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Ievads
Šo gandrīz trīs pastāvēšanas gadu laikā LVZSA ir īstenojusi dažādus izglītojošus pasākumus
gan studentiem, gan skolēniem, gan citiem interesentiem. Apvienība iesniegusi vairākas
petīcijas vēstules, lai aizstāvētu sabiedrības intereses un nepieļautu kaitējumu apkārtējai
videi. Uzrakstīti vairāki projektu konkursu pieteikumi, un šī gada pavasarī īstenots projekts
skolēniem ar programmas „Jaunatne darbībā” atbalstu‐ „Vienoti Vidē”.
Padarīto darbu saraksts ir garš, tomēr biedrības galvenā vīzija ‐vides zinātnes studentu
apvienošana un saliedēšana‐ vēl nav piepildījusies. LVZSA šobrīd darbojas biedri no trīs
universitātēm, kurās tiek īstenota vides zinātņu programma‐ Rīgas Tehniskās universitātes,
Latvijas Universitātes un Latvijas Lauksaimniecības universitātes. Latvijā vides zinātnes māca
sešās augstākās izglītības iestādēs, bet lielākā daļa no LVZSA biedriem ir Rīgas Tehniskās
universitātes studenti vai absolventi.

Latvijas Lauksaimniecības
universitāte
Programmas:
"Vides un ūdens saimniecība"
"Vides inženierzinātne"

Daugavpils
Universitāte
Programma
"Vides zinātne"

Latvijas Universitāte

Programma
"Vides zinātne"

Programmas:
"Vides inženieris"
"Vides aizsardzība"

Liepājas
Universitāte

Programmas:
"Vides zinātne"
"Vides pārvaldība"
"Ģeogrāfijas un
dabaszinību skolotājs"

Rīgas Tehniskā
universitāte

Rēzeknes augstskola

Programma
"Vides pārvalde"

Vides zinātne
Latvijā

Olaines mehānikas un
tehnoloģijas koledža
Programma
"Vides aizsardzības
tehnoloģija"

Katrā no vides zinātņu programmām kāds no virzieniem ir vairāk attīstīts, ir zinoši eksperti un
iegādātas laboratorijas iekārtas. Taču starp universitātēm nav tāda veida sadarbība, kas
nodrošinātu studentu izbraukuma lekcijas un praktiskos darbus citās universitātēs, lai gūtu
plašāku redzes lauku un augstāku kvalifikāciju. Sadarbības trūkuma dēļ studentiem nav
iespēju praktiski darboties un izprast visas pieejamās tehnoloģijas.
Šīs koncepcijas galvenais mērķis ir definēt nākotnē veicamo pasākumu un darbību kopumu,
lai veicinātu Latvijas vides zinātnes studentu savstarpējo sadarbību un piesaistītu jaunus
biedrus no dažādām augstskolām, kas būtu gatavi kopīgi darboties LVZSA mērķu
sasniegšanai, kā arī ar savām zināšanām veicinātu LVZSA darbības efektivitātes
paaugstināšanu.
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LVZSA resursi un kapacitāte
2012.gads LVZSA bijis daudzveidīgs. Darbīgi aizvadīti gada pirmie mēneši, kuru laikā
notikušas divas diskusiju cikla „Pilsētvides plānošana” diskusijas, diskusiju forums
„Par tīru Latviju šodien un 2020. gadā”, īstenots projekts „Vienoti vidē”, kurš sniedzis
nozīmīgu pieredzi turpmākajai darbībai.
Šī gada laikā iesniegti divi projektu pieteikumi Latvijas Sabiedrības integrācijas fonda
izsludinātajiem projektu konkursiem. Iesniegti vairāki sadarbības pieteikumi citvalstu
nevalstiskajām organizācijām programmas „Jaunatne darbībā” jauniešu apmaiņas
projektu ietvaros, lai sniegtu LVZSA biedriem iespēju piedalīties ārvalstu apmācībās.
Tomēr 2012.gada otrajā pusē biedrības veikto aktivitāšu skaits ir krietni mazāks, kā
iemesli ir LVZSA vadības maiņa un jaunu biedru piesaistes problēmas.
Lai izstrādātu koncepciju un nākotnes vīziju, nepieciešams novērtēt esošo biedrības
kapacitāti un resursus. Šobrīd LVZSA ir 25 biedri, no kuriem tikai daļa ir aktīvi
iesaistījušies biedrības darbībā. Lielākā daļa aktīvo biedru ir ieguvuši augstāko
izglītību kādā no vides zinātnes programmām un šobrīd turpina strādāt. Lai veicinātu
sekmīgu LVZSA darbību, būtu nepieciešams piesaistīt vides zinātnes studentus, kas
vides zinātnes studē pirmo vai otro gadu, lai veicinātu ilgtspējīgu LVZSA pastāvēšanu.
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LVZSA darbības mērķi 2013.-2015.gadam
LVZSA 2010.gadā tika dibināta ar vīziju izveidot vienotu Latvijas vides zinātnes
studentu tīklu, kas, balstoties uz zināšanām vides jomā, veicinātu Latvijas ilgtspējīgu
attīstību. Lai šo vīziju sasniegtu, tika izvirzīti sekojoši mērķi LVZSA darbības
turpmākajiem 2 gadiem (sk. attēlu zemāk). Realizējot biedrības darbību atbilstoši
izvirzītajiem mērķiem un rīcībām tiktu nodrošināta LVZSA ilgtspējīga attīstība. Tiktu
sekmēta organizācijas stabilitāte un izaugsme plānotajā laika periodā.

Īstenot vismaz 5
dažādus pasākumus
un aktivitāts, kas
veicinātu vides
zinātnes studentu no
dažādām mācību
iestādēm sadarbību
un pieredzes apmaiņu

Līdz 2015.gada decembrim
piesaistīt LVZSA vismaz 20
jaunus biedrus no vismaz 5
dažādām augstskolām

Līdz 2015.gada
decembrim izveidot
studentu tīklu, kas
aptver vismaz 5
augstskolas

Līdz 2015.gada septembrim
izstrādāt „Ilgtspējīgas Vides
zinātnes attīstība Latvijā”
stratēģiju
Līdz 2013.gada decembrim izveidot ziņojumu par
vides zinātnes mācību programmu kopīgajām un
atšķirīgajām iezīmes dažādās augstskolās, un to
publicēt LVZSA mājaslapā

Kā viens no galvenajiem LVZSA turpmākās darbības mērķiem ir Latvijas vides zinātnes
studentu sadarbības veicināšana un apvienošana, lai dažādu mācību iestāžu
studentiem būtu iespēja dalīties ar studiju procesā gūtajām zināšanām un pieredzi.
Šāda sadarbība sniegtu iespēju apzināt vides zinātnes mācību programmu kopīgās un
atšķirīgās iezīmes dažādās augstskolās.
Jau iepriekš tika plānots izstrādāt stratēģiju „Ilgtspējīga Vides zinātnes attīstība
Latvijā”, kurā tiktu iekļauti priekšlikumi, kā papildus ierastajam mācību procesam
ieviest augstskolās dažādas aktivitātes (atkritumu šķirošanu, taupības mēnesi u.c.
„zaļās” aktivitātes), lai vecinātu studentu radošo domāšanu, spēju izprast dažādus
procesus, aktīvu iesaistīšanos vides saudzēšanā un radītu vēlmi pašiem uzņemties
iniciatīvu. Šādas stratēģijas izstrāde veicinātu vides zinātnes izglītības kvalitātes
paaugstināšanos un kvalificētu speciālistu pieejamību darba tirgū.
Kā papildus mērķis Latvijas vides zinātnes studentu apvienošanai ir LVZSA kā visu
vides zinātnes studentu interešu pārstāvniecības nostiprināšana. Mērķa sasniegšanai
nepieciešama jaunu biedru piesaiste no mācību iestādēm, kas līdz šim netika
pārstāvētas apvienībā. Tas veicinātu viedokļu dažādību, ļautu apzināt aktuālākās
problēmas vides zinātnes izglītībā Latvijā, kā arī palīdzētu noteikt turpmākās LVZSA
darbības jomas, kuras būtu aktuālas lielākai vides zinātnes studentu daļai, kā arī
sabiedrībai kopumā.
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Uzdevumi un aktivitātes 2013.-2015. gadam
Balstoties uz izvirzītajiem mērķiem, ir noteikti uzdevumi un aktivitātes, kas veicinātu LVZSA
vīzijas sasniegšanu un būtu atbilstoši tās statūtiem un misijai. Tabulā zemāk ir izveidots
pasākumu plāns, kurā apkopoti veicamie uzdevumi un atbilstošās aktivitātes vides zinātnes
studentu apvienošanai.
Pasākumu plānā iekļauti dažādi vides zinātnes studentu tikšanās pasākumi, kuru laikā varētu
īstenot pieredzes un zināšanas apmaiņu starp dažādu augstākās izglītības mācību iestāžu
vides zinātnes studentiem. Papildus šīm aktivitātēm, plānā ir iekļautas rīcības LVZSA
kapacitātes paaugstināšanai un biedru motivēšanai, kā arī pasākumi finanšu piesaistei.
Šobrīd plānā iekļauta projektu iesniegšana divos projektu konkursos, tomēr periodiski būtu
nepieciešams sekot līdzi citiem aktuāliem projektu konkursiem un citām finansējuma
piesaistes iespējām.
Kā viens no galvenajiem 2013.gadā organizētajiem pasākumiem būtu „Vides zinātnes
studentu akadēmija” jeb 2‐3 dienu gara studentu nometne, kuras laikā notiktu ekspertu un
sabiedrībā zināmu nozares profesionāļu lekcijas un grupu darbi par kādu aktuālu vides tēmu.
Akadēmijas rezultātā tiktu papildinātas studentu zināšanas un izveidots informatīvs
materiāls (buklets, video u.tml.) plašākai sabiedrībai par problēmas aktualitāti un
iespējamajiem tās risinājumiem. Papildus šīm aktivitātēm studenti tiktu iepazīstināti ar
LVZSA darbību un iespējām iesaistīties apvienības darbībā.
Izstrādātais pasākuma plāns kalpotu kā vadlīnijas Latvijas vides zinātnes studentu
apvienošanai, tomēr tajā iespējami papildinājumi un izmaiņas.
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Laika posms

Uzdevums

LVZSA resursu un kapacitātes
apzināšana
Janvāris

Finansējuma piesaiste

Februāris

Marts‐ Aprīlis

Vides zinātnes studentu un
organizāciju apzināšana
LVZSA atbildību sadale,
pārvaldības struktūras
pārskatīšana
Finansējuma piesaiste

Maijs‐ Jūnijs

Aktivitāšu organizēšana
LVZSA biedru motivēšana un
atbildību sadale

Jūlijs

Vides zinātnes studentu
apvienošana
Jaunu biedru piesaiste un esošo
biedru motivēšana

Augusts‐
Decembris

Finansējuma piesaiste
Sadarbības veicināšana starp
vides zinātnes studentiem

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktivitāte
2013.gads
Individuālas pārrunas ar LVZSA biedriem;
LVZSA darbības SVID analīze;
Izstrādātās koncepcijas analīze un uzlabošana;
Izstrādātā pasākumu plāna uzlabošana un apstiprināšana;
Dalība „Jaunatne darbībā” projektu konkursā „Jauniešu iniciatīva” (projektu iesniegšanas termiņš‐
1.februāris);
Dalība „Sabiedrības integrācijas fonda” projektu konkursā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta
programma”, (projektu iesniegšanas termiņš‐ 28.janvāris);
Potenciālo pasākumu sponsoru apzināšana un piesaiste
Pieteikumi kā projektu partneriem „Jaunatne darbībā” „Jauniešu apmaiņas” programmā
Sazināšanās ar augstskolu pašpārvaldēm u.tml. organizācijām, lai apzinātu vides zinātnes studentu
kontaktus un iespējamo dalību
Sazināšanās ar ārzemju vides zinātnes organizācijām par sadarbības iespējām
Stratēģiskais seminārs
Dalība „Lielajā talkā”, „Zemes stundā”
LVZSA mājas lapas sakārtošana
Pieteikums dalībai „Latvijas vides aizsardzības fonda konsultatīvās padomes” sastāvā
Pieteikums „Jaunatne darbībā” projektu konkursā „Jauniešu iniciatīva” vai „Jauniešu apmaiņa” (projektu
iesniegšanas termiņš‐ 1.maijs);
Darbs pie paredzētā pasākuma programmas izstrādes un organizatoriskajiem jautājumiem;

• LVZSA biedru dalība jauniešu apmaiņas projektā „Let us do something for a better Europe" Turcijā
• „Latvijas vides zinātnes studentu akadēmija”‐ 2‐3 dienu studentu nometne, kuras mērķis būtu iegūt
zināšanas par kādu Latvijā videi aktuālu tēmu un izstrādāt informatīvu materiālu plašākai sabiedrībai.
• Nometnes laikā notiktu ekspertu lekcijas, grupu darbi, studenti no dažādām augstskolām iepazīstinātu ar
vides zinātnes programmām, studentu iepazīstināšana ar LVZSA darbību u.tml.
• Tikšanās ar studentiem augstskolās, prezentācija par LVZSA
• Stratēģiskais seminārs
• Dalība apmaiņas projektos ar ārzemju NVO
• Pieteikums „Jaunatne darbībā” projektu konkursā „Jauniešu iniciatīva” vai „Jauniešu apmaiņa” (projektu
iesniegšanas termiņš‐ 1.oktobris);
• „Jauno vides zinātnieku pēcpusdiena”‐ diskusiju vakars/konkurss, kura laikā studenti interaktīvi
prezentē savus pētījumus
• Ekspertu lekcijas (ar pusdienām) par aktuālām vides tēmām, atklājumiem, sasniegumiem RTU, LU un

citiem vides zinātnes studentiem.
• Ziņojuma par vides zinātnes mācību programmu kopīgajām un atšķirīgajām iezīmes dažādās augstskolās
izstāde un to publicēšana LVZSA mājas lapā
2014.gads
Finansējuma piesaiste
Janvāris‐
Marts

• Uzņēmumu anketēšana – vispirms informējot par Vides zinātnes programmu un apgūtajām tēmām
Sadarbības veicināšana starp
studentiem un uzņēmumiem,
studentu integrācija darba tirgū

Aprīlis‐ Maijs

LVZSA atpazīstamības veicināšana
Jūnijs‐
Augusts

LVZSA biedru motivēšana

Septembris‐
Decembris

Sadarbības veicināšana starp
vides zinātnes studentiem
Sabiedrības informēšana

Janvāris‐
Marts

Sabiedrības informēšana, vides
zinātnes studentu apvienošana
LVZSA biedru motivēšana
Finansējuma piesaiste

Jūnijs‐
Augusts

Vides zinātnes izglītības attīstība
uzlabošana
LVZSA biedru motivēšana, jaunu
biedru piesaiste

Septembris‐
Decembris

Sadarbības veicināšana starp
vides zinātnes studentiem

Aprīlis‐Maijs

LVZSA

• Pieteikums „Jaunatne darbībā” projektu konkursā „Jauniešu iniciatīva” vai „Jauniešu apmaiņa” (projektu
iesniegšanas termiņi‐ 1.februāris, 1.maijs, 1.oktobris);
• Sponsoru apzināšana un piesaiste
un jautājot, ko tie vēlas sagaidīt no Vides zinātnes studentiem/absolventiem.

• „Vides zinātnes studentu” karjeras dienas‐ absolventu veiksmes stāsti, uzņēmumu/darba devēju
prezentācijas par nepieciešamajām darba iemaņām, prakses iespēju apzināšana.
• Dalība maratonā, velobraucienos u.tml. pasākumos
• Stratēģiskais seminārs
• Fotoorientēšanās piesaistot dalībniekus no citām augstskolām un sponsorus
• Dalība apmaiņas projektos ar ārzemju NVO
• „Vides zinātnes studentu konkurss (Zaļā nakts)”, kura laikā dažādu augstskolu vides zinātnes studentu
komandām notiktu dažādi atraktīvi konkursi par vides jautājumiem
• Elektroenerģijas patēriņa samazinājuma konkurss starp dažādām studentu kopmītnēm
2015.gads
• Semināru cikls par kādu videi aktuālu tēmu dažādās pilsētās‐ Rīgā, Jelgavā, Daugavpilī, Rēzeknē, Liepājā
• Studentu Ēnu dienas uzņēmumos
• Dalība starptautiskajos apmaiņas projektos „Jaunatne darbībā” ietvaros
• Pieteikums „Jaunatne darbībā” projektu konkursā „Jauniešu iniciatīva” vai „Jauniešu apmaiņa” (projektu
iesniegšanas termiņi‐ 1.februāris, 1.maijs, 1.oktobris);
• Sponsoru apzināšana un piesaiste
• Vides zinātnes programmu vadlīniju izstrāde
• „Vides zinātnes forums” – LVZSA, studentu, mācībspēku un programmas vadītāju tikšanās
• LVZSA Stratēģiskais seminārs, personiskās izaugsmes treniņš, piesaistot ekspertu
• „Vides zinātnes studentu akadēmija 2”
• Stratēģijas „Ilgtspējīga Vides zinātnes attīstība Latvijā” izstrāde
• Vides zinātnes studentu ēnu dienas (studenti vienu dienu „ēno” citas augstskolas vides zinātnes
studentu)
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