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KURSA KODS∗ EkonPA08

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Vides grāmatvedība
Kursa nosaukums angliski Environmental Accounting
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 Dr.oec.
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 80 
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

9

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

7

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), Interdiscipilnārā vides 
ekonomika (A)

Zinātņu nozare/apakšnozare Ekonomika; Vides zinātne
Kursa mērķis ir veidot izpratni par vides kontu sistēmu un vides 

grāmatvedības uzskaites formām, attīstīt šo metožu 
pielietojuma prasmes valsts, pašvaldību un uzņēmumu 
līmenī

Kursa uzdevumi 1. Izprast vides grāmatvedības funkcijas un 
pielietojuma spektru, tās ekonomiskās iespējas un 
potences sabiedrības ilgtspējīguma veicināšanā 

2. Izzināt CO2 emisiju uzskaites metodes, novērtējot to 
lietderību

3. Apgūt vides grāmatvedības lietišķā pielietojuma 
metodoloģiskos principus, tsk. CO2 emisiju uzskaitē

Kursa valoda Latviešu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski Zināšanas: vides  grāmatvedības  funkcijas  un 

klasifikācija,  ietekmes  uz  ekonomiku  skaidrojums, 
vides grāmatvedības loma CO2 emisiju uzskaitē
Prasmes: vides  grāmatvedības  ietekmes  novērtēšana; 
vides kontu sistēmas efektivitātes prognozēšana un CO2 

emisiju uzskaites  izvērtēšana; 
Kompetences: vides  kontu  sistēmas  pielietojums  un 
dažādu CO2  emisiju  uzskaites  paņēmienu pielietošana 
organizācijās

 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā
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angliski Knowledge: Environmental  accounting  functions  and 
classification, the impact explanation of the economic, 
the  role  of  environmental  accounting  in  the  CO2 
emissions inventory
Skills: Accounting  environmental  impact  assessment, 
environmental  accounting,  forecasting  system 
efficiency and CO2 emissions inventory assessment;
Competence: Environmental  Accounting System and 
various  applications  of  CO2  emissions  tracking 
techniques are applied in organizations

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

– 

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Latviski Kursa saturā atspoguļotas vides grāmatvedības 

pamatatziņas, to interpretācija dažādu pieeju skatījumā 
un praktiskā pielietojuma iespējas CO2 emisiju 
piesaistes, uzglabāšanas un tirdzniecības uzskaitē

angliski Course  content  reflects  environmental  accounting 
foundations,  their  different  approaches  to  the 
interpretation  and  view  of  the  application  of  CO2 
sequestration, storage and marketing inventory

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. Ievads: vide un grāmatvedība
Vides grāmatvedība – definīcija, mērķi, uzdevumi.
Vides grāmatvedības līmeņi: starptautiskais, valsts, uzņēmuma, 
projekta.
Nacionālo kontu sistēma.
Vides grāmatvedības ekonomiskie konti.
Vides grāmatvedības starptautiskā sistēma (SEEA).
Statistikas dati vides grāmatvedības starptautiskajā sistēmā.
Grāmatvedība un integrētās informācijas sistēmas.

8 Lekcijas – 2
Semināri - 2

2.tēma. SEEA pamatprogramma
Vides grāmatvedības struktūra.
Sakarības starp SEEA un nacionālajiem vides kontiem.
Fiziskās plūsmas konti.
Plūsmu un krājumu uzskaite.
Vides aktīvu konti.
Vides grāmatvedības noteikumi un principi.
Vides darbības pārskati un attiecīgās plūsmas.

8 Lekcijas – 2
Semināri - 2

3.tēma. Vides grāmatvedības starptautiskās sistēmas 
(SEEA) apakšsistēmas.
SEEA ūdens apakšsistēma.
SEEA enerģijas apakšsistēma.
SEEA materiālu apakšsistēma.
SEEA gaisa piesārņojuma apakšsistēma.

6 Lekcijas – 2
Seminārs – 1
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SEEA koksnes apakšsistēma.
SEEA zemes un ekosistēmu apakšsistēma.
Apakšsistēmu integrēšana un pārskatu iesniegšana.

4.tēma. Fizisko plūsmu un monetāro datu apvienošana
Fizisko plūsmu monetārā uzskaite.
Fizisko plūsmu izmaiņu monetārs novērtējums.

2 Lekcija – 1

5.tēma. SEG emisijas
 SEG emisju tirdzniecības starptautiskais konteksts.
SEG emisiju tirdzniecības principi.
Emisiju tirdzniecība Eiropas Savienībā.
SEG emisiju darījumu grāmatvedības uzskaite.
Atskaitīšanās par emisiju darījumiem.

8 Lekcijas – 2
Semināri – 2

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms 

stundās
Sagaidāmais 

rezultāts
1. Vides grāmatvedības 

starptautiskā sistēma 
(SEEA)

Sagatavot salīdzinošu pārskatu 
par SEEA iegūstamajiem 
datiem starp trīs valstīm

24 Iesniegts rakstisks 
referāts

2. SEG emisiju uzskaite un 
ziņošana

Sagatvot izvēlētās organizācijas 
SEG emisiju darījumu pārskatu,  
grāmatvedības uzskaites un 
ziņojumu novērtējumu

24 Referāts, kas tiek 
prezentēts (ppt) 

seminārā

Prasības KRP 
iegūšanai

1. Obligāts lekciju apmeklējums un līdzdalība semināros
2. Referāta prezentācija un savlaicīgi iesniegts rakstiskais patstāvīgais darbs 
(vērtēti kā starp-pārbaudījumi, parciālais ieguldījums / svars kopējā atzīmē 
attiecīgi 25% un 25%).
3. Eksāmens (rakstisks) – 50% svars kopējā atzīmē.

Mācību 
pamatliteratūra
Avoti pieejami 
LiepU DIF VPC 
bibliotekā

1. Handbook of National Accounting: Integrated Environmental and 
Economic Accounting (2003); United Nations/European 
Commission/IMF/World Bank/OECD.

2. Handbook of National Accounting: Integrated Environmental and 
Economic Accounting - An Operational Manual (2000); United Nations.

3. Environmental Accounts, 2011; Office for National Statistics, United 
Kingdom.

Mācību 
papildliteratūra
Periodika, 
interneta 
resursi un citi 
avoti

http://unstats.un.org.
http://www.ghgprotocol.org/
www.varam.gov.lv.
http://ec.europa.eu/clima/policies/brief/eu/index_en.htm
http://www.vvd.gov.lv/atlaujas-un-licences/seg-atlaujas/

Kursa izstrādātājs:
Astra Straume

Paraksts Paraksta atšifrējums Datums
Kurss apstiprināts:

http://www.vvd.gov.lv/atlaujas-un-licences/seg-atlaujas/
http://ec.europa.eu/clima/policies/brief/eu/index_en.htm
http://www.varam.gov.lv/
http://www.ghgprotocol.org/
http://unstats.un.org/
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Dekāns/ prodekāns Paraksta atšifrējums Fakultātes domes sēdes 
protokols Nr. 

Datums


