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Saimnieciskā 

darbība 
Cilvēks 

Tautsaimniecība, apkārtējās vides tehnogēnie faktori 

Sistēmas elementu mijiedarbība 



Vides ekonomiskā novērtējuma 
sistēmas veidošana 
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Vides ekonomiskā vērtēšana vienmēr 
notiek ar noteiktu mērķi, lai 

• analizētu alternatīvas, izvēlētos ekonomiski izdevīgāko 
variantu konkrēta mērķa sasniegšanai, salīdzinot 
dažādu vides projektu izmaksas un ieguvumus, 

• novērtētu vides aizsardzībā ieguldīto līdzekļu 
efektivitāti, potenciālo investīciju apjomu, 

• novērtētu videi nodarīto kaitējumu, 
• novērtētu ārējo efektu radītās izmaksas vai ieguvumus, 
• noteiktu prioritātes vides aizsardzības un saglabāšanas 

projektos, 
• noteiktu pieprasījumu pēc vides kvalitātes, kas ļautu 

modelēt efektīvu piesārņojuma līmeni, nosakot 
standartu un nodokļu likmju lielumu. 
 



http://epi.yale.edu/epi2012/rankings 



Ekosistēmu pakalpojumu un dabas 
kapitāla ieguldījums cilvēku labklājībai 

Dabas kapitāla un ekosistēmu 
pakalpojumi nav iekļauti 
ekonomikas aprēķinos (piem., IKP) 



Ierobežojumi ekonomisko aprēķinu 

pielietojumam 
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Resursu izlietojums 



Ekonomiskās augsmes ierobežojumi 
 

 





Ētika un ekonomika 

• Abām disciplīnām ir 
svarīgi, kā tieši vērtēsim 

• Mūsu pašu vērtības 
ietekmē mūsu lēmumus 
un darbības vides jomā 

 



Racionāla lēmuma pieņemšana 



Tradicionālās vides vērtēšanas 
metodes 

Vides un ekonomika, 2011 

 



Izmantošanas vērtība Ar izmantošanu nesaistītā vērtība 

Kopējā Ekonomiskā Vērtība (TEV) 

Tiešās 
izmatošanas 
vērtība 
 

Preces un 
pakalpojumi, kas 
tiek patērēti tieši 
 
• Zivis, dzeramā 
ūdens apgāde 
• Tūrisms, 
rekreācija, 
izglītība, ainavas 

Netiešās izmantošanas 
vērtība 
 

Labumi, kas tiek izmantoti 
netieši (ekoloģiskie 
pakalpojumi) 
 
• Bioloģiskais pamats 
putniem, zivīm 
• Atbalsts citām 
ekosistēmām 
• Globāls atbalsts (piem., 
klimata regulēšana) 

Iespējamās izmantošanas, 
saglabāšanas, pastāvēšanas 
vērtība 
 

Vērtība saistīta ar labumu iespējamu 
izmantošanu sev vai citiem nākotnē, 
nākamajās paaudzēs, morāliem 
apsvērumiem 
 
• Ainavas, bioloģiskā daudzveidība 
• Apdraudētās sugas 
• Dzīvesveids (kultūras, morāles un 
estētiskās vērtības) 

J.Asafu-Adjaye. “Environmental Economics for Non-Economists. 2nd Edition”. 2005 

Kopējā ekonomiskā vērtība (piemērs ūdens ekosistēmām) 
 

Dabas procesi, 
raksturotāji, 
struktūras 

Hidroloģiskās, 
bioķīmiskās, 
ekoloģiskās 

funkcijas 

Ekonomiskā 
vērtība 

“Preces un 
pakalpojumi” 



Jaunās Metodikas bāze tiek veidota kā 
Cēloņu – seku diagramma 

(Cousal loop diagram) 

David Evans and Associates, Inc. 


