
ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU “Vides aizsardzība”: 

Programmas veids:  1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 

programma 

Studiju virziens: “Vides aizsardzība” 

Programmas direktors: Lektors Uģis Rusmanis 

e-pasts: koledza@otk.lv 

Programmas kods: 41 850 

Akreditācija: 31.12.2023. 

Licence:  Nr. 041034-04 

Iegūstamā kvalifikācija: Vides speciālists 

Prasības: Sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts 

kvalifikācijas darbs 

Kredītpunkti: 100 KP 

150 ECTS 

Studiju ilgums:  2,5 gadi 

Īstenošanas forma:  Pilna laika klātiene, 3 reizes nedēļā 

Studiju maksa: Valsts budžeta finansēta vieta 

Stipendija: Līdz 100 EUR 

Īstenošanas valoda:  Latviešu valoda 

Nepieciešamā iepriekšējā 

izglītība: 

Vispārējā vidējā izglītība vai 4-gadīgā profesionālā vidējā 

izglītība 

 

 
MĒRĶIS: 

Studiju programmas mērķis ir sagatavot 4. līmeņa profesionālās kvalifikācijas vides speciālistus darbam uzņēmumu 

notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtās, atkritumu savākšanas un pārstrādes jomā, 

gaisa un augsnes attīrīšanas jomā, kā arī energosaimniecībā, pašvaldībās, vides kontroles un vides aizsardzības 

struktūrās. 

UZDEVUMI: 

Profesionālās studiju programmas uzdevumos ietilpst: 

 - nodrošināt profesijas apguvi atbilstoši vides aizsardzības nozares prasībām, kā arī dažādu videi draudzīgu iemaņu, 

rīcību un attieksmes veidošanu; 

 - nodrošināt studējošiem iespēju attīstīt iemaņas un prasmes profesionālo problēmu izvirzīšanā un risināšanā;  

- nodrošināt izglītības kvalitāti tādā līmenī, lai varētu turpināt izglītību 5. izglītības līmeņa programmās un citās 

augstākās izglītības programmās; 

- veikt lietišķos pētījumus. 

PROGRAMMAS SATURS 

Vispārizglītojošie studiju kursi:  

Svešvaloda, uzņēmējdarbības pamati, ekonomika, psiholoģijas pamati, augstākā matemātika, fizika, informātika,  

darba aizsardzība un civilā aizsardzība. 

 

Nozares profesionālās specializācijas kursi: 

Vispārīgā un neorganiskā ķīmija, organiskā ķīmija, vides ķīmija un toksikoloģija, ekoloģija, analītiskā ķīmija, 

fizikālā ķīmija, inženiergrafika, vides mikrobioloģija, vides kvalitāte un pārvalde, instrumentālās analīzes metodes, 

vides likumdošana, vides ģeogrāfija ar augsnes zinātnes pamatiem, vides ekonomika, notekūdeņu attīrīšana, 

atkritumu apsaimniekošana, augsnes un gaisa attīrīšanas tehnoloģija, dabas resursi un pārvalde, tīrākas 

tehnoloģijas, procesi un aparāti, mērtehnika, ūdensapgāde. 

 

Studentiem tiek piedāvāti studiju kursi brīvai izvēlei: Bioķīmija, ūdens analīze. 

STUDIJU REZULTĀTI 

Studiju programmas absolventi: 

- spēj risināt vides aizsardzības, vides tehnoloģiju, resursu apsaimniekošanas un atkritumu utilizācijas uzdevumus; 

- spēj nodrošināt un kontrolēt vides kvalitātes prasību piemērošanu uzņēmumā; 

- spēj vadīt patstāvīgu struktūrvienību darbu, paaugstinot savu kvalifikāciju; 

- spēj organizēt un/vai veikt uzņēmuma personāla regulāras apmācības vides aizsardzības jautājumos; 

- spēj sniegt priekšlikumus vides aizsardzības prasību uzlabošanai uzņēmuma vadībai, kā arī organizēt korektīvas 

darbības. 

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS 

 Dokumenti par vispārējo vidējo izglītību vai profesionālo vidējo izglītību un sekmju izraksta kopijas, uzrādot 

dokumentu oriģinālus; 

 VISC eksāmenu latviešu valodā un matemātikā sertifikātu kopijas, uzrādot oriģinālus; 

 Personu apliecinoša dokumenta kopija (pase vai ID karte), uzrādot oriģinālu; 

 Medicīniskā izziņa 027/u; 

 2 fotogrāfijas (3×4 cm). 


