
KURSA KODS VidZPA01

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski VIDES EKONOMIKA UN POLITIKA
Kursa nosaukums angliski ENVIRONMENTAL ECONOMY AND POLICY
Kursa nosaukums otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

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

Vides un atjaunojamo energoresursu pārvalde un inženierija

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

3

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Ingrīda Sotņikova Dabas un inženierzinātņu fakultāte Lektore, Mg.sc.env.

Lilita Ābele Dabas un inženierzinātņu fakultāte Lektore, Mg. sc.env.

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

120 

Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

16

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)

Ekoloģija, Informācijas tehnoloģijas, Filozofija 
Grāmatvedība, Stratēģiskā vadība I, II

Zinātņu nozare/apakšnozare Vides zinātne (nozare)
vides pārvaldība ( apakšnozare)

Kursa mērķi Veidot prasmes un iemaņas novērtēt vides politikas īstenošanas 
procesu un pielietot atbilstošus politikas instrumentus ilgtspējīgas 
attīstības nodrošināšanai.
Radīt izpratni par vides politiku, tās mērķiem un sasniegšanas 
instrumentiem. Novērtēt ekonomisko instrumentu lietderību. Radīt 
izpratni par vides vērtībām, to iedalījumu nemonetārām un 
monetārām vides vērtību vērtēšanas metodēm, ietekmes uz vidi 
novērtējum. Paplašināt izpratni par dabas resursu pārvaldību. 
Analizēt aktuālas vides problēmas Latvijā un pasaulē.

Kursa uzdevumi 1. Veidot izpratni par vides politikas mērķiem, uzdevumiem
un īstenošanas līdzekļiem. 

2. Iepazīstināt ar Latvijas vides politikas īstenošanas un 
Latvijas ilgtspējīgas attīstības pamatnostādnēm. 

3. Iepazīstināt ar ES un Latvijas likumdošanas bāzi vides 
aizsardzības jomā. 

4. Sniegt zināšanas par vides politikas veidošanu valsts un 
pašvaldību līmenī, kā arī sabiedrisko organizāciju un 
sabiedrības lomu vides politikā.

5. Radīt izpratni par vides izglītību, komunikāciju, vides 

 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā



informāciju un tās pieejamību Latvijā.
6. Izzināt vides aizsardzības ekonomiskos instrumentus – 

nodokļus, subsīdijs, depozītu – atmaksājumu sistēmu, 
ekoloģiskās ķīlas, vides risku apdrošināšanu un citus.

7. Rosināt pārdomas par resursu un vides kvalitātes 
problēmām mūsdienās, dabas resursu izlietojumu 
un ilgtspējīgas attīstības principiem, un to 
nodrošināšanas iespējām.

8. Iepazīties ar Pasaules bankas doto vides vērtību 
klasifikāciju.

9. Izzināt vides vērtību monetārās vērtēšanas metodes 
un to iespējamos lietojumus.

10. Piedalīties imitācijas spēlē par atjaunojamo resursu 
apsaimniekošanu „Zveja”.

Kursa valoda Latviešu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski Zināšanas: orientējas vides politikas veidošanā, politisko 

līdzekļu pielietošanā un vides likumdošanas hierarhijā, izprot 
ilgtspējīgas attīstības pamatprincipus, vides izglītības un 
komunikācijas nozīmi. 
Spēj  apspriest  un  izskaidrot  cēloņu  un  seku  sakarības  vides
ekonomikā,  ir  priekšstats  par  dabas  resursu  apsaimniekošanas
pamatprincipiem
Prasmes: spēj identificēt vides problēmas, rast risinājumu, 
pielietojot vajadzīgos vides politikas paņēmienus, pamatot to 
izvēli, un analīzei prot izmantot valsts vides informācijas 
sistēmu. 
Analizēt teorijas, diskutēt un pamatot savu viedokli, identificēt un 
aprakstīt vides pārvaldības ekonomiskās metodes, to lietojumu 
dažādos tirgus modeļos 
Kompetences: spēj risināt vides un sociālās sistēmas ilgtspējīgas 
attīstības problēmas

angliski Knowledge: Students are able to orient in environmental policy,
applikation of political resources and hierarchy of environmental
legislation,  understand  the  basic  principles  of  sustainable
development,  importance  of  environmental  education  and
communication.
Able  to  explain  and  described  the  environmental  systems
interconnection, discuss and explain cause and effect relationships
Skills: Students are able to identify environmental problems, find
the correct solutions, use appropriate techniques of environmental
pilicy,  justify  their  choices,  are  able  to  use  the  national
environmental information system for analysis;
analyze  theorys,  discuss  and  justify  their  views,  identify  and
describe  the  environmental  management  economic methods,  the
use of different market models
Competences: able to respond to environmental and social 
challenges of sustainable development

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

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Radīt izpratni par vides politiku, tās mērķiem un sasniegšanas 

instrumentiem. Veidot prasmes un iemaņas novērtēt vides politikas 
īstenošanas procesu un pielietot atbilstošus politikas instrumentus 
ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai.



Radīt izpratni par vides vērtībām, to iedalījumu, nemonetārām un 
monetārām vērtēšanas metodēm, ietekmes uz vidi novērtējumu, un 
mainīt izpratni par dabas resursu izlietojumu. Praktiski pārbaudīt 
savas zināšanas resursu parvaldībā piedaloties imitācijas spēle 
´Zveja”.

Angliski Create  understanding of  environmental  policy, its  objectives  and
instruments to achieve them. Develop skills and abilities to assess
the  environmental  policy  process  and  apply  appropriate  policy
instruments for sustainable development.
Create awareness of  environmental  values,  to divided this to the
non-monetary  and  monetary  valuation  methods,  environmental
impact  assessment,  and  change  the  understanding  of  natural
resources. As well as test your knowledge of resource management
with participation the simulation game 'Fish bank'.

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)

I daļa Vides politika  (I.Sotņikova)
Vides politikas vēsturiskā attīstība 2 Lekcija
Vides politikas un ilgtspējīgas attīstības pamatjēdzieni, principi un 
prioritārās problēmas.

1 ½ Lekcija

Eiropas vides aizsardzības politika – likumdošana, stratēģiskie
dokumenti, līgumi

1 ½ Lekcija

Vispārējā likumdošana vides aizsardzībā Latvijā 3 1,5 Lekcija
Vides aizsardzības institucionālā sistēma Latvijā 2 Lekcija
Vides politikas plānošanas dokumenti Latvijā 3 1,5 Lekcija
Vides aizsardzības noteikumu ievērošanas kontrolējošās iestādes, to 
kompetence

1 ½ Lekcija

Vides izglītība un iespējas to iegūt Latvijā 1 ½ Lekcija
Vides komunikācija, vides informācija un tās pieejamība Latvijā. 2 Lekcija
II daļa Vides ekonomika (L. Ābele)
Spēle „ Zveja” 4 2 praktiskas nodarbības
Vides vēsture 2 1 lekcija
Cilvēku radītās dabas katastrofas 2 1 lekcija
Vides ekonomika - ievads 2 1 lekcija
Vides ekonomika kā ekonomikas apakšnozare 2 1 lekcija
Mikroekonomiska pieeja
Makroekonomiska pieeja
Vides politikas īstenošanas instrumenti 2 1 lekcija
Tiesiski – administratīvie
Ekonomiskie
Brīvprātīgie
Vides komunikācijas
Vides politikas īstenošanas ekonomiskie instrumenti 6 2 lekcijas

1 seminārs
Nodokļi,
Subsīdijas,
Depozītu – atmaksājumu sistēma,
Ekoloģiskās ķīlas,
Brīvi tirgojamās piesārņojuma licences,
Vides risku apdrošināšana.
Vides vērtību klasifikācija 2 1 lekcijas



Tiešas lietošanas vides vērtības
Netiešas lietošanas vides vērtības
Ar lietošanu nesaistītas vides vertības
Vides vērtību monetārās vērtēšanas metodes 8 3 lekcijas

1 seminārs
Aizvietošanas
Ražīguma pieauguma
Slimības izmaksu
Cilvēka kapitala
Hedoniskas analīzes
Preventīvo pasākumu
Ceļojuma izmaksu
Konstruētā tirgus
Ekoloģiskā pēdas nospieduma aprēķini 2 1 lekcija

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba

tēmas
Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
Sagaidāmais rezultāts

I daļa Vides politika I.Sotņikova
Vides politikas 
instrumentu 
pielietošanas iespējas.

Patstāvīgi izanalizēt  
likumdošanu un izskatīt 
teorētisko literatūru par 
izvēlēto problēmjautājumu 

8 Sagatavots un iesniegts 4-5 lpp 
rīcības plāns par brīvi izvēlētu 
vai mācībspēka ieteiktu vides 
politikas problēmjautājumu.

Patstāvīgi izstrādāt rīcības plānu 
izvēlētās vides problēmas 
risināšanai
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Gatavošanās gala 
pārbaudījumam

Sagatavoties gala 
pārbaudījumam

8 Sekmīgi nokārtots gala
pārbaudījums

II daļa Vides ekonomika L.Ābele
Teorētiskās literatūras 
studijas

Patstāvīgi sagatavot un 
prezentēt vides ekonomikas 
aktuālās problēmas

12 Sagatavota prezentācija (
PPT), kuru prezentē 
seminārā

Patstāvīgais darbs par 
vides pārvaldības 
ekonomiskajiem 
instrumentiem

Tulkot 7-9 lpp. aktuālu tekstu 
par vides pārvaldības 
ekonomiskajiem 
instrumentiem

12 Iesniegts 7-9 lpp. tulkojums, 
tas prezentēts seminārā

Patstāvīgs darbs par 
izvēlēto vides vērtību 
monetārās vērtēšanas 
metodi

Izvēlēta vides vērtību 
monetārās vērtēšanas metode, 
sagatvoti praktiski tās 
lietošanas piemēri

12 Iesniegts metodes lietojuma 
apraksts, prezentēts 
patstāvīgais pētījums (PPT) 
seminārā 

Gatavošanās gala 
pārbaudījumam

Sagatavoties gala 
pārbaudījumam

12 Sekmīgi nokārtots gala
pārbaudījums

Prasības KRP iegūšanai Lekciju apmeklējums
Piedalīšanā spēlē „ Zveja”
Patstāvīgo darbu savlaicīga iesniegšana
Patstāvīgo darbu prezentācija
Sekmīgi nokārtots eksāmens

Mācību pamatliteratūra 1. Kļaviņš M. u.c.  Vides zinātne. – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 
2008., 599 lpp.

2. Ābele D. Vides zinību terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga: 
Jumava, 1999., 251 lpp.

3. Vide un ekonomika : monogrāfija / Dzintra Atstāja, Džineta 
Dimante, Ivars Brīvers ... [u.c.] ; [red. Anna Šmite ; Latvijas 
Universitāte], Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, ISBN  
9789984453712,  2011., 255.lpp.

http://alise.liepu.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx?crit0=publ&op0=%25LIKE%25&val0=LU+Akad%C4%93miskais+apg%C4%81ds&bop1=AND&crit1=auth&op1=%3D&val1=&c=1&c=3&c=4


4.  Environmental Efficiency, Innovation and Economic 
Performances / edited by Massimiliano Mazzanti and Anna 
Montini. - London : Routledge, ISBN 9780415539807;  2010. - 
241 p        

5. Smith, Stephen, Environmental Economics : a very short 
introduction, Oxford, Oxford University Press,  ISBN  
9780199583584 , 2011., 136 p. 

6. Wiesmeth, Hans. Environmental Economics : theory and Policy 
in Equilibrium - Heidelberg : Springer, ISBN 9783642245138. ;  
2012. - 307 p       

Mācību papildliteratūra 1. Lagzdiņa Ē. u.c. Vides komunikācija un vides politikas integrācija. – 
Rīga: REC Latvija, 2010., 136 lpp.

2. Vide un ilgtspējīga attīstība. M.Kļaviņa un J.Zaļokšņa redakcijā – 
Rīga: LU, 2010 – 334 lpp.

3. Nacionālais vides politikas plāns 2004. – 2008. R.: 2003.
4. Vides politikas pamatnostādnes 2014. – 2020. R.: 2014.
5. Sistēmdinamika vides inženierzinātņu studentiem autori: 

A.Blumberga, D. Blumberga, u.c., Andras Blumbergas 
redakcijā,Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma 
sistēmu institūts, ISBN 9789934819612; Rīga, 2010,-318.lpp.

6. Sistēmiskās domāšanas integrēšana vides politikā autori: autoru 
kolektīvs; Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un 
siltuma sistēmu institūts,  ISBN 9789934819605; 2010,- Rīga, 
225.lpp.

7. Wiesmeth, Hans, Environmental Economics : theory and Policy in 
Equilibrium, Heidelberg, Springer, ISBN 9783642245138;  2012., 
307. p.

8. The Economics and Politics of Climate Change / edited by Dieter 
Helm and Cameron Hepburn; Oxford,  Oxford University Press;  
ISBN 9780199573288,  2009., 538 p.

Periodika, interneta resursi 
un citi avoti

http://www.varam.gov.lv ; 
http://www.vpvb.gov.lv
http://www.likumi.lv
http://www.vvd.gov.lv
http://www.meteo.lv
htpp://  www.lvaf.gov.lv   
htpp://  www.lvif.gov.lv

Kursa izstrādātājs:
Ingrīda Sotņikova 11.10.2014.

Lilita Ābele 11.10.2014.

Paraksts Paraksta atšifrējums Datums
Anita Jansone 11.10.2014.

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta

direktors 

Paraksta atšifrējums Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. / Institūta
Zinātniskās padomes 

protokols Nr.
Datums

http://www.lvif.gov.lv/
http://www.lvaf.gov.lv/
http://www.meteo.lv/
http://www.vvd.gov.lv/
http://www.likumi.lv/
http://www.vpvb.gov.lv/
http://www.varam.gov.lv/
http://alise.liepu.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx?crit0=publ&op0=%25LIKE%25&val0=Oxford+University+Press&bop1=AND&crit1=auth&op1=%3D&val1=&c=1&c=3&c=4
http://alise.liepu.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx?crit0=publ&op0=%25LIKE%25&val0=Springer&bop1=AND&crit1=auth&op1=%3D&val1=&c=1&c=3&c=4
http://alise.liepu.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx?crit0=auth&op0=%25LIKE%25&val0=Wiesmeth%2C+Hans&bop1=AND&crit1=auth&op1=%3D&val1=&c=1&c=3&c=4
http://alise.liepu.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx?crit0=publ&op0=%25LIKE%25&val0=Oxford+University+Press&bop1=AND&crit1=auth&op1=%3D&val1=&c=1&c=3&c=4
http://alise.liepu.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx?crit0=auth&op0=%25LIKE%25&val0=Smith%2C+Stephen&bop1=AND&crit1=auth&op1=%3D&val1=&c=1&c=3&c=4

