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Kurss sniedz zināšanas par biosfēras, ģeosfēras un antroposfēras mijiedarbību. Apdzīvoto vietu
rūpniecības-enerģētikas, lauksainiecības teritoriju un transporta joslu iespaids uz dabu. Reģionu un
pilsētu plānošanas ekoloģiskās problēmām un aizsargājamajām teritorijām. Tāpat apskatītas arī
nākotnes ekoloģiskās celtniecības idejas.
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
Dot zināšanas par dabas un cilvēka mijiedarbību ilgtspējīgas attīstības kontekstā. Sniedz zināšanas
prasmēs
par vides politiku Latvijā un teritoriju plānošanas ekoloģiskajiem aspektiem. Kursa ietvaros
studenti iemācīsies novērtēt riska faktorus, kas saistīti ar būvniecības ietekmi uz vidi.
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Literatūras studijas, referāta un prezentācijas gatavošana aizstāvēšanai seminārā.
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Nepieciešamās priekšzināšanas
Būvniecības, bioloģijas, ķīmijas un fizikas pamati.

Tematu izklāsts
Tēma
Biosfēras ekoloģiskie principi.
Antropogēnā dabas vides pārveidošana. Aizsargājamās teritorijas.
Bāzes teritoriju kvalitatīvas izmaiņas, transformācijas posmi, savstarpējā mijiedarbība, kritiskās robežas.
Apdzīvoto vietu rūpniecības, lauksainiecības teritoriju un transporta joslu iespaids uz dabu.
Apbūve, segumi, komunikācijas un daba.
Reģionu un pilsētu plānošanas ekoloģiskās problēmas.
Nākotnes ekoloģiskās celtniecības idejas.
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
Students zina galvenos elementu aprites ciklus dabā un cilvēka ietekmi uz tiem.
Students pārzina ar būvniecību, pilsētu un reģionu plānošanu un vides aizsardzību saistīto
problemātiku un iespējamos risinājumus.
Students pārzina ar vides jautājumiem saistīto Latvijā un Eiropas Savienībā darbojošos likumdošanu
un vides politiku.
Students pārzina ar enerģiju taupošajām tehnoloģijām un ekoloģiskās celtniecības idejām sistīto
problemātiku un nākotnes perspektīvas.
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Rezultātu vērtēšanas metodes
Pārbaude: referāts, eksāmens.
Pārbaude: referāts, eksāmens.
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Pārbaude: referāts, eksāmens.
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