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KURSA KODS∗ VidZPA26

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Ekotehnoloģijas: ekonomiskais novērtējums
Kursa nosaukums angliski Ecotechnologies: economic evaluation
Kursa nosaukums otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

– 

Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Ekotehnoloģijas

Statuss (A, B, C daļa) B1
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums pa 
semestriem, ja kursam ir vairākas daļas

2 KRP 

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Astra Straume DIF Mg.oec.
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 80
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

11

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

5

Laboratorijas darbu skaits – 
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 7- 
doktora; P – profesionālais)

P

Pārbaudes forma/ -as Eksāmens
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Vides zinātne un pārvaldība (A), Interdisciplinarā vides 
ekonomika (A), Vides projektu izstrāde un vadība (A)

Zinātņu nozare/apakšnozare Ekonomika/ Grāmatvedības un uzskaites teorija
Kursa mērķi attīstīt izpratni par ekotehnoloģiju ekonomiskā 

novērtējuma metodēm un to praktisko pielietojumu 
Kursa uzdevumi 1. Apgūt ekonomiskā novērtējuma teorētiskās 

pamatatziņas, interpretāciju metodoloģiskos 
principus un metodes

2.  Attīstīt ekonomiskā novērtējuma nostādnēm 
atbilstošu izpratni par ekotehnoloģiju projektu 
vērtēšanu

3. Apzināt ekonomiskās novērtēšanas informācijas un 
domāšanas izmantošanas iespējas mūsdienu 
sabiedrības ilgtspējības problēmu risināšanā

Kursa valoda Latviešu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski Zināšanas: Ekonomiskā  novērtējuma  teorija  un  tās 

pielietojuma  iespējas  sabiedrības  ilgtspējības 
veicināšanai
Prasmes: Ekonomiskā  novērtējuma  atziņu  kritiski 
kreatīvs  izvērtējums  un  pielietojums  ekotehnoloģijas 
projektu novērtēšanā un risinājumu piedāvājumos
Kompetences: Ekonomiskā  novērtējuma  konceptuālo 
modeļu  konvertēšana  ilgtspējības  nodrošināšanai 
nozīmīgās instrumentālajās zināšanās 
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S-7-1, 20.04.2012., 7. versija
Lappuse 2 no 4

angliski Knowledge: An economic evaluation of the theory and 
its applications to promote the sustainability of public 
Skills: knowledge of  the  economic  assessment and 
evaluation  of critical creative use  of environmental 
technologies  through the  evaluation  of  projects and 
solution offerings
Competences: conceptual  economic  evaluation 
knowledge  conversion  into  sustainability  related 
instrumental one

otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

–

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Latviski Kursa saturā atspoguļoti ekotehnoloģiju projektu 

ekonomiskā novērtējuma veidi, mērogi, metodes, kas 
dod iespēju detalizēti plānot projekta dzīvotspēju

angliski Course content  reflects  the  environmental  technology 
project economic evaluation forms, scales, techniques, 
enabling detailed planning of the project's viability

otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

–

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, ja kurss dalās 

vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas)
Apjoms 
stundās

Veids 
(lekcijas, semināri, 

praktiskās nodarbības, 
laboratorijas darbi)

1.tēma. Ekonomiskā novērtējuma veidi un mērogi
Ekonomiskā izmaksu un ieguvumu analīze
 Izmaksu efektivitāte un vismazāko izmaksu analīze
Vispārējā līdzsvara aprēķināšana
Vairāku kritēriju analīze 

2 Lekcijas – 1

2.tēma. Pārskats par ekonomisko novērtēšanu 
Problēmu definēšana , pamatojums intervencei un mērķiem 
Bāzes scenārijs un pieņēmumi iespējamai alternatīvu izstrādei 
un novērtēšanai 
Izmaksu un ieguvumu noteikšana
Labklājības izmaksas un ieguvumi 
Biežāk pieļautāš kļūdas

6 Lekcijas – 2 
Pr. darbs – 1 

3.tēma. Vērtēšanas paņēmieni
Tirgus vērtēšanas metodes
Jauno priekšrocību metodes 
Esošo priekšrocību metodes
Ieguvumu pārnešanas metode

6 Lekcijas – 2 
Pr. darbs –  1

4.tēma. Vērtēšana: īpašie jautājumi
Ārējie faktori
Oglekļa dioksīda emisijas
Transports 
Prognozēšana 
Labiekārtojuma un dizaina kvalitāte 
Dzīvības novērtējums
Traumas un drošība

6  Lekcijas – 2 
Pr. darbs – 1
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5. tēma. Diskontēšana
Diskonta jēdziens
Jutības testi 
Reālās un nominālās cenas 
Vērtēšanas periods 
Neto pašreizējā vērtība
Izmaksu un ieguvumu samērs 
Iekšējā peļņas norma 

6 Lekcijas – 2 
Seminārs – 1

6.tēma. Riska un nenoteiktības novērtējums
Jutīguma un scenāriju analīze  
Monte Carlo analīze  
Izplatīšanas ietekmes 
Kopējo rezultātu izvērtējums un vēlamo variantu noteikšana

6 Lekcijas – 2 
Seminārs – 1

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms 

stundās
Sagaidāmais 

rezultāts
1. Tirgus vērtēšanas 

paņēmieni
Literatūras analīze par tirgus 
vērtēšanas paņēmieniem

12 Iesniegts referāts

2. Oglekļa dioksīda emisijas Novērtēt projekta oglekļa 
dioksīda emisijas, aprēķināt 
nodokļa lielumu vai 
mazināšanas iespējas

12 Iesniegts referāts

3. Ekotehnoloģiju projekta 
diskontēto rādītāju 
novērtējums

Izvēlētā ekotehnoloģiju 
projekta dzīvotspējas 
novērtējums

12 Referāts, kas tiek 
prezentēts (ppt) 

seminārā

4.  Ekotehnoloģiju projekta 
riska un nenoteiktības 
novērtējums

Izvēlētā ekotehnoloģiju 
projekta riska un nenoteiktības 
novērtējums

12 Referāts, kas tiek 
prezentēts (ppt) 

seminārā

Prasības KRP iegūšanai 1. Obligāts lekciju apmeklējums un līdzdalība semināros
2. Referāta prezentācija un savlaicīgi iesniegta socioloģiskā 
pētījuma atskaite (vērtēti kā starp-pārbaudījumi, parciālais 
ieguldījums / svars kopējā atzīmē attiecīgi 25% un 25%). 
3. Eksāmens (rakstisks) – 50% svars kopējā atzīmē.

Mācību pamatliteratūra
Avoti pieejami LR bibliotēkās

1. Kozlovskis V., Investīciju projektu ekonomiskais novērtējums; 
(2005), Rīga:Latvijas Hipotēku un zemes banka, (Tipogrāfija 
Citrons). 139 lpp,  ISBN 9984197638.

2. Energoefektīvu projektu ekonomiskais novērtējums : 
THERMIE programmas pasākums (2000) [sagat. Eiropas 
Savienības Rīgas Enerģētikas centrs] Rīga, 21 lpp.

3. Užga-Rebrovs, Oļegs. Ekonomiskais risks. Novērtēšana, 
analīze, pārvaldīšana : mācību līdzeklis - Rēzekne : Rēzeknes 
Augstskola, 2003. - 193 lpp. ISBN 9984779025 

4. Vircavs, Magnuss. Vide, ietekmes un novērtējums: principi un 
analīze - Rīga : Turība, 2005. - 248 lpp., ISBN 998476656X.

5.  Resursu patēriņa novērtējums / Latvijas Republikas Vides 
ministrija  - Rīga : Latvijas Vides aģentūra, 2004. - 92 lpp. 
ISBN 9984955753.

Mācību papildliteratūra 1. Kurjanovičs, Vjačeslavs. Biznesa novērtējums : metodika un 
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organizācija - Rīga : Merkūrijs Info, [2011]. - 188 lpp. ISBN 
9789984863061.

2.  Investīciju rokasgrāmata / red. Kristīne Dzelstiņa. - 
(Abonentizdevums). - Rīga : Dienas bizness, 
2007. FINANSES. MENEDŽMENTS. ROKASGRĀMATAS. 

3. Uzņēmuma darbības novērtēšana / no angļu val. tulk. Rita 
Baroniņa. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2008. - 179 
lpp. ISBN 9789984826271

4. Stabulnieks J., Janušonis G., Inovatīvās darbības 
pamatelementi : rokasgrāmata maziem un vidējiem 
uzņēmumiem / Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra ; - 
Rīga : Latvijas Tehnoloģiskais centrs ; Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūra, 2007. - 276 lpp. ISBN 9789984985718.

5. Voronova, Irina. Ekonomisko un komercaprēķinu 
metodoloģija : māc. līdz.; Rīgas Tehniskā universitāte. 
Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas katedra. - Rīga : 
RTU izdevniecība, 2006 - 137 lpp. ISBN 9984328031.

Periodika, interneta 
resursi un citi avoti

 

Kursa izstrādātājs:
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