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Studiju moduļa mērķis ir sniegt zināšanas par klimata pārmaiņām un
ilgtspējīga patēriņa un ražošanas pārvaldību, atspoguļojot tās
kompleksumu un interdisciplinaritāti, kā arī sasaistot teoriju ar praksi.
Studiju moduļa mērķa grupa ir personas ar iepriekš iegūtu
kvalifikāciju un vismaz vidējo tehnisko vai augstāko izglītību un
pamat zināšanām pārvaldībā.
Kursā apskatīti patēriņa un ražošanas paradumi un iespējas līdzsvarot
cilvēka vajadzību apmierināšanu, neizjaucot planētas oglekļa ciklu.
Īpaša vērība veltīta sabiedrības vadības procesiem ilgtspējīgas
attīstības kontekstā, uzvedības paradumiem un vides apziņai,
mājsaimniecību būtiskākajām ietekmes uz klimatu, ilgtspējīga
patēriņa un ražošanas pārvaldības instrumentiem un indikatoriem.
Kursā tiek arī izskatītas Latvijas un Eiropas Savienības rīcībpolitika

ilgtspējīga patēriņa un klimata jomās. Seminārnodarbībās tiek
analizēta modeļu un koncepciju praktiskā pielietojuma
problēmjautājumi. Būtisks studiju moduļa satura elements ir studentu
pastāvīgais darbs, kas nodrošina padziļinātu zināšanu apguvi un to
praktisku pielietošanu.
Rezultāti

Sekmīgi apgūstot kursu, studenti iegūst izpratni par ilgtspējīga
patēriņa un ražošanas interdisciplinaritāti un prasmes patstāvīgi
analizēt situāciju patēriņā un ražošanā un novērtēt tā ietekmes uz
planētas klimatu. Pēc kursa apgūšanas studenti būs spējīgi pastāvīgi
analizēt un vadīt ilgtspējīga patēriņa un ražošanas pārvaldību, analizēt
un vērtēt ilgtspējīga patēriņa tiesiskos, institucionālos un citus
pārvaldības aspektus, kā arī būs ieguvuši lietišķās prasmes īstenot
praktiskus projektus Latvijā un ārzemēs. Studenti būs arī ieguvuši
iemaņas piedalīties publiskās diskusijās par klimata pārmaiņu
jautājumiem, argumentācijas un diskusiju, sabiedrisko apspriešanu
pamatus.
Zināšanas un izpratne:


Demonstrēt jēdzienu un teoriju kritisku izpratni par ilgtspējīga
patēriņa pārvaldības pamatprincipiem;



Demonstrēt spēju salīdzināt atšķirīgās pārvaldības teorijas un
instrumentus.

Analīze, sintēze, izvērtēšana:


Iegūtas zināšanas par galvenajām problēmām un iespējamiem
to risinājumiem globālā, reģionālā un vietējā līmenī;



Spēja analizēt un novērtēt patēriņa paradumu ietekmes uz
klimatu.

Izmantošana:


Apgūtas prasmes pielietot iegūtās zināšanas dažādu
problēmsituāciju risināšanai;



Apgūtas pamatzināšanas klimata slodžu novērtēšanai un
aprēķinam.

Sintēze un izvērtēšana:


Apgūtas prasmes izvērtēt dažādu rīcībpolitikas instrumenti
izmantošanas iespējas klimata slodžu samazināšanā un
patērētāju uzvedības ietekmēšanā.

Saskarsme:


Attīstītas prasmes argumentēti diskutēt par klimata pārmaiņu
un ilgtspējīga patēriņa pamatprincipiem, galvenajām
problēmām un iespējamiem problēmu risinājumiem un
argumentēt savu viedokli par šiem jautājumiem, balstoties uz
modulī iegūtajām zināšanām;



Grupu darba un semināru rezultātā tiks pilnveidotas studentu
prezentācijas, saskarsmes un komunikācijas prasmes.

Tālākā mācīšanās:
 Prasmes patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos;
 Prasmes strādāt ar informācijas resursiem, sekot izmaiņām
normatīvajos aktos.
Kursa plāns

1. Ilgtspējīga patēriņa un ražošanas paradigma


Kursa ievads



Globālās vides problēmas un to sasaiste ar patēriņa un
ražošanas paradumiem



Sociālekonomiskās sistēmas un to saistība ar dabas
sistēmām



Ilgtspējīga attīstība un tās pārvaldības process
(starptautiskais un nacionālais)



Dabas resursu patēriņa piemērs – Seminārs

2. Ilgtspējīga patēriņa un ražošanas pētniecības attīstība


Zaļā ekonomika un alternatīvas pieejas



Patērētāju uzvedības teorijas



Patēriņa virzošie spēki: ekonomika, tehnoloģijas, kultūra,
politika

3. Patēriņa ietekmes uz vidi un tā novērtēšanas metodes


IPAT vienādojums un dekompozīcijas analīze



Ekoefektivitāte un ekoproduktivitāte



Apjoma un strukturālais efekts, atsitiena efekts



Dzīves cikla pētījumi un Ievades un izvades modelis



Resursu plūsmas rādītāji un ekoloģiskās pēdas nospiedums



Indikatori un to sistēmas

4. Stratēģijas un rīcībpolitikas instrumenti ilgtspējīgas ražošanas
un patēriņa pārvaldībā
4.1. Pietiekamības, efektivitātes un pārslēgšanās stratēģijas
4.2. Pārvaldības instrumentu un to tipoloģija (ievads)
 Ilgtspējīga patēriņa un ražošanas pārvaldības plānošanas
instrumenti
 Normatīvie instrumenti
 Ekonomiskie instrumenti - vides nodokļi un subsīdijas
 Komunikācijas instrumenti un to izmantošanas iespējas ekomarķējumi u.c.
 Integrētie pārvaldības instrumenti
4.3. Interešu grupu lomas ilgtspējīga patēriņa pārvaldībā
4.4. Seminārs: pārvaldības instrumentu novērtējums
5. Ilgtspējīga patēriņa un ražošanas praktiskais pielietojums


Ilgtspējīgas patēriņā publiskā pārvaldē - zaļais publiskais
iepirkums



Korporatīvā atbildība un integrētā produktu politika realizācija un piemēri pasaulē un Latvijā



Zaļais birojs



Ilgtspējīga patēriņa realizācija mājokļa un sadzīves vides
sektorā

Studiju kursa

Nodarbību veidi: lekcijas, semināri

metodes

Studiju darbu veidi: lekcijas, semināri, praktiskie darbi, grupu darbs

Prasības
kredītpunktu
iegūšanai

Nosakot studenta galīgo atzīmi kursā, tiek ņemti vērā patstāvīgo darbu
izstrādes rezultāti. Kopumā paredzēti 4 patstāvīgie ieskaites darbi,
kuri tiek prezentēti un apspriesti semināros:
(1.1) ietekmes uz vidi rādītāju aprēķins – 25 % no kopējā vērtējumā.
Darbs tiek sagatavots zinātniskā raksta formā (max 2000 vārdi katrs)
un papildināts ar aprēķinu elektroniski;
(1.2) zaļā publiskā iepirkums vai zaļā biroja vadlīniju izstrāde – 25 %
no kopējā vērtējumā;
(1.3) korporatīvās atbildības vai integrētās produktu politikas vadlīniju
izstrāde – 25 % no kopējā vērtējumā;
(1.4) mājsaimniecību Ilgtspējīga patēriņa pārvaldības vadlīnijas – 25
% no kopējā vērtējumā.
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