zinātne” ir veidota saskaņā ar Latvijas
Republikas Augstskolu likuma prasībām un nodrošina iespējas akadēmiskās izglītības vides
zinātnē pilnveidošanai saskaņā ar Latvijas Valsts akadēmiskās izglītības standartu, DU
Satversmes un normatīvo aktu prasībām, un vides aizsardzības, pārvaldības un pētniecības
institūciju vajadzībām.
Kopumā programmas struktūra pilnībā atbilst LR MK noteikumiem Nr. 2 „Noteikumi par
valsts akadēmiskās izglītības standartu (http://www.likumi.lv/doc.php?id=57183)” (3. tabula).
3. tabula. Bakalaura studiju programmas struktūras atbilstība LR MK Noteikumiem par valsts
akadēmiskās izglītības standartu

Studiju programmas
sastāvdaļas

LR MK noteikumu par
valsts akadēmiskās
izglītības standartu
prasības

Bakalaura studiju
programma
“Vides zinātne” (KP)

Obligātā daļa (A)

ne mazāk kā 50 KP

60

Obligātās izvēles daļa (B)

ne mazāk kā 20 KP

47

Brīvās izvēles daļa (C)

KP skaits nav reglamentēts

6

Studiju darbs

KP skaits nav reglamentēts

1

Bakalaura darbs

ne mazāk kā 10 KP

10
Kopā:

124

2011./2012. studiju gads – izmaiņas nav veiktas

4.2. Absolventu aptaujas. Programmas beidzēju nodarbinātība
Studiju programma Daugavpils Universitātē tiek realizēta sākot ar 2001./2002. studiju
gadu, pirmie absolventi beidza studijas tikai 2005. gada jūnijā. Tāpēc pagaidām studiju
programmā ir bijuši tikai 8 izlaidumi, t. sk. 2006./2007. studiju gadā programmu absolvēja gan
4-gadīgās programmas studenti, gan 3-gadīgās programmas studenti.
Ģeogrāfijas un Ķīmijas katedras docētāji ir sastādījuši absolventu aptaujas anketu (skat. 9.
pielikumu) un veikuši anketēšanu. No 190 izsūtītajām anketām atpakaļ ir saņemtas 132:
2004./2005. st.gada absolventi ir iesnieguši 8 anketas
2005./2006. st.gada absolventi ir iesnieguši 6 anketas
2006./2007. st.gada absolventi ir iesnieguši 30 anketas
2007./2008. st.gada absolventi ir iesnieguši 15 anketas
2008./2009. st.gada absolventi ir iesnieguši 10 anketas
2009./2010. st.gada absolventi ir iesnieguši 20 anketas
2010./2011. st.gada absolventi ir iesnieguši 24 anketas
2011./2012. st.gada absolventi ir iesnieguši 19 anketas

Anketu apstrāde un rezultātu apkopošana parāda, ka interesi par vides zinātni kā studiju
virzienu pamatā noteikusi interese par dabas zinātnēm vispār (g), cerības, ka studiju programmā
būs interesantas studijas (c) un vēlme strādāt dabas aizsardzības vai vides pārvaldības jomā pēc
studiju beigšanas (e) – skat. 4. att.
Kas Jums radīja interesi par vides zinātnes studijām?
%
100
80
67

63

60 60

60

53

40

33
20

14

13
7
0

0

000

30

47
40
32 33

27
20
17

20

17
10

13

13

50

42
37

33

25

20

52

43

53
50

47

43

33

33

32

20

1917

2019

30

25

20

17
13

16

7
0

0

0

5

0

5

0

0

a

b

c

d

e

f

g

h

2004./2005.st.absolventi

2005./2006.st.absolventi

2006./2007.st.absolventi 4.k.

2006./2007.st.absolventi 3.k.
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2010./2011.st.g.absolventi
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4. attēls. Absolventu atbildes uz jautājumu „Kas Jums radīja interesi par vides zinātnes
studijām?” (atbilžu variantus skat. 9. pielikumu)
Kā galvenie iemesli, kāpēc absolventi iestājušies vides zinātnes studiju programmā tieši
Daugavpils Universitātē, tiek minētas iespējas studēt par valsts budžeta līdzekļiem (g),
informācija, kas iegūta iepazīstoties ar katedras sagatavoto informatīvo bukletu (f), citu šajā
studiju programmā jau studējošo ieteikums (c) (skat. 5. att.).
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Kas Jūs pamudināja iestāties vides zinātnes studiju programmā tieši Daugavpils
Universitātē?
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5. attēls. Absolventu atbildes uz jautājumu „Kas Jūs pamudināja iestāties vides zinātnes studiju
programmā tieši Daugavpils Universitātē?” (atbilžu variantus skat. 9. pielikumu)
Lielākā daļa aptaujāto absolventu uzskata, ka studiju programma „Vides zinātne” kopumā
vērtējama ļoti labi (63% atbilžu 2004./2005. st.gada absolventu vidū, 33% - 2005./2006.st.gada
absolventu vidū, 53-60% - 2006./2007. st.gada absolventu vidū; 53% atbilžu
2007./2008.st.gada absolventu vidū; 60% atbilžu 2008./2009. st.gada absolventu vidū; 62%
atbilžu 2009./2010. st.gada absolventu vidū; 33% atbilžu 2010./2011. st.gada absolventu vidū
un 68% atbilžu 2011./2012. st.gada absolventu vidū – skat. 6. att.).

Kā Jūs vērtējat studiju programmu „Vides zinātne” kopumā?
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6. attēls. Absolventu atbildes uz jautājumu „Kā Jūs vērtējat studiju programmu „Vides zinātne”
kopumā?”
Lielākā daļa aptaujāto absolventu ir apmierināti ar vides zinātnes studijām Daugavpils
Universitātē (75% atbilžu 2004./2005. st.gada absolventu vidū, 50% - 2005./2006. st.gada
absolventu vidū; 80 - 87% - 2006./2007. st.gada absolventu vidū, 87 % - 2007./2008. st.gada
absolventu vidū; 60 % - 2008./2009. st.gada absolventu vidū; 71 % - 2009./2010. st.gada
absolventu vidū; 79 % - 2010./2011. st.gada absolventu vidū un 89% atbilžu 2011./2012.
st.gada absolventu vidū – skat. 7. att.).
Vai esat apmierināts ar vides zinātnes studijām DU?
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7. attēls. Absolventu atbildes uz jautājumu „Vai Jūs esiet apmierināts (-a) ar vides zinātnes
studijām Daugavpils Universitātē?”
Absolventi uzskata, ka pamatā visi studiju programmā iekļautie studiju kursi ļāva apgūt
turpmākajā darbībā nepieciešamās prasmes un pētījumu metodes, un ka atsevišķos kursos būtu
pat nepieciešams palielināt kontaktstundu apjomu, taču dažus no studiju kursiem, pamatā Cdaļas kursus, absolventi iesaka izņemt no studiju programmas.
Akadēmiskās attiecības un akadēmiskā dzīve Daugavpils Universitātē absolventu
vērtējumā uzskatāmas par teicamām un apmierinošām (skat. 8. un 9. att.), taču uztraukumu rada
liels atbilžu un komentāru īpatsvars, kuros tiek runāts par to, ka akadēmiskās dzīves notikumu
ārpus nodarbību laika bija salīdzinoši maz un tie absolventiem nav bijuši interesanti.

Kā Jūs vērtējat akadēmiskās attiecības starp studējošajiem un docētājiem DU?
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8. attēls. Absolventu atbildes uz jautājumu „Kā Jūs vērtējat akadēmiskās attiecības starp
studējošajiem un docētājiem Daugavpils Universitātē?”
Kā Jūs vērtējat akadēmisko dzīvi DU?
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9. attēls. Absolventu atbildes uz jautājumu „Kā Jūs vērtējat akadēmisko dzīvi Daugavpils
Universitātē?”
Studiju procesa nodrošinājums ar studijām un pētījumiem nepieciešamo aprīkojumu un
aparatūru, kā arī informatīvais nodrošinājums ar periodiku, mācību un zinātnisko literatūru,
multimediju resursiem, izdales materiāliem u.c. absolventu vērtējumā pamatā uzskatāms par
teicamu vai apmierinošu (skat. 10. un 11. att.).
Kā Jūs vērtējat studiju procesa tehnisko nodrošinājumu?
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10. attēls. Absolventu atbildes uz jautājumu „Kā Jūs vērtējat studiju procesa vides zinātnē
tehnisko nodrošinājumu? (datortehnika, programmatūra, zinātniskā mēraparatūra u.c.)”

Kā Jūs vērtējat studiju procesa informatīvo nodrošinājumu (periodika, literatūra u.c.)?
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11. attēls. Absolventu atbildes uz jautājumu „Kā Jūs vērtējat studiju procesa vides zinātnē
informatīvo nodrošinājumu? (periodika, mācību un zinātniskā literatūra, multimediju resursi,
izdales materiāli u.c.)”
Absolventu skatījumā studiju programmā realizētā zināšanu vērtēšanas sistēma un
zināšanu pārbaude ir objektīva, tiek ņemts vērā studiju darbs semestra laikā un studenta
ieguldījums studiju kursa apguvē, vērtējums atbilst zināšanām, vienlaicīgi ievērojams skaits
absolventu uzskata, ka zināšanu vērtēšanas sistēma un zināšanu pārbaude ir apmierinoša, proti zināšanu pārbaude kopumā ir objektīva, taču vērtējums ne vienmēr atbilst zināšanām (skat. 12.
att.)
Kā Jūs vērtējat zināšanu pārbaudes sistēmu?
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2008./2009.st.absolventi

2009./2010.st.absolventi

2010./2011.st.g.absolventi

2011./2012.st.g.absolventi

12. attēls. Absolventu atbildes uz jautājumu „Kā Jūs vērtējat zināšanu pārbaudes sistēmu un tās
objektivitāti vides zinātnes studiju programmā?”
Izvērtējot bakalaura studiju programmas „Vides zinātne” absolventu iespējas iegūt darbu,
no aptaujas rezultātiem var secināt, ka gandrīz puse programmas beidzēju ir ieguvuši darbu ar
studiju programmu saistītā specialitātē kādā no valsts vai pašvaldību iestādēm, vai arī privātā
uzņēmumā (skat. 13. att.). Iemesls, kāpēc uz aptaujas brīdi apmēram 1/5 absolventu nestrādā,
saistīts ar to, ka lielākā daļa no 2010./2011. st.gada un 2011./2012. st.gada absolventiem turpina
pilna laika klātienes studijas maģistrantūrā DU, kā arī ar to, ka vairākas absolventes atrodas
bērna kopšanas atvaļinājumā. Vienlaicīgi jāatzīmē, ka aizvadītā gada ekonomiskās krīzes
apstākļos daļa no divu pēdējo gadu absolventiem ir devušies darba gaitās uz ārzemēm.
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13. attēls. Studiju programmas „Vides zinātne” absolventu nodarbinātība (dati par visu
izlaidumu gadu studiju programmas absolventiem).
Saskaņā ar veiktās aptaujas datiem, liels studiju programmas absolventu īpatsvars (70% no
visiem absolventiem) ir ieguvuši maģistra grādu vai turpina studijas maģistrantūrā, pie kam
vairākums no maģistrantiem ir izvēlējušies turpināt studijas DU DMF realizētajā profesionālajā
maģistra studiju programmā „Vides plānošana” (skat. 14. att.).
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14. attēls. Studiju programmas „Vides zinātne” absolventi, kas turpina studijas maģistrantūrā
(dati par visiem studiju programmas absolventiem).
Vairākums studiju programmas „Vides zinātne” absolventu atzīst, ka patīkamākie un
interesantākie notikumi viņu studiju laikā Daugavpils Universitātē ir saistīti ar studiju praksēm
vides zinātnē.
Visbeidzot, nospiedošais aptaujāto absolventu skaits uzskata, ka viņi ieteiktu saviem
draugiem un paziņām studēt vides zinātni tieši Daugavpils Universitātē.

5. STUDIJU REZULTĀTU UN PROGRAMMAS SATURA
SALĪDZINĀJUMS AR LĪDZĪGĀM STUDIJU PROGRAMMĀM
LATVIJĀ (1) UN EIROPAS SAVIENĪBAS VALSTĪS (2)
Līdz ar neatkarības atjaunošanu mūsu valstī un tirgus ekonomikas attiecību ieviešanu visās
tautsaimniecības nozarēs, pilnībā tika restrukturizēta pārvaldes un lēmumu pieņemšanas sistēmā,
tajā skaitā izmainījās teritorijas plānošanas un vides pārvaldības principi. Vienlaicīgi, pēc
Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā 2004. gadā, radās nepieciešamība transponēt ES vides un
dabas aizsardzības likumdošanu nacionālajā likumdošanā un nodrošināt šo normatīvo aktu
praktisko ieviešanu. Tādējādi šo apstākļu ietekmē Latvijā palielinājās pieprasījums pēc
speciālistiem, kuri būtu spējīgi veikt vispusīgu vides problēmu analīzi un izstrādāt risinājumus
šo problēmu cēloņu novēršanai un negatīvo seku ietekmes mazināšanai. Paralēli tam, pasaulē
vērojamais antropogēnās ietekmes uz vidi pieaugums, cilvēka nepārdomātās darbības radīto
globālo vides problēmu saasināšanās un ilgtspējīgas attīstības nostādnes noteica to, ka gan
politiskā līmenī, gan masu mēdijos šiem jautājumiem tika pievērsts aizvien vairāk uzmanības.
Līdz ar to iepriekš minētais gan sabiedrībā kopumā, gan vidusskolu absolventu vidū ievērojami
paaugstināja interesi par vidi un vides problēmām, kā arī par iespēju iegūt akadēmisko vai
profesionālo izglītību vides zinātnē. Ņemot vērā šo intereses pieaugumu, mūsu valstī pēdējā
desmitgadē daudzas augstskolas, tajā skaitā Daugavpils Universitāte izstrādāja un sāka ieviest
vides zinātnes studiju programmas. Uz doto brīdi Latvijā studijas bakalaura līmeņa
akadēmiskajās un profesionālajās studiju programmās vides zinātnē un tās apakšnozarēs tiek
realizētas:
Latvijas Universitātē, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē: Vides zinātnes bakalaura
studiju programma;
Rīgas Tehniskajā Universitātē, Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē: akadēmiskā
bakalaura studiju programma „Vides zinātne”;
Daugavpils Universitātē, Dabaszinātņu un matemātikas fakultātē: akadēmiskā bakalaura
studiju programma „Vides zinātne”;
Latvijas Lauksaimniecības Universitātē, Lauku inženieru fakultātē: profesionālās augstākās
izglītības bakalaura studiju programma “Vide un ūdenssaimniecība”;
Rēzeknes Augstskolā, Inženieru fakultātē: profesionālās augstākās izglītības bakalaura
studiju programma “Vides inženieris”;
Liepājas Universitātē, Dabas un sociālo zinātņu fakultātē: profesionālās augstākās izglītības
bakalaura studiju programma „Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un
inženierija”.
Jāatzīmē, ka Daugavpils Universitātē realizētā bakalaura studiju programma „Vides
zinātne” kopš 2001. gada nemainīgi ir populārākā akadēmiskā dabaszinātņu studiju programma
Latgales reģionā un, vadoties no imatrikulēto studentu skaita, arī augstu kotējas vidusskolu
absolventu vidū starp visām vides zinātnes un tās apakšnozaru bakalaura studiju programmām,
kuras tiek īstenotas Latvijā (15. att.).
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15. attēls. Reflektantu skaits (skaitlis aiz augstākās izglītības iestādes saīsinājuma), kuri
reģistrējušies studijām vides zinātnē vai tās apakšnozarēs 2010./ 2011. un 2011./2012.studiju
gadā Latvijas augstskolās (avots: augstskolu Internet mājas lapās ievietotie reflektantu konkursa
dati)
DU – Daugavpils Universitāte; LU – Latvijas Universitāte; LLU – Latvijas Lauksaimniecības Universitāte; LiepU –
Liepājas Universitāte; RA – Rēzeknes Augstskola; RTU – Rīgas Tehniskā Universitāte.

Vides zinātnes bakalaura studiju salīdzinājumam tika izvēlētas analoģiskās studiju
programma Latvijas Universitātē (www.geo.lu.lv), Vitauta Dižā Universitātē (Vytauto Didžiojo
Universitetas, Kaunas, Lietuva, www.vdu.lt) un Austrumanglijas Universitātē (The University
of East Anglia (UEA), Norwich, UK, www.uea.ac.uk). Vitauta Dižā Universitātes studiju
programma atspoguļo kaimiņvalsts pieredzi dabaszinātņu bakalaura studiju programmu
realizācijā. Savukārt Austrumanglijas Universitātes studiju programma citu Eiropas Savienības
valstu līdzīgu studiju programmu vidū tika izvēlēta tamdēļ, ka šajā augstskolā vides zinātnes
studijas nodrošina Vides zinātnes skola (School of Environmental Sciences), kura ir senākā
Lielbritānijā un ir viena no lielākajām vides zinātnieku akadēmiskajām grupām Eiropas
Savienībā, pie tam Austrumanglijas Universitātē tiek realizētas 18 bakalaura līmeņa studiju
programmas vides zinātnē un tās apakšnozarēs. Salīdzinājums tika veikts, balstoties uz studiju
programmu aprakstiem un studiju plāniem attiecīgo augstskolu INTERNET mājas lapās un no
pieredzes apmaiņas ar universitāšu kolēģiem (4. tabula).
4. tabula. DU akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Vides zinātne” salīdzinājums ar
līdzīgām studiju programmām Latvijā un Eiropas Savienības valstīs
Salīdzinājuma Daugavpils
kritērijs
Universitāte
(DU)

Latvijas
Vytauto Didžiojo University of
Universitāte (LU) Universitetas
East Anglia
(VDU)
(UEA)

Studiju veids

pilna laika studijas

pilna laika studijas

pilna laika studijas

pilna laika studijas

Studiju ilgums

3 gadi (6 semestri)

3 gadi (6 semestri)

4 gadi (8 semestri)

3 gadi (6 semestri)

Nosaukums

Bakalaura studiju
programma “Vides
zinātne”

Vides zinātnes
bakalaura studiju
programma

BSc Environmental
Sciences (bakalaura
līmeņa programma
vides zinātnē)

Iegūstamais
akadēmiskais
grāds
Studiju
programmas
apjoms (KP)
Studiju struktūra

dabaszinātņu
bakalaura grāds
vides zinātnē
120

dabaszinātņu
bakalaura grāds
vides zinātnē
124

Bakalauro studijų
programa
“Aplinkotyra ir
ekologija” (bakalaura
studiju programa
“Vides zinātne un
ekoloģija”)
vides zinātnes
bakalaura grāds
160

360 UCAS points =
120 KP

obligātās daļas (A)
studiju kursi,
obligātās izvēles
daļas (B) studiju
kursi
brīvās izvēles daļa
(C) studiju kursi

obligātās daļas (A)
studiju kursi,
obligātās izvēles
daļas (B) studiju
kursi
brīvās izvēles daļa
(C) studiju kursi

A grupa (obligātie
kursi visiem VDU
bakalaura programmu studentiem);
B grupa (obligātie
kursi visiem VDU
dabaszinātņu bakalaura programmu
studentiem);
C grupa (obligātie
kursi vides zinātnes
studiju programmas
studentiem);

compulsory core
courses (obligātie
pamatkursi);
optional A and B
modules in
Environmental
Science (izvēlas
studiju moduļi vides
zinātnē);
free choice courses
(brīvās izvēles
kursi)

bakalaura grāds
zinātnē

Programmas
atsevišķu daļu
apjoms
Studiju saturs

A = 71 KP; B = 47
KP; C = 6 KP

A = 82 KP; B = 35
KP; C = 3 KP

dabaszinātņu studiju
pamatkursi ķīmijā,
fizikā, bioloģijā,
ģeogrāfijā un Zemes
zinātnēs 1. studiju
gadā, kam seko
specializētie studiju
kursi vides zinātnē

dabaszinātņu studiju
moduļi ķīmijā,
fizikā, bioloģijā,
ģeogrāfijā un Zemes
zinātnēs 1. studiju
gadā, kam seko
specializētie studiju
kursi vides zinātnē

Studējošā
veiktais
zinātniskais
pētījums

studiju darbs vides
zinātnē (1 KP);
bakalaura darbs
vides zinātnē (10
KP)

bakalaura darba
projekts (2 KP);
bakalaura darbs (10
KP)

Studiju metodes

lekcijas,
laboratorijas darbi,
praktiskie darbi,
semināri,
individuālais darbs,
grupu darbs,
patstāvīgais studiju
darbs lauka kursi
kolokviji,
kontroldarbi,
individuālās
prezentācijas,
referāti, atskaites,
diferencētās
ieskaites (mutiskās
un rakstiskās),
eksāmeni (mutiskie
un rakstiskie)

lekcijas,
laboratorijas darbi,
praktiskie darbi,
semināri,
individuālais darbs,
grupu darbs,
patstāvīgais studiju
darbs lauka kursi
ieskaites (mutiskās
un rakstiskās),
eksāmeni (mutiskie
un rakstiskie)

Zināšanu
novērtēšanas
metodes

D grupa (vispārizglītojošie izvēles
kursi)
A = 9 KP; B = 22
KP; C = 123 KP; D
= 6 KP
vispārīgie un
dabaszinātņu studiju
kursi 1., 2. un 3.
studiju gadā, kuriem
paralēli tiek apgūti
studiju kursi vides
zinātnē, 4. studiju
gadā - specializētie
studiju kursi vides
zinātnē
kursinis darbas Nr.1
(2 KP);
kursinis darbas Nr.2
(2 KP);
bakalauro darbas
(10 KP)
lekcijas,
laboratorijas darbi,
praktiskie darbi,
semināri,
patstāvīgais studiju
darbs, grupu darbs,
specializētie lauka
prakses
projekti,
kontroldarbi, testi,
kolokviji, eksāmeni

core = 50 KP;
optional = 57 KP;
free choice = 13KP
dabaszinātņu studiju
moduļi ķīmijā,
fizikā, bioloģijā,
ģeogrāfijā, Zemes
zinātnēs un
sociālajās zinātnēs
1. studiju gadā, kam
seko specializētie
studiju moduļi vides
zinātnē
independent
research project,
final report in the
form of a
dissertation (12 KP)
lekcijas, darba
grupas (workshops),
projekti,
laboratorijas darbi,
diskusijas, lauka
kursi
individuālās
prezentācijas,
projekti,
dažādu veidu esejas,
rakstiski eksāmeni

Salīdzinot programmas, var konstatēt visu studiju programmu piederība kopīgajai
izglītības telpai, tajās visās ir ievērotas galvenās prasības, kuras pastāv Eiropas Savienībā.
Līdzīgi kā citās augstskolās (4. tabula), DU DMF realizējamo bakalaura studiju programmu
„Vides zinātne” raksturo līdzība studiju realizācijā, t.i. apjomā un ilgumā, studiju programmas
struktūrā (studiju programmas iedalījums obligātajā, obligātās izvēles un brīvās izvēles daļā),
studiju programmas saturā, kas balstīts uz dabaszinātņu padziļinātu apguvi un specializācijas
kursiem vides zinātnē, kā arī daudzveidīgu mācību metožu un formu integrāciju studiju procesā.
Ņemot vērā DU realizētās studiju programmas akadēmisko raksturu, tās saturu un
iegūstamos studiju rezultātus, BSP „Vides zinātne” saturiski vistuvākā ir LU Ģeogrāfijas un
Zemes zinātņu fakultātes Vides zinātnes bakalaura studiju programma, jo tāpat kā LU, arī DU
pirmkārt, tiek akcentēti vides zinātnes interdisciplinārais raksturs, vides zinātnes un tās
apakšnozaru un saskarzinātņu dabaszinātniskie aspekti, un otrkārt, vides zinātnes studijas ir cieši
saistītas ar zinātniskajiem pētījumiem, dabas aizsardzības un vides pārvaldības jautājumu
risināšanu, kā arī ar teritoriālās attīstības plānošanu.
Apgūstamo teorētisko un praktisko kursu klāsts, to saturs, sadalījums un apjoms, atsevišķu
kursu kredīts ir līdzīgs DU un LU. Nelielas atšķirības izriet no abu universitāšu katedru un
zinātniski pētniecisko struktūrvienību piedāvātajiem zinātniskās specializācijas virzieniem, kā

arī obligātās daļas (A) un obligātās izvēles daļas (B) apjoma – DU DMF realizētajā programmā
salīdzinājumā ar LU ĢZZF programmu ir nedaudz mazāks A daļas apjoms, taču attiecīgi lielāks
B daļas apjoms. Studiju programmas satura un struktūras atbilstība ļauj abu augstskolu
studentiem, nepieciešamības gadījumā mainot studiju vai dzīves vietu, turpināt iesāktās studijas
Daugavpilī vai Rīgā tajā pašā studiju gadā.
2011./2012. studiju gads – izmaiņas nav veiktas

6. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA
Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Vides zinātne” klātienē, pilna laika studiju
formā tiek īstenota trijos studiju gados, studijas realizējot 6 semestros, katra semestra noslēgumā
studentu zināšanas tiek pārbaudītas sesijas laikā. Studiju programmas apguves gaitā studentiem
jāiegūst nepieciešamais kredītpunktu skaits, jāizstrādā un jāaizstāv bakalaura darbs vides
zinātnē.
Vienlaicīgi jāatzīmē, ka studiju programma „Vides zinātne” DU tiek īstenota saskaņā ar
akadēmiskā bakalaura grāda deskriptoru, kas nodrošina tās absolventiem iespējas turpināt
akadēmisko izglītību un iegūt maģistra grādu. Studiju programmas saturs un tā apguves gaitā
iegūtās zinātniski-pētnieciskā darba un patstāvīgā studiju darba prasmes ļauj turpināt studijas
maģistra studiju programmās (skat. 3.4. nodaļu).
2011./2012. studiju gads – izmaiņas nav veiktas

6.1. Izmantotās studiju metodes un formas
Realizējot studiju programmu, tiek izmantotas tradicionālās akadēmiska darba
formas, t.i. – katrā studiju kursā ir paredzēta teorētiskā daļa (lekciju kurss) un praktikums
(laboratorijas darbi un praktiskie darbi), atsevišķos gadījumos, darbs tiek organizēts arī
semināru nodarbību un grupu darba formā. Izņēmums ir studiju kursi “Angļu valoda” un
„Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas“, kuru specifika nosaka plašu individuāla darba
metodes pielietojumu, neizmantojot lekcijas kā mācību formu, un lauka kursi vides
zinātnē, kur dominē un grupu darbs.
Lekcijas ir studiju programmā „Vides zinātne” paredzēto akadēmisko kompetenču un
zināšanu apguves pamatmetode. Lekcijās tiek izklāstīta attiecīgajā studiju kursā apskatāmās
zinātnes nozares vai tās apakšnozares struktūra un vieta zinātņu sistēmā, vēsturiskā attīstība,
galvenās koncepcijas un nostādnes, pētījumu metodoloģija un teorija. Lielākā daļa lekciju tiek
vadītas, izmantojot PowerPoint vidē sagatavotās prezentācijas, kas ļauj demonstrēt arī
komplicētu vides vai ģeoloģisko procesu datoranimācijas. Sagatavotās prezentācijas ir
pieejamas studentiem no DU iekšējā datortīkla un studējošie tās izmanto kā atbalsta materiālu
studiju procesā. Profilējošajās struktūrvienībās turpinās iepriekšējos gados sagatavoto lekciju
uzskates un izdales materiālu pārveide elektroniskā veidā.
Laboratorijas darbi un praktiskie darbi ir studiju programmā „Vides zinātne” paredzēto
profesionālo kompetenču un prasmju apguves pamatmetodes. Praktikumā studenti papildina un
nostiprina teorētiskās zināšanas, kā arī apgūst pētnieciskā darba, datu ieguves un analīzes,
specializēto IT produktu un datorprogrammu izmantošanas vides zinātnē praktiskās
pamatprasmes un iemaņas. Saturiski vienkāršākus laboratorijas darbus studenti izpilda
individuāli, risinot kompleksu uzdevumu vai veicot komplicētas ģeotelpiskās analīzes - arī
grupās.
Studiju kursos, kuros ir paredzētas semināru nodarbības, studenti nostiprina uzstāšanās
prasmes, iegūst pieredzi izklāstīt faktu materiālu vai savu viedokli, kā arī piedalīties diskusijā.
Darbs semināru nodarbībās ir viens no studentu patstāvīgā darba un studiju kursa apguves

sekmīguma kontroles mehānismiem. Ņemot vērā, ka vides zinātnē starptautiskās komunikācijas
un pētījumu rezultātu publicēšanas valoda ir angļu valoda, daudzos gadījumos semināru
nodarbības tiek vadītas angļu valodā.
Studiju programmā, ņemot vērā augstāko akadēmisko izglītību reglamentējošos
dokumentus un Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē realizējamo
radniecīgu studiju programmu pieredzi, ir pieņemta sekojoša attiecība starp kontaktnodarbībām
un studentu patstāvīgo darbu: 1 kredītpunkts (40 akadēmisko stundas) = 16 kontaktstundas + 24
studentu patstāvīgā darba stundas. 1 kredītpunkts atbilst 1,5 ECTS (European Credit Transfer
System) vienībām. Realizējot programmu, studiju slodze ir no 24 līdz 30 kontaktstundām
nedēļā, attiecīgi summējot ar patstāvīgajam darbam nepieciešamo laiku, iegūstam 60 līdz 75
akadēmiskās stundas nedēļā.
2011./2012. studiju gads – izmaiņas nav veiktas

6.2. Lauka kurss
Lai nostiprinātu teorētisko kursu, laboratorijas darbu un praktisko darbu laikā iegūtās
teorētiskās zināšanas, prasmes un iemaņas, vides zinātnes studiju programmas studentiem ir
paredzēti vasaras lauka kursi. Lauka kursi (mācību prakses) studiju programmā “Vides zinātne”
tiek organizēta dienvidaustrumu Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Lauka kursu
kopējais ilgums triju studiju gada laikā ir 5 nedēļas un to kopējais kredīts ir 5 KP. Lauka kursi,
atbilstoši studiju plānam (1. pielikums) notiek 1. studiju gada 2. semestrī – 2 nedēļas vasarā; 2.
studiju gada 4. semestrī – 2 nedēļas vasarā, 3. studiju gada 5. semestrī – 1 nedēļa rudenī.
Integrētajos lauka kursos studenti tiek ievadīti dabas un vides zinātnē veicamo pētījumu
praksē, tiek aktualizētas viņu teorētiskās atziņas, kuras gūtas no lekciju kursa un kamerāliem
praktiskiem darbiem, sagatavojot turpmākai vides zinātnes un reģionālās plānošanas kursu
apguvei un specializācijas izvēlei. Dabā studenti
apgūst bioģeocenozes uzbūves un ekoloģiskās dažādības, novietojuma, stāvokļa,
klasifikācijas, aprakstīšanas un kartēšanas metodes;
apgūst kvartāra virsmas nogulumu izpētes, kartēšanas un ekoģeoloģisko lietišķo karšu
sastādīšanas un gruntsūdeņu piesārņojuma riska paredzēšanas metodes;
apgūst augsnes morfoloģisko pazīmju, ģenēzes un augsnes klasifikācijas, aprakstīšanas
un kartēšanas metodes;
apgūst veģetācijas un dzīvnieku valsts pētīšanas, datu analīzes un apstrādes metodes;
veic reljefa, veģetācijas, dzīvnieku un augu valsts, mikroklimata savstarpējās saistības
izpēti;
praktiski iepazīstas un apgūst biežāk izmantotās vides monitoringa metodes;
iepazīstas ar administrējamo īpaši aizsargājamo dabas teritoriju struktūru, vadības
metodēm, mērķi un uzdevumiem, darba virzieniem;
gūst priekšstatu par administrējamo īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vides
pārvaldības plānu un vides aizsardzības plānu izstrādi un praktisko ieviešanu.
Lauka kursu laikā studenti strādā darba grupās, pētījumu rezultāti tiek noformēti atskaites veidā
un tiek prezentēti noslēguma konferencē. Nolikumu par lauka kursiem apstiprina DU Senāts.
Lauka kursi ir neatņemama un obligāta studiju procesa sastāvdaļa.
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6.3. Vērtēšanas sistēma
Ņemot vērā LR MK Noteikumus Nr. 2, studiju programmas un tās atsevišķu studiju
kursu apguves vērtēšanas vispārīgie pamatprincipi ir šādi:
vērtējuma obligātuma princips – nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par
programmas vai studiju kursu satura apguvi;
vērtēšanā izmantoto pārbaudes veidu dažādības princips – programmas vai studiju
kursu apguves vērtēšanā izmanto dažādus pārbaudes veidus, no kurām pamatformas ir
eksāmens, diferencētā ieskaite un ieskaite;
vērtējuma atbilstības princips – pārbaudes darbos studējošajiem tiek dota iespēja
apliecināt savas analītiskās, radošās un pētnieciskās spējas, apgūtās zināšanas un
zinātnisko atziņu lietošanas prasmi.
Studiju rezultātus vērtē 10 ballu skalā:
ļoti augsts apguves līmenis (10 – "izcili", 9 – "teicami");
augsts apguves līmenis (8 – "ļoti labi", 7 – "labi");
vidējs apguves līmenis (6 – "gandrīz labi", 5 – "viduvēji"; 4 – "gandrīz viduvēji" –
zemākais pozitīvais vērtējums);
zems apguves līmenis (negatīvs vērtējums: 3 – "vāji", 2 – "ļoti vāji", 1 – "ļoti, ļoti
vāji").
Studiju programmas īstenošanā paredz ne vairāk kā sešu obligāto priekšmetu apguvi vienlaikus.
Akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Vides zinātne“ studentu zināšanu līmenis
sistemātiski tiek novērtēts, izmantojot gan semestra laikā realizējamās patstāvīgā studiju darba
kontroles formas - kolokvijus, kontroldarbus, testus, uzstāšanos semināros, individuālās
prezentācijas, atskaites, referātus, laboratorijas darbu un praktisko darbu izpildi, gan arī sesiju
laikā ar eksāmenu (rakstiskā vai mutvārdu veidā) un diferencēto ieskaišu palīdzību. Studentu
zināšanu un individuālās sekmības vērtēšanā tiek ņemti vērā trīs kritēriji, t.i. atzīmes atsevišķos
studiju kursos (kvalitatīvais kritērijs), iegūtais kredītpunktu skaits (kvantitatīvais kritērijs) un
vidējā svērtā atzīme (integrētais kritērijs).
Zināšanu novērtēšanas metodes semestra laikā un prasības kredīta iegūšanai definē katra
studiju kursa docētājs, savukārt zināšanu pārbaudes formu kursa noslēgumā saskaņā ar studiju
plānu nosaka studiju programmas padome un to apstiprina DU Studiju padome. Par vērtēšanas
kritērijiem, metodēm un prasībām kredīta iegūšanai studenti tiek informēti katra studiju kursa
ievadlekcijā, tās ir iekļautas arī katra studiju kursa aprakstā un pilnajā programmā un ir
pieejamas studentiem gan elektroniskā formā, gan datorizdrukas veidā.
Kontroldarbus, kolokvijus, diferencētās ieskaites, eksāmenus un citus pārbaudījumus
studenti kārto individuāli. Arī laboratorijas un praktisko darbu izpildi un iesniegšanu docētājam
studenti veic individuāli, tomēr daudzos studiju kursos, lai veicinātu komandas darba prasmju
un pieredzes apguvi, atsevišķu laboratorijas un praktisko darbu izpildē studenti parasti strādā 3
līdz 5 cilvēku lielās darba grupās. Līdzīgi arī vasaras lauka kursu uzdevumu iepildi un veikto
pētījumu atskaites sagatavošanu studenti veic darba grupās 6 līdz 8 cilvēki.
Studentu zināšanas saskaņā ar LR Izglītības un zinātnes ministra rīkojumu Nr. 208
(14.04.1998.) “Par studiju rezultātu vērtējumu vienotu uzskaiti” tiek vērtētas pēc 10 ballu
sistēmas. Vērtējot studentu zināšanu līmeni konkrēta A vai B daļas kursa ietvaros, tiek ņemts arī
viņu patstāvīgais darbs semestra laikā - atkarībā no kursa specifikas pārbaudījums semestra
noslēgumā (eksāmens vai diferencētā ieskaite) veido 40 - 60% no kopējā kredīta saņemšanai
nepieciešamā punktu skaita, pārējo - laboratorijas darbu, praktisko darbu, semināru, kolokviju,
testu un kontroldarbu rezultāti. Gala atzīmi docētājs nosaka, summējot semestra laikā saņemtos
vērtējumus (atzīmes) eksāmenā (vai ieskaites darbā), laboratorijas darbos, praktiskajos darbos,
semināros, kolokvijos un kontroldarbos u.c. studiju patstāvīgā darba kontroles formās, un
attiecinot iegūto rezultātu pret konkrētajā studiju kursā maksimāli iegūstamo punktu skaitu
(skat. 5. tabulu).
5. tabula. DU akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Vides zinātne” zināšanu vērtējums ballēs

% no summārā
maksimāli iegūstamo
punktu skaita

Vērtējums ballēs

% no summārā
maksimāli iegūstamo
punktu skaita

Vērtējums ballēs

100 =
95 ≥
85 ≥
75 ≥
65 ≥

10 balles
9 balles
8 balles
7 balles
6 balles

55 ≥ > 45
45 ≥ > 35
35 ≥ > 25
25 ≥ > 20
< 20

5 balles
4 balles
3 balles
2 balles
1 balle

> 95
> 85
> 75
> 65
> 55

- zināšanu kopējais līmenis ir uzskatāms par neapmierinošu un studentam
jāpārkārto kursa pārbaudījumi

Studentu zināšanu pārbaude studiju kursa noslēgumā parasti tiek realizēta kombinēta
rakstiska darba formā. Šādā darbā ir ietverti gan uzdevumi testa veidā, gan arī analītiska rakstura
uzdevumi, kuru atrisināšanai nepieciešama ne tikai māka mehāniski reproducēt apgūto faktu
materiālu, bet arī spējas interpretēt faktus, analizēt izejas informāciju, radoši to apstrādāt un
veidot loģiski pamatotus secinājumus.
Balstoties uz pieredzi, ko docētāji iepriekšējos gados uzkrājuši studiju programmas ”Vides
zinātne” realizācijas gaitā, studējošo zināšanu novērtēšana un patstāvīgā studiju darba kontrole
tiek veikta paralēli studiju darbam semestra ietvaros, t.i. – novērtēšanai ir nepārtraukts raksturs.
Tas, pirmkārt, nodrošina atgriezenisko saiti starp studentu un docētāju konkrētā studiju kursā,
ļaujot mācībspēkam novērtēt jau realizētu kursa sadaļu apguves līmeni un līdz ar to arī
pasniegšanas kvalitāti. Otrkārt, tas nodrošina reāla, nepārtraukta studiju darba norisi, katram
studentam semestra laikā rodas objektīvs priekšstats par savām un savu kolēģu sekmēm, tādejādi
nodrošinot veselīgu akadēmisko konkurenci. Pēdējais ir svarīgi arī tāpēc, ka DU, saskaņā ar
Nolikumu par studijām Daugavpils Universitātē, katra semestra beigās viena studiju gada
ietvaros katrā atsevišķā studiju programmā notiek studējošo rotācija, un studējošie, kuri pēc
rotācijas rezultātiem neiekļūst valsts dotētajās budžeta vietās, turpina studijas par maksu.
Studiju darbs un bakalaura darbs vides zinātnē tiek izstrādāti un aizstāvēti individuāli.
Pētījumu veikšanā, bakalaura darba izstrādē un darba tehniskajā noformēšanā studenti vadās no
Ģeogrāfijas un ķīmijas katedras sagatavotajiem un DU studiju programmas „Vides zinātne”
padomes 2007. gada 18. aprīlī apstiprinātajiem „Studiju, bakalaura un maģistra darbu un
zinātnisko konkursu darbu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumiem”. Studiju un bakalaura
darbu vērtēšana notiek saskaņā ar detalizētiem vērtēšanas kritērijiem (11. pielikums), kas
paaugstina vērtējuma objektivitāti un ļauj studentam iegūt pilnīgāku priekšstatu par darba
nepilnībām vai trūkumiem. Studiju un bakalaura darbu aizstāvēšana notiek komisijas sēdē, kurā
students uzstājas ar prezentāciju un aizstāv savu darbu. Bakalaura darbu aizstāvēšanā, lai
nodrošinātu ārējās kontroles mehānismu, kā gala pārbaudījumu komisijas priekšsēdētājs tiek
aicināts LU ĢZZF docētājs.
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7. STUDĒJOŠIE
7.1. Studējošo skaits
Studiju programmā „Vides zinātne” studējošo skaits laika posmā kopš studiju programmas
atvēršanas DU ir bijis salīdzinoši stabils (skat. 6. tabulu), neskatoties uz valstī esošās
demogrāfiskās situācijas determinētu vidusskolas absolventu skaita samazināšanos. Paredzams,
ka nākotnē bakalaura programmā studējošo skaits varētu pieaugt, jo tiek veikts programmas
popularizēšanas un vides zinātnes studiju reklāmas darbs (16. pielikums).
6. tabula. Studējošie Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas fakultātē bakalaura
studiju programmā „Vides zinātne”

Studiju gads
2005./2006
2006./2007
2007./2008
2008./2009
2009./2010
2010./2011
2011./2012

Studējošo skaits pa studiju
gadiem
Kopā studē
1.st. g 2.st. g 3.st. g 4.st. g
25
34
39
35
34
36
39

21
23
32
29
33
31
31

29
20
13
30
32
37
31

21
24
7
2
-

96
101
91
96
99
104
101

7.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits
Studiju programmā „Vides zinātne” pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits (skat. 7.
tabulu) ir relatīvi stabils. Programmas pievilcību paaugstina gan interese par vides problēmām
un to risinājumiem, gan vides zinātnes kā studiju virziena reitinga pieaugums Latvijā, gan
konkrēti DU realizētās programmas saistība ar maģistra studiju programmām, kuras nodrošina
tālāku akadēmisko vai profesionālo izglītību un tādejādi paaugstina DU absolventu
konkurētspēju darba tirgū.
7. tabula. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studentu skaits Daugavpils Universitātes
Dabaszinātņu un matemātikas fakultātē bakalaura studiju programmā „Vides zinātne”
Studiju gads
2005./2006
2006./2007
2007./2008
2008./2009
2009./2010
2010./2011
2011./2012

Pirmajā studiju gadā
imatrikulēto studentu
skaits
25
32
30
34
34
35
36

Studiju programmas mērķauditorija ir Latvijas dienvidaustrumu daļas vidusskolu
absolventi (16. attēls), kuri savas studiju iespējas saista ar nepieciešamību iegūt dziļas zināšanas
vides zinātnē, ekoloģijā, ģeogrāfijā, Zemes zinātnēs un citu dabaszinātņu nozarēs, kā arī apgūt
prasmi patstāvīgi risināt vides problēmas, panākot teorijas un prakses savstarpējo saistību.

16. attēls. Latvijas Republikas novadu vidusskolu absolventu skaits, kuri imatrikulēti
Daugavpils Universitātē akadēmiskajā bakalaura studiju programmā “Vides zinātne”.

7.3. Absolventu skaits
Studiju programma saturiski un strukturāli ir izveidota pietiekami kvalitatīvi, lai,
neskatoties uz eksakto zinātņu apguves darbietilpīgo procesu un studiju komplicēto raksturu,
nodrošinātu tās sekmīgas apguves iespējas un studiju programmas absolvēšanu ar dabaszinātņu
bakalaura grādu vides zinātnē. To apliecina fakts, ka pastāv tikai neliela starpība starp attiecīgā
gada studējošo skaitu un absolventu skaitu (skat. 8. tabulu). Eksmatrikulācija bieži vien
izskaidrojama ar materiālās dabas sarežģījumiem, kad ģimenēs nav pietiekami līdzekļu jaunās
paaudzes izglītošanai universitātē, jo pat budžeta grupu studentiem pašiem jāsedz izdevumus par
kopmītni, uzturu u.c., kas prasa ievērojamus tēriņus.
Lielākā daļa studiju programmas absolventu ir no Daugavpils pilsētas, no Daugavpils
novada un no citiem Latgales plānošanas reģiona novadiem (skat. 16. att.). Tas nozīmē, ka
studiju programmas realizēšana ir ļoti nozīmīga no valsts un reģionālās attīstības interešu
viedokļa, jo tādejādi tiek nodrošināta vietējo cilvēkresursu attīstība un kvalificētu speciālistu
sagatavošana valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī privātajam sektoram.
8. tabula. Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes bakalaura studiju
programmas „Vides zinātne” absolventu skaits
Studiju gads

Absolventu skaits

2004./2005
2005./2006
2006./2007
2007./2008
2008./2009
2009./2010
2010./2011
2011./2012

18
20
34
21
23
24
30
20
190

kopā:

7.4. Studējošo aptauju rezultāti un to analīze
Akadēmiskās bakalaura studiju programmas ”Vides zinātne” studējošajiem studiju gadā
tiek piedāvātas iespējas piedalīties divās anonīmās studiju kvalitātes novērtēšanas aptaujās Daugavpils Universitātes Studiju kvalitātes novērtēšanas centra izstrādātajā aptaujā un DMF
Ģeogrāfijas un Ķīmijas katedras izstrādātajā aptaujā. Pirmā no tam tiek organizēta studiju gada
noslēgumā, otrā - katra semestra noslēgumā. Sīkāk par pēdējo. Katra semestra noslēgumā
studiju programmas A un B daļas kursos tiek organizēta studentu anonīma aptauja (anketas
paraugu skat. 6. pielikumā). Tā tiek veikta, lai vērtētu un turpmāk uzlabotu konkrēto studiju
kursu pasniegšanas kvalitāti, kā arī lai iegūtu priekšstatu par studentu attieksmi pret apgūto
kursu un pašu docētāju personīgi.
Anketā tiek piedāvāta iespēja atsevišķi novērtēt lekciju kursa, laboratorijas darbu kursa un
zināšanu pārbaudes formu dažādus rādītājus pēc 10 ballu sistēmas. Vienlaicīgi tiek piedāvāta
iespēja arī izteikt aizrādījumus vai sniegt priekšlikumus, piem.: lektors lieto pārāk daudz
svešvārdu vai vielas izklāsta temps ir par ātru.
Aptaujas gaitā aizpildītās anketas tiek apstrādātas un docētājs tiek iepazīstināts gan ar
kopsavilkumu, gan ar būtiskajiem ieteikumiem, ierosinājumiem un aizrādījumiem, ko studenti
izteikuši anketās. Balstoties uz anketēšanas gaitā iegūtajiem datiem (7. pielikums un 8.

pielikums), kā arī ņemot vērā programmas apguves sekmības formālos rādītājus (studentu
sekmība eksāmenu sesijā), docētājs veic sava studiju kursa pasniegšanas SVID analīzi. Tās gaitā
tiek raksturotas stiprās puses, trūkumi, kā arī sniegti priekšlikumi studiju kursa kvalitātes tālākai
uzlabošanai. SVID analīzes rezultāti un studiju kvalitātes uzlabošanas pasākumi tiek apspriesti
katedras sēdē.
Aizvadītajā studiju gadā veiktās aptaujas liecina, ka kopumā bakalaura studiju programmā
“Vides zinātne” imatrikulētie augsti vērtē lielāko daļu studiju kursus (kopsavilkuma atzīmes no
7,17 līdz 9,09), taču atsevišķos rādītājos docētāju darbs novērtēts arī ar zemākām atzīmēm – 6
un pat 5 balles. Kā galvenie trūkumi, ko min studenti, ir docētāju nepietiekamais kontakts ar
auditoriju un pārāk ātrs vielas izklāsta temps.
Salīdzinot DMF Ķīmijas un Ģeogrāfijas katedras izstrādāto aptaujas anketu rezultātus
laikaposmā no 2002. gada līdz 2012. gadam (anketu salīdzinājuma un datu grafiskās apstrādes
rezultātus skat. 7. pielikumā), var konstatēt, ka norādītajā laika posmā studentu sniegtais studiju
kursu vērtējums ir stabils un pamatā atrodas robežās starp 7 un 9 ballēm. Studiju kursu
pasniegšanas kvalitātes pasliktināšanās tendences nav vērojamas, kas norāda uz docētāju
atbilstošo kvalifikāciju, augsto profesionalitāti un spēju sekot jaunākajai informācijai viņu
vadītajos studiju kursos.
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7.5. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā
Studējošo zinātniski-pētnieciskais darbs ir neatņemama un ļoti būtiska bakalaura studiju
programmas „Vides zinātne” studiju procesa daļa, tāpēc pētījumos plaši tiek iesaistīti arī
studenti. Studējošie, lauka apstākļos vai laboratorijās strādājot kopā ar docētājiem un veicot
pētījumu uzdevumu vai programmu, nostiprina teorētiskajos un praktiskajos studiju kursos
iegūtās zināšanas un prasmes darbā ar zinātnisko mēraparatūru, mūsdienīgām, vides zinātnes
jomā izmantojamām informācijas tehnoloģijām (ģeogrāfiskās informācijas sistēmas, globālā
pozicionēšanas sistēma, datu uzkrāšana un pēcapstrāde un tml.), kā arī apgūst tālākai
akadēmiskai un profesionālai izaugsmei tik ļoti nepieciešamās patstāvīguma, korektas
zinātniskas metodoloģijas lietošanas un kritiskās iegūto datu izvērtēšanas profesionālās
kompetences.
Studentu zinātniskais darbs tiek organizēts Ģeogrāfijas un ķīmijas katedras, Ekoloģijas
institūta un Sistemātiskās bioloģijas institūta mācībspēku vadībā un neaprobežojas tikai ar
bakalaura darba projektu (studiju darbu) un bakalaura darbu izstrādi (10. pielikums). Apmēram
80% no studiju un bakalaura darbiem saturiski tieši sasaucas ar studiju programmā „Vides
zinātne” iesaistītā akadēmiskā personāla pētniecisko darbu tēmām, tajā skaitā ar pētniecisko un
ES atbalstīto projektu realizāciju. Vienlaicīgi studenti piedalās zinātniskās ekspedīcijās,
projektos, konferencēs, semināros u.c. zinātniskās aktivitātēs. Gan DU ikgadējās starptautiskajās
zinātniskajās konferencēs, Latvijas Universitātes un Rēzeknes augstskolas rīkotajās
zinātniskajās konferencēs ar ziņojumiem par kopīgi veikto pētījumu rezultātiem uzstājas gan
studenti, gan mācībspēki (skat. 17. attēlu). Šādu kopīgu studentu un mācībspēku sekciju darba
organizēšanas pieredzi studiju programmas mācībspēki un studenti vērtē ļoti pozitīvi.
Studentu ziņojumi ir guvuši labus rezultātus ikgadējas DU, LU un RA zinātnisko
konferenču sekcijās, ko apliecina saņemtie atzinības raksti un iegūtās godalgotās vietas studentu
zinātnisko darbu konkursos. Daudzi studenti jau studiju laikā iegūtos pētījumu rezultātus kā
līdzautori kopā ar saviem zinātniskajiem vadītājiem publicē zinātniskos izdevumos (5.
pielikums).
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17. attēls. Studiju programmas „Vides zinātne” studējošo dalība zinātniskajās konferencēs.
Studentu iesaistīšana zinātniskajos projektos un docētāju vadītajos līgumdarbos esošajā
situācijā ir gandrīz vienīgais risinājums, lai samazinātā finansējuma apstākļos viņiem būtu
iespējams piedalīties ekspedīcijās un lauka pētījumos, kā arī veikt darbietilpīgu iegūto datu
apstrādi un laboratoriskos pētījumus.
2011./2012. studiju gads – izmaiņas 17. attēlā – dati par 2012. gadu

7.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā un studiju programmas satura un tās
kvalitātes uzlabošanā tiek nodrošināta ne tikai iesaistot viņus programmas darba izvērtējumā, kā
tas ir aprakstīts pašnovērtējuma ziņojuma 7.4. nodaļā, bet arī risinot konkrētus, ar programmu un
tās realizāciju saistītus jautājumus studiju programmas realizācijas laikā.
Pirmkārt, to nodrošina studentu dalība studiju programmas „Vides zinātne” padomē un
Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes Domē, jo šo institūciju darbā un lēmumu pieņemšanā
piedalās vides zinātnes studentu izvirzītie pārstāvji. Savus priekšlikumu vai iebildumu
izskatīšanu par studiju grafiku, nodarbību sarakstu, atsevišķu studiju kursu vai pat to daļu
pilnveidošanu studenti deleģē saviem pārstāvjiem programmas „Vides zinātne” padomē, kura
tālāk tos virza izskatīšanai DMF Domē. Domē ievēlētajiem studentu pārstāvjiem ir veto tiesības
jautājumos, kas skar studējošo intereses. Pēc veto piemērošanas jautājumu izskata saskaņošanas
komisija, kuru izveido DMF Dome pēc paritātes principa.
Otrkārt, bakalaura studiju programmas „Vides zinātne” pārstāvji aktīvi darbojas studentu
pašpārvaldē, respektīvi, DU Studentu Padomē, ar kuras starpniecību tiek apkopoti un sagatavoti
priekšlikumi studiju procesa un studiju vides kvalitātes uzlabošanai. Studenti ir pamatojuši un
sagatavojuši konstruktīvus priekšlikumus saistībā ar studiju procesa organizācijas un studējošo
studiju un dzīves apstākļu uzlabošanu, piemēram, par Studentu servisa izveidošanu, par DU
Informācijas dienu un darbu ar reflektantiem, par dienesta viesnīcām u.c.
Treškārt, studenti tieši komunicējot ar studiju programmas direktoru un docētājiem, kā arī
DMF prodekānu, risina jautājumus par studiju kursu gaitu un studiju procesa norisi, par
neskaidriem jautājumiem vai aktuālām problēmām studiju kvalitātes nodrošināšanā un tml.
2011./2012. studiju gads – izmaiņas nav veiktas

8. AKADĒMISKĀ PERSONĀLA NOVĒRTĒJUMS
8.1. Akadēmiskā personāla skaits
Akadēmisko bakalaura studiju programmu „Vides zinātne” pamatā nodrošina DU DM
Ģeogrāfijas un Ķīmijas katedras mācībspēki sadarbībā ar Ekoloģijas institūta un Sistemātiskās
bioloģijas institūta docētājiem. Atsevišķus B un C daļas studiju kursus docē Fizikas katedras,
Matemātikas katedras un citu DU struktūrvienību docētāji .
Akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Vides zinātne“ teorētiskos un praktiskos
kursus nodrošina 23 mācībspēki, kuru saraksts sniegts 9. tabulā.
9. tabula. Bakalaura studiju programmas „Vides zinātne” realizēšanā iesaistītie docētāji
Nr.p. Docētāja vārds,
k.
uzvārds

1.

Artūrs Škute

2.

Antonijs Salītis

3.

Nataļja Škute

4.

Inese Kokina

5.

Mihails Gorskis

6.

Jeļena Kirilova

7.

Zinaīda Sondore

8.
9.

Pēteris EvartsBunders
Dāvis Gruberts

10.

Amandis Podiņš

11.

Anita Sondore

12.
13.

Ludmila
Rumjanceva
Mihails Pupiņš

14.

Tatjana Krama

15.

Sergejs Osipovs

16.

Juris Soms

Zinātniskais grāds, amats, iestāde
un struktūrvienība
Dr.biol., profesors (DU Ekoloģijas
institūts)
Dr.phys., profesors (DU DMF Fizikas
katedra)
Dr.biol., asoc. profesore (DU
Ekoloģijas institūts)
Dr.biol., asoc. profesore (DU
Sistemātiskās bioloģijas institūts)
Dr.paed., M.chem., asoc. profesors
(DU DMF Ģeogrāfijas un Ķīmijas
katedra)
Dr.chem., docente (DU DMF
Ģeogrāfijas un Ķīmijas katedra)
Dr.biol., docente (DU Ekoloģijas
institūts)
Dr.biol., docents (DU Sistemātiskās
bioloģijas institūts)
Dr.biol., docents (DU DMF
Ģeogrāfijas un Ķīmijas katedra)

Dr.phys., docents (DU DMF Fizikas
katedra)
Dr.math., docente (DU DMF
Matemātikas katedra)
Dr.phyl., docente (DU HF Angļu
valodas katedra)
Dr. biol., Dr. paed., Dr.psych.,
pētnieks (DU Ekoloģijas institūts)
Dr.biol., pētniece (DU Sistemātiskās
bioloģijas institūts)
Dr.chem., docents (DU DMF
Ģeogrāfijas un Ķīmijas katedra)

Dr.ģeol., docents (DU DMF
Ģeogrāfijas un Ķīmijas katedra)

Docētie studiju kursi
Vispārīgā ekoloģija
Hidroekoloģija
Fizikālās pētījumu metodes
dabaszinātnēs
Ekotoksikoloģija
Mikrobioloģija
Vides ķīmija

Organiskā ķīmija
Ekotoksikoloģija
Vides bioloģijas pamati
Ekotoksikoloģija
Mežu tipoloģija
Vides zinātne
Klimatoloģija ar meteoroloģijas
pamatiem
Augsnes zinātne
Vides monitorings un tā metodes
Hidroloģija
Ietekmes uz vidi novērtējums un riska
analīze
Vispārīgā fizika
Matemātiskās metodes dabaszinātnēs
Angļu valoda
Bioloģiskā daudzveidība
Lauka kurss vides zinātnē: ĪADT
kompleksā izpēte
Bioģeogrāfija
Vispārīgā un neorganiskā ķīmija
Organiskā ķīmija
Atkritumu apsaimniekošana
Vides piesārņojums un tā analīzes
metodes
Dabas resursu izmantošanas stratēģija
Vispārīgā ģeoloģija
Ģeomorfoloģija
Latvijas ģeogrāfija

17.

Santa Rutkovska

18.

Kristīne Čertkova Dr.biol., lektore (DU Ekoloģijas
institūts)
M.biol., lektore (DU DMF
Jana Paidere
Ģeogrāfijas un Ķīmijas katedra)

19.

20.

Baiba Felce

21.

Ainārs Felcis

22.

Solvita Mičule

23.

Dainis Lazdāns

M.geogr., lektore (DU DMF
Ģeogrāfijas un Ķīmijas katedra)

M.phyl., lektore (DU SZF
Socioloģijas katedra)
M.phyl., lektors (DU SZF
Socioloģijas katedra)
M.sci.env., asistente (DU DMF
Ģeogrāfijas un Ķīmijas katedra)

M.sci.env., lektors (DU DMF
Ģeogrāfijas un Ķīmijas katedra)

Ģeotelpiskās analīzes metodes vides
zinātnē
Lauka kurss vides zinātnē: ĪADT
kompleksā izpēte
Fiziskās ģeogrāfijas pamati
Baltijas jūras reģions un tā vides
aizsardzība
Latvijas ģeogrāfija
Plānošanas pamati
Lauka kurss vides zinātnē: vides
pārvaldība un aizsargājamās dabas
teritorijas
Vides politika un pārvalde
Vides tiesības un likumdošana
Vides politika un pārvalde
Vides tiesības un likumdošana
Ietekmes uz vidi novērtējums un riska
analīze
Lauka kurss vides zinātnē: vides
monitorings
Lauka kurss vides zinātnē: vides
pārvaldība un aizsargājamās dabas
teritorijas
Vides ētika un filozofija
Estētika
Filozofijas pamati
Cilvēka ģeogrāfija
Pasaules reģionālā ģeogrāfija
Ainavu zinātne
Ilgtspējīgas attīstības koncepcija un
prakse
Lauksaimniecības ekoloģija
Ilgtspējīga attīstība Baltijas jūras reģionā
Vides ekonomika
Lauka kurss vides zinātnē: vides
pārvaldība un aizsargājamās dabas
teritorijas
Kartogrāfija
Dabas aizsardzība
Ievads Zemes tālizpētē
Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, 2011./2012.studiju gadā docētāju skaits studiju
programmā nav būtiski mainījies (skat. 18. attēlu). Izmaiņas personāla sastāvā un docētāju skaita
samazināšanās saistīta gan ar to, ka daži kolēģi ir aizgājuši mūžībā (asoc. prof. Irina
Solomenikova 2011), gan ar to, ka daļa docētāju ir iesaistīti ESF aktivitātes „Cilvēkresursu
piesaiste zinātnei" (1.1.1.2.) projekta „Starpdisciplinārās zinātniskās grupas izveidošana jaunu
fluorescentu materiālu un metožu izstrādei un ieviešanai” realizācijas norisē (saskaņā ar
esošajiem normatīvajiem aktiem projektā uz pilnu slodzi nodarbinātais docētājs nav tiesīgs
saņemt atalgojumu arī kā pamatdarbā ievēlēts akadēmiskā personāla pārstāvis).

docētāju skaits

25

9,7

10,0

8,7

20

7,6

7,2

7,1

7,1

7,5
7,5

8,0

15

6,0

10

4,0

5

2,0

0

0,0

studējoōs skaits uz vienu docētāju

12,0

30

studiju gads
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18. attēls. Studiju programmas „Vides zinātne” realizācijā iesaistīto docētāju skaita un studējošo
skaita uz vienu docētāju izmaiņas.
2011./2012. studiju gads – izmaiņas veiktas 18. attēlā par 2011./2012.st. gadu
Akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Vides zinātnē“ nodrošināšanā piedalās 23
mācībspēki, no kuriem 5 ir profesori un asociētie profesori (22 %), 11 - docenti un pētnieki, (48
%), 6 - lektori (29 %) un 1 asistents (8%) (skat. 19. attēlu).
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19. attēls. Akadēmiskajā bakalaura studiju programmā „Vides zinātne“ iesaistītā personāla
akadēmiskais sastāvs un tā izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo studiju gadu.
2011./2012. studiju gads – izmaiņas veiktas 19. attēlā par 2011./2012.st. gadu

8.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācija
Akadēmiskā personāla kvalifikācija (skat. akadēmiskā personāla CV 3. pielikumā) atbilst
Augstskolu likuma prasībām par akadēmisko studiju programmas realizēšanu universitātes tipa
augstskolā. No studiju programmas realizēšanā iesaistītajiem docētājiem 17 jeb 74%, respektīvi,
3/4 ir Dr. grāds (skat. 20. att.).
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20. attēls. Akadēmiskajā bakalaura studiju programmā „Vides zinātne“ iesaistītā personāla
zinātniskā kvalifikācija un tās izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo studiju gadu.
2011./2012. studiju gads – izmaiņas veiktas 20. attēlā par 2011./2012.st. gadu
Turklāt tuvākajos studiju gados vēl trīs programmā iesaistītie docētāji, kuri beiguši
doktorantūras studijas, aizstāvēs savas disertācijas Ģeogrāfijas un Bioloģijas nozaru promociju
padomēs. Paralēli tam katedrā tiek risināts jauno mācībspēku kvalifikācijas paaugstināšanas
jautājums, paredzot, ka viņi uzsāks studijas doktorantūrā.
Studiju programmas realizācijā iesaistītais personāls aktīvi iesaistās lietišķajos dabas
aizsardzības, zinātniskajos, infrastruktūras attīstības un cilvēkresursu attīstības projektos.
Kopumā aizvadītajā laika posmā kopš iepriekšējās akreditācijas bakalaura studiju programmā
„Vides zinātne” iesaistīto docētāju tiešā vadībā ir sekmīgi izpildīti un noslēgti vai tiek realizēti
17 projekti (skat. 10. tab.).
10. tabula. Bakalaura studiju programmā „Vides zinātne” iesaistīto docētāju dalība projektos
Docētāja vārds,
uzvārds
Artūrs Škute

Nataļja Škute

Inese Kokina

Projekta nosaukums (numurs) un dalībnieka
statuss

Projekta
realizācijas laiks

projekta vadītājs
ESF aktivitāte „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei" (1.1.1.2.):
Starpdisciplinārās zinātniskās grupas izveidošana Latvijas
lašveidīgo zivju ezeru ilgtspējības nodrošināšanai
projekta vadītājs
LIFE Nature: Sugu un biotopu aizsardzība dabas parkā
„Rāzna” (Protection of habitats and species in Nature Park
„Rāzna”). (LIFE04NAT/LV/000199)
projekta vadītājs
ERAF: DU Bioloģisko resursu izpētes centrs
(VPD1/ERAF/CFLA/04/NPP/2.5.2./000021/008)
darba paketes vadītājs
VPP: Klimata maiņas ietekme uz Latvijas ūdeņu vidi
3.etapa 9. darba pakete „Klimata mainības izraisīto noteces
ekstrēmu ietekme uz plūdu riskam pakļautām teritorijām”
(Nr. 7/9)
projekta vadītājs
IZM: Inovatīvo hidroakustisko un digitālo video
tehnoloģiju izmantošana, veicot ledus laikmeta reliktu
izpēti Latvijas un Baltkrievijas pierobežu ūdenstilpnēs, lai
nodrošinātu šo sugu aizsardzību un ilgtspējīgu
izmantošanu (IZM10-0501/16)
projekta vadītāja
ESF: Bioloģijas un vides zinātnes studiju procesa
kvalitātes uzlabošana Daugavpils Universitātē
(2005/0135/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2/0032/0065)
projekta vadītāja
ERAF: Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un
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matemātikas fakultātes laboratoriju iekārtu modernizēšana
(VPD1/ERAF/CFLA/08/NP/1.4.5./0001/000001/010)
projekta vadītāja
ESF aktivitāte „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei" (1.1.1.2.):
Starpdisciplinārās zinātniskās grupas izveidošana jaunu
fluorescentu materiālu un metožu izstrādei un ieviešanai
(2009/0205/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/152)
projekta vadītāja
LZP: Jaunu fluorescentu krāsvielu izstrāde fluorescentās
tehnoloģijas mērķiem (09.1209)
projekta vadītāja
LZP: Jaunu tehnoloģiju izstrāde diferencēta sastāva un
struktūras biokeramisko implantu, antioksidantu un
fluorescentu krāsvielu ieguvei (09.1606)
projekta vadītājs
IZM: Perifitona sabiedrības kā Latvijas iekšējo ūdeņu
vides ekoloģiskā stāvokļa indikators (Z-6138- 090)
projekta vadītājs
LIFE NATURE: Conservation of rare reptiles and
amphibians in Latvia (LIFE09NAT/LV/000239)
projekta vadītājas asistente
Bioloģijas un vides zinātnes studiju procesa kvalitātes
uzlabošana Daugavpils Universitātē
(2005/0135/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2/0032/0065)
projekta vadītāja
LZP: Sociālās uzvedības izcelšanās un evolūcijas
eksperimentāla izpēte (09.1186)
darba grupas vadītājs
SIF un EEA Grants Norway: Dabas
resursu pārvaldības un izmantošanas efektivitātes
paaugstināšana dabas parka „Daugavas loki” teritorijā”
(Nr. 2007.PSF/2-5/06)
projekta vadītāja asistents
LIFE Nature: Sugu un biotopu aizsardzība dabas parkā
„Rāzna” (Protection of habitats and species in Nature Park
„Rāzna”). (LIFE04NAT/LV/000199)
projekta vadītājs
INTERREG: Ģeolokācijas servisi iedzīvotājiem GRISI
(3S0145R)
projekta vadītājs
INTERREG: Vietējā komponenta ieviešana ekoloģiskā
izglītībā pierobežas ezeru reģionos Latgalē un Pleskavā
projekta vadītāja asistents
LIFE Nature: Sugu un biotopu aizsardzība dabas parkā
„Rāzna” (Protection of habitats and species in Nature Park
„Rāzna”). (LIFE04NAT/LV/000199)
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Docētāju dalība projektos veicina viņu profesionālās un zinātniskās kvalifikācijas
paaugstināšanu, nodrošina finansu un cilvēkresursu piesaisti, tādejādi uzlabojot studiju
programmas kvalitāti un tās infrastruktūru, papildinot materiāli–tehnisko nodrošinājumu un
attīstot pētniecisko bāzi. Vienlaicīgi, kā tas bija apskatīts pašnovērtējuma ziņojuma 7.5.
apakšnodaļā, līdz ar studiju programmas docētāju vadīto projektu skaita pieaugumu, palielinās
arī studentu iesaiste projektu realizācijā un pētnieciskajā darbā.
2011./2012. studiju gads – izmaiņas nav veiktas

8.3. Akadēmiskā personāla pētniecības darbība un tā ietekme uz studiju
darbu
Bakalaura studiju programmā „Vides zinātne” iesaistītā akadēmiskā personāla zinātniskais
darbs ir cieši saistīts ar studiju programmas saturu un tās uzdevumiem. Galvenie ar studiju
programmas realizāciju saistītie un stratēģijā definētie pētījumu virzieni ir:
virszemes ūdens objektu kompleksa hidroloģiskā, hidroķīmiskā, hidrobioloģiskā un
ģeomorfoloģiskā izpēte;
fluorescento savienojumu sintēze un to īpašību izpēte fluorescentās analīzes, vides
piesārņojuma noteikšanas un biomedicīniskiem mērķiem;
vides ķīmijas un bioindikācijas metožu pielietojums gaisa kvalitātes un vides
piesārņojuma kontroles pētījumos;
atjaunojamo resursu ķīmijas lietišķie pētījumi;
reljefa pētījumi, mūsdienu eksogēno ģeoloģisko procesu un vides stāvokļa savstarpējās
saistības likumsakarību izpēte;
īpaši aizsargājamo dabas teritoriju monitorings, apsaimniekošanas, dabas aizsardzības
un ilgtspējīgas attīstības plānu izstrāde;
bioloģiskā monitoringa metožu aprobācija un jaunu bioindikatoru pētījumi vides
stāvokļa novērtēšanā;
pazemes ūdeņu kvalitātes izpēte un monitorings;
atsevišķu administratīvo teritoriju saimnieciskās un demogrāfiskās struktūras izmaiņu
izpēte, ilgtspējīgas attīstības un reģionālā plānošana;
vides stāvokļa novērtējums, ietekmes uz vidi riska novērtējums;
invazīvo augu sugu izplatības pētījumi;
reģionālās ģeogrāfisko informācijas sistēmu datu bāzes veidošana un attīstīšana.
Studiju programmas docētāju pētniecības virzieni ir saistīti ar vides zinātnes, tās
apakšnozaru vai saskarzinātņu jautājumu un problēmu risinājumiem (skat. 11. tabulu). Jau
iepriekš pašnovērtējuma ziņojuma 7.5. apakšnodaļā tika aprakstīts, ka apmēram 80% no
studiju un bakalaura darbiem saturiski tieši sasaucas ar studiju programmā „Vides zinātne”
iesaistītā akadēmiskā personāla pētniecisko darbu tēmām. Tas ļauj integrēt docētāju
pētniecības virzienu tematiku studiju procesā, tādējādi būtiski uzlabojot gan studentu
zinātnisko darbu vadīšanas kvalitāti, gan docēto studiju kursu kvalitāti.
11. tabula. Bakalaura studiju programmas „Vides zinātne” A un B daļu realizēšanā iesaistīto
docētāju pētnieciskā darba virzieni
Docētāja vārds, uzvārds
Pētnieciskā darba virzieni
Hidrobioloģija un hidroekoloģija, hidroakustisko metožu
Artūrs Škute
izmantošana zivju populāciju izpētē ezeros
Ģenētika, apoptoze, ieprogrammētās bojāejas mehānismi cilvēka
Nataļja Škute
organisma šūnās; kodola DNS modifikācija augu šūnu ciklā;
fitohormonu iedarbības mehānismi uz augu šūnu kodola DNS
Audu kultūras, to pielietošana ģenētikā un selekcijā; bioloģiskās
Inese Kokina
daudzveidības izpēte, pielietojot t.sk. molekulārās metodes;
biotehnoloģija; augu imunitātes ģenētika
Dabaszinātņu un ķīmijas mācīšanas metodes, dabaszinātņu
Mihails Gorskis
mācīšanas metodikas attīstības vēsture Latvijā, vides ķīmija,
atjaunojamo resursu ķīmija
Organiskās ķīmijas metodes, jauno fluorescento zonžu
Jeļena Kirilova
meklējumi fluorescentās analīzes mērķiem
Mutaģenēze, apkārtējas vides ietekme uz iedzimtību augļu
Zinaīda Sondore
mušiņas Drosophila melanogaster populācijās in vitro
Latvijas dendroflora, dienvidaustrumu Latvijas ģeobotāniskā
Pēteris Evarts-Bunders

rajona floras inventarizācija, kokaugu sistemātika, introdukcija,
ekoloģija, Latvijas autohtonā un allohtonā flora
Palieņu ezeru hidrobioloģija un hidroekoloģija
Abinieku un rāpuļu faunas izpēte, mākslīga pavairošana un
reintrodukcija
Vides ķīmija, vides piesārņojuma analīze, atjaunojamo resursu
ķīmija, hromatogrāfija
Vides stāvokļa novērtējums ar bioindikatīvajām metodēm,
invazīvo augu sugu bioģeogrāfija
Putnu populāciju ekoloģija; dzīvnieku vokālā komunikācija un
plēsonības risks, pretplēsēju adaptācijas putniem
Plēsējs-upuris attiecību, sociālās uzvedības izcelšanās un
evolūcijas eksperimentāla izpēte
Hidrobioloģija, saldūdeņu ekoloģija, zooplanktons kā ūdeņu
vides stāvokļa indikators
Fluviālā ģeomorfoloģija, kvartārģeoloģija, ĢIS pielietojums
ģeomorfoloģiskajos pētījumos
Vides ekonomika, ainavu telpu morfoloģiskais iedalījums
ĢIS un ģeomātikas metožu pielietojums ģeotelpiskajā analīzē
vides zinātnē un bioloģijā
Saules sistēmas mazo ķermeņu fizikālās un dinamiskās īpašības
Kompaktības tipa topoloģiskās īpašības, matemātisko un
statistisko metožu pielietojums zinātnisko datu analīzē

Dāvis Gruberts
Mihails Pupiņš
Sergejs Osipovs
Santa Rutkovska
Kristīne Čertkova
Tatjana Krama
Jana Paidre
Juris Soms
Solvita Mičule
Dainis Lazdāns
Antonijs Salītis
Anita Sondore

Ģeogrāfijas un ķīmijas katedras, Ekoloģijas institūta un Sistemātiskās bioloģijas institūta,
kā arī citu struktūrvienību docētāji, veicot pētījumus, iegūto faktu materiālu integrē studiju
kursos, tādejādi uzlabojot studiju procesa kvalitāti. Vienlaicīgi docētāju zinātniski pētnieciskā
darbība kalpo par „ideju banku” studiju un bakalaura darbu tēmām, savukārt iegūtā zinātnisko
pētījumu veikšanas, datu apstrādes un interpretācijas pieredze ļauj būtiski uzlabot studentu
zinātnisko darbu (studiju darbi, bakalaura darbi) vadīšanas kvalitāti.
Taču studiju programmā iesaistītie docētāji neaprobežojas ar sava pētnieciskā darba
integrēšanu studiju procesā, vienlaicīgi viņi regulāri iepazīstina zinātnieku aprindas ar savu
pētījumu rezultātiem, piedaloties zinātniskajās konferencēs, simpozijos, kongresos Latvijā un
ārvalstīs. Aizvadītajā laika posmā kopš 2004. gada dalība ņemta 153 konferencēs, 133 no kurām
bija starptautiska rakstura (skat. 4. pielikumu), konferencēs nolasīti 454 referāti (skat. 21.
attēlu). Publikāciju skaits – 71, tajā skaitā starptautiski citējamos izdevumos – 57 publikācijas,
izdoti 11 monogrāfijas un mācību līdzekļi (22. attēls un skat. 5. pielikumu).
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21. attēls. Studiju programmā „Vides zinātne” iesaistītā akadēmiskā personāla dalība
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2011./2012. studiju gads – izmaiņas veiktas 21. attēlā par 2011./2012.st. gadu
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22. attēls. Studiju programmā „Vides zinātne” iesaistītā akadēmiskā personāla publikāciju
skaits.
2011./2012. studiju gads – izmaiņas veiktas 22. attēlā par 2011./2012.st. gadu
Vienlaicīgi docētāji piedalās starptautiskos zinātnisko pētījumu un cilvēkresursu attīstības
projektos, tajā skaitā ERAF un ESF finansētos projektos, kā arī ES atbalstītajās ERASMUS
programmās izglītības satura pilnveidošanas un akadēmiskās pieredzes apmaiņas jomā.

8.4. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības
politika nākamajiem sešiem gadiem
Akadēmiskā personāla atlasi bakalaura studiju programmas „Vides zinātne” realizācijai
pirmkārt nosaka Augstskolu likuma un valsts akadēmiskās izglītības standarta prasību izpildes
nepieciešamība, un otrkārt – pašu docētāju motivācija strādāt Daugavpils Universitātē, saistot
savu karjeru ar darbu augstskolā, un vēlme iegūt zinātnisko grādu un attiecīgo akadēmisko
kvalifikāciju. Akadēmiskajos amatos bakalaura studiju programmas „Vides zinātne” docētāji
tiek ievēlēti konkursa kārtībā saskaņā ar „Nolikumu par vēlēšanām akadēmiskajos amatos
Daugavpils Universitātē”. Docentu, vadošo pētnieku, lektoru, pētnieku un asistentu vēlēšanas,
pēc iepazīšanās ar pretendentu atbilstību konkrētajam akadēmiskajam darbam, aizklāti balsojot,
notiek DMF Domē. Profesoru un asociēto profesoru vēlēšanas, aizklāti balsojot, notiek
attiecīgās zinātņu nozares profesoru padomē. Visiem 23 studiju programmā iesaistītajiem
docētājiem ievēlēšanas vieta ir Daugavpils Universitātē, līdz ar to pamatdarbā strādājošie ir
100% akadēmiskā personāla.
Lai gan programmas „Vides zinātne” docētāju vidējais vecums nepārsniedz 50 gadus,
tomēr perspektīvā ir nepieciešams realizēt akadēmiskā personāla atjaunošanu. Politiku, kura
vērsta uz personāla atjaunošanu, apmācību un attīstību, tiek realizēta vairākos virzienos:
darbs ar studiju programmas „Vides zinātne” labākajiem absolventiem, mērķtiecīgi
viņus orientējot studijām maģistrantūrā un tālāk arī doktorantūrā. Parasti potenciālā
mācībspēka iesaistīšana pētnieciskajā darbā notiek jau bakalaura studiju
programmas laikā, bet pēc maģistra studiju beigšanas un maģistra grāda ieguves,
potenciālie jaunie mācībspēki pakāpeniski tiek iesaistīti programmas realizācijā,
vispirms pieņemot viņus darbā asistenta matā uz pārbaudes laiku, un, ja
akadēmiskais darbs ir sekmīgs, rekomendējot vēlēšanām amatā;
studiju programmā iesaistīto asistentu un lektoru tālākas akadēmiskās izaugsmes
nodrošināšana, atbalstot viņu studijas doktorantūrā attiecīgajās ar vides zinātni, tās

apakšnozarēm vai saskarzinātnēm saistītajās doktorantūras skolās. Jāatzīmē, ka
diemžēl, neskatoties uz Ģeogrāfijas un Ķīmija katedras priekšlikumiem, DU Zinātņu
daļa tā arī nav noslēgusi līgumu ar Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes
zinātņu fakultāti par mērķdoktorantu apmācību tajos zinātņu virzienos, kuros
Daugavpils Universitātē pagaidām netiek nodrošinātas doktorantūras studiju
programmas, t.i. ķīmijā, ģeogrāfijā un ģeomātikā, ģeoloģijā un vides zinātnē. Tāpēc
šī uzdevuma izpildei DU nepieciešams izveidot doktora studiju programmu Vides
zinātnē, kuras absolventi nākotnē papildinātu docētāju rindas un nodrošinātu
akadēmiskā personāla atjaunošanu;
esošā akadēmiskā personāla motivēšana karjeras izaugsmei, nodrošinot plašas
iespējas apmācībai, zinātniskajai darbībai, akadēmisko un profesionālo kompetenču
papildināšanai ar starptautisko apmaiņas programmu (ERASMUS, Leonardo da
Vinci, postdoctoral studies u.c.) starpniecību, kā arī nodrošinot iespēju izmantot
radošo atvaļinājumu promocijas darba pabeigšanai, pētījumu veikšanai vai
kvalifikācijas paaugstināšanai ārvalstu universitātēs. Tomēr, kā nepilnība jāatzīmē,
ka ne vienmēr šādu atvaļinājuma veidu ir iespējams izmantot studiju procesa
plānojuma, finansu līdzekļu pieejamības un nepietiekamo zinātnisko sakaru dēļ.
Ģeogrāfijas un ķīmijas katedras attīstības stratēģijā paredzētās jaunas bakalaura
studiju programmas „Ķīmiķis” izveidošana, kā arī stratēģijā definēto pētījumu
galveno virzienu, t.i. fluorescentās analīzes metožu, vides ķīmijas un kvartārvides
pētījumu tālākā attīstība, paredzot jaunu laboratoriju izveidi un attiecīgi akadēmiskā
un palīgpersonāla papildus piesaisti. Šajā gadījumā, ņemot vērā minēto virzienu
zinātņietilpīgumu, ir nepieciešams rast resursus jauno zinātnieku un citu valstu
institūcijās zinātniskā darba pieredzi apguvušo darbinieku piesaistei, kas patlaban
daļēji jau tiek realizēts ar ESF aktivitātes „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei"
(1.1.1.2.) starpniecību. Tomēr jāatzīmē, ka jaunu speciālistu piesaiste var tik veikta
ar nosacījumu, ka viņi ne tikai vada teorētiskās vai praktiskās nodarbības, bet ir
gatavi arī piedalīties studiju programmai nepieciešamajā individuālajā darbā ar
studentiem (studiju un bakalaura darbu vadīšana), kā arī sniegt ieguldījumu
Universitātes un katedras zinātniskās darbības attīstībai.
Realizējot augstāk minēto personāla atjaunošanas, apmācības un attīstības politiku, studiju
programmā aizvadītajā laika posmā kopš iepriekšējās akreditācijas ir iesaistīti divi jauni
asistenti. Dr. zinātnisko grādu ieguvuši D. Gruberts, K. Čertkova, M. Pupiņš, T. Krama, J. Soms
un S. Osipovs. 2012. gadā paredzēta divu promocijas darbu aizstāvēšana – J. Paidere (Dr. grāda
iegūšanai bioloģijā) un D. Lazdāns (Dr. grāda iegūšanai bioloģijā), savukārt S. Rutkovska
turpina studijas LU ĢZZF doktorantūrā ģeogrāfijā. Faktiski no visiem bakalaura studiju
programmas „Vides zinātne” A un B daļu realizēšanā iesaistītajiem docētājiem, kuriem vēl nav
Dr. grāds, tikai asist. S. Mičule uz programmas reakreditācijas gadu nav uzsākusi studijas
doktorantūrā, taču 2013. gadā plāno iestāties doktorantūrā LU.
Tā kā 71% no visiem studiju programmas „Vides zinātne” kursiem nodrošina Ģeogrāfijas
un ķīmijas katedra, kuras palīgpersonālu veido tikai divi pilnā slodze strādājošie laboranti, viens
pusslodzē strādājošais laborants un viens pilnā slodze strādājošs datortīklu administrators, tad
situācija, kad patlaban uz katru programmā iesaistīto palīgpersonāla vienību ir 29,5 studenti, nav
uzskatāma par optimālu. Tādējādi programmas vadība uzskata, ka palīgpersonāla skaits neatbilst
programmas izpildes uzdevumiem un DU administrācijai ir jāmeklē ceļi un finansu līdzekļi
laborantu skaita palielināšanai.

Vienlaicīgi jāatzīmē akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības
sistēmas vājie punkti:
liels kontaktstundu apjoms, kas saskaņā ar DU spēkā esošajiem normatīviem kopš
2009./2010. studiju gada, ir jārealizē docētājam, lai izpildītu akadēmisko slodzi –
1000 stundas gadā (šāds DU Senāta lēmums ir pieņemts tādēļ, ka valsts budžeta
dotācija DU 2009. un 2010. gadā ir samazinājusies par 60% un 2011. gadā tā nav

palielinājusies), pie kam akadēmiskajam personālam darba slodze tiek aprēķināta
ņemot vērā tikai docētāja studiju darba apjomu, respektīvi, tikai novadītās lekcijas,
laboratorijas darbus, praktiskos darbus vai semināru nodarbības u.c. kontaktstundas;
pie tik liela auditoriju darba apjoma docētājiem faktiski neatliek laika pašizglītībai
un metodiskajam darbam, uzlabojot studiju kursu kvalitāti vai sagatavojot jaunos
studiju kursus (izdales un uzskates materiālu sagatavošana, laboratorijas darbu
praktikumu un aprakstu sagatavošana, mācību līdzekļu veidošana un tml.);
kopš 2009./2010. studiju gada zinātniskā darbība DU akadēmiskajam personālam
netiek iekļauta slodzē un netiek apmaksāta, pie tam līdz ar kontaktstundu skaita
strauju pieaugumu reāli pietrūkst laika zinātniskajiem pētījumiem; patlaban minēto
darbu docētāji faktiski veic uz savas personīgās dzīves rēķina - t.i. sestdienās,
svētdienās, svētku dienās vai atvaļinājuma laikā; šī un iepriekšēji minētā iemesla dēļ
studiju programmas akadēmiskā personāla attīstība un profesionālās kvalifikācijas
celšana ir stipri apgrūtināta;
zemākā līmeņa (asistenti un lektori) akadēmiskā personāla atalgojums, kas patlaban
ir zemāks nekā skolā strādājošo pedagogu atalgojums – līdz ar to pastāv draudi, ka
jaunie mācībspēki varētu aiziet no DU kā pamatdarba vietas vai aiziet vispār; pēdējā
pusgada pieredze rāda, ka sameklēt darbam augstskolā asistenta amatā jaunu cilvēku
ir ļoti grūti, kā atteikuma iemesls tiek minēts tieši zemais atalgojums.
2011./2012. studiju gads – izmaiņas nav veiktas

9. FINANSĒŠANAS AVOTI UN INFRASTRUKTŪRAS
NODROŠINĀJUMS

9.1. Materiāli tehniskā bāze
Akadēmisko studiju programmas īpatnība ir saistīta ar ciešu studiju un zinātniski
pētnieciskā darba integrāciju. No tā izriet virkne specifisku prasību nepieciešamajam materiāli
tehniskajam nodrošinājumam un telpām, kurās tiek realizēts studiju process.
Studiju procesa nodrošināšanai, zinātnisko pētījumu veikšanai, projektu, kursa un
bakalaura darbu izstrādei akadēmisko studiju programmā imatrikulētie studenti izmanto:
specializētus kabinetus un mācību vai zinātniski pētnieciskas laboratorijas DU
Sistemātiskās bioloģijas institūtā;
zinātniski pētnieciskas laboratorijas DU Ekoloģijas institūtā;
Ģeogrāfijas un Ķīmijas katedras lekciju auditorijas un specializēto laboratoriju telpas
un aprīkojumu;
Fizikas katedras specializēto laboratoriju telpas un aprīkojumu;
divas labiekārtotas un tehniski aprīkotas lielās lekciju auditorijas DU mācību korpusā
Parādes ielā - 1;
DMF Ģeomātikas laboratorijas dator-, INTERNET- un multimediju nodrošinājumu.
Tomēr jāatzīmē, ka studiju programmai „Vides zinātne” pieejamā telpu infrastruktūra nav
pilnīgi atbilstoša gan kvalitātes, gan kvantitātes ziņā. Īpaši ir jāakcentē problēmas, kas saistītas
ar laboratorijām un telpām, kuras izvietotas DU mācību korpusā Vienības ielā – 13, kur
zinātniskajam un akadēmiskajam darbam ir pielāgotas administratīvajai pārvaldei paredzētās
ēkas telpas. Lai gan pēdējos gados daļa telpu ir renovētas (ERAF un ESF līdzekļu un DU
centralizēto līdzekļu ieguldījums auditoriju un laboratoriju remontā), tomēr tās joprojām
neatbilst modernām prasībām.
Ir paredzams, ka turpmākajos 6 gados situācija šajā jomā ievērojami uzlabosies, jo līdz ar
ERAF līdzfinansētā projekta „Daugavpils Universitātes studiju programmu kvalitātes

uzlabošana un vides pieejamības nodrošināšana” realizāciju 2010.- 2014.gg. par kopējo summu
16 715 991 LVL, ir paredzēta jauna, moderna laboratoriju korpusa celtniecība, tajā paredzot arī
tieši uz studiju programmu „Vides zinātne“ orientēto Kvartārvides pētījumu laboratorijas, Vides
ķīmijas laboratorijas un Fluorescentās analīzes metožu laboratoriju izveidošanu un to aprīkošanu
ar zinātnisko aparatūru par vairāk nekā 860 000 LVL.
Patlaban studiju process pietiekamā daudzumā ir nodrošināts ar kserokopēšanas tehniku,
vizuālās prezentācijas tehniku (multimediju projektori, OHP-projektori, DVD-tehnika),
datortehniku un specializētajām datorprogrammām vides datu fiksēšanā, ģeotelpiskajā analīzē
un ģeostatistiskajā apstrādē.
Studentiem un mācībspēkiem pieejams pastāvīgs un Wi-Fi INTERNET un lokālā DU tīkla
INTRANET pieslēgums, kā arī iespēja izmantot telekonferences iespējas. Ģeogrāfijas un ķīmijas
katedras filmu fondā ir pāri par 180 dažādu zinātnisku un populārzinātnisku filmu digitālajos
datu nesējos par ģeogrāfijas un Zemes zinātņu jautājumiem un vides problēmām, šīs filmas
pastāvīgi tiek izmantotas studiju procesā.
Ģeomātikas laboratorijā ir nodrošināta iespēja uz visām darbstacijām strādāt ar pasaulē
izplatītāko ĢIS programmatūru - ESRI™ ArcGIS saimes produktiem ArcView 10., ArcGIS
Spatial Analyst 10., ArcGIS 3D Analyst 10, ArcHydro, kuras ļauj veikt sarežģītas ģeotelpiskās
analīzes (piemēram, augsnes vai gruntsūdeņu piesārņojuma teritoriālā sadalījuma noteikšana,
aizsargājamo biotopu, augu un dzīvnieku sugu izvietojuma kartēšanu un izvietojumu noteicošo
faktoru (HSI jeb habitat suitability index noteikšana), reljefa trīsdimensiju modeļu veidošana,
noteces modelēšana u.c.). Ģeomātikas laboratorijas rīcībā ir arī augstas precizitātes klases
globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) iekārtas komplektā ar specializēto programmatūru, kas
ļauj ātri un ar augstu precizitāti (± 2 m tiešsaistes režīmā, ± 0,5 m datu pēcapstrādes režīmā)
fiksēt un uzkrāt ģeogrāfisko informāciju (augu un dzīvnieku atradņu, pētījumu punktu, paraugu
ievākšanas vietu, kā arī citu objektu novietojums un koordinātas), nekavējoties izmantot uzkrāto
informāciju vai to eksportēt ĢIS vidē datu tālākai apstrādei.
Vides ķīmijas laboratorija ir apgādāta ar hromatogrāfiskās analīzes kompleksu, kas ietver
sevī vienu no Latvijā pašlaik modernākajām gāzu hromatogrāfijas- masspektrometrijas
(GH/MS) sistēmām, šķidrumu hromatogrāfijas sistēmu, datorizētu hromatogrāfiskās analīzes
kompleksa vadības un datu apstrādes sistēmu. Laboratorija ir apgādāta arī ar spektrofotometrijas
iekārtām ūdeņu un augsnes biogēnu analīzēm, bioķīmiskā skābekļa patēriņa (BSP) noteikšanas
iekārtu, plūsmas injekcijas analīzes iekārtu ar spektrofotometrisko detektēšanu u.c. Minētās
iekārtas ļauj veikt pētījumus saskaņā ar ISO metodēm.
Studentu zinātnisko pētījumu veikšanai studiju programmas ietvaros un zinātniskajiem
pētījumiem Vides zinātnē un tās saskarzinātnēs Daugavpils Universitātes docētājiem,
personālam un studējošajiem ir pieejama mūsdienīga un daudzveidīga zinātniskā aparatūra un
programmnodrošinājums (15. pielikums).
Studiju procesa optimizēšanas un kvalitātes paaugstināšanas nolūkos ir izveidota
multimediju produktu (CD-ROM) bāze vides zinātnē un ģeogrāfijā, kuru studenti var patstāvīgi
izmantot uzziņu materiāla iegūšanai, zināšanu papildināšanai un pašpārbaudei.
Par teicamu uzskatāms studiju procesa nodrošinājums ar kartogrāfisko materiālu –
Ģeomātikas laboratorijas karšu bibliotēkā ir zinātniskajiem pētījumiem un studiju procesam
nepieciešamās topogrāfiskās kartes gan analogā, gan digitālā formātā, Latvijā un ārzemēs izdotie
ģeogrāfiskie atlantu komplekti, kuru skaits ļauj tos izmantot nodarbību laikā katram studentam.
Par teicamu uzskatāma situācija ar ģeogrāfiskā un vides zinātnes satura periodiku:
Ģeogrāfijas un ķīmijas katedras bibliotēkā ir pieejami žurnāla National Geographic (angļu val.)
visi numuri sākot ar 1972. gadu un beidzot ar 2012. gadu, paralēli ir pieejami populārzinātniskās
periodikas „GEO”, „Ilustrētā zinātne”, „Terra” u.c. pēdējo gadu pilni komplekti. Paralēli tam,
studentiem ir iespējas rast nepieciešamos akadēmiskos resursus un vajadzīgo informāciju arī
izmantojot zinātnisko rakstu datu bāzes ScienceDirect, SpringerLink u.c.
Neskatoties uz uzskaitītajām pozitīvajām iezīmēm, ir arī virkne trūkumu, kuru novēršanai
būtu nepieciešams:
atsevišķas auditorijas aprīkot ar stacionāriem multimediju projektoriem, lai studiju
procesa kvalitātes uzlabošanas nolūkos lekcijās varētu plaši izmantot arī daudzos

esošos CD-ROM multimediju produktus un PowerPoint tehnikā sagatavotos studiju
materiālus;
uzlabot programmas lauka pētījumiem paredzēto materiāli tehnisko bāzi, lai studējošie
varētu veikt pētījumus studiju darbu un bakalaura darbu ietvaros augstākā, mūsdienu
zinātnes prasībām atbilstošā līmenī;
palielināt studiju programmas realizācijai atvēlēto telpu skaitu, jo pieaugot studējošo
skaitam līdz ar maģistra studiju programmas „Vides plānošana” realizāciju un
izveidojot jaunu akadēmisko bakalaura studiju programmu „Ķīmija”, kā arī doktora
studiju programmu Vides zinātnē būs ļoti problemātiski nodrošināt pilna laika
studējošos ar nepieciešamo auditoriju un laboratoriju platību.
2011./2012. studiju gads – izmaiņas nav veiktas

9.2. Finanšu resursi
Studiju programmas finansējums galvenokārt tiek realizēts no valsts budžeta līdzekļiem,
atsevišķos gadījumos paredzot studentam iespēju apgūt studiju programmu arī par maksu.
Akadēmiskajai bakalaura studiju programmai “Vides zinātne” finansējumu pēc budžeta vietu
skaita aprēķina IZM, reizinot bāzes izmaksas ar MK noteikumu Nr.994 1. pielikuma vides
zinātnes tematiskās jomas 2012. gadam noteikto koeficientu Vides aizsardzībā - 1,6; attiecīgi
studiju vietas bāze – 974,20 Ls (salīdzinājumam 2007. gadā koeficents Vides aizsardzībā bija
2,55 un studiju vietas bāze – 1267,20 Ls). Bakalaura studiju programmas “Vides plānošana”
izmaksas vienam studējošajam pievienotas 14. pielikumā.
Tomēr līdzekļu faktisko izlietojumu nosaka DU Senāts, apstiprinot budžetu, kā rezultātā
daļa no studiju programmai paredzētajiem līdzekļiem tiek novirzīti atsevišķu, studentu skaita
ziņā mazskaitlīgu studiju programmu dotēšanai. Neskatoties uz to, DU ir nepieciešams saglabāt
esošajā situācijā nerentablas programmas, jo piedāvātās izglītības daudzpusīga attīstība
paaugstina Daugavpils Universitātes kā augstskolas konkurētspēju augstākās izglītības jomā,
turklāt ir grūti paredzēt reflektantu izvēli pēc diviem - trim gadiem.
Ņemot vērā ļoti strauju valsts budžeta dotācijas samazinājumu, izveidojusies situācija, kad
pašreiz pietrūkst finansējuma mācību materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai (auditoriju un
laboratoriju papildus labiekārtošanai, mācību literatūras izdošanai, modernas pētnieciskās
aparatūras iepirkšanai, kartogrāfiskās un grafiskās programmatūras iegādei, u.c. pasākumiem)
un jaunu, augsti kvalificētu speciālistu piesaistīšanai un vieslektoru uzaicināšanai no ārzemju
augstskolām.
2011./2012. studiju gads – izmaiņas nav veiktas

9.3. Bibliotēka
DU Bibliotēkas lasītavās un specializētajās nodaļās ir pieejamas vairāk nekā 258 820
vienības grāmatu un vairāk nekā 29 692 periodiskie izdevumi. Lai gan salīdzinot ar
iepriekšējo gadu bibliogrāfisko vienību skaits ir samazinājies par 22 749, tomēr
samazinājums veidojas uz satura ziņā novecojušo grāmatu norakstīšanas rēķina. Vienlaicīgi
zinātniskās bibliotēkas fondi nemitīgi tiek papildināti.
Dabaszinātņu abonementā un lasītavā ir pieejamas vairāk nekā 21 938 grāmatas, tai
skaitā 3225 grāmatas bioloģijā, 3462 vides zinātnē, vides likumdošanā, vides pārvaldībā,
attīstības plānošanā, ģeogrāfijā, matemātiskajā modelēšanā un ģeogrāfiskās informācijas
sistēmās;
DU bibliotēkas lasītavās SZF abonementā, ko var izmantot programmas studējošie,
kopējais fonds sociālajās zinātnēs, t.s. vides politikā, reģionālās attīstības un ilgtspējīgas
attīstības tematiskajās jomās sastāda 2893 eksemplāru.
Ir zināmas problēmas ar specializēto ārzemēs izdoto literatūru studiju programmai
saistošajās zinātnēs, taču bibliotēka ar katru gadu meklē iespējas rast vairāk līdzekļu jaunu
ārvalstīs (Rietumeiropā, ASV) izdoto grāmatu un periodisko izdevumu iegādei.

Iepriekšminēto problēmu risinājums pagaidām ir mācībspēku personīgajās
bibliotēkās pieejamās mūsdienu literatūras izmantošana studiju procesā un iespēja
izmantot elektronisko sistēmu „ALISE“ (Advanced Library Information Service), kurai ir
pieslēgta DU bibliotēka un caur kuru ir iespēja darboties ar LU Akadēmiskās bibliotēkas
u.c. nozīmīgāko zinātnisko bibliotēku katalogiem un vēlāk - atsevišķi pasūtīt grāmatas.
Paralēli tam, studentiem ir iespējas rast nepieciešamos akadēmiskos resursus un vajadzīgo
informāciju arī izmantojot WWW vispasaules tīmekli jeb INTERNET. Pateicoties
akadēmisko studiju programmā iesaistīto mācībspēku iniciatīvai, ir izveidots INTERNET
resursu (mājas lapas, virtuālās bibliotēkas un apmācošās programmas u.c.) elektroniskais
katalogs par vides zinātnes svarīgāko studiju kursu tematisko sadaļu jautājumiem.
Kopš 2002. gada ir uzsākts DU bibliotēkas kopprojekts ar Latgales centrālo
bibliotēku „Daugavpils reģiona publisko bibliotēku un DU bibliotēkas integrēšana
VVBIS”. Projekta ietvaros bibliotēka ir iesaistījusies „Vienotas lasītāja kartes” sistēmā un
no 2002. gada decembra lasītāji var izmantot 13 Latvijas lielāko bibliotēku fondus un
pakalpojumus.
DU bibliotēkā tiek piedāvātas šādas tiešsaistes datu bāzes:
EBSCO Publishing (tā ietver 8 datu bāzes: Academic Search Elite, Business
Source Premier, MasterFILE Priemer, Newspaper Source, ERIC, Business Wire
News, MEDLINE, Health Source – Consumer Edition, Agrikola); ir pieejami
aptuveni 10 000 zinātniskie žurnāli vairākās zinātņu nozarēs.
Cambridge Journals online. ir pieejami 100 zinātniskie žurnāli vairākās zinātņu
nozarēs.
Westlaw International. Datu bāze tiesību nozarē.
HeinOnline. Datu bāze tiesību nozarē.
NAIS. Latvijas normatīvo aktu bāze.
EastView Information Service. Datu bāze humanitārā un sociālā nozarē. Krievijas
sociālo un humanitāro žurnālu pilni teksti.
LETAs arhīvs. Nacionālās zinu aģentūras resursi.
LURSOFT. Lursoft Uzņēmumu reģistra datu bāze un Laikrakstu bibliotēka.
Science Direct. Daudznozaru datu bāze, no kuras pieejami ap 380 žurnālu
nosaukumu pilni teksti.
Springer Link. Zinātnes, tehnikas un medicīnas datu bāze.
Nozare.lv. Aktuāla informācija 30 svarīgākajās Latvijas biznesa nozarēs.
World Bank e-library. Pasaules Bankas dokumenti un publikācijas.
Likumi.Lid.lv. Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvie dokumenti.
Letonika. Letonika ir latviska uzziņu un tulkošanas sistēma internetā. Patlaban šie
resursi ietver Latvijas Enciklopēdisko vārdnīcu, Terminu vārdnīcu, tulkojošās un
skaidrojošās datorvardnīcas u.c.
Mācību procesa nodrošināšanai tiek izmantota arī mūsdienīga mācību un zinātniskā
literatūra, kas atrodas Matemātikas, Ekonomikas, Socioloģijas, Tiesību, Ķīmijas un
Ģeogrāfijas katedru, Ekoloģijas institūta un Sistemātiskās bioloģijas institūta rīcībā.
Studiju programmā imatrikulētajiem studējošiem un visiem interesentiem ir
iespējams iepazīties un apgūt jaunākās atziņas vides zinātnes jomām, kā arī modernās
metodikas vides stāvokļa novērtēšanā, ietekmes uz vidi riska pakāpes noteikšanā un
monitoringā, pateicoties ASV Vides Aizsardzības Aģentūras (US Environmental
Protection Agency) dāvinājumam – pāri par 860 bibliogrāfiskām vienībām attiecīgajos
jautājumos, kā arī 12 multimediju treniņprogrammām.
2011./2012. studiju gads – bibliotēkas fondu papildināšana vides zinātnes jomā nav notikusi,
tādējādi izmaiņas nav veiktas

10. ĀRĒJIE SAKARI
10.1. Sadarbība ar darba devējiem
Saikne ar darba devējiem studiju programmas mērķu un uzdevumu izpildes kontekstā
tiek realizēta, studiju programmas docētājiem iesaistoties projektos un līgumdarbos, kas saistīti
ar dažādu valsts un pašvaldības iestāžu programmu, stratēģiju un rīcības plānu izstrādāšanu un
vietējo pašvaldību teritoriālās plānošanas jautājumu risināšanu.
Galvenie darba devēji, ar kuriem pastāv sadarbība ir LR Vides ministrija, LR Valsts vides
dienests, LR Dabas aizsardzības pārvalde, nozīmīga sadarbības partneru grupa ir
privātstruktūras (piemēram SIA Metrum, SIA Parnas D, SIA LatGranīts u.c.), kā arī pilsētu un
novadu pašvaldības. Sadarbības formas ar darba devējiem ietver gan neformālos kontaktus, gan
sadarbību projektu un līgumdarbu sagatavošanā un izpildē, gan arī iesaistot darba devējus
studiju programmas satura izvērtēšanā un ieteikumu izstrādāšanā studiju kursu uzlabošanai.
Sarunās un diskusijās ar darba devējiem tiek skarti arī studiju programmas satura un kvalitātes
jautājumi, kas saistīti ar absolventiem izvirzāmajām darba devēju prasībām un nodarbinātības
veicināšanu.
Viens no šādiem virzieniem ir ģeomātikas (ĢIS, kartogrāfija, ievads zemes tālizpētē)
kursu integrēšana programmā. Turklāt nepieciešamību attīstīt izglītību ģeomātikas jomā nosaka
apstāklis, ka ĢIS tehnoloģiju un rīku pielietojums valsts institūcijās un privātuzņēmumos strauji
aug, un tā rezultātā tikpat strauji pieaug pieprasījums pēc kvalificētiem speciālistiem šajā
nozarē, kuri labi pārzina telpiskās analīzes metodes un iespējas. Tādejādi atbilstošās zināšanas
un prasmes apguvušie Daugavpils Universitātes absolventi būs labāk sagatavoti darba tirgum un
to nodarbināmība un konkurētspēja būs augstāka. Tas tieši sasaucas ar Boloņas deklarācijas
pamatnostādnēm.
Vienlaicīgi saikne ar darba devējiem studiju programmas mērķu un uzdevumu izpildes
kontekstā tiek uzturēta arī pateicoties profesionālās maģistra studiju programmas „Vides
plānošana” realizācijai DU DMF. Liela daļa šīs programmas realizācijā iesaistīto mācībspēku ir
dažādās tautsaimniecības nozarēs (plānošana, pārvaldība, vides projektu realizācija, vides
apsaimniekošana un pārvaldība u.c.) un institūcijās strādājoši profesionāļi un atzīti eksperti
savās nozarēs. Sarunās ar viņiem tiek apspriestas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas
topošajiem dabas aizsardzības un vides pārvaldības speciālistiem. Vienlaicīgi tiek iezīmēti
studiju programmas satura uzlabošanas virzieni, kuri ļaus uzlabot studiju programmu atbilstoši
darba devēju prasībām. Tādejādi, programmā tiek nodrošināts viens no galvenajiem reģionālās
attīstības politikas pamatprincipiem – partnerība.
2011./2012. studiju gads – izmaiņas nav veiktas

10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām
Akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Vides zinātne” realizācijā DU Ekoloģijas
institūts, Sistemātiskās bioloģijas institūts un Ķīmijas un Ģeogrāfijas katedra sadarbojas ar
daudzām DU struktūrvienībām, kas palīdz nodrošināt mācību satura un zinātnisko pētījumu
realizēšanu.
Veiksmīgi sadarbības partneri akadēmisko studiju programmā ir arī citās Latvijas
augstskolās, valsts iestādēs un nevalstiskās organizācijās. Sadarbība ar radniecīgām
programmām Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātē, kā arī Rēzeknes
augstskolas Inženieru fakultātē veicina pieredzes apmaiņu, līdzdalību kopīgās konferencēs,
ekspedīcijās u.c. projektos. Sadarbības rezultātā tiek saskaņots studiju programmas saturs ar
Latvijas Universitāti, kas nodrošina studentiem iespējas turpināt izglītību, mainot savu dzīves
vietu. Studiju programmas realizēšanā un attīstībā kā galvenais sadarbības partneris ir LU
ĢZZF, ar kuru ir arī noslēgts līgums par iespēju studiju programmas studējošajiem programmas
likvidācijas DU gadījumā turpināt izglītības ieguvi LU.

Paplašinās arī akadēmiskās studiju programmas „Vides zinātne” sadarbība ar ārvalstu
mācību un zinātniski-pētnieciskajām iestādēm. Pateicoties SOCRATES /ERASMUS
programmai, tiek vides zinātnes jomā uzturēti lietišķi kontakti ar Murcijas universitāti (Spānija),
Varšavas Lauksaimniecības universitāti (Polija), Poznaņas universitāti (Polija), Gēteborgas
universitāti (Zviedrija), Šauļu universitāti (Lietuva) un Krakovas Jagieloņu universitāti (Polija).
Tiek strādāts pie sadarbības līgumu noslēgšanas ar vairākām ārvalstu universitātēm,
zinātniski pētnieciskiem institūtiem un organizācijām, piemēram, ar Turku Universitāti,
Gražutes reģionālo parku.

10.3. Akadēmiskā personāla ienākošā un izejošā mobilitāte
Studiju programmas „Vides zinātne” realizācijā iesaistītie docētāji regulāri izmanto
ERASMUS apmaiņas programmas piedāvātās iespējas, piemēram, 2010./2011. studiju gadā un
2011./2012. studiju gadā šajā programmā piedalījās vai bija vienojušies par sadarbību ar ārvalstu
augstskolām gandrīz visi Ķīmijas un ģeogrāfijas katedras docētāji. Tajā skaitā, lektors
D.Lazdāns un asist. S.Mičule piedalījās ERASMUS intensīvajā programmā „Understanding
environmental problem through interdisciplinary education: from dead pheasant to governance”
Karlštates Universitātē (Zviedrijā). ERASMUS aktivitātes „Programme for Staff Training
Mobility” ietvaros doc. J.Kirilova un doc. S.Osipovs cēla kvalifikāciju Tartu Universitātē
(Igaunijā), bet doc. D. Gruberts, doc. J. Soms un lekt. S. Rutkovska – Turku Universitātē
(Somija). 2011./2012.studiju gadā kvalifikācijas celšanas un apmācības kursus Sankt-Pēterburgā
apmeklēja A.Volkova (“Spektroskopiskās un hromatogrāfiskās analīzes metodes”) un S.Osipovs
(“Atomabsorbcijas spektroskopija” ).
2010./2011.studiju gadā nodarbības studiju kursu „Ģoogrāfiskās informācijas sistēmas” un
„Ievads Zemes tālizpētē” ietvaros vadīja Viļņas Universitātes docētājs Gintautas Stankunavičius
(Short term research programme „Research on the regional climate change impact on water
environment in Latvia”). Tomēr jāatzīmē, ka akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Vides
zinātne” realizācijā DU līdz šim nav bijuši pietiekami iesaistīti ārvalstu zinātnisko vai
akadēmisko institūciju docētāji. Tas ir uzskatāms par vienu no studiju programmas vājajām
pusēm.
2011./2012. studiju gads – izmaiņas nav veiktas

10.4. Studējošo ienākošā un izejošā mobilitāte
Aizvadītajā laikaposmā izejošās mobilitātes pasākumos ir piedalījušies 14 studiju
programmas „Vides zinātne” studējošie (skat. 23. attēlu).
2006./2007. studiju gadā viena ABSP „Vides zinātne” 2. studiju gada studente V.
Kozlovska pavasara semestri studēja Polijā Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejkiego w
Warszawie (Varšavas lauksaimniecības universitāte).
2007./2008. studiju gadā divi ABSP „Vides zinātne” 2. studiju gada studenti J. Uļjans un
A. Barkāns pavasara semestri studēja Spānijā, Murcijas universitātē.
2008./2009. studiju gadā ERASMUS studentu apmaiņas programmas ietvaros ABSP
„Vides zinātne” 2.st. gada studenti J. Kotāns un A. Ustilovskis pavasara semestri studēja
Varšavas lauksamimniecības universitātē (Polija).
2009./2010. studiju gadā ERASMUS studentu apmaiņas programmas ietvaros ABSP
„Vides zinātne” 2.st. gada studenti R. Bleiders un K. Tēts pavasara semestri studēja Varšavas
lauksamimniecības universitātē (Polija).
2010./2011. studiju gadā ERASMUS studentu apmaiņas programmas ietvaros PMSP
„Vides plānošana” 2.st. gada studente J. Ļitvinceva pavasara semestri izgāja profesionālo praksi
Tallinas zoodārzā.
2011./2012. studiju gadā ERASMUS studentu apmaiņas programmas ietvaros ABSP
„Vides zinātne” 2.st. gada studentes G. Janoviča, A. Brokāne, K. Siliņa un S. Zunda rudens un
pavasara semestri studēja Šauļu universitāte (Lietuva), savukārt pavasara semstrī 2.st. gada

students E. Čunčulis – Gēteborgas universitātē (Zviedrija) un 2.st. gada studenti R. Petroks un
A. Valters – Poznaņas universitātē (Polija).
Aizvadītajā laikaposmā ienākošās mobilitātes pasākumos ir piedalījušies 19 ārvalstu
augstskolu studējošie, kas DU ir studējuši BSP „Vides zinātne” (skat. 23. attēlu).
2006./2007. studiju gadā ABSP „Vides zinātne” ERASMUS studentu apmaiņas
programmas ietvaros DU ir studējuši 2 studenti no Murcijas universitātes (Spānija).
2007./2008. studiju gadā ABSP „Vides zinātne” ERASMUS studentu apmaiņas
programmas ietvaros DU ir studējuši 2 studenti no Murcijas universitātes (Spānija) un 2 studenti
no Šauļu universitātes (Lietuva)
2008./2009. studiju gadā ABSP „Vides zinātne” ERASMUS studentu apmaiņas
programmas ietvaros DU nav studējuši studenti no ārvalstīm.
2009./2010. studiju gadā ABSP „Vides zinātne” ERASMUS studentu apmaiņas
programmas ietvaros DU ir studējuši 2 studenti no Murcijas universitātes (Spānija) un viens no
Šauļu universitātes (Lietuva).
2010./2011. studiju gadā ABSP „Vides zinātne” ERASMUS studentu apmaiņas
programmas ietvaros DU ir studējis 1 students no Murcijas universitātes (Spānija) un trīs
studenti no Tunceli universitātes (Turcija).
2011./2012. studiju gadā ABSP „Vides zinātne” ERASMUS studentu apmaiņas
programmas ietvaros DU studē 2 studenti no Murcijas universitātes (Spānija) un četras studentes
no Šauļu universitātes (Lietuva).
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23. attēls. Studiju programmas „Vides zinātne” studējošo ienākošā un izejošā mobilitāte.
2011./2012. studiju gads – izmaiņas veiktas 23. attēlā par 2011./2012.st. gadu
Tomēr jāatzīmē, ka ABSP „Vides zinātne” studentu interese par ERASMUS un citu
apmaiņas programmu piedāvātajām iespējām studēt ārzemēs ir salīdzinoši zema. Noskaidrots,
ka viens no šādas attieksmes galvenajiem cēloņiem ir studentu nepietiekamās svešvalodas
zināšanas. Taču divos pēdējos gados situācija uzlabojas - katru semestri trīs līdz četri DU ABSP
„Vides zinātne” studenti studē ārzemju sadarbības partneru augstskolās.

11. PROGRAMMAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS
11.1. Studiju programmas SVID analīze
Novērtējot studiju programmas „Vides zinātne” līdzšinējo attīstību, esošo situāciju un
programmas perspektīvas, studiju programmas padome izvērtē gan studiju programmas saturu
kopumā, gan atsevišķu tās studiju kursu saturu un nodrošinājumu, analizē studiju procesa
organizāciju un risina ar programmas attīstības plānošanu saistītos jautājumus.
Ikgadējā pašnovērtēšanas procesā, balstoties uz studiju programmas realizācijas formālo
rādītāju analīzi un ņemot vērā studentu un absolventu aptauju rezultātus, kā arī vērtējot ārējo
faktoru attīstības virzienu un dinamiku, programmas vadība veic SVID1 analīzi un iezīmē
studiju programmas stiprās puses, vājās puses, iespējas un potenciālos riskus programmas
īstenošanā, lai prognozētu programmas turpmāko attīstību un nodrošinātu tās pilnveidošanu.
10. tabula. Bakalaura studiju programmas „Vides zinātne” SVID analīzes rezultāti
Stiprās puses
Vājās puses
studiju programma
studiju programma
skaidrs programmas mērķis, uzdevumi un
programmas nepietiekamais marketings un
stratēģija;
finansējums;
atbilstība „3 + 2” augstākās izglītības
nepietiekama atpazīstamība Latvijas
modelim;
augstākās izglītības telpā un ES realizējamo
bakalaura līmeņa vides zinātnes studiju
integratīva un starpdisciplināra pieeja
programmu vidū;
programmas satura izveidē, ko nodrošina
vides zinātnes, ģeogrāfijas, Zemes zinātņu,
nelielas iespējas specializēties atbilstoši
bioloģijas un citu zinātņu nozaru speciālistu
studentu individuālajām zinātniskajām
iesaistīšana kursu vadīšanā;
interesēm un programmas standartizācija,
ko nosaka bakalaura līmeņa akadēmiskās
studiju programma augstu kotējas reģiona
izglītības prasības.
vidusskolas absolventu vidū un ir
populārākā un prestižākā akadēmiskā
bakalaura studiju programma DU
Dabaszinātņu un matemātikas fakultātē;
lielākā daļa programmas absolventu sekmīgi
turpina studijas maģistrantūrā DU u citās
Latvijas augstskolās.
studiju process
studiju process
nodrošināta iespēja iegūt pilnvērtīgu
zinātnisko pētījumu bāzes labs
akadēmisko izglītību vides zinātnē;
nodrošinājums ar modernu zinātnisko
aparatūru un IT produktiem un vienlaicīgi
studiju un zinātniski pētnieciskā darba
cilvēkresursu trūkums, t.i. neliels skaits
integrācija;
pētnieku, kas ar šo aparatūru veic pētījumus;
samērā laba studiju materiāli-tehniskā bāze
nepietiekams nodrošinājums ar modernām
un nodrošinājums ar kvalificētiem
laboratorijām un auditoriju telpām;
mācībspēkiem;
finansu līdzekļu trūkums docētāju un
iespēja apgūt padziļinātas zināšanas un
studentu zinātnisko pētījumu
iepazīties ar jaunākajām atziņām vides
nodrošināšanai, DU iekšējo zinātnisko
zinātnē, tās apakšnozarēs un saskarzinātnēs;
grantu neesamība;
iespēja praktiski apgūt mūsdienīgas lauka un
studentu patstāvīgā studiju darba kontroles
kamerālās pētījumu metodes, tajā skaitā
metožu (kolokviji, kontroldarbi, individuālās
ģeomātikas metodes;
konsultācijas u.c.) kā studiju procesa sastāvdaudzveidīgu studiju formu un metožu
daļas anulēšana, atstājot šī darba virziena
izmantošana;
nodrošināšanu docētāju entuziasma ziņā;
pastāvīga studiju satura pilnveidošana, jaunu
1

SVID – Stiprās puses, Vājās puses, Iespējas un Draudi

studiju un pasniegšanas formu meklēšana un
ieviešana, sabalansēta teorija un prakse
studiju process orientēts uz izpratni,
zināšanu izmantošanu problēmsituāciju
risināšanai un analītisko prasmju attīstīšanu,
nevis uz liela apjoma faktu materiāla
apguvi;
studenti tiek iesaistīti struktūrvienību
zinātniski-pētnieciskajā darbā, viņu veiktie
pētījumi tiek aprobēti akadēmiskajā vidē;
studiju kursu materiālu un prezentāciju
pieejamība;
plašas iespējas izmantot starptautiskās
recenzējamo zinātnisko izdevumu, piem.
ScienDirect, SpringerLink u.c. bibliotēku
elektronisko datu bāzi.
studenti
augsta motivācija studēt izvēlētajā
specialitātē;
labs kontakts ar programmas docētājiem;
iesaistīšanās programmas kvalitātes
novērtēšanā un satura pilnveidē;
augsta vides problēmu risināšanas
nepieciešamības apziņa ;
studentu ieinteresētība savu pētījumu
rezultātu prezentēšanā un aprobēšanā
zinātniskajos forumos un konferencēs.
personāls
augsta zinātniskā kvalifikācija atbilstoši
Augstskolu likuma prasībām;
mācībspēku vidējā vecuma ziņā programma
ir viena no „jaunākajām” DU;
savstarpējā sadarbība, koleģialitātes un
tolerances principu ievērošana;
akadēmisko un profesionālo kompetenču
pilnveidošana, iesaistoties pētnieciskajos
projektos, publicējot savus pētījumu
rezultātus un iepazīstinot ar tiem zinātnisko
sabiedrību starptautiskās konferencēs
labs kontakts ar programmas studentiem;
spēja novērtēt un atzīt nepilnības docētajos
kursos un meklēt studiju kvalitātes
uzlabošanas ceļus.

pārējie faktori
optimāls studējošo skaits akadēmiskajās
grupās (līdz 35 studenti), kas nodrošina
saikni starp docētāju un studentu, ka arī ļauj
izmantot individuālo pieeju;
studentu rotācija pēc katras sesijas

kvantitatīvā ziņā nepietiekams
nodrošinājums ar jaunākajām mācību
grāmatām un zinātnisko periodiku;
lekcijas kā galvenā studiju darba forma,
studiju kursos, izņemot lauka kursus,
pievērsts maz uzmanības studentu darbam
grupās;
moduļu sistēmas nepietiekama ieviešana;
nepietiekami izmantotas tālmācības un estudiju iespējas, tajā skaitā elektronisko
studiju materiālu nepietiekamība Moodle
vidē;
ārzemju vieslektoru vājā iesaistīšana.

studenti
zema savas augstskolas un studiju
programmas zīmola apziņa;
vāja iesaistīšanās universitātes akadēmiskajā
un sabiedriskajā dzīvē, akadēmisko un
studentisko tradīciju trūkums;
nepietiekamas svešvalodas zināšanas;
nepietiekama starptautisko apmaiņas
programmu iespēju izmantošana.
personāls
neatbilstība starp realizējamo studiju
programmu un pētniecisko darbu lielo
apjomu no vienas puses un salīdzinoši
nelielo docētāju skaitu – esošajā situācijā
akadēmiskajam personālam veidojas pārāk
liels kontaktstundu apjoms, kas saskaņā ar
DU spēkā esošajiem normatīviem, ir
jārealizē docētājam, lai izpildītu akadēmisko
slodzi;
neadekvāta esošā atalgojuma sistēma;
zema savas augstskolas zīmola apziņa;
nepietiekama starptautisko akadēmisko un
zinātnisko apmaiņas programmu un
pēcdoktorantūras studiju iespēju
izmantošana;
nepietiekama sadarbība ar ārvalstu izglītības
un zinātniski pētnieciskajām iestādēm un
zinātniekiem,
nepietiekams nodrošinājums ar
palīgpersonālu.
pārējie faktori
esošā DU iekšējā programmu finansējuma
aprēķina un piešķiršanas sistēma, kas neļauj
saņemt programmas realizācijai
nepieciešamo valsts dotācijas daļu
proporcionāli studējošo skaitam un studiju

rezultātiem un konkurence par valsts
budžeta vietām, kas paaugstina studējošo
motivāciju un sekmības līmeni;
saikne ar potenciālajiem darba devējiem.
Iespējas
studiju programma
studiju programmu attīstības stratēģijas
patstāvīga pilnveidošana, ievērojot izmaiņas
darba tirgū un svarīgākās attīstības
tendences pasaulē, jaunu studiju programmu
ieviešana;
ES finanšu instrumentu un struktūrfondu
līdzekļu piesaistīšana studiju vides un
kvalitātes paaugstināšanai;
sadarbības paplašināšana ar citām Eiropas
universitātēm, izmantojot ERASMUS
iespējas studentu un docētāju apmaiņai;
sadarbības paplašināšana ar citām Latvijas
augstskolām, kurās tiek realizētas vides
zinātnes studiju programmas;
doktorantūras programmas izveide, ņemot
vērā esošo maģistra programmu „Vides
plānošana”, ir priekšnosacījumi un
izveidojusies nepieciešamība, lai
nodrošinātu vides zinātnes visu līmeņu
augstākās izglītības pēctecības iespējas DU;
studiju kursu nodrošināšana svešvalodās,
ārvalstu studentu piesaistīšana studiju
programmā;
kvalificētu vieslektoru piesaiste;
jaunu akadēmiskā personāla un
palīgpersonāla štata vietu atvēršana, jaunu
docētāju ievēlēšana līdz ar programmas
attīstību, jaunu programmu izveidi un
zinātniskās infrastruktūras paplašināšanu.

jomas tematiskajam koeficientam.

Draudi
studiju programma
nelabvēlīga demogrāfiskā situācija valstī,
kas veidojās 1996.- 1999. gg., jeb tā sauktā
„demogrāfiskā bedre” (skat. 24. att.) nosaka
vidusskolu absolventu skaita
samazināšanos, un kā sekas tam – arī
studiju vecuma jauniešu skaita
samazināšanos. Līdz ar to laika posmā no
2014. līdz 2017. gadam būs apgrūtināta
studējošo piesaiste studiju programmā
„Vides zinātne” plaša augstākās izglītības
piedāvājuma un pieaugošas augstskolu
savstarpējās konkurences apstākļos;
dzīves līmeņa krišanās un materiālās
situācijas pasliktināšanās valstī kopumā un
reģionā, iedzīvotāju maksātspējas
pazemināšanās un studentu nespēja segt ar
studijām saistītas izmaksas;
potenciālo studentu aizplūšana uz ārvalstu
augstskolām;
zemākā līmeņa akadēmiskā personāla
atalgojuma konkurētspējas samazināšanās;
vides zinātnes kā studiju virziena
popularitātes pazemināšanās absolventu
vidū;
personāla novecošana, nepietiekams skaits
aizstāvēto promocijas darbu jauno
zinātnieku vidū.

2011./2012. studiju gads – izmaiņas nav veiktas
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24. attēls. Demogrāfisko raksturlielumu izmaiņas laika posmā no 1990. līdz 2010. gg.. Avots:
dati „Iedzīvotāji - dzimstība”, LR Centrālā statistikas pārvalde, www.csb.lv

11.2. Programmas attīstības plāns
Bakalaura studiju programmas „Vides zinātne” nepieciešamību un tās turpmāko attīstību no
Latvijas valsts interešu viedokļa nosaka akadēmiski izglītotu speciālistu sagatavošanas
nepieciešamība LR valsts un pašvaldību institūcijām, dienestiem un pakļautībā esošām
struktūrvienībām, kuras saistītas ar dabas aizsardzības, teritorijas plānošanas un vides
pārvaldības jautājumu risināšanu. Šāda profila speciālisti tāpat nepieciešami privātā
tautsaimniecības sektora uzņēmumiem un darba devējiem, kuri tieši iesaistīti vides pārvaldībā,
piemēram, atkritumu pasaimniekošana, vai arī kuru biznesa joma ir saistīta ar vidi
piesārņojošām darbībām, vai uz vidi un dabas aizsardzību vērstu pakalpojumu sniegšanu,
piemēram, konsultatīvie un plānošanas uzņēmumi.
Tāpat vides un dabas aizsardzības jomā sagatavotu speciālistu nepieciešamību mūsu valstī
nosaka arī Eiropas Savienības Vides aizsardzības nostādnes un politika, kura kalpo par
stūrakmeni nacionālajai Vides aizsardzības politikai, stratēģijai un likumdošanai. Šajā kontekstā
ES vides un dabas aizsardzības likumdošanas prasību ievērošanu nosaka nepieciešamo
administratīvo struktūru, atbilstoša finansējuma nodrošinājums un cilvēku resursu sagatavošana.
Tieši pēdējais no nosauktajiem uzdevumiem tieši sasaucas ar bakalaura studiju programmas
„Vides zinātne” realizāciju Daugavpils Universitātē, turklāt mūsu valstī kopumā un Latgales
reģionā it sevišķi, joprojām trūkst akadēmiski izglītotu speciālistu, kuri spējīgi veikt vispusīgu
vides problēmu analīzi. Teorētiskās un praktiskās zināšanas, kas nepieciešamas šāda rakstura
darba veikšanai, nodrošina vides zinātnes, ekoloģijas un ģeogrāfijas studijas.
Nepieciešamību, ka Latvijā jaunieši akadēmisko bakalaura studiju gaitā apgūst zinātnisku
pamatu profesionālajai darbībai, attīstot zinātniskās analīzes spējas un prasmi patstāvīgi risināt
problēmas tieši vides zinātnē, nosaka arī tas, ka Latvija salīdzinoši īsā laika sprīdī pēc
sociālistiskās sistēmas sabrukuma un tirgus ekonomikas attiecību ieviešanas rūpniecības un
lauksamniecības sektorā, piedzīvojusi patēriņa kāpumu, sabiedrības ekoloģiskā pēdas
nospieduma2 paplašināšanos un negatīvās antropogēnās ietekmes uz vidi strauju pieaugumu.
Šo procesu blakusparādību (dabisko dzīvotņu degradācija, augošs vides piesārņojuma
līmenis u.c.) vēlākai novēršanai, kā liecina ES esošo dalībvalstu pieredze, ir jātērē milzīgi
līdzekļi no valstu budžetiem, tādā veidā nelietderīgi izlietojot naudas līdzekļus. Tāpēc Latvijas
Republikas investīcijas akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Vides zinātne” attīstīšanā
un nostiprināšanā faktiski ir investīcijas valsts finansu resursu ekonomēšanai un lietderīgai
izmantošanai nākotnē.
Turklāt šāda valsts politika tieši sasaucas ar ilgtspējīgas attīstības un Eiropas Savienības
dabiskās vides saglabāšanas pamatnostādnēm Baltijas jūras reģionā, kuras ietvertas “Baltijas
vietējā Agenda 21” (Baltic Local Agenda 21; http://www.baltic21.org), kā arī Hāgas deklarācijā
un “Baltijas vietējā Agenda 21 Izglītībai” (An Agenda 21 for the Baltic Sea Region Sector
Report - Education [Baltic 21E]; http://www.baltic21.org/?publications,1): “Izglītība un
sagatavošana ilgtspējīgai attīstībai ir mācīšanās, kas nepieciešama, lai saglabātu un uzlabotu
ekonomiskos, vides un sociālos mūsu un nākamo paaudžu dzīves aspektus“. No tā izriet, ka
ilgtspējīgas attīstības jautājumu risināšanai Baltijas jūras reģionā ir nepieciešami augstā
akadēmiskā un profesionālā līmenī sagatavoti speciālisti, kas spēs realizēt Agenda 21 rīcības
programmu ne tikai centrā, bet arī citos Latvijas reģionos, t.sk. Latgalē. Tieši vides zinātnes
studijas valstī nodrošina šāda rakstura speciālistu sagatavošanu, kā arī iespējas izstrādāt un
praktiski realizēt valsts līdzsvarotas un ilgtspējīgas attīstības koncepcijas.
Ņemot vērā augstāk minētos faktus, studiju programmas attīstība „Vides zinātne“
plānojama gan reģiona, gan DU DMF un tās struktūrvienību attīstības kontekstā. Studiju
programmas turpmākajai attīstībai ir jābalstās uz sekojošiem principiem:
bakalaura līmeņa vides zinātnes studijas Daugavpils Universitātē jāsaglabā un jāattīsta kā
starpdisciplinārā rakstura akadēmiskās studijas un vides zinātnes augstākās izglītības
sākumposms;

2

Ekoloģiskais pēdas nospiedums mēra slodzi, kādu noteikta sabiedrība uzspiež dabai; tas uzrāda zemes platību per
capita, kāda nepieciešama, lai uzturētu sabiedrības pašreizējo resursu patēriņu un atkritumu likvidēšanas līmeni.

vairāk jāakcentē profesionālo kompetenču apguvi, ievērojot Latvijas tautsaimniecības,
ES un globāla darba tirgus pieprasījumu pēc speciālistiem vides zinātnē;
ņemot vērā Lisabonas konvencijas (1997. g.) un Boloņas deklarācijas (1999. g.) prasību
ieviešanu, jāturpina DU studiju programmas tuvināšanu ES valstu universitāšu vides
zinātņu studiju programmām, vienlaikus saglabājot tās atšķirības, kas atbilst Latvijas
valsts prioritātēm vides problēmu risināšanā un dabas aizsardzībā;
jāpaplašina starptautiskā sadarbība, intensificējot vides zinātnes studentu apmaiņu
starptautisko programmu (ERASMUS u.c.) ietvaros, veicinot akadēmiskā personāla
zinātnisko stažēšanos, pēcdiploma un pēcdoktorantūras izglītību ārvalstu universitātēs un
zinātniskajās institūcijās;
jāuzlabo sadarbība ar potenciālajiem darba devējiem un sociālajiem partneriem, LR
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un citām valsts institūcijām,
pašvaldībām un privātajiem uzņēmumiem, nodrošinot studiju saistību ar reālo vides
aizsardzības un teritorijas plānošanas problēmu loku;
balstoties uz profesionāli izstrādātu marketinga plānu un sabiedrisko attiecību politiku,
jāpastiprina programmas popularizēšana un tās zinātnisko un lietišķo pētījumu rezultātu
prezentēšana visā Latvijā, īpašu vērību piegriežot tiem reģiona novadiem, no kuriem
studiju programmā tiek imatrikulēts salīdzinoši neliels studentu skaits.
jāveicina integrāciju ar DU pētnieciskajām struktūrvienībām kā pētnieciskās bāzes
pamatu doktorantūras studiju programmas izveidē vides zinātnē un jāplāno jaunu
struktūrvienību izveidošanu;
pamatojoties uz programmu „Vides zinātne“, jāattīsta maģistra līmeņa profesionālās
studijas, orientējoties uz profesionālās kvalifikācijas „Vides pārvaldības speciālists“ un
„Dabas aizsardzības speciālists“ sagatavošanu.
Turpmākā plānotā bakalaura studiju programmas „Vides zinātne“ attīstība saistāma ar:
visu studiju aspektu kvalitātes nemitīgu uzlabošanu;
programmas satura un atsevišķu studiju kursu satura izmaiņām līdz ar attiecīgo zinātņu
jomu teorijas un prakses attīstību;
studiju procesā izmantoto mācību formu un metožu klāsta papildināšanu;
programmas kvalitātes iekšējās kontroles sistēmas un vadības pilnveidošanu;
personāla kvalifikācijas paaugstināšanu un docētāju tālākizglītības sistēmas izveidošanu;
programmas realizācijai nepieciešamās infrastruktūras un materiāli-tehniskās bāzes
attīstīšanu un uzlabošanu;
zinātniskās darbības paplašināšanu, veicinot studentu iesaistīšanu pētījumos un
projektos;
B daļas kursu izvēles iespēju paplašināšana, atbilstoši mūsdienu zinātnes attīstības
tendencēm un darba tirgus pieprasījumam;
regulāru programmas studentu un absolventu, kā arī darba devēju aptauju organizēšanu,
šo aptauju datu analīzi un iegūto rezultātu izmantošanu studiju procesa tālākai
pilnveidošanai.
Jāatzīmē arī, ka studiju programmas realizācija uzskatāma par būtisku arī no Daugavpils
Universitātes interešu viedokļa, jo tā integrē un papildina citas dabaszinātņu studiju
programmas, kuru apguvei nepieciešamas zināšanas vides zinātnē. Turklāt studiju programmas
īstenošana ir nozīmīga, ņemot vērā LR Vides aizsardzības likumā formulētās prasības par
nepieciešamību nodrošināt vides izglītību Latvijā.
2011./2012. studiju gads – izmaiņas nav veiktas

1. pielikums

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Vides zinātne” (programmas kods 43850)
STUDIJU PLĀNS pilna laika studijas
Kursa
kods

Studiju kursu nosaukumi

Pārbaudījuma Kursa
forma
kreeksā- dif.
dīts
meni

iesk.

kopējais

Studiju kursu
kontaktstundu
skaits

1. studiju gads
1.sem.
2.sem.
16 ned. 16 ned.

lekcijas

lab.darbi
pr. darbi

semināri

lekc.

lab.d.
sem.

lekc.

lab.d.
sem.

2. studiju gads
3.sem.
4.sem.
16 ned. 16 ned.
lekc.

lab.d.
sem.

1
2
2

1
1
2

1.studiju gads, 1. semestris
A daļa [KP: 14]
VidZ1006
Biol1039
Biol1017
Ķīmi1006

Vides zinātne
Vides bioloģijas pamati
Vispārīgā ekoloģija
Vispārīgā un neorganiskā ķīmija

1
1
1
1

4
3
3
4

64
48
48
64

32
32
32
32

16
16
16

16
16
16

2
2
2
2

2
1
1
2

1
1

3
4

48
64

16
32

16
32

16
-

1
2

2
2

1
1

2
2

32
32

16

32
16

-

2
1

1

2

4
3
3
2

64
48
48
112

48
32
32
16

16
8
8
96

8
8
-

3
1
2
1
2
1
14 d.

2

3
3
3
2
2

48
54
48
32
32

16
32
32
16
16

32
16
16
16
16

-

1
2
2
1
1

2
3
4

32
48
64

16
32
32

16
32

16
-

B daļa [piedāvātajos kursos jāsaņem KP: 7]
Ģeog1002
Ģeol1004

Fiziskās ģeogrāfijas pamati
Vispārīgā ģeoloģija

C daļa [piedāvātajos kursos jāsaņem vismaz KP: 2]
Valo1167
Fizi1014

Angļu valoda
Vispārīgā fizika

1.studiju gads, 2. semestris
A daļa [KP: 12]
Ģeog1001
Ģeog1005
Ķīmi1005
VidZ1009

Cilvēka ģeogrāfija
Klimatoloģija ar meteoroloģijas pamatiem
Organiskā ķīmija
Lauka kurss vides zinātnē: ĪADT kompleksā izpēte

2
2
2

B daļa [piedāvātajos kursos jāsaņem vismaz KP:10]
Mate1027
Ģeog1004
Ģeol1003
Biol1021
Fizi1013

Matemātiskās metodes dabaszinātnēs
Kartogrāfija
Ģeomorfoloģija
Hidroekoloģija
Fizikālās pētījumu metodes dabaszinātnēs

2
2
2
2

2
1
1
1
1

C daļa [KP: 0]
2.studiju gads, 3. semestris
A daļa [KP: 9]
Ģeog2003
Ģeog2007
VidZ2004

Augsnes zinātne
Pasaules reģionālā ģeogrāfija
Vides ķīmija

3
3
3

lekc.

lab.d.
sem.

3. studiju gads
5.sem.
6.sem.
16 ned. 10 ned.
lekc.

lab.d.
sem.

lekc.

lab.d.
sem.

1. pielikums

B daļa [piedāvātajos kursos jāsaņem vismaz KP: 8]
VidZ2004
VidZ2004
Ģeog2010
Ģeog2008
Biol2024
VidZ2020

Dabas aizsardzība
Ainavu zinātne
Bioģeogrāfija
Ievads Zemes tālizpētē
Mikrobioloģija
Vides monitorings un tā metodes

3
3
3

2
2
2
2
2
2

32
32
32
32
32
32

16
16
16
16
16
16

16
8
16
16
16

16
8
-

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

3
3

2
2

32
32

32
16

-

16

2
1

1

4
4

4
2
1

64
112
8

16
16
-

48
96
8

-

4
4

2
2
3
3

32
32
48
48

16
16
32
32

16
8
8

16
8
8

1
1
2
2

1
1
1
1

4
4

2
2

32
32

32
32

-

-

2
2

-

4
3
2
3

64
48
32
48

32
16
16
32

16
16
-

16
32
16

5

1

48

8

40

-

5

1

6

-

6

-

4
2
2
2

64
32
32
32

32
16
16
16

16
16
16
8

16
8

3

3
3

C daļa [piedāvātajos kursos jāsaņem vismaz KP: 2]
Filz2016
VidZ2005

Filozofijas pamati
Ilgtspējīgas attīstības koncepcija un prakse

2.studiju gads, 4. semestris
A daļa [KP: 7]
Ģeog2009
VidZ1010
VidZ2006

Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas
Lauka kurss vides zinātnē: vides monitorings
Studiju darbs vides zinātnē

4

1
3
14 d.

B daļa [piedāvātajos kursos jāsaņem vismaz KP:10]
VidZ2015
Biol2025
Ģeog2004
Ģeog2005

Atkritumu apsaimniekošana
Lauksaimniecības ekoloģija
Baltijas jūras reģions un tā vides aizsardzība
Hidroloģija

4
4

C daļa [piedāvātajos kursos jāsaņem vismaz KP: 2]
Ģeog2005
Filz2018

Vides ētika un filozofija
Estētika

A daļa [KP: 14]
Ķīmi3001
VidZ3013
VidZ3014
VidZ3003
VidZ1015
VidZ3012

Vides piesārņojums un tā analīzes metodes
Vides politika un pārvalde
Vides tiesības un likumdošana
Dabas resursu izmantošanas stratēģija
Lauka kurss vides zinātnē: vides pārvaldība un
aizsargājamās dabas teritorijas
Bakalaura darbs vides zinātnē (priekšaizstāvēšana)

5
5
5
5

2
1
1
2

2
2
1
1
6 d.

B daļa [piedāvātajos kursos jāsaņem vismaz KP: 8]
Ģeog3002
VidZ3015
Ģeog3003
Ģeog3004

Latvijas ģeogrāfija
Bioloģiskā daudzveidība
Ģeotelpiskās analīzes metodes vides zinātnē
Plānošanas pamati

C daļa [KP: 0]
3.studiju gads, 6. semestris

5
5
5
5

2
1
1
1

2
1
1
1

1. pielikums

A daļa [KP: 15]
VidZ3016
VidZ3024
VidZ3011

Ietekmes uz vidi novērtējums un riska analīze
Ekotoksikoloģija
Bakalaura darba vides zinātnē izstrāde

6
6

48
48
18

16
32
-

32
16
18

-

1
2

2
1

6

3
3
9

6
6

2
2
2

32
32
32

16
16
16

16

16
16
-

1
1
1

1
1
1

B daļa [piedāvātajos kursos jāsaņem vismaz KP: 4]
VidZ3017
VidZ3020
Biol3020

Ilgtspējīga attīstība Baltijas jūras reģionā
Vides ekonomika
Mežu tipoloģija

6

C daļa [KP: 0]
VidZ3004 GALA PĀRBAUDĪJUMS: bakalaura darba vides zinātnē aizstāvēšana
KOPĀ KP : 124

2. pielikums

Bakalaura studiju programmas ”Vides zinātne” A un B daļu
studiju kursu apraksti
skat. DUIS (Daugavpils Universitātes informatīvajā sistē mā
https://luis.lanet.lv/pls/lu/stud.menu

2. P. 1

3. pielikums

Studiju programmas A un B daļu realizācijā iesaistītā
akadēmiskā personāla Curriculum Vitae
skat. DUIS (Daugavpils Universitātes informatīvajā sistē mā
https://luis.lanet.lv/pls/du/stud.menu

3. P. 1

4. pielikums

Bakalaura studiju programmas ”Vides zinātne” akadēmiskā personāla un
studējošo piedalīšanās zinātniskajās konferencēs, kongresos, simpozijos
2011./2012. studiju gadā
Starptautiskās zinātniskās konferences, kongresi un simpoziji ārzemēs
Konferences nosaukums
1. GI-Forum 2011

2. 4th International Symposium
on Advances in Synthetic and
Medicinal Chemistry
3. Conference Euroanalysis XVI

4. 4th International Scientific
Conference Lake ecosystems:
biological processes,
antropogenic transformation,
water quality
5. XII international conference
“Methods and Applications of
Fluorescence (MAF12)”

6. 4th International Conference
on Environmental, Industrial,
and Applied Microbiology
(BioMicroWorld 2011),
7. 2nd international conference of
young scientists
“Fundamental and applied
research in biology”.
8. 1st International Conference
on Nanomaterials:
Applications and Properties
9. 2nd International Conference
Bioindication in monitoring
of freshwater ecosystems

Pilsēta, valsts, norises
Dalībnieku
Ziņojuma nosaukums
datumi
vārds, uzvārds
Salzburg, AUSTRIA,
Lazdāns D.
1. Establish distribution of
03-10.07.2011
Ladybug (Coleoptera:
Coccinellidae) in the Nature
Park "Silene" (Latvia) using
GIS tools
St. Petersburg, RUSSIA, Kirilova E.M., 2. Spectroscopic and structural
21.–25.08.2011
Ivanova I. D.,
investigation of newly
Puchkin A.I.,
synthesized amidino
Belyakov S. V.
derivatives of benzanthrone
Belgrada, SERBIJA,
Osipovs S.,
3. Selective analysis of
11.-15.09.2011.
Pučkins A.I.
polyaromatic hydrocarbons and
phenols
Pučkins A.I.,
4. Spectroscopy of substituted
Ivanova I.D.,
aryl amidines as fluorescent
Kirilova E.M.
sensor for metal ions
Minsk – Naroch,
5. Vertical distribution of
Paidere, J.,
BELARUS, 12.–17.09. A.Brakovska,
zooplankton in the deepest
2011
R.Škute,
Latvian lake Dridzis in summer
M.Stepanova,
2010
V.Bardačenko
Strasbourg, FRANCE, Dyubko T.S.,
6. Application of Amino
11.-14.09.2011
Kirilova E.M.,
Benzanthrone Based
Kalnina I., Sokolyk
Fluorescent Probes for
O.A., Kozin Y.,
Studying of Erythrocytes under
Pereverzev N.V.
Ozonetherapy Procedures
Trusova V.M.,
7. Benzanthrone aminoderivatives
Kirilova E.M.,
as novel dyes for tracing
Kalnina I., Kirilov
membrane processes
G.K.,
Zhytniakivska
O.A., Fedorov P.,
Gorbenko G.P.
Torremolinos, SPAIN, Gonta S.,
8. Effect of iron concentrationnin
2011, 14.-16.09.2011
Savenkova L.,
growth medium on poly BKrallisa I., Dzene
hydroxybutyrate production in
A., Tupureina V.,
Azotobacter chroococcum and
Kirilova E.
physical and mechanical
properties of the polymer
Donetsk, UKRAINE,
Kastorna A.P., Vus 9. Novel aminobenzanthrone dye
19.-22.09.2011.
K.O., Trusova
as a new fluorescent marker for
V.M., Gorbenko
amyloid fibril detection and
G.P., Kirilova
evaluation of its toxicity
E.M., Kirilov G.
Alushta, UKRAINE,
Kirilov G.K. ,
10. Spectroscopic analysis of thin
27.–30.09.2011
Bulanov A.S.,
films fabricated from
Fleisher M.,
benzanthrone luminescent dye
Mihailova I.,
Kirilova E.M.
St. Petersburg, RUSSIA, Paidere, J.,
11. Limnocolanus macrurus
10.-14.10. 2011
Brakovska A.,
G.O.Sars 1863 and Eurytemora
Stepanova M.
lacustris (Poppe 1887) as
indicator of the Latvian
salmonid water lakes trophy

4. P. 1

4. pielikums
10. Hаучно-техническaя
конференции молодых
ученых «Люминесцентные
процессы в
конденсированных средах»

Kharkiv, UKRAINE,
14.–18.11.2011

11. 2nd Annual World Congress
of Immunodiseases and
Immunotherapy (WCIT2011)

Guangzhou, CHINA,
18.-20.11.2011

12. X International
Interdisciplinary Scientific
conference of Students and
young scientists.
Shevchenkivska vesna 2012.

Kyiv, Ukraine, 19-23.
03. 2012.

Vus K.O., Trusova
V.M., Gorbenko
G.P., Kirilova
E.M., Kirilov G.,
Kalnina I.
Zhytniakivska O.,
Kutsenko O.,
Trusova V.,
Gorbenko G.,
Kirilova E.,
Kirilov G., Kalnina
I.
Kalniņa I.,
Kirilova E.,
Klimkane L.,
Zvagule T.,
Kurjane N.,
Kirilov G.,
Bruvere R.,
Gorbenko G.,
Dyubko T.
Pučka I.,
Rutkovska S.,

12. Comparative study of
benzanthrone binding to
amyloid fibrils

Lazdāns D.

16. Reseraches of ladybird
(Colepoptera: Coccinellidae)
fauna in Silene nature park
(Latvia)

13. Association of novel
benzanthrone probe with model
lipid membranes

14. Dyubko Fluorescent studies of
human blood plasma albumin
alterations and lymphocytes
subpopulations in colorectal
cancer patients

15. Distribution of invasive
Rosaceae species in ruderal
biotopes within the territory of
Daugavpils city

Starptautiskās zinātniskās konferences, kongresi un simpoziji Latvijā
Konferences nosaukums
1. RTU 52. starptautiskā
zinātniskā konference
2. International scientificpractical conference
„Chemistry Education
2011”
-„-

-„-

3. VIII IOSTE Symposium for
Central and Eastern Europe
„Science and Technology
Education: Trends and
Main Tendences in the 21st
Century”
4. Daugavpils Universitātes 54.
starptautiskā zinātniskā

Pilsēta, valsts, norises
Dalībnieku
Ziņojuma nosaukums
datumi
vārds, uzvārds
Gorskis M.
Rīga, RTU,
1. Par D.Mendeļejeva sakariem
13.10.2011.
ar Latviju
LU, Rīga, LATVIJA,
14.-15. 11. 2011.

Volkova A.,
Gorskis M.,
Krūmiņa A.

-„-

Prusakova L.,
Gorskis M.

-„-

Dmitrijeva O.,
Gorskis M.

LU, Rīga, LATVIJA,
30. 11.– 03.12. 2011.

Nikitins V.,
Gorskis M.,
Mazurs V.

Daugavpils,
LATVIJA, 18.- 20.04.

Lazdāns D.

2. Skolas ķīmijas eksperiments
līdz 1940.gadam mūsdienu un
izglītības reformas skatījumā
Latvijā
3. Diferencēta pieeja
pamatskolas skolēnu
sasniegumu vērtēšanai ķīmijas
apguvē
4. Skolēnu zinātniski
pētnieciskās darbības
organizēšana, vadīšana un
vērtēšana
5. New e-Learning Platform for
Science Education

6. Mārīšu faunas pētījumi
Coleoptera: coccinellidae

4. P. 2

4. pielikums
konference

2012.

Silenes dabas parkā Latvijā un
to izmantošana dabas
aizsardzības menedžmentā

Pučka I.,
Rutkovska S.
-„-

-„-

-„-

-„-

-„-

-„-

-„-

-„-

-„-

-„-

-„-

-„-

-„-

-„-

-„-

-„-

-„-

-„-

-„-

-„-

-„-

-„-

-„-

-„-

Grišāne S.,
Rutkovska S.

Sardiko V.,
Rutkovska S.

Makņa I.,
Rutkovska S.

Rutkovska S.,
Leiskina I.,
Meškovska I.
Soms J., Strode
S.

7. Daugavpilī invazīvāko rožu
dzimtas augu sugu (Malus
domestica Borkh., Rosa
rugosa Thunb., Sorbaria
sorbifolia L., Amelanchier
spicata (Lam.) K. Koch)
ģeotelpiskā izplatība
8. Invazīvo augu izplatības un
urbanizācijas procesu saistības
analīze Mežciema un Ruģeļu
mikrorajonos
9. Vēju virzienu un ātrumu datu
analīze par pēdējiem desmit
gadiem Daugavpils pilsētas
teritorijā
10. Meža platību izmaiņas
Daugavpils pilsētas Stropu un
Ruģeļu mikrorajonos
20.gadsimta laikā
11. Zinātniski pētniecisko darbu
loma skolas mācibu procesā

12. Augšpleistocēna un holocēna
nogulumu atsegums Jersikas
līdzenuma dienvidu daļā –
datu interpretācijas
paleoģeogrāfiskie un
ģeoloģiskie aspekti
Strode S., Soms 13. Jersikas līdzenuma dienvidu
J.
daļā esošās eolās ģenēzes
veidojumu morfoloģija un
ģeogrāfiskais izvietojums
Treijs A., Soms 14. Gravu morfoloģija un
J.
erozijas tīkla izvietojuma
raksturojums Burzavas
pauguraines centrālajā daļā
Kurms A., Soms 15. Pamatiežu un kvartāra
J.
nogulumu atsegumi
Daugavas senielejā
Jaudzema M.,
16. Mūsdienu eksogēno
Soms J.
ģeoloģisko procesu
raksturojums dabas parka
„Daugavas loki” teritorijā
Markoviča L.,
17. Dendrohronoloģijas metožu
Soms J.
izmantošanas iespējas
vidējtermiņa izmaiņu
noteikšanai vidē
Boļšija L., Soms 18. Ģeoloģiskie objekti un reljefa
J.
formas kā dabas pieminekļi
Rāznas nacionālajā parkā:
esošā situācija un
nepieciešamie aizsardzības

4. P. 3

4. pielikums
Muižniece E.,
Soms J.
-„-

-„-

Zvirbule Z.,
Soms J.
-„-

-„-

-„-

-„-

-„-

-„-

-„-

-„-

-„-

-„-

-„-

-„-

-„-

-„-

-„-

-„-

-„-

-„-

-„-

-„-

pasākumi
19. Ģeomorfoloģisko dabas
pieminekļu uzskaites un
aizsardzības aktuālie
jautājumi dabas parkā
„Daugavas loki”
20. Atsevišķu aizsargājamu augu
sugu izplatību noteicošie
faktori un ieteikumi to
aizsardzībai Augšdaugavas
pazeminājumā

Brežģe A., Soms 21. Bebriem piemērotu dzīvotņu
J.
noteikšanas iespējas ar
ģeomātikas metodēm
Smilgins Ž.,
22. Digitālo zemes virsmas
Soms J.
modeļu un ģeomātikas lauka
pētījumu metožu
izmantošana virspalu terašu
identificēšanai Daugavas
senielejā
Skrupskis A.,
23. Dabas parka „Daugavas loki”
Soms J.
ĢIS bāzētas ģeoloģiskās
kartes mērogā1 : 10 000
sagatavošana: situācijas
analīze un uzdevumi
Vārsbergs J.,
24. Dati par Daugavas ūdens
Soms J.
līmeņu izmaiņu dinamiku
upes vidustecē pēdējo 20
gadu periodā: informācijas
resurss plūdu riska analīzei ar
ģeomātikas metodēm
Prokopoviča A., 25. Atsevišķi Daugavpils pilsētas
Mičule S.
parki un zaļās zonas kā gaisa
kvalitātes rādītājs pilsētā
Pastare M.,
26. Fosfātjonu noteikšana augsnē
Osipovs S.
Sutru pagasta teritorijā
Karallish I.,
27. New benzanthrone based
Gonta S.,
fluorescent dyes for
Savenkova L.,
determination of yeast s
Kirilova J.
cerevisiae intracellular
storage compounds content
Pučkins A.,
28. Jaunas fluorescentās analīzes
Ruža A.,
metodes pielietošana smago
Kirilova J.
metalu noteikšanai ūdens
vidē
Jurevičs P.,
29. Zivju telpiskā izvietojuma
Škute A.,
īpatnības Sventes ezerā
Baumanis E.,
Briedis I.

Citas zinātniskās konferences, kongresi un simpoziji
Konferences nosaukums
Latvijas Universitātes 70.
zinātniskā konference

Pilsēta, valsts, norises
Dalībnieku
Ziņojuma nosaukums
datumi
vārds, uzvārds
Rīga, LATVIJA, 01.02. Brežģe A, Soms 1. Ģeotelpisko datu analīzes un
2012-17.02.2012
J..
daudzfaktoru vērtēšanas
pielietojums bebriem piemērotu
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-„-

-„-
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-„-

-„-

-„-

-„-

-„-

-„-

-„-

-„-

-„-

IV Latvijas Ģeogrāfijas kongress Rīga, LATVIJA, 16.„Ģeogrāfija mainīgajā pasaulē”
17.03. 2012

-„-

-„-

-„-

-„-

-„-

-„-

Jaudzema M.,
Soms J.

Strode S., Soms
J.
Soms J., Strode
S., Zelčs V.

biotopu ĢIS-bāzētai
identificēšanai dabas parkā
„Daugavas loki”
2. Daugavas krastu erozija un
pieaugums Daugavas senielejas
Krāslavas–Naujenes posmā
pēdējo 120 gadu laikā
3. Eolās reljefa formas Jersikas
līdzenuma dienvidu daļā
4. Kvartāra paleoģeogrāfiskās
vides izmaiņu liecības nogulumu
atsegumos karjerā „Kāpas”,
Jersikas līdzenuma dienvidos

Boļšija L., Soms 5. Rāznas nacionālā parka
J.
ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko
objektu atbilstība dabas
pieminekļu statusam –
novērtējums un ieteikumi dabas
aizsardzības kontekstā
Muižniece E.,
6. Dabas parka „Daugavas loki”
Soms J.
savdabīgo reljefa veidojumu
pētījumi to aizsardzībai un
iekļaušanai dabas pieminekļu
sarakstā
Treijs A., Soms 7. Latgales augstienes ziemeļu
J.
daļas plakanvirsmas pauguru
areāls kā potenciāla
ģeodaudzveidības saglabāšanas
un aizsardzības teritorija
Grišāne L.,
8. Invazīvo augu izplatības un
Rutkovska S.
urbanizācijas procesu saistības
analīze Daugavpils pilsētas
atsevišķos mikrorajonos
Makņa I.,
9. Meža platību izmaiņas
Rutkovska S.
Daugavpils pilsētā 20.gadsimta
laikā
Sardiko V.,
10. Parastās priedes (Pinus
Rutkovska S.
sylvestris) skuju morfometrisko
raksturlielumu izvērtējums
Daugavpilī
Miltiņa S.,
11. Natura 2000 teritorijas
Gruberts D.
„Kinkausku meži” dabas
vērtības un tās ietekmējošie
faktori
Soms J.
12. Potenciālā ūdens erozijas riska
novērtējums augsnes resursu
ilgtspējīgas izmantošanas
kontekstā: Daugavas senielejas
piemērs
Brežģe A., Soms 13. Upju tīkla augšējos posmos
J.,
notiekošo izmaiņu analīze
saistībā ar Eirāzijas bebra
(Castor fiber) darbību
Gruberts D.
14. Dreifa eksperimenti Daugavas
vidustecē pavasara palu laikā
Pučka I.,
15. Rosa rugosa Thunb. un Sorbaria
Rutkovska S
sorbifolia L. augu sabiedrību
izvērtējums Daugavpils pilsētā
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-„Rēzeknes Augstskolas 16.
starptautiskā studentu zinātniskā
konference, sekcija „Cilvēks.
Vide. Tehnoloģijas”
-„-

-„Rēzekne, LATVIJA,
25.04. 2012

-„-

Paidere J.,
Brakovska A.,
Škute R.
Makņa I.,
Rutkovska S.

16. Zooplanktons Geraņimovas-Ilzas
ezerā 2007., 2009. un 2010. gadā

Grišāne L.,
Rutkovska S.

18. Invazīvo augu izplatības un
urbanizācijas procesu saistības
analīze Daugavpils pilsētā
19. Rāznas nacionālā parka
ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko
dabas pieminekļu uzskaites un
aizsardzības aktuālie jautājumi

Boļšija L., Soms
J.

Treijs A., Soms
J.
Jaudzema M.,
Soms J.

Muižniece M.,
Soms J.

Strode S., Soms
J.
Smilgins Ž.,
Soms J.
Vārsbergs J.,
Soms J.

Skrupskis A.,
Soms J.

17. Meža platību izmaiņas
Daugavpils pilsētas atsevišķos
mikrorajonos 20.gadsimta laikā

20. Gravu erozijas tīkla analīze ar
ĢIS un ģeomorfoloģijas
metodēm Burzavas paugurainē
21. Ģeomātikas un lauka pētījumu
metožu pielietojums mūsdienu
eksogēno ģeoloģisko procesu
veida un to norises dinamikas
raksturošanai Daugavas senielejā
22. Ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko
objektu statuss un nepieciešamie
aizsardzības pasākumi
aizsargājamo ainavu apvidū
„Augšdaugava”
23. Kvartāra nogulumu augšējās
daļas atsegumu ģeoloģiskās
izpētes rezultāti Līksnas pagasta
karjerā „Kāpas”
24. Dažādu ģeomātikas metožu
piemērotība Daugavas senielejas
reljefa pētījumiem
25. Daugavas tecējuma Piedrujas –
Jēkabpils posma palu līmeņu
datu bāzes izveidošana un tās
izmantošana vides riska faktoru
analīzei
26. Dabas parka „Daugavas loki”
lielmēroga ģeoloģiskās kartes
izstrādes ArcGIS vidē aktualitāte
un pamatuzdevumi
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Bakalaura studiju programmas ”Vides zinātne” akadēmiskā personāla un
studējošo publikācijas 2011./2012.st. gadā
Monogrāfijas
1. Paidere J., Škute R., 2011. Virpotāji (Rotifera) un to fauna Latvijā. Daugavpils Universitāte. Ķīmijas un
ģeogrāfijas katedra. Ekoloģijas institūts. 272 lpp..

Anonīmi recenzētu un starptautiski pieejamās datu bāzēs iekļautajos zinātniskajos
izdevumos atrodamās zinātniskās publikācijas
1. Kalnina I., Kurjane N., Kirilova E., Klimkane L., Zvagule T., Kirilov G. 2011. Blood albumin alterations and
lymphocyte populations in advanced cancer patients. Journal of Experimental and Integrative Medicine. 1(4):
249-256. ISSN: 1309-4572
2. Kirilova E., Kalnina I., Zvagule T., Gabruseva N., Kurjane N. , Solomenikova I., 2011. Fluorescent study of
human blood plasma albumin alterations induced by ionizing radiation. Journal of Fluorescence 21 (3): 923927 ISSN 1053-0509
3. Iliško E., Soms J., 2011. Geographic distribution of protected sedge species Carex pilosa Scop. in Latvia with
reference to forest ecosystems. In: Proceedings of the 8th International Scientific and Practical Conference
“Environment. Technology. Resources”. Rēzekne, Latvia, 20 – 22 June, 2011. v.2. Rēzekne, pp.24-30. ISSN:
1691-5402; ISBN: 978-9984-44-071-2
4. Rutkovska S., Pučka I., Novicka I. 2011. Analysis of invasive flora in cemetery territories of the city of
Daugavpils. Environment. In: Proceedings of the 8th International Scientific and Practical Conference
“Environment. Technology. Resources”. Rēzekne, Latvia, 20 – 22 June, 2011. v.2. Rēzekne, pp. 344-351.
ISSN: 1691-5402; ISBN: 978-9984-44-071-2
5. Siddlingeshwar B., Hanagodimath S.M., Kirilova E.M., Kirilov G. K., 2011. Photophysical characteristics of
three novel benzanthrone derivatives: Experimental and theoretical estimation of dipole moment. Journal of
Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, 112 (3): 448-456. ISSN: 0022-4073
6. Soms J., Laizāns K., 2011. Application of geographic information systems (GIS) in analysis of geological risk
factors and assessment of geohazards in Daugavpils and Ilūkste districts. In: Proceedings of the 8th
International Scientific and Practical Conference “Environment. Technology. Resources”. Rēzekne, Latvia, 20
– 22 June, 2011. v.1. Rēzekne, pp.325-331. ISSN: 1691-5402; ISBN: 978-9984-44-070-5
7. Soms J., 2011. Ephemeral gullies and factors controlling their development in South-Eastern Latvia (Efemērās
gravas un to veidošanos ietekmējošie faktori dienvidaustrumu Latvijā). Acta Universitatis Latviensis: Earth
and Environmental Sciences, 762: 149-160. ISSN: 1407-2157
8. Soms J., Segliņš V., 2011. Mass movement and gully erosion landform complexes within the territory of the
nature monument ''Sproģu gravas'' located in the Daugava spillway valley (Nogāžu procesu un gravu erozijas
veidotie reljefa kompleksi dabas pieminekļa „Sproģu gravas” ietvertajā Daugavas senielejas daļā). Acta
Universitatis Latviensis: Earth and Environmental Sciences, 762: 161-176. ISSN: 1407-2157
9. Soms J., Kalniņa L., 2011. Studies of morphology and colluvium of old gullies in the Daugava River valley
with respect to the determination of erosion landforms age (Daugavas senielejas vecgravu morfoloģijas un
koluviāli-proluviālo nogulumu pētījumi erozijas formu vecuma noteikšanas iespēju kontekstā). Acta
Universitatis Latviensis: Earth and Environmental Sciences, 767: 75-92. ISSN: 1407-2157

LZP atzītos zinātniskajos izdevumos publicētie raksti
1. Gruberts D., Štrausa B., 2011. A cooperational model of year-round grazing for the benefits of farmers and
floodplain habitats: an example from the Dviete Floodplain Nature Park, Latvia. In: Reihmanis J. (ed.), 2011.
Nordic-Baltic-Belarus solutions in farming for biodiversity. Riga: Latvian Fund of Nature, pp. 62-81.
2. Kirilova E., Ivanova I., 2011. Novel Benzanthrone Dyes: Synthesis and Comparison of Luminescent Properties.
RTU zinātniskie raksti. 1. sēr., Materiālzinātne un lietišķā ķīmija, 23: 29-33.
3. Niktin V., Gorskis M., Mazurs V., 2011. New e-learning platform for Science Education. Latvijas Universitātes
zinātniskie raksti: Ķīmija un dabaszinātņu izglītība, 778: 171-178. ISSN: 1407-2157
4. Soms J., 2011. Development and Morphology of Gullies in the River Daugava Valley, South-Eastern Latvia.
Landform Analysis, 17: 179–188. ISSN: 1429-799X
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Citos zinātniskajos izdevumos publicētie raksti
1.

Avotiņa 1., 2011. Nitrātu koncentrācijas mainība dabas parkā „Daugavas loki”. Krāj.: Cilvēks. Vide.
Tehnoloģijas. 15. starptautiskās studentu zinātniski praktiskās konferences rakstu krājums. Rēzekne, 2011.g.
27.aprīlis. Rēzekne, RA Izdevniecība, 9. – 13.lpp.

2.

Boļšija L., Soms J., 2011. Reljefa formas kā ģeoloģiski-ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi Rāznas nacionālajā
parkā. Krāj.: Cilvēks. Vide. Tehnoloģijas. 15. starptautiskās studentu zinātniski praktiskās konferences
rakstu krājums. Rēzekne, 2011.g. 27.aprīlis. Rēzekne, RA Izdevniecība, 22. – 33.lpp.

3.

Balahonovs Ž., 2011. Hlorofila un zooplanktona vertikālā izplatība kā dziļo ezeru ekoloģiskās kvalitātes
rādītājs. Krāj.: Cilvēks. Vide. Tehnoloģijas. 15. starptautiskās studentu zinātniski praktiskās konferences
rakstu krājums. Rēzekne, 2011.g. 27.aprīlis. Rēzekne, RA Izdevniecība, 14. – 20.lpp.

4.

Bergmane A., Škute R., 2011. Rāznas ezera zooplanktona sugu analīze kā ūdens kvalitātes rādītājs. Krāj.:
Cilvēks. Vide. Tehnoloģijas. 15. starptautiskās studentu zinātniski praktiskās konferences rakstu krājums.
Rēzekne, 2011.g. 27.aprīlis. Rēzekne, RA Izdevniecība, 21. lpp.

5.

Brežģe A., Soms J., 2011. Bebru dambju ietekmes novērtējums dabas parka „Daugavas loki” mazo upju
ielejās. Krāj.: Cilvēks. Vide. Tehnoloģijas. 15. starptautiskās studentu zinātniski praktiskās konferences
rakstu krājums. Rēzekne, 2011.g. 27.aprīlis. Rēzekne, RA Izdevniecība, 34. – 41.lpp.

6.

Frīda V., 2011. 21. Eglaines upes ūdens bioloģiskā kvalitāte. Krāj.: Cilvēks. Vide. Tehnoloģijas. 15.
starptautiskās studentu zinātniski praktiskās konferences rakstu krājums. Rēzekne, 2011.g. 27.aprīlis.
Rēzekne, RA Izdevniecība, 56. – 60.lpp.

7.

Jaudzema M., Soms J., 2011. Daugavas gultnes stāvokļa izmaiņu novērtējums dabas parka „Daugavas loki”
teritorijā. Krāj.: Cilvēks. Vide. Tehnoloģijas. 15. starptautiskās studentu zinātniski praktiskās konferences
rakstu krājums. Rēzekne, 2011.g. 27.aprīlis. Rēzekne, RA Izdevniecība, 61. – 68.lpp.

8.

Jukša A., Mičule S., 2011. Ainavas struktūras izmaiņas Daugavpils pilsētas centra mikrorajonā no 20. gs.
sākuma līdz mūsdienām. Krāj.: Cilvēks. Vide. Tehnoloģijas. 15. starptautiskās studentu zinātniski praktiskās
konferences rakstu krājums. Rēzekne, 2011.g. 27.aprīlis. Rēzekne, RA Izdevniecība, 69. – 75.lpp.

9.

Kurms A., Soms J., 2011. Kvartāra nogulumu atsegumi Daugavas senielejā kā dabas parka „Daugavas loki”
ģeodaudzveidības sastāvdaļa. Krāj.: Cilvēks. Vide. Tehnoloģijas. 15. starptautiskās studentu zinātniski
praktiskās konferences rakstu krājums. Rēzekne, 2011.g. 27.aprīlis. Rēzekne, RA Izdevniecība, 104. –
111.lpp.

10. Lociks A., 2011. Līksnas upes ūdeņu kvalitātes mainība tās tecējumā. Krāj.: Cilvēks. Vide. Tehnoloģijas. 15.
starptautiskās studentu zinātniski praktiskās konferences rakstu krājums. Rēzekne, 2011.g. 27.aprīlis.
Rēzekne, RA Izdevniecība, 137. – 142.lpp.
11. Lubāne L., 2011. Azokrāsvielu fotostabilitātes pētīšana izmantojot spektrofometru. Krāj.: Cilvēks. Vide.
Tehnoloģijas. 15. starptautiskās studentu zinātniski praktiskās konferences rakstu krājums. Rēzekne, 2011.g.
27.aprīlis. Rēzekne, RA Izdevniecība, 143. lpp.
12. Muižniece E., Soms J., 2011. Ieapaļās negatīvās reljefa formas („Valna dūbes”) Daugavas senielejā –
morfoloģija un ieteikumi to aizsardzībai. Krāj.: Cilvēks. Vide. Tehnoloģijas. 15. starptautiskās studentu
zinātniski praktiskās konferences rakstu krājums. Rēzekne, 2011.g. 27.aprīlis. Rēzekne, RA Izdevniecība,
173. – 183.lpp.
13. Sardiko V., 2011. Parastās priedes (Pinus sylvestris L.) skuju nekrožu uzskaites metode Daugavpils gaisa
kvalitātes raksturojumā. Krāj.: Cilvēks. Vide. Tehnoloģijas. 15. starptautiskās studentu zinātniski praktiskās
konferences rakstu krājums. Rēzekne, 2011.g. 27.aprīlis. Rēzekne, RA Izdevniecība, 213. – 217.lpp.
14. Semjonovs V., Soms J., 2011. Poguļankas upītes lejtece kā komplekss dabas piemineklis. Krāj.: Cilvēks. Vide.
Tehnoloģijas. 15. starptautiskās studentu zinātniski praktiskās konferences rakstu krājums. Rēzekne, 2011.g.
27.aprīlis. Rēzekne, RA Izdevniecība, 218. – 224.lpp.
15. Strode S., Soms J., 2011. Iekšzemes kāpu masīvs Daugavpils novadā. Krāj.: Cilvēks. Vide. Tehnoloģijas. 15.
starptautiskās studentu zinātniski praktiskās konferences rakstu krājums. Rēzekne, 2011.g. 27.aprīlis.
Rēzekne, RA Izdevniecība, 243. – 249.lpp.
16. Šopole I., Gruberts D., 2011. Dažādas intensitātes UV starojuma atkārtošanās iespējamība dabas parkā
„Dvietes paliene”. Krāj.: Cilvēks. Vide. Tehnoloģijas. 15. starptautiskās studentu zinātniski praktiskās
konferences rakstu krājums. Rēzekne, 2011.g. 27.aprīlis. Rēzekne, RA Izdevniecība, 250. – 251.lpp.
17. Tēts K., 2011. Termālās stratifikācijas loma zooplanktona vertikālajā izplatībā kā dziļo ezeru ekoloģiskās
kvalitātes rādītājs. Krāj.: Cilvēks. Vide. Tehnoloģijas. 15. starptautiskās studentu zinātniski praktiskās
konferences rakstu krājums. Rēzekne, 2011.g. 27.aprīlis. Rēzekne, RA Izdevniecība, 252.lpp.
18. Treijs A., Soms J., 2011. Plakanvirsas pauguri kā savdabīgi reljefa veidojumi un potenciālie dabas pieminekļi
Burzavas paugurainē. Krāj.: Cilvēks. Vide. Tehnoloģijas. 15. starptautiskās studentu zinātniski praktiskās
konferences rakstu krājums. Rēzekne, 2011.g. 27.aprīlis. Rēzekne, RA Izdevniecība, 253. – 261.lpp.
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19. Varslavāne E., Soms J., 2011. Mūsdienu eksogēno ģeoloģisko procesu dinamikas novērtēšana ar
dendroģeomorfoloģijas metodēm. Krāj.: Cilvēks. Vide. Tehnoloģijas. 15. starptautiskās studentu zinātniski
praktiskās konferences rakstu krājums. Rēzekne, 2011.g. 27.aprīlis. Rēzekne, RA Izdevniecība, 262. –
269.lpp.

Konferenču tēzes
1.

Dmitrijeva O., Gorskis M., 2011. Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības organizēšana, vadīšana un
vērtēšana. Krāj.: Ķīmijas izglītība 2011. Rakstu krājums. Starptautiskā zinātniski metodiskā konference.
2011. gada 14.-15. novembris. Rīga: LU Akad. apgāds, 40.-47. lpp.

2.

Dyubko T.S., Kirilova E.M., Kalnina I., Sokolyk O.A., Kozin Y., Pereverzev N.V., 2011. Application of
Amino Benzanthrone Based Fluorescent Probes for Studying of Erythrocytes under Ozonetherapy
Procedures. In: Book of abstracts of the XII international conference “Methods and Applications of
Fluorescence MAF12”, 2011, September 11-14, Strasbourg, France.

3.

Gonta S., Savenkova L., Krallisa I., Dzene A., Tupureina V., Kirilova E., 2011. Effect of iron
concentrationnin growth medium on poly B-hydroxybutyrate production in Azotobacter chroococcum and
physical and mechanical properties of the polymer. In: Book of abstracts of the 4th International Conference
on Environmental, Industrial, and Applied Microbiology (BioMicroWorld 2011), 2011, September 14-16,
Torremolinos, Spain, p. 649

4.

Kalnina I., Kirilova E., Zvagule T., Kurjane N., Kirilovs G., 2011. Fluorescent probe DSM in studies of
functional state of beta- adrenoreactive system in man and animals. In: Book of abstracts of the 36th FEBS
Congress „Biochemistry for Tomorrows Medicine” 2011, June 25-30, Torino, Italy.

5.

Kalniņa I., Kirilova E., Klimkane L., Zvagule T., Kurjane N., Kirilov G., Bruvere R., Gorbenko G., Dyubko
T., 2011. Fluorescent studies of human blood plasma albumin alterations and lymphocytes subpopulations in
colorectal cancer patients, In: Book of abstracts of the 2nd Annual World Congress of Immunodiseases and
Immunotherapy (WCIT-2011), 2011, November 18-20, Guangzhou, China.

6.

Kastorna A.P., Vus K.O., Trusova V.M., Gorbenko G.P., Kirilova E.M., Kirilov G., Kalnina I., 2011. Novel
aminobenzanthrone dye as a new fluorescent marker for amyloid fibril detection and evaluation of its
toxicity. In: Book of abstracts of the 2nd international conference of young scientists “Fundamental and
applied research in biology”. 2011, September 19-22, Donetsk, p. 239-240.

7.

Kirilov G.K. , Bulanov A.S., Fleisher M., Mihailova I., Kirilova E.M., 2011. Spectroscopic analysis of thin
films fabricated from benzanthrone luminescent dye. In: Book of abstracts of the 1th International
Conference on Nanomaterials: Applications and Properties. 2011, September 27-30, Alushta, Ukraine, p.
312-316.

8.

Kirilova E.M., Ivanova I.D., Puchkin A.I., Belyakov S.V., 2011. Spectroscopic and structural investigation of
newly synthesized amidino derivatives of benzanthrone. In: Book of abstracts of the 4th International
Symposium on Advances in Synthetic and Medicinal Chemistry, 2011, August 21-25, St. Petersburg,
Russia.

9.

Nikitin V., Gorskis M., Mazurs V., 2011. New e-learning platform for science education. In.: VIIIth IOSTE
Symposium for Central and Eastern Europe. Science and Technology Education: Trends and Main
Tendences in the 21st Century. 2011, November 30 - December 3. Riga, University of Latvia, p. 171-178.

10. Osipovs S., Puchkins A.I., 2011. Selective analysis of polyaromatic hydrocarbons and phenols. In: Book of
abstracts of the 16th European Conference on Analytical Chemistry „EUROanalysis 16”. Belgrad, Serbia, 11
- 15 September, 2011.
11. Paidere J., Brakovska A., Stepanova M. 2011. Limnocolanus macrurus G.O.Sars 1863 and Eurytemora
lacustris (Poppe 1887) as indicator of the Latvian salmonid water lakes trophy. In: Book of abstract of the
2nd International Conference Bioindication in monitoring of freshwater ecosystems, 10-14 October 2011,
St. Petersburg, Russia.
12. Paidere J., Brakovska A., Škute R., Stepanova M., Bardačenko V., 2011. Vertical distribution of zooplankton
in the deepest Latvian lake Dridzis in summer 2010. In: Book of abstracts of the IV International Scientific
Conference „Lake ecosystems: biological processes, antropogenic transformation, water quality”. September
12–17, 2011, Minsk – Naroch. Publishing center BSU. c 123.
13. Prusakova L., Gorskis M., 2011. Diferencēta pieeja pamatskolas skolēnu sasniegumu vērtēšanai ķīmijas
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Bakalaura studiju programmas ”Vides zinātne” studējošo aptaujas anketas
paraugs un anketēšanas datu apstrādes paraugs
DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE
ABSP “Vides zinātne” 2.studiju gada studējošo 2011./2012. st.g. 3.semestra
APTAUJA
Šī aptauja tiek veikta, lai vērtētu un turpmāk uzlabotu studiju kursa “Dabas aizsardzība” kvalitāti. Lūdzu novērtējiet
attiecīgā studiju kursa nodarbības formas rādītāju pēc 10 punktu sistēmas, apvelkot tabulā jūsu vērtējumam atbilstošo
balli. Aprakstošajos punktos atbildiet īsi un kodolīgi! Aptauja ir anonīma. Aptaujas formas var saņemt un aizpildīt
elektroniskā veidā, nosūtot pieprasījumu uz adresi juris.soms@dau.lv. Pateicamies par atsaucību!

Lekciju kurss
Kritērijs

Vērtējums
Neapmierinoši

Izcili

Laika izmantošana
Nodarbību struktūra
Uzskates un izdales materiāli
Vadīšanas metodes
Tehniska aprīkojuma izmantošana
Satura atbilstība programmai
Saprotamība
Lektora kontakts ar auditoriju

10
10
10
10
10
10
10
10

Vielas izklāsta temps

pārāk ātrs

9
9
9
9
9
9
9
9

8
8
8
8
8
8
8
8

7
7
7
7
7
7
7
7

6
6
6
6
6
6
6
6

5
5
5
5
5
5
5
5

4
4
4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1

pieņemams, taču
nedaudz par lēnu pārāk lēns

optimāls

Jūsu piebildes par lekcijām (piem., patika uzskates līdzekļi, lektors runā pārāk klusi, lieto pārāk
daudz svešvārdu, izceļas ar liekvārdību, zema valodas kultūra, telpā slikts apgaismojums un tml.)

Laboratorijas drabi, praktiskie darbi un semināri
Kritērijs
Laika izmantošana
Nodarbību struktūra
Vadīšanas metodes
Satura atbilstība programmai
Saprotamība
Lektora kontakts ar auditoriju
Vielas izklāsta temps

Vērtējums
Neapmierinoši

Izcili

10
10
10
10
10
10

9
9
9
9
9
9

8
8
8
8
8
8

pārāk ātrs

7
7
7
7
7
7

6
6
6
6
6
6

5
5
5
5
5
5

4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1

pieņemams, taču pārāk lēns
nedaudz par lēnu

optimāls

Zināšanu novērtēšana (kolokviji, testi, kontroldarbi, eksāmena darbs)
Kritērijs
Zināšanu vērtēšanas objektivitāte no pasniedzēja
puses
Pārbaudes formas apjoma atbilstība kursa saturam

Vērtējums
Neapmierinoši

Izcili

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Citi priekšlikumi un ieteikumi lektoram
Kurss kopumā Vai kurss veicināja Jūsu interesi un attīstīja izpratni par tajā aplūkotajām problēmām?
10 9 8 7 6 5 4
3
2
1
Kā Jūs vērtējat savu individuālo studiju darbu
10 9 8 7 6 5 4

3

2

1
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Akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Vides zinātne” 2. studija gada studējošo
APTAUJAS
rezultātu kopsavilkums par 2011./2012. studiju gada 3. semestri

Ainavu zinātne

Mikrobioloģija

Augsnes zinātne

Ievads Zemes
tālizpētē

8,50
8,50
8,19
8,56
8,94
8,88
8,88
8,63

8,65

8,83

8,73

8,43

8,65

8,32

8,50

8,39

8,43

8,91

8,67

8,83

8,78

8,36

8,44

8,43

8,26

8,65

8,87

8,61

8,61

8,50

8,44

8,57

8,61

8,91

8,67

8,52

8,87

8,55

8,56

8,48

8,17

8,96

8,73

8,52

8,74

8,50

8,44

8,48
8,44

8,00
8,36

8,78
8,84

8,67
8,72

8,57
8,58

8,70
8,72

8,50
8,45

8,63
8,50

Ievads Zemes
tālizpētē

Bioģeogrāfija

8,27
8,23
8,27
8,18
8,41
8,09
8,14
8,23

Bioģeogrāfija

Pasaules reģionāla
ģeogrāfija

8,91
8,83
8,57
8,65
8,83
8,70
8,70
8,74

Pasaules reģionāla
ģeogrāfija

Ievads vides
ķīmijā

8,17
8,39
8,35
8,26
8,35
8,48
8,57
8,37

Ainavu zinātne

Mikrobioloģija

8,39

8,30

9,00

8,73

8,57

8,61

8,36

8,94

Pārbaudes formas apjoma
atbilstība kursa saturam

8,87

8,57

8,91

8,93

8,91

8,78

8,64

8,94

Dabas aizsardzība

Ievads vides
ķīmijā

Pasaules reģionāla
ģeogrāfija

Bioģeogrāfija

Ievads Zemes
tālizpētē

Augsnes zinātne

Ainavu zinātne

Mikrobioloģija

Augsnes zinātne

Vērtējums (0 – 10 balles)

Zināšanu vērtēšanas objektivitāte
no pasniedzēja puses

8,43

8,13

8,65

8,47

8,30

8,39

8,36

8,94

Studiju kursa
nosaukums

Laboratorijas
darbi, semināru
nodarbības

8,87
8,73
8,53
8,60
8,93
8,80
8,67
8,73

8,30

Kritērijs
Laika izmantošana
Nodarbību struktūra
Vadīšanas metodes
Satura atbilstība programmai
Saprotamība
Lektora kontakts ar auditoriju
vid.=

8,78
8,74
8,48
8,61
9,04
9,09
8,83
8,80

Ievads vides
ķīmijā

8,57
8,13
6,91
7,78
8,57
7,91
8,04
7,99

Dabas aizsardzība

Vērtējums (0 – 10 balles)
8,22
8,30
8,48
8,35
8,43
8,48
8,78
8,43

Dabas aizsardzība

Studiju kursa
nosaukums

Lekciju kurss

Kritērijs
Laika izmantošana
Nodarbību struktūra
Uzskates un izdales materiāli
Vadīšanas metodes
Satura atbilstība programmai
Saprotamība
Lektora kontakts ar auditoriju
vid.=

Studiju kursa
nosaukums

Zināšanu
novērtēšana
(kolokviji,
testi,
eksāmens)

Kritērijs

Kurss kopumā: Vai kurss veicināja Jūsu
interesi un attīstīja izpratni par tajā
aplūkotajām problēmām?

Vērtējums (0 – 10 balles)

6. P. 2

7. pielikums

Bakalaura studiju programmas ”Vides zinātne” studējošo aptaujas anketu
apstrādes rezultāti par 2002./2003. st. g. līdz 2011./2012. st. g.

novērtējums

Vides zinātne
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

teorētiskās
nodarbības
praktiskās
nodarbības
teorētiskās
nodarbības
praktiskās
nodarbības

studiju gads

novērtējums

Vides bioloģijas pamati
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

teorētiskās
nodarbības
praktiskās
nodarbības
teorētiskās
nodarbības
praktiskās
nodarbības

studiju gads

7. P. 1

7. pielikums

novērtējums

Vispārīgā un neorganiskā ķīmija
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

teorētiskās
nodarbības

praktiskās
nodarbības
teorētiskās
nodarbības
praktiskās
nodarbības

studiju gads

novērtējums

Fiziskās ģeogrāfijas pamati
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

teorētiskās
nodarbības
praktiskās
nodarbības
teorētiskās
nodarbības
praktiskās
nodarbības

studiju gads

Vispārīgā ģeoloģija
12

novērtējums

10

teorētiskās
nodarbības

8

praktiskās
nodarbības

6
,
4

teorētiskās
nodarbības

2

praktiskās
nodarbības

0

studiju gads

7. P. 2

7. pielikums

novērtējums

Cilvēka ģeogrāfija
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

teorētiskās
nodarbības
praktiskās
nodarbības
teorētiskās
nodarbības
praktiskās
nodarbības

studiju gads

novērtējums

Klimatoloģija ar meteoroloģijas pamatiem
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

teorētiskās
nodarbības
praktiskās
nodarbības
teorētiskās
nodarbības
praktiskās
nodarbības

studiju gads

novērtējums

Organiskā ķīmija
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

teorētiskās
nodarbības
praktiskās
nodarbības
teorētiskās
nodarbības
praktiskās
nodarbības

studiju gads

7. P. 3

7. pielikums

novērtējums

Matemātiskās metodes dabas zinātnēs
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

teorētiskās
nodarbības
praktiskās
nodarbības
teorētiskās
nodarbības
praktiskās
nodarbības

studiju gads

novērtējums

Kartogrāfija
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

teorētiskās
nodarbības
praktiskās
nodarbības
teorētiskās
nodarbības
praktiskās
nodarbības

studiju gads

novērtējums

Ģeomorfoloģija
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

teorētiskās
nodarbības
praktiskās
nodarbības
teorētiskās
nodarbības
praktiskās
nodarbības

studiju gads

7. P. 4

7. pielikums

novērtējums

Hidroekoloģija
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

teorētiskās
nodarbības
praktiskās
nodarbības

teorētiskās
nodarbības
praktiskās
nodarbības

studiju gads

novērtējums

1.stud.g. lauka kurss
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

lauka kurss

lauka kurss

studiju gads

novērtējums

Augsnes zinātne
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

teorētiskās
nodarbības
praktiskās
nodarbības
teorētiskās
nodarbības
praktiskās
nodarbības

studiju gads

7. P. 5

7. pielikums

novērtējums

Pasaules reģionālā ģeogrāfija
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

teorētiskās
nodarbības
praktiskās
nodarbības
teorētiskās
nodarbības
praktiskās
nodarbības

studiju gads

novērtējums

Vides ķīmija
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

teorētiskās
nodarbības
praktiskās
nodarbības
teorētiskās
nodarbības
praktiskās
nodarbības

studiju gads

novērtējums

Dabas aizsardzība
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

teorētiskās
nodarbības
praktiskās
nodarbības
teorētiskās
nodarbības
praktiskās
nodarbības

studiju gads

7. P. 6

7. pielikums

novērtējums

Ainavu zinātne
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

teorētiskās
nodarbības
praktiskās
nodarbības
teorētiskās
nodarbības
praktiskās
nodarbības

studiju gads

novērtējums

Bioģeogrāfija
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

teorētiskās
nodarbības
praktiskās
nodarbības
teorētiskās
nodarbības
praktiskās
nodarbības

studiju gads

novērtējums

Ievads zemes tālizpētē
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

teorētiskās
nodarbības
praktiskās
nodarbības
teorētiskās
nodarbības
praktiskās
nodarbības

studiju gads

7. P. 7

7. pielikums

novērtējums

Ilgtspējīgas attīstības koncepcija un prakse
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

teorētiskās
nodarbības
praktiskās
nodarbības
teorētiskās
nodarbības
praktiskās
nodarbības

studiju gads

novērtējums

Vides monitorings un tā metodes
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

teorētiskās
nodarbības
praktiskās
nodarbības
teorētiskās
nodarbības
praktiskās
nodarbības

studiju gads

Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas
12

novērtējums

10
8
6

teorētiskās
nodarbības

4

praktiskās
nodarbības

2

teorētiskās
nodarbības

0

praktiskās
nodarbības

studiju gads

7. P. 8

7. pielikums
Atkritumu apsaimniekošana
10
9

novērtējums

8
7
6

teorētiskās
nodarbības

5

praktiskās
nodarbības

4
3

teorētiskās
nodarbības

2
1

praktiskās
nodarbības

0

studiju gads

Lauksaimniecības ekoloģija
10

novērtējums

9
8
7
6

teorētiskās
nodarbības

5
4
3

praktiskās
nodarbības
teorētiskās
nodarbības

2
1

praktiskās
nodarbības

0

studiju gads

Baltijas jūras reģions un vides aizsardzība
10

9

novērtējums

8
7
6

teorētiskās
nodarbības

5

praktiskās
nodarbības

4

3

teorētiskās
nodarbības

2
1

praktiskās
nodarbības

0

studiju gads

7. P. 9

7. pielikums

novērtējums

Hidroloģija
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

teorētiskās
nodarbības
praktiskās
nodarbības
teorētiskās
nodarbības
praktiskās
nodarbības

studiju gads

novērtējums

2.stud.g.lauka kurss
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

lauka kurss
lauka kurss

studiju gads

novērtējums

Vides ētika un filozofija
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

teorētiskās
nodarbības
praktiskās
nodarbības
teorētiskās
nodarbības
praktiskās
nodarbības

studiju gads

7. P. 10

7. pielikums
Vides piesārņojums un tā analīzes metodes
10
9

novērtējums

8
7
6
teorētiskās
nodarbības

5
4

praktiskās
nodarbības

3
2

teorētiskās
nodarbības

1

praktiskās
nodarbības

0

studiju gads

Vides politika un pārvalde
10
9

novērtējums

8

7
6
5
4
3
2

teorētiskās
nodarbības
praktiskās
nodarbības
teorētiskās
nodarbības

1

praktiskās
nodarbības

0

studiju gads

Vides tiesības un likumdošana
10
9

novērtējums

8
7

teorētiskās
nodarbības

6
5

praktiskās
nodarbības

4

3

teorētiskās
nodarbības

2
1

praktiskās
nodarbības

0

studiju gads

7. P. 11

7. pielikums
Ģeotelpiskās analīzes metodes vides zinātnē
10
9

novērtējums

8

7

teorētiskās
nodarbības

6
5

praktiskās
nodarbības

4
3

teorētiskās
nodarbības

2
1

praktiskās
nodarbības

0

studiju gads

Dabas resursu izmantošanas stratēģija
10
9

novērtējums

8
7
6

teorētiskās
nodarbības

5

praktiskās
nodarbības

4
3

teorētiskās
nodarbības

2

1

praktiskās
nodarbības

0

studiju gads

novērtējums

Latvijas ģeogrāfija
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

teorētiskās
nodarbības
praktiskās
nodarbības
teorētiskās
nodarbības
praktiskās
nodarbības

studiju gads

7. P. 12

7. pielikums
Bioloģiskā daudzveidība
10
9

novērtējums

8
7
teorētiskās
nodarbības

6
5

praktiskās
nodarbības

4
3

teorētiskās
nodarbības

2
1

praktiskās
nodarbības

0

studiju gads

Plānošanas pamati
10
9

novērtējums

8
7

teorētiskās
nodarbības

6
5

praktiskās
nodarbības

4
3

teorētiskās
nodarbības

2
1

praktiskās
nodarbības

0

studiju gads

novērtējums

Ietekmes uz vidi novērtējums
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

teorētiskās
nodarbības
praktiskās
nodarbības
teorētiskās
nodarbības
praktiskās
nodarbības

studiju gads

7. P. 13

7. pielikums

novērtējums

Ekotoksikoloģija
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

teorētiskās
nodarbības

praktiskās
nodarbības
teorētiskās
nodarbības
praktiskās
nodarbības

studiju gads

novērtējums

Ilgtspējīga attīstība Baltijas jūras reģionā
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

teorētiskās
nodarbības
praktiskās
nodarbības
teorētiskās
nodarbības
praktiskās
nodarbības

studiju gads

novērtējums

Vides ekonomika
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

teorētiskās
nodarbības

praktiskās
nodarbības
teorētiskās
nodarbības
praktiskās
nodarbības

studiju gads

7. P. 14

7. pielikums

novērtējums

Mežu tipoloģija
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

teorētiskās
nodarbības
praktiskās
nodarbības
teorētiskās
nodarbības
praktiskās
nodarbības

studiju gads

novērtējums

3.stud.g.lauka kurss
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

lauka kurss
lauka kurss

studiju gads

7. P. 15

8. pielikums
DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDENTU APTAUJAS ANKETA
par 2011./2012. st. gadu
CIENĪJAMAIS STUDENT!
Piedāvātās anketas mērķis – noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa gaitu un
kvalitāti. Lūdzam izteikt savus vērtējumus un viedokļus, jo aptaujas dati tiks izmantoti ar nolūku
pozitīvi ietekmēt studiju procesu, balstoties uz studentu domām un priekšlikumiem.
Fakultāte: Dabaszinātņu un matemātikas
Studiju programma: Vides zinātne
Kurss: 1. studiju gads

programmas direktors:
doc. J.Soms

Vispirms, novērtējiet, lūdzu, pēdējā gada laikā apgūtos studiju kursus
(sk. A. tabulu).
1.1
Novērtējiet studiju kursa svarīguma 1.2
Novērtējiet pasniegšanas līmeni, kur:
pakāpi piecu baļļu sistēmā, kur:
5 - ļoti svarīgs
5 - ļoti augsts
4 - svarīgs
4 - augsts
3 - vidēji svarīgs
3 - vidējs
2 - nesvarīgs
2 - zems
1 - nav vajadzīgs
1 – ļoti zems
1.

1.3

Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits attiecīgajā studiju kursā
jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiņām (=).

A.tabula
Studiju kursa nosaukums

Studiju kursa
svarīgums

Pasniegšanas
līmenis

4,5

4,7

3,6

3,8

4,4

4,4

4,1

3,5

4,5

4,7

4,3

4,9

4,0

4,2

4,5

4,7

4,1

3,6

4,3

4,1

4,6

4,9

1. Ievads vides zinātnē
2. Vides bioloģijas pamati
3. Vispārīgā ekoloģija
4. Vispārīgā un neorganiskā
ķīmija
6. Fiziskās ģeogrāfijas pamati
7. Vispārīgā ģeoloģija
8. Cilvēka ģeogrāfija
9. Klimatoloģija ar
meteoroloģijas pamatiem
10. Organiskā ķīmija
11. Kartogrāfija
12. Ģeomorfoloģija

Izmaiņas kursa
apjomā
„+”-13%
„-„- 0%
„=”- 87%
„+”-0%
„-„- 27%
„=”- 73%
„+”- 7%
„-„- 7%
„=”- 86%
„+”- 6%
„-„- 27%
„=”- 67%
„+”- 7%
„-„-0 %
„=”- 93%
„+”- 13%
„-„- 7%
„=”- 80%
„+”-7%
„-„- 27%
„=”- 66%
„+”- 13%
„-„-7%
„=”- 80%
„+”-7%
„-„- 13%
„=”- 80%
„+”- 13%
„-„- 13%
„=”- 74%
„+”- 13%
„-„- 13%
„=”- 74%

8. P. 1

8. pielikums
13. Hidroekoloģija
4,5

4,1

4,0

4,4

3,9

4,2

14. Matemātiskās metodes
dabas zinātnēs
15. Fizikālās pētījumu
metodes

„+”- 27%
„-„- 7%
„=”- 66%
„+”- 0%
„-„- 0%
„=”- 100%
„+”- 7%
„-„- 0%
„=”- 93%

16. Lauka kurss vides zinātnē

B.tabula
2.

Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju programma kopumā?

1.
2.
3.
4.
5.

Pilnīgi apmierina 33%
Pamatā apmierina 67%
Daļēji apmierina 0%
Neapmierina
Pilnīgi neapmierina un es vēlos aiziet no
universitātes

3.

Kā Jūs vērtējat studiju procesa nodrošinājumu ar mācību
literatūru un metodiskajiem materiāliem?

1.
2.

Pietiekams 53%
Nepietiekams 47%

4.

Vai Jūs studiju procesā izmantojat datortehniku?

1.
2.
3.

Jā, bieži 100%
Jā, bet reti. Kāpēc?
Nē. Kāpēc?

5.

Vai Jūs studiju procesā izmantojat Internet?

1.
2.

Jā, bieži 100%
Jā, bet reti. Kāpēc?

3.

Nē. Kāpēc?

6.

Vai izvēles kursu piedāvājums ir pietiekams?

1.
2.

Jā 80%
Nē 20%

7.

Vai studiju programmas nodrošinājums ar vieslektoriem ir
pietiekams?

1.
2.

Jā 73%
Nē 27%

8.

Kā Jūs vērtējat sadarbību ar mācībspēkiem?

1.
2.

Apmierinoša 93%
Neapmierinoša 7%

9.

Kā Jūs vērtējat studiju programmas realizēšanu kopumā?

1.
2.
3.

Apmierinoši 100%
Neapmierinoši
Cita atbilde

10.

Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju programmas kvalitātes
uzlabošanā?

Samazināt stundu skaitu lauku kursā
Papildināt ar latviešu literatūru mācībgrāmatas
Pietrūkst materiālu labākai kursa uztveršanai un
saprotamībai
Paplašināt izvēles kursu klāstu (piem. ar sist.
botāniku)
Palielināt angļu val. kursa apjomu.
Aicināt vieslektorus
Vajag vairāk praktisku nodarbību, dažādi
projekti utt.

8. P. 2

8. pielikums
DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDENTU APTAUJAS ANKETA
par 2011./2012. st. gadu
CIENĪJAMAIS STUDENT!
Piedāvātās anketas mērķis – noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa gaitu un
kvalitāti. Lūdzam izteikt savus vērtējumus un viedokļus, jo aptaujas dati tiks izmantoti ar nolūku
pozitīvi ietekmēt studiju procesu, balstoties uz studentu domām un priekšlikumiem.
Fakultāte: Dabaszinātņu un matemātikas
Studiju programma: Vides zinātne
Kurss: 2. studiju gads

programmas direktors:
doc. J.Soms

1. Vispirms, novērtējiet, lūdzu, pēdējā gada laikā apgūtos studiju kursus
(sk. A. tabulu).
1.1
543211.3

Novērtējiet studiju kursa svarīguma
pakāpi piecu baļļu sistēmā, kur:
ļoti svarīgs
svarīgs
vidēji svarīgs
nesvarīgs
nav vajadzīgs

1.2

Novērtējiet pasniegšanas līmeni, kur:

5 - ļoti augsts
4 - augsts
3 - vidējs
2 - zems
1 – ļoti zems

Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits attiecīgajā studiju kursā
jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiņām (=).

A.tabula
Studiju kursa nosaukums

Studiju kursa
svarīgums

Pasniegšanas
līmenis

4,50

4,29

4,43

4,07

4,14

4,00

4,50

3,93

3,93

3,93

4,00

3,82

4,36

4,21

4,64

4,29

4,86

4,29

3,86

3,29

4,00
4,64

4,00
4,29

1. Augsnes zinātne
2. Pasaules reģionālā
ģeogrāfija
3. Ievads vides ķīmijā
4. Dabas aizsardzība
5. Ainavu zinātne
6. Bioģeogrāfija
7. Ievads Zemes tālizpētē
8. Vides monitorings un tā
metodes
9. Ģeogrāfiskās informācijas
sistēmas
10. Atkritumu
apsaimniekošana
11. Lauksaimn. ekoloģija
12. Baltijas jūras reģions un

Izmaiņas kursa
apjomā
„+”-0 %
„-„- 21%
„=”- 79%
„+”-0 %
„-„- 14%
„=”- 86%
„+”- 7%
„-„- 36%
„=”- 57%
„+”7%
„-„- 7%
„=”- 86%
„+”- 0%
„-„- 250%
„=”-50 %
„+”- 0%
„-„- 7%
„=”- 93%
„+”- 0%
„-„- 14%
„=”- 86%
„+”- 0%
„-„- 14%
„=”- 86%
„+”-29%
„-„- 14%
„=”- 57%
„+”- 7%
„-„- 21%
„=”-72%
„+”-0 %
„-„- 14%
„=”- 86%
„+”- 7%

8. P. 3

8. pielikums
vides aizsardzība
13. Hidroloģija
4,57

4,36

3,33

3,92

4,07

4,00

3,36

3,93

14.Filosofija
15. Ilgtspējīgas attīstības
koncepcija un prakse
16. Vides ētika un filosofija
16. Lauka kurss vides zinātnē

„-„- 7%
„=”-86 %
„+”- 7%
„-„- 14%
„=”-79%
„+”- 0%
„-„- 43%
„=”- 57%
„+”- 0%
„-„- 21%
„=”- 79%
„+”- 0%
„-„- 43%
„=”- 57%
„+”- 0%
„-„- 25%
„=”- 75%

B.tabula
2.

Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju programma kopumā?

1.
2.
3.
4.
5.

Pilnīgi apmierina 43%
Pamatā apmierina 50%
Daļēji apmierina 7%
Neapmierina
Pilnīgi neapmierina un es vēlos aiziet no
universitātes

3.

Kā Jūs vērtējat studiju procesa nodrošinājumu ar mācību
literatūru un metodiskajiem materiāliem?

1.
2.

Pietiekams 86%
Nepietiekams 14%

4.

Vai Jūs studiju procesā izmantojat datortehniku?

1.
2.
3.

Jā, bieži 100%
Jā, bet reti. Kāpēc?
Nē. Kāpēc?

5.

Vai Jūs studiju procesā izmantojat Internet?

1.
2.

Jā, bieži 100%
Jā, bet reti. Kāpēc?

3.

Nē. Kāpēc?

6.

Vai izvēles kursu piedāvājums ir pietiekams?

1.
2.

Jā 93%
Nē 7%

7.

Vai studiju programmas nodrošinājums ar vieslektoriem ir
pietiekams?

1.
2.

Jā 57%
Nē 43%

8.

Kā Jūs vērtējat sadarbību ar mācībspēkiem?

1.
2.

Apmierinoša 93%
Neapmierinoša 7%

9.

Kā Jūs vērtējat studiju programmas realizēšanu kopumā?

1.
2.
3.

Apmierinoši 100%
Neapmierinoši
Cita atbilde
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10.

Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju programmas kvalitātes
uzlabošanā?

Ieviest konsultāciju laikus, lai optimizētu studiju
programmas darbu
It kā viss apmierina, bet problēmas radās rakstot
kursa darbu, jo nebija saprašanas, kas tas ir.
Būtu labi, ja sākumā savāktu visu kursu un
novadītu lekciju, kā un kas jāraksta utt.
Vairāk izvēles kursu, būtu labi, ja nebūtu
jāizvēlas starp 2 lekciju kursiem piemēram,
starp filozofiju un ētiku, bet gan starp vairākiem
- filozofija un ētika nesaista nemaz.

8. P. 5
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DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDENTU APTAUJAS ANKETA
par 2011./2012. st. gadu
CIENĪJAMAIS STUDENT!
Piedāvātās anketas mērķis – noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa gaitu un
kvalitāti. Lūdzam izteikt savus vērtējumus un viedokļus, jo aptaujas dati tiks izmantoti ar nolūku
pozitīvi ietekmēt studiju procesu, balstoties uz studentu domām un priekšlikumiem.
Fakultāte: Dabaszinātņu un matemātikas
Studiju programma: Vides zinātne
Kurss: 3. studiju gads

programmas direktors:
doc. J.Soms

1. Vispirms, novērtējiet, lūdzu, pēdējā gada laikā apgūtos studiju kursus
(sk. A. tabulu).
1.1
543211.3

Novērtējiet studiju kursa svarīguma
pakāpi piecu baļļu sistēmā, kur:
ļoti svarīgs
svarīgs
vidēji svarīgs
nesvarīgs
nav vajadzīgs

1.2

Novērtējiet pasniegšanas līmeni, kur:

5 - ļoti augsts
4 - augsts
3 - vidējs
2 - zems
1 – ļoti zems

Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits attiecīgajā studiju kursā
jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiņām (=).

A.tabula
Studiju kursa nosaukums

Studiju kursa
svarīgums

Pasniegšanas
līmenis

4,3

3,8

4,3

4,1

3. Vides tiesības un
likumdošana

4,2

4,1

4. Dabas resursu
izmantošanas stratēģija

4,1

3,4

4,5

4,6

4,5

4,7

4,0

4,3

4,3

4,5

4,4

4,5

4,2

4,3

3,8

3,9

1. Vides piesārņojums un tā
analīzes metodes
2. Vides politika un pārvalde

5. Lauku kurss vides zinātnē
6. Latvijas ģeogrāfija
7. Bioloģiskā daudzveidība
8. Plānošanas pamati

9. Ietekmes uz vidi
novērtējums un riska analīze
10. Ekotoksikoloģija
11. Ilgtspējīga attīstība
Baltijas jūras reģionā

Izmaiņas kursa
apjomā
„+”-13%
„-„- 4%
„=”- 83%
„+”-0%
„-„- 13%
„=”- 87%
„+”-0%
„-„-17 %
„=”- 83%
„+”-9%
„-„-17 %
„=”- 74%
„+”- 39%
„-„- 13%
„=”- 48%
„+”- 17%
„-„- 9%
„=”- 74%
„+”-22%
„-„- 9%
„=”- 69%
„+”- 22%
„-„-4%
„=”- 74%
„+”- 9%
„-„- 9%
„=”- 82%
„+”- 13%
„-„- 22%
„=”- 65%
„+”- 4%
„-„- 22%
„=”- 74%
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12. Mežu tipoloģija
13. Ģeotelpiskās analīzes
metodes dabaszinātnēs

4,1

4,6

4,4

4,7

4,0

4,2

14. Vides ekonomika

„+”-30 %
„-„- 4%
„=”- 66%
„+”- 35 %
„-„- 9%
„=”- 56%
„+”-9 %
„-„- 9%
„=”- 82%

B.tabula
2.

Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju programma kopumā?

1.
2.
3.
4.
5.

Pilnīgi apmierina 48%
Pamatā apmierina 43%
Daļēji apmierina 9%
Neapmierina
Pilnīgi neapmierina un es vēlos aiziet no
universitātes

3.

Kā Jūs vērtējat studiju procesa nodrošinājumu ar mācību
literatūru un metodiskajiem materiāliem?

1.
2.

Pietiekams 70%
Nepietiekams 30%

4.

Vai Jūs studiju procesā izmantojat datortehniku?

1.
2.
3.

Jā, bieži 100%
Jā, bet reti. Kāpēc?
Nē. Kāpēc?

5.

Vai Jūs studiju procesā izmantojat Internet?

1.
2.

Jā, bieži 100%
Jā, bet reti. Kāpēc?

3.

Nē. Kāpēc?

6.

Vai izvēles kursu piedāvājums ir pietiekams?

1.
2.

Jā 74%
Nē 26%

7.

Vai studiju programmas nodrošinājums ar vieslektoriem ir
pietiekams?

1.
2.

Jā 22%
Nē 78%

8.

Kā Jūs vērtējat sadarbību ar mācībspēkiem?

1.
2.

Apmierinoša 96%
Neapmierinoša 4%

9.

Kā Jūs vērtējat studiju programmas realizēšanu kopumā?

1.
2.
3.

Apmierinoši 96%
Neapmierinoši 4%
Cita atbilde

10.

Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju programmas kvalitātes
uzlabošanā?

8. P. 7

8. pielikums
Studiju kursiem, kurus vada lekt. S. Osipovs, uzlabot pasniegšanas kvalitāti, vai arī nepieciešams cits kursu
vadītājs
Visos studiju programmas kursos iekļaut starp pārbaudījumus, nevis tikai gala eksāmenu, kurā iekļauta visa
semestra viela
Izveidot prakses vietas potenciālās darbavietās
Varētu ieviest kā obligātās sporta nodarbības
Varētu vairāk vieslektorus uzaicināt, arī potenciālie darba devēji varētu biežāk atnākt un nodemonstrēt šo
darbavietu iespējas karjeras veidošanā
Noteikti vajadzētu vairāk izvēles kursu, C daļā varētu būt sporta nodarbības. Angļu valoda varētu būt katru
semestri, vai arī kāds mācību priekšmets šajā valodā. Mācību procesā vairāk vajadzētu rīkot diskusijas, kas
veicinātu interesi par mācībām. Varētu rīkot mācību ekskursijas
Piedāvāt vairāk izvēles kursu
Vajadzētu sekmēt tādu prasmju apguvi, kas tālāk noderētu arī darbā attiecīgajā specialitātē. Atsevišķos
gadījumos nepieciešama lektoru nopietnāka izturēšanās pret to, ko tad īsti māca. Uzsvaru likt uz tiem apguves
kursiem, kuri ir visnoderīgākie pabeidzot universitāti – uz tiem kursiem, kurus apgūstot visticamāk var
pielietot ne tikai mutiski, bet arī pēc tam praktiski
Lekcijās vairāk prasās vismaz praktisko lietu apraksts, nevis tikai teorija
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Bakalaura studiju programmas ”Vides zinātne” absolventu aptaujas anketas
paraugs
DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE
Ģeogrāfijas un Ķīmijas katedra
BSP “Vides zinātne” 2012.g. absolventu

APTAUJA
Šī aptauja tiek veikta, lai vērtētu un turpmāk uzlabotu bakalaura studiju programmas “Vides zinātne” kvalitāti. Sniedziet, lūdzu,
atbildes uz visiem jautājumiem. Aptauja ir anonīma un tiek garantēta katra respondenta sniegto atbilžu konfidencialitāte.
Aptaujā iegūtie dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Jautājumos, kuros tiek piedāvāti vairāki atbilžu varianti, atbilstošo vai
atbilstošās atbildes lūdzam atzīmēt. Aptaujas formas var saņemt un aizpildīt arī elektroniskā veidā, nosūtot pieprasījumu uz
adresi juris.soms@du.lv. Pateicamies par atsaucību!

1. Esmu absolvējis (-usi):
a. .............................................................................................................................vidusskolu
b. ............................................................................................................................. gadā
c. ............................................................................................................................. rajonā (pilsētā)
2. Kas Jums radīja interesi par vides zinātnes studijām?
a. raksti avīzēs, žurnālos, informācija TV, informācija INTERNET vēstkopās (pasvītrojiet
atbilstošo)
b. skolotāju sniegtā informācija skolā
c. cerēju, ka šajā studiju programmā būs interesantas studijas
d. vēlme risināt aktuālas ekoloģiskās problēmas Latvijā un pasaulē
e. vēlme strādāt dabas aizsardzības vai vides pārvaldības jomā pēc studiju beigšanas
f. iespēja atrast darbu pēc studiju beigšanas
g. interese par dabas zinātnēm vispār
h. cits iemesls (lūdzu, norādiet to).......................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. Kas Jūs pamudināja iestāties vides zinātnes studiju programmā tieši Daugavpils Universitātē?
a. šajā augstskolā studiju programmu izvēlēties man ieteica skolotāja (-s)
b. šajā augstskolā studiju programmu izvēlēties man ieteica vecāki
c. šajā augstskolā studiju programmu izvēlēties man ieteica paziņas, kas jau studē šajā programmā
d. šo studiju programmu izvēlējos, jo par to man radās interese DU rīkotajā „Informācijas dienā”
e. šo studiju programmu izvēlējos, jo par to man radās interese izstādē „Skola”
f. šo studiju programmu izvēlējos, jo par to man radās interese, iepazīstoties ar informatīvo
materiālu, kas bija sagatavots par programmu
g. iespējas studēt par valsts budžeta līdzekļiem
h. cits iemesls (lūdzu, norādiet to) ......................................................................................................
................................................................................................................................................................
4. Kā Jūs, kas jau pabeiguši bakalaura studijas, vērtējat studiju programmu „Vides zinātne”
kopumā?
a. teicami
b. ļoti labi
c. labi
d. apmierinoši
e. neapmierinoši
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5. Novērtējiet studiju programmas „Vides zinātne” saturu un norādiet tās stiprās puses un vājās puses!
stiprās puses
vājās puses

6. Vai Jūs esiet apmierināts (-a) ar vides zinātnes studijām Daugavpils Universitātē?
a. esmu apmierināts(-ta), jo .................................................................................................................
................................................................................................................................................................
b. daļēji, jo ...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
c. neesmu apmierināts (-ta), jo ............................................................................................................
................................................................................................................................................................
7. Kuri no programmā iekļautajiem studiju kursiem Jums šķita īpaši noderīgi izvēlētā studiju
virziena apguvē un bija tieši saistīti ar nepieciešamo prasmju apguvi?
a. visi studiju kursi ļāva apgūt turpmākajā darbībā nepieciešamās prasmes un pētījumu metodes
b. ņemot vērā šo kursu nozīmību izvēlētajā specialitātē, apjoms ir jāpalielina sekojošā studiju kursā
(-os): ......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
c. uzskatu, ka studiju programmu ir jāpapildina ar sekojošu studiju kursu (-iem): ...........................
................................................................................................................................................................
d. Jūsu ieteikumi un komentāri ...........................................................................................................
................................................................................................................................................................
8. Vai kāds no programmā iekļautajiem studiju kursiem Jums šķita ar izvēlēto studiju virzienu
maz saistīts un nevajadzīgs?
a. visi studiju kursi bija saskaņoti ar studiju programmu un vajadzīgi
b. uzskatu, ka apjoms ir jāsamazina sekojošā studiju kursā (-os): .....................................................
................................................................................................................................................................
c. uzskatu, ka no studiju programmas ir jāizņem sekojošs studiju kurss (-i): ....................................
..........................................................................................................................................................
d. Jūsu ieteikumi un komentāri ...........................................................................................................
................................................................................................................................................................
9. Kā Jūs vērtējat sadarbību ar mācībspēkiem un viņu sniegto atbalstu studiju laikā?
Vērtēšanas kritērijs
a. sadarbība bija teicama, vajadzības gadījumā no
mācībspēkiem vienmēr varēju saņemt atbalstu
pilnīgākai zināšanu izpratnei vai praktisko
iemaņu apguvei
b. sadarbība bija apmierinoša, pamatā varēju
saņemt atbalstu no mācībspēkiem

Docētāju vārds, uzvārds

c. sadarbība bija neapmierinoša, neesmu saņēmis
atbalstu no mācībspēkiem, kaut gan esmu to
lūdzis
d. Jūsu ieteikumi un komentāri ...........................................................................................................
................................................................................................................................................................
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10. Kā Jūs vērtējat akadēmiskās attiecības starp studējošajiem un docētājiem Daugavpils
Universitātē?
a. teicami, akadēmiskās attiecības starp studējošajiem un docētājiem ir koleģiālas
b. apmierinoši, akadēmiskās attiecības starp studējošajiem un docētājiem ir diezgan rezervētas
c. neapmierinoši, akadēmiskās attiecības starp studējošajiem un docētājiem ir ļoti distancētas
d. Jūsu ieteikumi un komentāri ..........................................................................................................
................................................................................................................................................................
11. Kā Jūs vērtējat akadēmisko dzīvi Daugavpils Universitātē?
a. teicami, ir jūtams „universitātes gars”, jūtos lepns par piederību DU un fakultātei, akadēmiskā
dzīve ārpus nodarbību laika bija daudzveidīga un saistoša
b. apmierinoši, akadēmiskās dzīves notikumi ārpus nodarbību laika bija salīdzinoši maz un tie man
šķita neinteresanti
c. neapmierinoši, studiju laikā neizjutu piederību studentu saimei, akadēmiskās dzīves notikumi
ārpus nodarbību laika nenotika
d. Jūsu ieteikumi un komentāri akadēmiskās dzīves satura uzlabošanai ...........................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
12. Kā Jūs vērtējat studiju procesa vides zinātnē tehnisko nodrošinājumu? (datortehnika,
programmatūra, zinātniskā mēraparatūra u.c.)
a. teicami
b. apmierinoši
c. neapmierinoši
d. Jūsu ieteikumi un komentāri, kas būtu jāuzlabo tehniskā nodrošinājuma jomā ............................
................................................................................................................................................................
13. Kā Jūs vērtējat studiju procesa vides zinātnē informatīvo nodrošinājumu? (periodika, mācību
un zinātniskā literatūra, multimēdiju resursi, izdales materiāli u.c.)
a. teicami
b. apmierinoši
c. neapmierinoši
d. Jūsu ieteikumi un komentāri, kas būtu jāuzlabo informatīvā nodrošinājuma jomā .......................
................................................................................................................................................................
14. Kā Jūs vērtējat zināšanu pārbaudes sistēmu un tās objektivitāti vides zinātnes studiju
programmā
a. zināšanu pārbaude ir objektīva, tiek ņemts vērā studiju darbs semestra laikā un studenta
ieguldījums studiju kursa apguvē, vērtējums atbilst zināšanām
b. apmierinoši, zināšanu pārbaude kopumā ir objektīva, taču vērtējums ne vienmēr atbilst
zināšanām
c. neapmierinoši, zināšanu pārbaude ir neobjektīva, vērtējums neatbilst zināšanām
d. Jūsu ieteikumi un komentāri, kas būtu jāuzlabo zināšanu vērtēšanas jomā ...................................
................................................................................................................................................................
15. Kādā jomā Jūs plānojat iegūt darbu?
a. esmu jau ieguvis darbu ar studiju programmu saistītā specialitātē
i. darbs valsts iestādē (norādiet, lūdzu, iestādi, struktūrvienību un savu darbības jomu, piem.,
Reģionālā vides pārvalde, dabas aizsardzības inspektors) .....................................................
.........................................................................................................................................................
ii. darbs pašvaldībā (norādiet, lūdzu, pašvaldību, tās struktūrvienību un savu darbības jomu,
piem., Preiļu rajona padome, attīstības plānošanas nodaļa, kartogrāfijas speciālists) ............
.........................................................................................................................................................
iii. darbs privātā uzņēmumā (norādiet, lūdzu, uzņēmumu un savu darbības jomu, piem., SIA
„METRUM”, zemes ierīcība un kadastrs) ..............................................................................
.........................................................................................................................................................
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b. plānoju iegūt darbu ar studiju programmu saistītā specialitātē
i. valsts iestādē (norādiet, lūdzu, savu plānoto darbības jomu) .................................................
ii. pašvaldībā (norādiet, lūdzu, savu plānoto darbības jomu) .....................................................
iii. privātā uzņēmumā (norādiet, lūdzu, savu plānoto darbības jomu) .........................................
c. esmu jau ieguvis darbu, taču ar studiju programmu nesaistītā specialitātē (norādiet, lūdzu,
uzņēmumu vai institūciju un savu darbības jomu ..........................................................................
..........................................................................................................................................................
16. Vai Jūs plānojat turpināt studijas maģistrantūrā?
a. plānoju turpināt studijas maģistrantūrā un iestāties DU MSP „Vides plānošana”
b. plānoju turpināt studijas maģistrantūrā un iestāties DU MSP „Bioloģija”
c. plānoju turpināt studijas maģistrantūrā un iestāties LU MSP „Vides zinātne”
d. plānoju turpināt studijas maģistrantūrā un iestāties LU MSP „Ģeogrāfija”
e. plānoju turpināt studijas maģistrantūrā un iestāties ar dabaszinātnēm un dabas aizsardzību saistītā
MSP ārzemēs (norādiet valsti) ...........................................................................................
f. neplānoju turpināt studijas maģistrantūrā.
17. Kādi bija patīkamākie, interesantākie vai saistošākie mirkļi/notikumi studiju laikā Daugavpils
Universitātē?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
18. Kāds bija visnepatīkamākais gadījums studiju laikā Daugavpils Universitātē?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
19. Vai Jūs ieteiktu studēt vides zinātni Daugavpils Universitātē saviem draugiem, paziņām?
a. jā, noteikti
b. nē, jo ...............................................................................................................................................
c. Jūsu ieteikumi un komentāri ...........................................................................................................
................................................................................................................................................................
20. Citi Jūsu ieteikumi un novēlējumi studiju kvalitātes uzlabošanai vides zinātnes studiju
programmā:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
PALDIES PAR ATSAUCĪBU!
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Bakalaura studiju programmas ”Vides zinātne” aizstāvēto bakalaura
darbu saraksts 2011./2012.st.g.
Nr.
p.
k.

Studiju darba
zinātniskais
vadītājs

1.

Līga Grišāne

2.

Ingrīda Makņa

3.

Olga Zinovjeva

4.
5.

Ēriks Grebežs
Aina Prokopoviča

6.

Justīne Poļnija

7.

Kārlis Strods

8.

Ēriks Ņikiforovs

9.

Ēriks Verze

10. Madare Pastare
11. Gatis Krasovskis
12. Artūrs Larionovs
13. Andris Kurms
14. Santa Strode
15. Lilita Boļšija
16. Maija Jaudzema
17. Atis Treijs
18. Marika Medne
19. Aleksandrs

Ustilovskis
20. Eduards Petkuns

Bakalaura darba tēma

Studenta vārds,
uzvārds

Invazīvo augu sugu ģeotelpiskās izplatības analīze
saistībā ar apbūvi Daugavpils pilsētas Stropu
mikrorajonā
Meža platību izmaiņas Daugavpils pilsētas Stropu
mikrorajonā
Pilsētvides ainavas kvalitāte un to ietekmējošie faktori
Ludzas pilsētā
Atkritumu plūsmas analīze Preiļu pilsētā
Atsevišķu Daugavpils pilsētas parku un zaļo zonu
ķērpju sugu sastāvs kā gaisa piesārņojuma rādītājs
pilsētā
Rītupes ūdens kvalitāte un to ietekmējošie faktori
Latvijas teritorijā
Virszemes ūdeņu sastāvs un kvalitāte Dvietes palienes
ūdens objektos ziemas mazūdens periodā
Meļņičkas upes ūdens kvalitāte un to ietekmējošie
faktori

Lekt. S. Rutkovska

Daugavpils notekūdeņu attīrīšanas iekārtu kopējā
slāpekļa samazināšanas efektivitātes novērtējums
Fosfātjonu un nitrātjonu koncentrācijas noteikšana
augsnē Sutru pagasta teritorijā
Jaunu fluorescentu metožu izstrāde ūdens vides
monitoringam
Jaunu fluorescentu metožu izstrāde piesārņojumu
noteikšanai
Pamatiežu un kvartāra nogulumu atsegumi dabas parkā
„Daugavas loki” teritorijā
Iekšzemes kāpu masīvs Jersikas līdzenuma dienvidu
daļā
Ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie objekti ar dabas
pieminekļu nozīmi Rāznas nacionālajā parkā
Mūsdienu eksogēno ģeoloģisko procesu raksturojums
dabas parka „Daugavas loki” teritorijā
Burzavas plakanvirsas pauguri kā potenciālais
ģeoloģiski-ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis
ĢIS metožu pielietojums Rēzeknes novada Pušas
pagasta ainavu izvērtējumā
Daugavas palienes Dvietes - Jersikas posma reljefa
modelēšana plūdu radītā vides riska novērtēšanai
Silenes dabas parka novērtējums kā iespējamā dzīves
vide purva bruņurupucim

Doc. S. Osipovs

Lekt. S. Rutkovska
Asist. S. Mičule
Asist. S. Mičule
Asist. S. Mičule

Doc. D. Gruberts
Doc. D. Gruberts
Doc. D. Gruberts

Doc. S. Osipovs
Doc. J. Kirilova
Doc. J. Kirilova
Doc. J. Soms
Doc. J. Soms
Doc. J. Soms
Doc. J. Soms
Doc. J. Soms
Lekt. D. Lazdāns
Lekt. D. Lazdāns
Pētn. M. Pupiņš

10. P. 1

11. pielikums

Bakalaura studiju programmas ”Vides zinātne” bakalaura darbu vērtēšanas
kritēriji un vērtēšanas veidlapas paraugs
Bakalaura studiju programma „Vides zinātne”
BAKALAURA DARBA VĒRTĒŠANAS VEIDLAPA

Bakalaura darba nosaukums:
Darba autors
Vārds,

Uzvārds

st.apliecības Nr.

Darba vadītājs
amats

zin. grāds

Vārds,

Uzvārds

amats

zin. grāds

Vārds,

Uzvārds

Darba recenzents

A. Vispārīgais vērtējums (A un B daļu aizpilda recenzents)
Bakalaura darba atbilstība
1. BSP „Vides zinātne” studiju programmai:
1.1. atbilst
1.2. neatbilst
2. Bakalaura darba līmenim:
2.1. atbilst
2.2. neatbilst

B. Pamata novērtējums
B. 1. Darba struktūra un saturs, max. 38 punkti (vērtējums: 0 – kritērijs nav izpildīts; 1 – kritērijs
izpildīts daļēji; 2 – kritērijs izpildīts pilnīgi; pēc recenzenta ieskatiem katra kritērija izpildi var vērtēt arī
detalizētāk, piešķirot vērtējumus 0 – 0,5 – 1 – 1,5 – 2; veikto pētījumu apjoms tiek vērtēts 0 līdz 4 p.)

Punkti

Kritēriji

0–2

darba tēmas izvēles motivācija un aktualitāte, tās saistība ar vides zinātnes vai tās
apakšnozaru konkrēta jautājuma vai problēmas izpēti
darba koncepcijas vai hipotēzes formulējums
darba mērķis un tā atbilstība izvēlētajai tēmai
darba uzdevumi un to atbilstība problēmas / pētījuma jautājuma būtībai un darba mērķim
darba struktūra, nodaļu plānojums, izklāsta loģiskums
ir ievērota optimāla attiecība starp darba teorētisko daļu un praktisko daļu
literatūras apskatā darba tēma atspoguļota pilnīgi, tās iztirzājums ir loģisks, ir analizēti
nozīmīgākie publicētie darbi par konkrēto problēmu vai pētījumu objektu, autors ir
izmantojis informāciju no jaunākajām publikācijām Latvijā un ārzemēs par pētāmo
problēmu vai objektu
literatūras apskatā ir norādes par izmantoto datu, faktu un ideju autoriem un avotiem,
informācijas avoti ir izmantoti korekti
izmantoto metožu atbilstība darba uzdevumiem un piemērotība rezultātu ieguvei,
pieejamo resursu optimāla izmantošana
materiālu un pētījumu metožu apraksts ir pietiekami detalizēts, lai pilnībā varētu atkārtot
autora pētījumus un pārbaudīt pētījumu rezultātus
veikto pētījumu apjoms (pētījumu gaitā aptvertā teritorija, iegūtais faktu vai datu apjoms),
iegūto rezultātu atbilstība problēmas / pētījuma jautājuma būtībai, pielietotajām pētījumu
metodēm, darba mērķim, uzdevumiem
iegūto rezultātu oriģinalitāte vai zinātniskā novitāte

0–2
0–2
0–2
0–2
0–2
0–2

0–2
0–2
0–2
0–4
0–2
0–2
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0–2
0–2
0–2
0–2
0–2

prasību ievērošana attiecībā uz darbā iegūto datu statistisko apstrādi, reprezentativitātes
izvērtējumu un rezultātu vai konstatēto likumsakarību ticamības pārbaudi
secinājumu lakoniskums un loģiskums, to atbilstība darba mērķim, saistība ar darbā
izklāstītajiem rezultātiem un to analīzi
iegūto rezultātu nepilnību un to cēloņu apzināšana, ir iezīmēti turpmāk veicamie pētījumu
virzieni vai uzdevumi
izmantotās literatūras un citu informācijas avotu apjoms, to saistība ar darba tēmu, mērķi
un uzdevumiem
pielikumos ievietotā materiāla noformējuma kvalitāte, tā saistība ar darba rezultātiem

B.2. Darba tehniskais noformējums, max. 22 punkti (vērtējums: 0 – kritērijs nav izpildīts; 0,5 –
kritērijs izpildīts daļēji; 1 – kritērijs izpildīts pilnīgi; par darba tehniskā noformējuma prasībām vērtējums
ir no 0 līdz 4 p.)

Vērtēšanas
priekšmets
Vispārīgās darba
tehniskā noformējuma
prasības

0–1
0–1
0–1
0–1
0–1
0–1
0–1
0–1
0–1
0–1

0–1
0–4

Literatūras un citu
informācijas avotu
izmantošana

0–1
0–1
0–1

Valoda

Kritēriji

Punkti

Darba komplektācijas (nodaļas, apakšnodaļas u.t.t.) atbilstība
saturam
Atbilstošs iesējums
Titullapa noformēta pareizi
Kopsavilkums latviešu valodā noformēts atbilstoši prasībām
Kopsavilkums angļu valodā noformēts atbilstoši prasībām
Satura rādītājs noformēts atbilstoši prasībām
Darba ilustratīvais noformējums atbilst tehniskajām prasībām,
ilustratīvais materiāls ir kvalitatīvs
Ilustratīvais materiāls raksturo pētījumu un ir saistīts ar tekstu,
tekstā ir norādes uz attēliem
Pielikumos ievietotais materiāls ir saistīts ar tekstu, tekstā ir
norādes uz pielikumiem
Tabulu noformējums atbilst tehniskajām prasībām, vienādojumu
un formulu noformējums un skaidrojums atbilst tehniskajām
prasībām
Kartogrāfiskais materiāls ir kvalitatīvs un noformēts atbilstoši
prasībām (mērogs, kompozīcija u.t.t.)
Ir ievērotas kopējās darba tehniskā noformējuma prasības (lappušu
numerācija, nodaļu un apakšnodaļu nosaukumi, rindstarpas,
piemales jeb attālumi no lapas malām līdz tekstam u.c.)
Atsauces uz avotiem noformētas atbilstoši tehniskā noformējuma
prasībām
Tekstā ievietoto atsauču atbilstība literatūras sarakstam,
tajā iekļauti visi tekstā citētie darbi
Literatūras saraksts noformētas atbilstoši tehniskā noformējuma
prasībām

0–1
0–1
0–1

Valoda gramatiski un stilistiski pareiza
Svešvārdu un terminu pareizs un pamatots lietojums
Kopsavilkums angļu valodā sagatavots gramatiski un stilistiski
pareizā valodā
0 – 1 Saīsinājumiem un apzīmējumiem sniegti paskaidrojumi

Punktu skaits pamata vērtējumā
(B.1. Darba struktūra un saturs + B.2. Darba
tehniskais noformējums)

Kopā B:

recenzenta paraksts

datums

11. P. 2
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C. Darba aizstāvēšana (vērtējums: 0 – 5; max. 15 punkti)
C.1. Uzstāšanās
C.2. Atbildes uz jautājumiem, sava viedokļa pamatošana
C.3. Demonstrējamā materiāla kvalitāte un izmantošana
Kopā C:

D. Papildus vērtējums (max. 15 punkti) (D daļu aizpilda darba vadītājs)
Premiālie punkti pēc noslēguma komisijas uzskatiem var tikt piešķirti:
līdz 7 punktiem par studiju vai bakalaura darba rezultātu aprobāciju, uzstājoties ar referātu zinātniskajā
konferencē, simpozijā, kongresā; (3 - starptautiska rakstura, ja konferences darba valoda ir bijusi svešvaloda; 2
- Latvijas mēroga (LU, RTU, RA vai citu augstskolu rīkotās konferences, ja konferences darba valoda nav
bijusi svešvaloda); 1 – DU rīkotās konferences, ja konferences darba valoda nav bijusi svešvaloda)
b) līdz 3 punktiem par studiju vai bakalaura darba rezultātu publicēšanu konferenču tēžu krājumos; (2 starptautiska rakstura, ja tēzes publicētas svešvalodā; 1 - Latvijas mēroga, ja tēzes publicētas latviešu valodā;
0,5 – vietējā DU konference, ja tēzes publicētas latviešu valodā)
c) līdz 3 punktiem par studiju, bakalaura vai maģistra darba rezultātu publicēšanu zinātniskajā periodikā; (3 pirmais autors, 2 - otrais autors, 1 – trešais vai nākamais aiz trešā autora)
d) līdz 2 punktiem par darbā izteiktu neordināru zinātnisku vai praktisku ideju.
a)

D.1. Konferences, simpoziji, kongresi
D.2. Publikācijas konferenču tēžu krājumos
D.3. Publikācijas zinātniskajā periodikā
D.4.Papildus punkti
Kopā D:

Kopējais punktu skaits
(pamata vērtējums B + darba
aizstāvēšana C + papildus vērtējums D)

=

Vērtējums:

Darbs netiek vērtēts, ja:
a) vairāk par 7 dienām tiek nokavēts darba iesniegšanas termiņš neattaisnojošu iemeslu dēļ;
b) darbs netiek aizstāvēts noteiktajā termiņā neattaisnojošu iemeslu dēļ;
c) darbā izmantoti sveši pētījumu rezultāti un secinājumi bez atbilstošas atsauces.

Kopējais darba novērtējums
Vērtējums ballēs
10 (izcili)
9 (teicami)
8 (ļoti labi)
7 (labi)
6 (gandrīz labi)
5 (viduvēji)
4 (apmierinoši)
3 (vāji)
2 (ļoti vāji)
1 (neapmierinoši)

Punktu skaits
90
80
80 <
70
70 <
65
65 <
60
60 <
55
55 <
43
43 <
30
30 <
20
20 <
10
10 <
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13. pielikums
Līgums, kas apliecina, ka pieteicējs studiju programmas likvidācijas gadījumā
nodrošinās attiecīgās studiju programmas studējošajiem iespēju
turpināt izglītību citā izglītības iestādē

13. P. 1

13. pielikums

13. P. 2

13. pielikums

Diploma un tā pielikuma paraugs

13. P. 3

13. pielikums

13. P. 4

13. pielikums

13. P. 5

13. pielikums

13. P. 6

13. pielikums

13. P. 7

14. pielikums

Programmas izmaksas un vienu studējošo

Studiju programmas nosaukums:
Studiju veids:
Studiju ilgums (gadi):
Kredītpunktu skaits KOPĀ:

Akadēmiskā bakalaura studiju programma "Vides zinātne"
Pilna laika studijas
3
120

Kontaktstundu skaits gadā:
Kontaktstundu skaits KOPĀ::

640
1920

Minimālais studējošo skaits studiju grupā:
Plānojamais studējošo skaits studiju programmā:
Programmas realizācijas vieta:

5
15
Daugavpils

Nr.
A
A1

B

Rindas
Nr.

Aprēķins
D

Akademiskā personāla algas fonds
Amats
Profesors
Asociētais profesors
Docents
Lektors
Asistents
Amats
Profesors
Asociētais profesors
Docents

Akadēm.personāla Kontaktstundu
īpatsvars
sadalījums
5%
40%
40%
15%
Stundas tarifa
likme
8,3 Ls
6,6 Ls
5,3 Ls

32
256
256
96
Koeficients
par īpašiem
darba
apstākļiem
1
1
1

1
2
3
4
5

6
7
8

0,00
211,20
1356,80
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4,2 Ls
3,4 Ls

Lektors
Asistents

A2

1
1

9
10

1075,20
326,40

Darba algas fonds gadā
Studiju programmas izmaksu koeficients
Tematiskās jomas koeficients

11
12
13

2 969,60
1
1,603

Darba algas fonds gadā
Minimālais studējošo skaits studiju kursā
Akadēmiskā personalā darba algas fonds uz 1 studējošo gadā

14
15
16

2 969,60
5
593,92

18
19

0,00
0,00

Studiju programmas administratīvā personāla algas fonds
Amats
Studiju programmas direktors
Studiju programmas sekretāre

Plānojamais
Izmaksas uz vienu studējošo
studējošo mēnesī skaits studiju
programmā
15
15

Studiju programmas administratīvā personāla algas fonds gadā
Minimālais studējošo skaits studiju programmā
Studiju programmas administratīvā personāla algas fonds uz 1 studējošo gadā

A3

20
21
22

0,00
15
0,00

Fakultāšu administratīvā personāla algas fonds:
Amats
Dekāns
Prodekāns
Pārvaldes lietvedis
Pārvaldes sekretārs

Viena s tudējošā
izmaksas mēnesī

Plānojamais
studējošo
skaits
Universitātē
1470
1470
1470
1470

23
24
25
26

0,00
0,00
0,00
0,00
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Fakultāšu administratīvā personāla algas fonds gadā
Plānojamais studējošo skaits Universitātē
Fakultāšu administratīvā personāla algas fonds uz 1 studējošo gadā
A4

Filiāles direktors
Filiāles direktora vietnieks
Filiāles sekretārs

Mēneša tarifa
likme uz vienu
studējošo

Plānojamais
studējošo
skaits filiālē

0,00 Ls
0,00 Ls
0,00 Ls

0
0
0

Filiāles administratīvā personāla algas fonds gadā
Plānojamais studējošo skaits filiālēs
Filiāles administratīvā personāla algas fonds uz 1 studējošo gadā
Fakultāšu administratīvā personāla
algas fonds
Grupa

A6

0,00
1470
0,00

Filiāles administratīvā personāla algas fonds:
Amats

A5

27
28
29

Personāla darba
alga mēnesī

33
34
35

Vispārējais personāls
Vispārējā personāla algas fonds gadā

0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00

Personāla
īpatsvars
(slodžu skaits)

Akadēmiskais personāls
800 Ls
Vispārējais personāls
Darba algas fonds gadā
Plānojamais studējošo skaits Universitātē
Fakultāšu administratīvā personāla algas fonds uz 1 studējošo gadā
Universitātes vispārējā personāla
algas fonds
Grupa

30
31
32

Personāla darba
alga mēnesī

Personāla
īpatsvars
(slodžu skaits)

1 050 Ls

278

36
37
38
39
40

0,00
800,00
9 600,00
1470
6,53

41
42

1 050,00
12 600,00

14. P. 3

14. pielikums

Plānojamais studējošo skaits Universitātē
Vispārējā personāla algas fonds uz 1 studējošo gadā

43
44

N1

Algas fonds uz 1 studējošo:

45

609,0

N2

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (24.09%)

46

146,7

N3

Komandējumi un dienesta braucieni

47

N4

Sakaru un pasta pakalpojumi

48

8,50

49

5,20

50

3,20

Telpu un inventāra noma

51

1,20

Tehniskā apkope

52

3,20

Remonta izmaksas, iestāžu
uzturēšanas pakalpojumi

53

8,22

Studiju programmas akreditācija

54

2,20

Mācību prakse

55

Pakalpojumu apmaksa

56

31,72

Mācību līdzekļi

57

2,30

Nekustamā īpašuma nodoklis, zemes
noma, citi nodokļi
Transporta uzturēšana, transporta
pakalpojumi, degviela

N5

1470
8,57

4,00
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Biroja preces

58

1,25

Inventārs

59

1,00

Komunālie pakalpojumi

60

176,00

Materiāli, energoresursi, ūdens un
inventārs

61

180,55

N6

Grāmatu un žurnālu iegāde

62

2,20

N7

Iekārtu iegādes un modernizēšanas
izmaksas

63

S1

Studentu aktivitātes

64

Sports un kultūra

65

Studentu sociālais nodrošinājums

66

N8

Citi izdevumi

64

Z1

Izdevumi zinātnes attīstībai

68

0,00

65

974,20

Viena studējošā izmaksas gadā

0,00
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Bakalaura studiju programmas ”Vides zinātne” pētījumu izpildei
pieejamā aparatūra, aprīkojums un programmatūra
1.

Zemūdens video novērošanas ierīce Indel-Partner Panoramic Dcam. Izmanto zemūdens
video novērošanai (max dziļums 100m).

2.

Hidroakustiskais caurplūduma mērītājs lielām upēm SonTek/YSI RiverSurveyor M9 ar
lauka datoru Getac V100. Izmanto lai mērītu lielo upju caurplūdumu.

3.

Portatīvais caurplūduma mērītājs mazām upēm SonTek/YSI FlowTracker handheld ADV.
Izmanto lai mērītu mazo upju caurplūdumu.

4.

Ezerdobes analīzes datorprogramma Quester Tangent QTC Impact ar moduli QTC Clams.
Programma, ko izmanto ezerdobju analīzei.

5.

Ar tālvadības sistēmu aprīkota portatīvā sistēma aerofotogrāfēšanai Microdrones MD41000, komplektā digitālā kamera OLYMPUS E-P2 (12,3 megapikseļu Live MOS sensors;
M.ZUIKO DIGITAL 17mm 1:2.8 plakanais objektīvs) un termālais sensors. Izmanto
tālizpētes pētījumu veikšanai redzamajā un infrasarkanajā spektrā.

6.

Ezeru zemūdens pētnieciskais komplekts – eholotu komplekts (2 pamatierīces Lovrance
HDS-10, radars Lovrance BR24, ārējā GPS antena Lovrance LGC-4000, 2 eholoti ar GPS
uztvērēju Lovrance HDS, 2 datori Capital NEO, 3 dziļuma mērītāji Plastimo Echotest II
un 2 programmatūras eholokācijas datu apstrādei DrDept BT+SS) hidrogrāfisko pētījumu
veikšanai.

7.

Trīs daudzparametru zondes ar sensoriem OTT Hydromet DS-5, komplektā plaukstdators
ar GPS – Getac PS236. Izmanto, lai noteiktu ūdens tº, pH, izšķīdušais O2,
elektrovadītspēja, ORP, hlorofils a, NO2/NO3, NH4, rodamīns u.c.

8.

Divas daudzparametru zondes ar sensoriem OTT Hydromet MS-5, komplektā
plaukstdators ar GPS – Getac PS236. Izmanto, lai noteiktu ūdens tº, pH, izšķīdušais O2,
elektrovadītspēja, ORP, hlorofils a, NO2/NO3, NH4, rodamīns u.c.

9.

Pieci zooplanktona ievākšanas tīkli (Šindlera-Patalasa planktona lamatas dziļajiem
ezeriem, Apšteina tipa planktona tīkliņš). Aprīkojums zooplanktona paraugu ievākšanai
tekošos un stāvošos ūdeņos.

10.

Pieci ekmaņa kausi Envco 196-B12. Gultnes sedimentu paraugu ievākšanai. Aprīkojums
zoobentosa paraugu ievākšanai tekošos un stāvošos ūdeņos

11.

Tekošu ūdeņu grunts smēlējs Envco 78-050. Smēlējs bezmugurkaulnieku ievākšanai.

12.

Divas automātiskās meteostacijas (Wireless weather station Vantage Pro 2 PLUS
(DWPLUS)). Paredzētas meteoroloģisko datu fiksēšanai.

13.

Mikroskopu sistēma (Axioskop 40 FL). Nodrošina iespēju veikt bioloģisko paraugu
taksonomisko analīzi.

14.

Četri mikroskopi CARL ZEISS PrimoStar. Nodrošina iespēju veikt bioloģisko paraugu
taksonomisko analīzi.

15.

Stereomikroskops Stemi 2000. Nodrošina iespēju veikt bioloģisko paraugu taksonomisko
analīzi.

16.

Sonari BIOSONICS DT – X ar programmatūru zivju biomasas noteikšanai. Izmanto
ihtioloģijā, batimetrijā, ezerdobes tipoloģijā.
15. P. 1

15. pielikums
17.

Akustisko signālu pēcapstrādes programma EchoView.

18.

Programmnodrošinājums Mike Flood. Programma, kas domāta, lai modelētu palu un
plūdu procesus.

19.

Straumes ātruma mērītājs Swoffer 3000. Izmanto lai mērītu mazo upju caurplūdumu.

20.

Invertais mikroskops Zeiss AxioVert40. Nodrošina iespēju veikt bioloģisko paraugu
taksonomisko analīzi.

21.

Zemūdens pētījumu zonde AC-CESS. Izmanto zemūdens video novērošanai.

22.

Atomabsorbcijas spektrometrs modelis Shimadzu AA-7000. Izmanto metālu un pārējo
elementu noteikšanai dažādās vidēs (ūdenī, augsnē u.c.)

23.

Multidimensionāla gāzu hromatogrāfijas masas-spektrometrijas sistēma Shimadzu
MDGC/GCMS-2010. Izmanto sarežģītu organisko savienojumu maisījumu analīzei

24.

Termodesorbcijas iekārta Shimadzu TD-20. Paplašina hromotogrāfa izmantošanas iespējas

25.

Viļņu dispersīvais rentgenfluorescences spektrometrs Rigaku Supermini Benchtop
WDXRF. Izmanto dažādu matricu ķīmisko elementu sastāva analīzei

26.

Mineralizācijas krāsns paraugu sagatavošanai Anton Paar Multiwave3000 Microwave
Oven. Paredzēts dažādu paraugu sagatavošanai

27.

Blīvuma mērītājs Anton Paar DMA 4500 M. Izmanto dažādu šķidrumu blīvumu mērīšanai

28.

Viskozimetrs Stabinger Viscometer Anton Paar SVM 3000. Izmanto dažādu šķidrumu
vizkozitātes mērīšanai

29.

Shimadzu iekārta biomasas pirolīzes procesu pētījumiem. Izmanto dažādu biomasas veidu
pirolīzei un gazifikācijai un to produktu analīzei

30.

Jonu hromatogrāfs Shimadzu LC20 ar paraugu sagatavošanas sistēmām virszemes ūdeņu
un atmosfēras gāzu analīzei. Izmanto katjonu un anjonu analīzei dažādās vidēs

31.

Automātiskais kalorimetrs IKA C200. Izmanto siltuma daudzuma aprēķināšanai dažādos
objektos

32.

Eļļu oksidatīvās stabilitātes iekārta Metrohm Rancimat 743. Izmanto dažādu eļļu (piem.
biodegvielu) oksidatīvās stabilitātes noteikšanai

33.

Esteru, glicerīdu un bioetanola analizators Shimadzu GC-2010. Izmanto biodegvielu un
bioetanola ražošanas procesu kontrolēšanai

34.

Potenciometriskais titrators degvielām Metrohm KF Koulometr 831. Izmanto degvielu
raksturojumu pētīšanai

35.

Kulonometriskais titrators ūdens noteikšanai Metrohm Titrino Plus 848. Izmanto ūdens
noteikšanai biodegvielā

36.

Analītiskie svari Sartorius ED224S.

37.

Gāzu hromatogrāfs Shimadzu GCMS-QP2010 ar masspektrometrisko detektoru. Izmanto
organisko savienojumu maisījumu analīzei dažādās vidēs.

38.

Škidrumu (HPLC) hromatogrāfs Shimadzu LC20 ar spektrometriskās diožu matricas
detektoru. Izmanto organisko vielu analīzei dažādās bioloģiskās vidēs.

39.

Spektrofotometrs CECIL 1021 UV un redzamās gaismas diapazons. Izmanto dažādu vielu
spektrofotometriskiem mērījumiem.
15. P. 2

40.

15. pielikums
Plūsmas injekcijas aparāts FIAlab-2500 un autoklāvs. Izmanto biogēno elementu
noteikšanai ūdenī un augsnē.

41.

Ģenētiskā materiāla amplifikators EPPENDORF Mastercycler pro S+ Control panel.
Izmantojams gradienta polimerāzes ķēdes reakcijai.

42.

Aprīkojuma komplekts ģenētiskā materiāla automātiskai ekstraģēšanai un analizēšanai
(Qiacube). Izmanto automātiskai proteīnu, DNS un RNS izdalīšanai.

43.

Aprīkojuma komplekts ģenētiskā materiāla automātiskai ekstraģēšanai un analizēšanai
(Qiagility). Izmanto automātiskai PCR maisījumu u.c. šķīdumu pagatavošanai

44.

Aprīkojuma komplekts ģenētiskā materiāla automātiskai ekstraģēšanai un analizēšanai
(Pyromark). Izmantojams ģenētisko analīžu (DNS metilešanai un mutāciju noteikšanai)
veikšanai un analīzei.

45.

Horizontālās elektroforēzes iekārtas. Izmantojamas biopolimēru (nukleīnskābju un
proteīnu) sadalīšanai elektriskā laukā.

46.

Vertikālās elektroforēzes iekārtas. Izmantojamas biopolimēru (nukleīnskābju un proteīnu
sadalīšanai elektriskā laukā.

47.

Proteīnu un nukleīnskābju vizualizācijas sistēma ar analīzes programmatūru. Izmantojama
elektroforegrammu un zimogrammu vizualizācijai.

48.

Mikro-Raman spektroskopiskā sistēma ar Leica Research grade optisko mikroskopu.
Izmantojama šūnu struktūras un molekulu izpētei reālajā laikā ar Raman spektroskopijas
palīdzību.

49.

Skenējoša elektromikroskopiskā iekārta TM-1000 Table Top Microscope. Izmantojama
iekššūnu struktūras izpētei.

50.

Mikroplašu lasīšanas sistēma Appliscan. Izmantojama fluorescences polarizāciju, galīgo
punkta absorbciju un luminiscenci, kā arī veicot kinētiskos mērījumus.

51.

Bezkivešu spektrofotometrs BioSpec-nano. Izmantojams DNS, RNS proteīnu absorbcijas
spektru izpētei.

52.

Biofotometrs hlorofila noteikšanai OS-30p. Izmantojams precīzai hlorofila fluorescences
mērīšanai.

53.

Ultracentrifūga Thermo Fischer Scientific Sorvall Benchtop MTX150. Izmantojama
nevienveidīgu sistēmu (suspensijas, duļķes, emulsijas) sadalīšanai centrbēdzes spēku
ietekmē līdz 1 000 000 (x g).

54.

Mikrocentrifūga ar dzesēšanas sistēmu un adapteri Z216MK. Izmantojama nevienveidīgu
sistēmu (suspensijas, duļķes, emulsijas) sadalīšanai centrbēdzes spēku ietekmē.

55.

Divi stacionārie pH metri Mettler Toledo. Izmantojami buferšķīdumu pH noteikšanai.

56.

Klimata kamera KK350 TOP+/C/FIT. Izmantojama paraugu (piem. Augu|) uzturēšanai
konstantā temperatūrā, mitrumā un apgaismojumā.

57.

Laboratorijas autoklāvs Laboklav 135. Izmantojams instrumentu, materiālu un šķidrumu
plūsmas sterilizācijai.

58.

Laboratorijas žāvējamais skapis – steralizators SLN 115. Izmantojama paraugu
uzturēšanai konstantā temperatūrā.

59.

Laboratorijas saldētava Platilab 500. Izmantojama paraugu glabāšanai.

60.

Ūdens attīrīšanas sistēma – PureLab Ultra Genetic. Izmantojama ūdens attīrīšanai.
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15. pielikums
61.

Ūdens dejonizācijas iekārta Crystal 10. Izmantojama ūdens attīrīšanai.

62.

Ūdens dejonizācijas iekārta Crystal EP. Izmantojama ūdens attīrīšanai.

63.

Ģenētiskais analizātors ABI PRISM™ 310 Genetic Analyzer. Izmantojams ģenētisko
analīžu veikšanai un analīzei.

64.

Reālā laika polimerāzes ķēdes reakcijas sistēma 7300 Real Time PCR System.
Izmantojams polimerāzes ķēdes reakcijai reālajā laikā

65.

Polimerāzes ķēdes reakcijas sistēma Gene Amp® PCR System 9700. Izmantojama
polimerāzes ķēdes reakcijai.

66.

Vides klimata kamera Versatile Environmental Test Chamber Sanyo MLR-351H.
Izmantojama paraugu (piem. augu) audzēšanai noteiktos klimatiskos apstākļos.

67.

UV gaismas
vizualizācijai.

68.

Redzamās gaismas transiluminators VariQuest® 26. Izmantojams zimogrammu
vizualizācijai.

69.

Divi pH-metri (PT-370). Izmantojami buferšķīdumu pH noteikšanai.

70.

Centrifūga Eppendorf 5804 R. Izmantojama nevienveidīgu sistēmu (suspensijas, duļķes,
emulsijas) sadalīšanai centrbēdzes spēku ietekmē.

71.

Centrifūga „Mini Spin plus” (Eppendorf). Izmantojama neviendabīgu sistēmu
(suspensijas, duļķes, emulsijas) sadalīšanai centrbēdzes spēku ietekmē.

72.

Magnētiskais maisītājs MSH 300 (BioSan). Izmantojams paraugu maisīšanai.

73.

Orbitālais kratītājs OS-10 (BioSan). Izmantojams paraugu maisīšanai.

74.

Mini-kratītājs PSU-2T (BioSan). Izmantojams paraugu maisīšanai.

75.

Termostats FTC 90E VELP® Scientifica. Izmantojams paraugu inkubēšanai.

76.

Termostats FOC 225E VELP® Scientifica. Izmantojams paraugu inkubēšanai.

77.

Cary-50 UV-VIS Spektrofotometrs (Varian). Izmantojams absorbcijas spektru izpētei.

78.

Qubit™ Fluorimetrs (Invitrogen™). Izmantojams vielu koncentrācijas noteikšanai.

79.

Divas personālās iekārtas Vortekss V-1 plus (BioSan). Izmantojamas paraugu maisīšanai.

80.

Centrifūga/vortekss Multi-Spin MSC-3000 (BioSan). Izmantojama nevienveidīgu sistēmu
(suspensijas, duļķes, emulsijas) sadalīšanai centrbēdzes spēku ietekmē.

81.

Vielu fizikālo parametru noteikšanas mēraparāts (kušanas punkta analizators). Izmanto
dažādu vielu un materiālu fizikālo īpašību pētīšanai.

82.

Mitruma analizators ūdens satura noteikšanai dažādos paraugos (augsne, augu materiāli
u.c.) Cole-Parmer MT-HB43-S. Izmanto ūdens satura noteikšanai dažādos paraugos.

83.

Divi rotora ietvaicētāji paraugu koncentrēšanai pēc ekstrakcijas no dabas objektiem ColeParmer IKA RV10. Izmanto šķīdinātāju iztvaikošanai no dažādu vielu šķīdumiem.

84.

Automatizētais titrators dabisku un sintētisku vielu īpašību noteikšanai atkarībā no vides
apstākļiem Metrohm Titrando 902. Izmanto dažādu vielu īpašību noteikšanai (skābums,
oksidēšanās-reducēšanās potenciāls u.c.)

85.

Spektrofluorimetrs Edinburgh Instruments FLSP 920FLSP920. Izmanto luminiscentu
analīzei reģistrējot atbilstošus emisijas spektrus.
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15. pielikums
Preparatīvais šķidrumu hromatogrāfs. Izmanto vielu, maisījumu sadalīšanai un attīrīšanai.

87.

EIJKELKAMP bīdes pretestības testeris drupiežu fizikālo raksturlielumu mērījumiem līdz
2,5 kg cm-2 jeb 250 kPa (mērījumu precizitāte ±0,05 kg cm-2)

88.

Kalta veida augsnes zondes EIJKELKAMP Single Gouge Auger Set (6 gab.)

89.

Kūdras paraugu un nesajauktu serdeņu noņēmēja komplekts, paraugu ņemšanai līdz 10 m
dziļumam EIJKELKAMP Peat Sampler, Standard Set

90.

Rokas ģeoloģiskās urbšanas aprīkojuma komplekti AMS Mud Auger (2 gab.)

91.

Nesajauktu augsnes un nogulumu paraugu ievākšanas aprīkojums AMS Multi-Stage Soil
Core Sampler ar plastikāta konteineriem nesajauktu augsnes un nogulumu paraugu
ievākšanai

92.

Mansela (Munsell) augsnes un nogulumu krāsas noteicēji Munsell Soil Color Charts (4
gab.)

93.

Lāzertālmērs reljefa morfometrisko parametru mērījumiem lauka apstākļos Bushnell
SPORT 600

94.

Portatīvais augsnes un kvartāra nogulumu mitruma pakāpes digitālais mērītājs lauka
apstākļos SPECTRUM, Fieldscout TDR 100

95.

Nokrišņu infiltrācijas ātruma mērītājs lauka apstākļos EIJKELKAMP Double Ring
Infiltrometer Set

96.

Augsnes un gaisa dozimetrijas iekārta Radiation Alert Inspector portatīvs radiācijas
mērinstruments zema līmeņa alfa, beta, gamma un rentgena starojuma noteikšanai dabā

97.

Gaismas mikroskops CARL ZEISS Primo Star ar digitālās fotokameras adapteri un digitālo
fotokameru kvartāra nogulumu paraugu palinoloģiskajai analīzei

98.

Lāzerdifrakcijas granulometriskās analīzes iekārtas komplekss daļiņu procentuāla satura
noteikšanai iežu un nogulumu paraugos Malvern MasterSizer 2000

99.

Pneimatiskā bīdes testa iekārta grunts bīdes stiprības noteikšanai HUMBOLDT HM-2550

100. Grunts filtrācijas koeficienta noteikšanas iekārta 2826D08 Tension infiltrometer
101. Granulometrisko sietu komplekts ar sietu kratītāju ENDECOTTS Octagon 2000 Digital
Shaker
102. Skapis nogulumu un iežu paraugu žāvēšanai Memmert UNB 500
103. Caurspīdīgi plastikātka konteineri nesajauktu augsnes un nogulumu paraugu ievākšanai
(100 gab.)
104. Komplekti minerālu fizikālu īpašību noteikšanai laboratorijā (Mosa skalas komplekts un
minerālu svītras krāsas noteicējs) (12 gab.)
105. Portatīvais luksmetrs veģetācijas noseguma pakāpes un noēnojuma mērījumiem lauka
apstākļos Heinz-Gȕnter Lau GmbH, PeakTech 5025
106. Portatīvā zonde meteoroloģisko atmosfēras raksturlielumu noteikšanai ar datu uzkrājēju
Brunton ADC Pro (4 gab.)
107. Kurvimetrs kartogrāfisko mērījumu veikšanai Silva Curvimeter 55066 (20 gab.)
108. Programmatūra IDRISI Taiga (IDRISI Student LabKit). Izmanto ģeotelpisko datu analīzei,
piem., sakarību mijiedarbības analīze telpā, hidroloģiskās modelēšanas rīki, laika datu
analīze.
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109. Programmatūra IDRISI Land Change Modeler LabKit for ArcGIS. Izmanto zemes
lietojuma veidu analīzei un modelēšanai
110. ĢIS programmatūra ArcInfo 10, viena licence. Nodrošina gan datu vizualizāciju, analīzi
un integrāciju, gan datu ievadīšanu un rediģēšanu
111. ĢIS programmatūra ArcView 10 Teaching Pack un laiksakritīgās lietošanas licence 30
darbstacijām
112. ĢIS programmatūra Spatial Analyst 10 Teaching Pack un laiksakritīgās lietošanas licence
30 darbstacijām. Izmanto telpiskai analīzei un modelēšanai. Nodrošina iespēju veidot,
definēt un analizēt rastra datus, veikt rastra/vektoru datu analīzi
113. ĢIS programmatūra 3D Analyst 10 Teaching Pack un laiksakritīgās lietošanas licence 30
darbstacijām. Izmanto virsmas analīzei un 3-dimensiju attēlošanai. Nodrošina iespēju
attēlot datus un tos aplūkot trīs dimensijās, analizēt datus un modelēt situācijas, balstoties
uz augstuma vērtību
114. ĢIS programmatūra Geostatistical Analyst 10 Teaching Pack un laiksakritīgās lietošanas
licence 30 darbstacijām. Izmanto telpisko datu interpretēšanai. Nodrošina rīkus telpisko
datu izpētei, datu anomāliju noteikšanai, optimālās situācijas paredzēšanai, situācijas
attīstības variācijas un virsmas modeļa izveidei
115. ĢIS programmatūra xTool PRO (single licence). ArcGIS papildus palīgrīks datu
konvertēšana un eksportēšanai
116. ĢIS programmatūra ArcPAD 10. Izmanto ģeotelpisko diskrēto datu ievākšanai un
saglabāšanai GPS iekārtās
117. Programmatūra PC-ORD 5.0. Izmanto multivariantajai ekoloģisko pētījumu un statistisko
datu analīzei un apstrādei
118. Programmatūra Surfer 9.0. Izmanto reljefa un vides procesu trīsdimensiju modelēšanai un
datu analīzei
119. Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) darba stacijas (18 gab.). Jaudīgas darba stacijas
ģeotelpisko datu analīzei un apstrādei (Procesors Intel Core i7 980, operative atmiņa RAM
8 Gb, HDD 500 Gb, Video GeForce GTX 460 SE 1 Gb)
120. Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) failu serveris. Mūsdienīgs un jaudīgs failu
serveris ģeotelpisko datu glabāšanai (Procesors Intel Core i7 980, operative atmiņa RAM
8 Gb, HDD 2,5 Tb, Video GeForce GTX 460 SE 1 Gb)
121. HP EliteBook 8540w portatīvais dators ar GPS antenu. Ģeotelpisko datu apstrādei lauka
apstākļos
122. DELL Latitude E5510 portatīvie datori lauka pētījumiem (4 gab. )
123. Datorkomplekts Capital NEO GX18 ar monitoru LG W2253TQ-PF (2 gab.)
124. Datorkomplekts Capital NEO GX18 ar monitoru DELL U2410
125. Tintes printeris HP Business InJet 2800
126. Lāzerprinteris HP Color LJ CP2025
127. Multimediju projektors EPSON EB-1723 WiFi un ekrāns
128. GPS sistēma - lauka pētījumu komplekts, ko veido desmit TRIMBLE Juno SB GPS
iekārtas ar programmatūru TerraSync. GPS iekārtu precizitāte tiešsaistes režīmā plaknes
koordinātu noteikšanā ± 6 m un ± 0,5 m datu pēcapstrādes režīmā. Iekārtas lauka apstākļos
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15. pielikums
ļauj kartēt un saglabāt atmiņā punktveida (point), līnijveida (polyline) un laukumveida
(polygon) ģeotelpiskos datus
129. Augstas precizitātes klases divfrekvenču L1/L2 GPS uztvērējs un kontrolieris TRIMBLE
Pathfinder ProXRT GPS (2 komplekti). Iekārtu precizitāte tiešsaistes režīmā ± 1 m
plaknes koordinātu (X un Y) noteikšanā un ± 2 m absolūtā augstuma (Z koordinātas)
noteikšanā; precizitāte pēcapstrādes režīmā ar diferenciālo korekciju no LatPos bāzes
stacijas ir ± 0,01 m plaknes koordinātām un ± 0,1 m absolūtajam augstumam.
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16. pielikums

Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām

16. P. 1

16. pielikums

16. P. 2

16. pielikums

16. P. 3

