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KURSA KODS∗ VidZPA20

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Vides sistēmu dinamika un modelēšana
Kursa nosaukums angliski Environmental system dynamics and  modeling
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) A
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums pa 
semestriem, ja kursam ir vairākas daļas

2 KRP 

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

8

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

8

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)   

Zinātņu nozare/apakšnozare Vides zinātne, Matemātika
Kursa mērķis Sniegt  padziļinātas  zināšanas  par  sistēmdinamikas 

modelēšanas  pamatnostādnēm,  tehniku  un  rīkiem. 
Iepazīstināt ar modelēšanas procesu, sistēmas struktūru 
un  uzvedību.  Praktiski  pārbaudīt  iegūtās  zināšanas 
piedaloties spēlē „ Stratēģija”. 

Kursa uzdevumi 1. Apgūt sistēmiskas domāšanas pamatprincipus. 
2. Attīstīt zinātnisku pieeju vides sistēmu attīstības 

modelēšanā.
3. Parktiski apgūt sistēmdinamikas modelēšanas 

teorētikos principus piedaloties spēlē „Stratēgija”.
Kursa valoda Latviešu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski Zināšanas: spēj izskaidrot un aprakstī vides un sociālo 

sistēmu kopsakarības, apspriest un izskaidrot cēloņu un 
seku sakarības
Prasmes: analizēt  teorijas,  diskutēt  un  pamatot  savu 
viedokli,  izkopjot  zinātnisko  stilu,  identificēt  un 
aprakstīt  vides  procesus  ar  sistēmdinamikas 
modelēšanas rīkiem
Kompetences: spēj  risināt  vides  sistēmu  ilgtspējīgas 
attīstības  problēmas,  spēj  izstrādāt  vienkāršus 
sistēmdinamikas modeļus

 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā
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angliski Knowledge: Able  to  explain  and  described  the 
environmental  and  social  systems  interconnection, 
discuss and explain cause and effect relationships
Skills: analyze theorys, discuss and justify their views, 
developing  a  scientific  style,  identify  and  describe 
environmental  processes  with  system  dynamics 
modeling tools
Competences:  able  to  respond  to  environmental 
challenges  of  sustainable  development,  are  able  to 
develop a simple system dynamics models

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

–

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

modelēšanas  nepieciešamība  ilgtspējīgas  attīstības 
plānošanas  procesā,  modelēšanas  rīku nepieciešamība 
un  iespēja  praktiski  piedalīties  valsts  ilgtspējīgas 
attīstības  modelēšanas  procesā,  izmantojot  spēli 
„Stratēģija”.

angliski Course  content  reasoned  environmental  system 
dynamics  modeling  of  the  need  for  sustainable 
development  planning process  modeling  tool  and the 
need for practical opportunity to participate in national 
sustainable  development  modeling  process  using  the 
game "Strategy".

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)

Sistēmdinamikas vēsture un pamatjēdzieni:

• Sitsēmu galvenie jēdzieni
• Kompleksas sistēmas
• Sistēmiskā domāšana
• Vispārējās sistēmu struktūras un uzvedības

o Eksponenciāls pieaugums
o Uz mērķi virzīta uzvedība
o S veida pieaugums

• Sistēmu arhetipi
o Koplietošanas traģēdija
o Eskalācija

• Sistēmdinamikas funkcijas

6 Lekcijas – 2 
Semināri - 1
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Sistēmdinamikas diagrammu elementi:

• Atgriezeniskās saites cilpa
• Plūsmu apkopojums krājumos
• Laika kavējumi
• Cēloņu cilpu diagramma
• Sistēmas atgriezeniskās saites cilpu vizualizācija

4 Lekcijas – 1 
Semināri – 1

Sistēmdinamikas modelēšanas process:

• Noteikt problēmas robežas
• Identificēt svarīgākos krājumus un plūsmas, kas ietekmē šo 

krājumu līmeni
• Identificēt informācijas avotus, kas ietekmē plūsmas
• Identificēt galvenās atgriezeniskās saites cilpas
• Uzzīmēt cēloņu cilpu diagrammu, kas apvieno krājumus, 

plūsmas un informācijas avotus
• Uzrakstīt vienādojumus, kas nosaka plūsmas
• Novērtēt parametrus un sākotnējos nosacījumus
• Simulēt modeli un analīzes rezultātus

6 Lekcijas – 2
Semināri – 1

Stratēģiskā imitācijas spēle „ Stratēģija” 16 Semināri – 8

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms 

stundās
Sagaidāmais 

rezultāts
Vispārējās sistēmu struktūras 
un uzvedības

Izstrādāt sistēmas koncepciju 14 Iesniegts 
koncepcijas 

apraksts
Sistēmdinamikas diagrammu 
elementi 

Izveidot cēloņu  cilpu 
diagrammu

14 Iesniegta sistēmas 
cēloņu cilpu 
diagramma

Izstrādāt brīvi izvēlētas vides 
un sociālās sistēmas 
sistēmdinamikas shēmu

Shematiski parādīt sistēmas 
tiešās un netiešās ietekmes, 
aiztures laikā, novērtēt 
ietekmju lielumu

20 Referāts, kas tiek 
prezentēts (ppt) 

seminārā

Prasības KRP iegūšanai 1. Obligāts lekciju un spēlas „Stratēgija” apmeklējums, 
līdzdalība semināros (spēle vērtēta ar svaru 25%).

2. Referāta prezentācija un savlaicīgi iesniegts referāt (svērtē kā 
starp-pārbaudījumu, parciālais ieguldījums / svars kopējā 
atzīmē 25%)

3. Eksāmens (rakstisks) – 50% svars kopējā atzīmē
Mācību pamatliteratūra 1. Blumberga  A.  System  Dymanics  for  Environmental 

Engineering Students;  ISBN 978-9934-8196-2-9; Institute  of 
Energy Systems and Environment, Riga Technical university, 
Riga, 2011.

2. Ford  A.Modeling  the  Environment,  Second  Edition,  Island 
Press, 2009.
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3. Forrester  J.et  al.  Road Maps:  A Guide  to  Learning  System 
Dynamics,  System  Dynamics  in  Education  Project,  Update 
Version, MIT, 2000.

4. Sistēmiskās  domāšanas  integrēšana  vides  politikā  /  autori: 
Blumberga  A,  et.al,  Rīgas  Tehniskās  universitātes  Vides 
aizsardzības un siltuma sistēmu institūts, Rīga, 2010.

Mācību papildliteratūra 1. Sterman,  John  D.  (2000):  Business  Dynamics:  System 
Thinking and Modeling for a Complex World. Irwin/McGraw 
Hill.

2. Goodman,  Michael  R.  (1974):  Study  Notes  in 
SystemDynamics. MIT Press.

3. Maani,  Kambiz  E.  and  Robert  Y.  Cavana  (2007):  Systems 
Thinking  and  Modelling  -  Understanding  Change  and 
Complexity. 2ndedition, Prentice Hall.

4. Roberts,  Nancy  et  al.  (1994):  Introduction  toComputer 
Simulation.  A  System  Dynamics  Modeling  Approach. 
Productivity Press.

Periodika, interneta 
resursi un citi avoti

Datu bāzes – Sringer, 
EBSCO, Elsevier, Web of Science

Kursa izstrādātājs:
Anita Jansone

Paraksts Paraksta atšifrējums Datums
Kurss apstiprināts:

Dekāns/ prodekāns Paraksta atšifrējums Fakultātes domes sēdes 
protokols Nr. 

Datums


