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KURSA KODS∗ VidZPA25

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Vides vērtību monetārā vērtēšana
Kursa nosaukums angliski Monetary value of the environmental assessment
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
Lilita Ābele DIF Mg.sc.env..
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 80
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

10

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

6

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), Interdisciplinārā vides 
ekonomika (A)

Zinātņu nozare/apakšnozare Vides zinātne, vides pārvaldība
Kursa mērķis attīstīt  izpratni  par  ekosistēmu  papaklojumiem,  to 

funkcijām un  cilvēku  labklājību,  kas  saistās  ar  šiem 
pakalpojumiem,  kā  arī  veidot  prasmes  vides  vertību 
monetārās vērtēšanas metožu pielietojumam.

Kursa uzdevumi 1. Apgūt ekosistēmu pakalpojumu pamataziņas un 
galvenās vērtēšanas problēmas

2. Attīstīt sistēmiskās  domāšanas un ekosistēmu 
pakalpjumu konceptuālo modeļu konvertācijas 
instrumentālajās zināšanās prasmes

3. Apgūt  vides vērtību monetārās vērtēšanas 
interdisciplinarizācijas procesā radītās zināšanas

4. Apgūt zināšanas par videi draudzīgas uzvedības un 
komforta faktoriem, un prasmes šo faktoru 
pielietojumam cilvēka un tā vides mijattiecību 
harmonizēšanai 

Kursa valoda Latviešu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski Zināšanas: ekosistēmu  pakalpojumu vērtēšana,  vides 

vērtību monetārās vērtēšanas teorija, vides ekonomikas 
atziņas  vides  un  ekosistēmu  mijattiecību  problēmu 
risināšanai
Prasmes: vides problēmu identificēšana, risinājumu 
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piedāvāšana konkrētās problēmsituācijās 
Kompetences: vides vērtību monetārās vērtēšanas 
metožu kā instrumentu izmantošana ekosistēmu 
pakalpojumu novērtēšanā, postmodernā domāšanas 
veida (komplementaritātes, atvērtības u.c. principi) 
pielietošana ekosistēmu pakalpojumu 
problēmrisinājumiem.

angliski Knowledge: of ecosystem services, the monetary value 
of the environmental assessment theory, environmental, 
economic, environmental knowledge and ecosystem 
interaction problems
Skills: identifying the problems of the environment, 
offering specific solutions in problem
Competence: the environmental value of monetary 
valuation techniques as instruments for ecosystem 
services assessment, post-modern way of thinking 
(complementarity principles of openness, etc.) 
troubleshooting is application of ecosystem services.

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

–

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Kursa  saturā  argumentēta  vides  vērtību  monetārās 

vērtēšanas  nepieciešamība,  atspoguļotas  dažādas 
pieejas,  metodes  un  instrumentālās  zināšanas 
starpdisiplnāru  pētījumu  veikšanai,  kā  arī  veikta 
ekosistēmu pakalpojumu analīze.

angliski The course content of a reasoned assessment of the need of 
ecosystem  monetary  valuation,  reflect  a  variety  of 
approaches, methods and instrumental knowledge  for made 
interdisciplinary  research  and  analysis  carried  out  in 
ecosystem services.

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. Vides vērtības
Vides vērtības, to klasifikācija
Vides vērtību monetārās vērtēšanas soļi
Vides vērtību vērtēšanas metodes

4 Lekcijas – 4 

2. tēma. Ekosistēmu pakalpojumi
Ekosistēmu papaklpojumi, klasifikācija.
Ekosistēmu papaklpojumu monetārā uzskaite.
Ekosistēmu uzskaites tabulas
Tabulas ekosistēmu pakalpojumiem
Tabulas ekosistēmu aktīviem
Galvenās mērījumu problēmas ekosistēmu novērtēšanā
Lauka pētījums

12 Lekcijas – 2 
Praktiskās 
nodarbības – 4
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3. tēma. Objektīvās vērtēšanas metodes
Aizvietošanas un atjaunošanas
Ražīguma pieauguma
Slimības izmaksu
Cilvēka kapitāla
Lauka pētījums

8 Lekcijas – 2
Praktiskās 
nodarbības – 2

 4. tēma. Subjektīvās vērtēšanas metodes
Hedoniskas analīzes
Preventīvo pasākumu
Ceļojuma izmaksu
Konstruētā tirgus

8 Lekcijas – 2
Seminārs – 2

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms 

stundās
Sagaidāmais 

rezultāts
1. Literatūras avotu analīze Literatūras avotu analīze par 

ekosistēmu pakalpojumiem
12 Iesniegts referāts/ 

eseja

2. Ekosistēmas funkciju 
apraksts

Izvēlētās ekosistēmas funkciju, 
apraksts 

12 Iesniegts rakstsisks 
referāts

3. Ekosistēmas pakalpojumu 
monetārais novērtējums

Izvēlētās ekosistēmas 
pakalpojumu apraksts un 
monetārs novērtējums

12 Iesniegts rakstisks 
referāts, kas tiek 
prezentēts (ppt) 

seminārā
4. Objektīvās  vērtēšanas 

metodes pielietojums
Izvēlētās objektīvās vērtēšanas 
metodes pielietojums konkrētas 
problēmsituācijas risināšanā

12  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 
pamatliterat
ūra

1. de Groot, Rudolf S. & Wilson, Matthew A. & Boumans, Roelof M. J., (2002) 
"A typology for the classification, description and valuation of ecosystem 
functions, goods and services," Ecological Economics, Elsevier, vol. 41(3), 
pages 393-408, June.

2. Woodward, Richard T. & Wui, Yong-Suhk, 2001."The economic value of 
wetland services: a meta-analysis," Ecological Economics, Elsevier, vol. 
37(2), pages 257-270, May.

3. Luke Brander & Raymond Florax & Jan Vermaat,  2006."The Empirics of 
Wetland Valuation: A Comprehensive Summary and a Meta-Analysis of the 
Literature," Environmental & Resource Economics, European Association of 
Environmental and Resource Economists, vol. 33(2), pages 223-250, 02.

4. http://www.ecosystemvaluation.org/uses.htm  
5. http://jncc.defra.gov.uk/page-6383  
6. http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/economics/pdf/valuing_e  

cosystems.pdf
Mācību 
papildliterat
ūra

1. Impact of environmental pollution on the preservation of archives and records : 
A RAMP study / prep. by M.W.Pascoe. - Paris : Unesco, 1988. - 44 p. - 
Bibliogr.: p.36-44 

2. Ceļapītere, Ļubova. English for Environmental Engineers / Ļubova Ceļapītere. - 

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/economics/pdf/valuing_ecosystems.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/economics/pdf/valuing_ecosystems.pdf
http://jncc.defra.gov.uk/page-6383
http://www.ecosystemvaluation.org/uses.htm
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Rēzekne : Rēzeknes augstskolas izdevniecība, 2001. - 85 p. : ill.Student's 
Textbook.ISBN 9984585611.

3. Kubilius, Ignas. Use of economic instruments in environmental policy in the 
Baltic States / Ignas Kubilius, Daiva Semeniene ; ed. team: Kristīna Veidemane, 
Heidrun Fammler, Līva Andersone, Tiina Koster ; Baltic Environmental Forum ; 
[Riga], 2003 (Jelgavas tipogr.). - 36 lpp. ISBN 9984971406,  Vides politika -- 
Baltija.

4. Chiras, Daniel D. Environmental science : action for a sustainable future / Daniel 
D.Chiras. - Redwood City : The Benjamin/Cummings Publishing Company, 
1990. - 549 p. ISBN 0805310312.

5. Shaw, P. Multivariate Statistics for Environmental Sciences / J.A. Shaw. - 
London : Arnold, 2003. - 233 p. ISBN 0340807636

6. The green economics reader 2010 : the economics of doing, the economics of 
sharing and economics of supporting each other / edited by Miriam Kennet ... [et 
al.]. - Reading : GEI, The Green Economics Institute, 2010. - 296 p.  ISBN 
9781907543029.

7.  The greening of global finance : the reform of finance / Edited by Graciela 
Chichilnisky, Michelle S. Gale de Oliveria, Miriam Kennet, Maria Alejandra 
Caporale Madi, Chow Fah Yee. - [United Kingdom] : The green economics 
institute, c2013. - 503 p.    ISBN 9781907543401.

8. Sistēmiskās domāšanas integrēšana vides politikā / autori: Andra Blumberga,[et 
al.], Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu 
institūts. - Rīga : 2010. - 225 lpp. ISBN 9789934819605

9. Vide un ilgtspējīga attīstība / Māra Kļaviņa un Jāņa Zaļokšņa redakcijā ;  Rīga : 
LU Akadēmiskais apgāds, 2010 (Latgales druka). - 334 lpp. ISBN 
9789984452203

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

11.  Atjaunojamo energoresursu izmantošana Latvijas ilgtspējīgas attīstības 
nodrošināšanai : pētījums / Sorosa fonds-Latvija ; Gaidis Klāvs, Antra Kundziņa, 
Juris Ozoliņš, Jānis Reķis ; dizains: Indra Vaļeniece. - [Rīga] : Sorosa fonds-
Latvija, 2010 (Munks Print Partner). – 63. Lpp.  ISBN 9789934811913

Periodika, 
interneta 
resursi un 
citi avoti

http://ec.europa.eu/environment/
http://www.aere.org/
http://www.ecologicaleconomics.org/
http://www.rff.org/
http://www.epa.gov/oppe/eaed/home4.htm
http://wbln0018.worldbank.org/environment/EEI.nsf/all/ 
Environmental+Valuation?OpenDocument
http://www.econ.ag.gov/

Kursa izstrādātājs:
Lilita Ābele

Paraksts Paraksta atšifrējums Datums
Kurss apstiprināts:

Dekāns/ prodekāns Paraksta atšifrējums Fakultātes domes sēdes 
protokols Nr. 

Datums

http://www.econ.ag.gov/
http://wbln0018.worldbank.org/environment/EEI.nsf/all/Environmental+Valuation?OpenDocument
http://wbln0018.worldbank.org/environment/EEI.nsf/all/Environmental+Valuation?OpenDocument
http://www.epa.gov/oppe/eaed/home4.htm
http://www.rff.org/
http://www.ecologicaleconomics.org/
http://www.aere.org/
http://ec.europa.eu/environment/

