
AKADĒMISKĀS BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS “BIZNESA VADĪBA” 

STUDIJU KURSI 

 

A. BUSINESS & ADMINISTRATION/ BIZNESS UN VADĪŠANA 

Management/ Vadība 

Principles of management/ Vadības principi 

Strategic management/ Stratēģiskā vadība 

Quality management/ Kvalitātes vadība 

Records management/ Lietvedība 

Human resources management/ Cilvēkresursu vadība 

Organisational behaviour and leadership/ Organizāciju uzvedība un līderība 

Entrepreneurship  & innovation/ Uzņēmējdarbība un inovācijas 

Entrepreneurship/ Uzņēmējdarbība 

Innovation management/ Inovāciju vadība 

Business model planning and development/ Biznesa modeļu plānošana un attīstība  

Marketing/ Mārketings 

Marketing management/ Mārketinga vadība 

Marketing research methods/ Mārketinga pētījumu metodes 

Marketing communications/ Mārketinga komunikācijas 

Accounting & finance/ Grāmatvedība un finanses 

Accounting/ Grāmatvedība 

Corporate finance/ Uzņēmuma finanses 

Managerial accounting/ Vadības grāmatvedība 

Investments/ Investīcijas 

Tax Policy/ Nodokļu politika 

B. ECONOMICS & LAW/ EKONOMIKA UN LIKUMDOŠANA 

Microeconomics/ Mikroekonomika 

Macroeconomics/ Makroekonomika 

International economics/ Starptautiskā ekonomika 

Business law (labour, commercial, EU)/ Biznesa likumdošana 

Environmental and civil protection/ Vides un civilā aizsardzība 

C. SOCIAL & COMMUNICATIVE SKILLS/ SOCIĀLĀS UN KOMUNIKĀCIJU PRASMES 

Human science/Sociology/Psychology / Cilvēkzinātne/Socioloģija/Psiholoģija 

Latvian language/ Latviešu valoda 

Business English/ Biznesa angļu valoda 

Intercultural communication and business ethics/ Starpkultūru komunikācija un biznesa ētika   

Critical thinking and problem solving/ Kritiskā domāšana un problēmu risināšana 

Negotiation and conflict solving/ Pārrunas un konfliktu risināšana 

D. SCIENTIFIC METHODS / ZINĀTNISKĀS METODES 

Research methodology (I, II)/ Pētījuma metodoloģija (I, II) 

Information and communication technologies/ Informāciju un komunikāciju tehnoloģijas 

Statistics/ Statistika 

Study paper (a course paper, etc.)/ Studiju darbs 

Study paper (a course paper, etc.)/ Studiju darbs 

Bachelor Thesis/ Bakalaura darbs 

E. ELECTIVE COURSES/ IZVĒLES KURSI  

F. SPECIALISATIONS or PROFESSIONAL PRACTICE/ SPECIĀLIZĀCIJAS vai 

PROFESIONĀLĀ PRAKSE 

I.Innovation and Technology Management/ Inovāciju un tehnoloģiju vadība (12+8)  

IT-based knowledge management for business innovation/ IT balstīta zināšanu pārvaldība biznesa 

inovācijām 

Management of organisation, operations and technological innovation/ Organizācijas, operāciju un 



tehnoloģisko inovāciju vadība 

E-commerce and internet marketing/  E-komercija un interneta mārketings 

Subjects to be selected from other specialisations/ Studiju kursi, kas jāizvēlas no citām specializācijām 

II. Hospitality Management/ Viesmīlības vadība  

Sustainable tourism policy and strategies/  

Ilgtspējīga tūrisma politika un stratēģijas 

Food and beverage management /  Ēdināšanas uzņēmuma vadība   
Hotel Management/ Viesnīcu vadība 

Digital Technologies in Tourism/ Digitālās tehnoloģijas tūrismā 

Subjects to be selected from other specialisations/ Studiju kursi, kas jāizvēlas no citām specializācijām 

III. Creative Industries/ Radošās industrijas  

Creative Thinking and Writing/ Radošā domāšana un rakstīšana 

Design Thinking and Branding/ Dizaina domāšana un zīmola veidošana 

Events management/ Pasākumu vadība 

Public Relations/ Sabiedriskās attiecības 

Subjects to be selected from other specialisations/ Studiju kursi, kas jāizvēlas no citām specializācijām 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Studiju kursa nosaukums - VADĪBAS PRINCIPI/ PRINCIPLES OF MANAGEMENT 

Kredītpunkti: 2 

ECTS kredītpunkti: 3 

Kopējais stundu skaits: 80  

Lekciju skaits: pilna laika (16), nepilna laika (5) 

Semināru, praktisko darbu stundu skaits: pilna laika (16), nepilna laika (5) 

Stundu skaits patstāvīgajam darbam: pilna laika (48), nepilna laika (70) 

Prasības studiju kursu apguves uzsākšanai: Sociālās zinības – vidusskolas līmenis  

Kursa anotācija: Kursā apskatīta organizācijas vadības un vadīšanas būtība, tās principi, 

metodes, organizācijas vides struktūra, vadīšanas funkcijas, informācijas nozīme, lēmumu 

pieņemšana un pārmaiņu vadība. Kursa mērķis ir sniegt zināšanas un attīstīt iemaņas 

organizācijas vadīšanā, kā arī gūt kompetences risināt organizācijas vadīšanas problēmas. 

 

Studiju rezultāti: 

Studiju programmas 

studiju rezultāti 

Studiju kursa plānotie studiju 

rezultāti studiju programmas 

studiju rezultātu sasniegšanai 

(studējošais kursa noslēgumā 

spēj) 

Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Pilna laika 

studijas 

Nepilna laika 

studijas 

Zināšanas: 

Spēj parādīt attiecīgās 

vadības zinātnes jomas 

svarīgāko jēdzienu un 

likumsakarību izpratni. 

Spēj parādīt izpratni par 

organizācijas vadīšanas 

principiem, vadīšanas funkcijām 

un to darbību. 

Kontroldarbs, 

eksāmens 

Kontroldarbs, 

eksāmens 

Prasmes: 

Spēj, izmantojot apgūtos 

teorētiskos pamatus un 

prasmes, veikt 

profesionālu, 

māksliniecisku, inovatīvu 

vai pētniecisku darbību. 

Izmantojot apgūtos vadības 

principu teorētiskos pamatus, 

spēj pētīt organizāciju, tās  vidi, 

vadības metodes un funkcijas. 

Praktisko 

darbu izpilde, 

kontroldarbs, 

eksāmens 

Praktisko darbu 

izpilde, 

kontroldarbs, 

eksāmens 

Kompetence: 

Spēj patstāvīgi iegūt, 

atlasīt un analizēt 

informāciju un to 

izmantot. 

Spēj pieņemt lēmumus un 

risināt problēmas vadības 

zinātnes jomā. 

Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un 

analizēt informāciju, kas skar 

organizācijas  vadīšanu, un to 

izmantot. 

Spēj pieņemt lēmumus un risināt 

organizācijas vadīšanas 

problēmas. 

 

Praktisko 

darbu izpilde, 

patstāvīgā 

darba- 

referāta 

aizstāvēšana, 

kontroldarbs, 

eksāmens 

Praktisko darbu 

izpilde, 

patstāvīgā darba- 

referāta 

aizstāvēšana, 

kontroldarbs, 

eksāmens 

 

Kursa saturs  

N.p. k. Kursa saturs (atbilstoši studiju kursa apjomam un nosaukumam 

plānotās tēmas) 

Kontaktstundu 

skaits 

P N 

1. Vadības un vadīšanas jēdziens un būtība. Vadītājs. Vadīšanas 

principi. 

8 2 

2. Vadīšanas metožu būtība, nozīme, klasifikācija. 4 1 



3. Organizācija. Organizācijas vides izpratne. 4 1 

4. Vadīšanas funkcijas. Plānošana. Motivēšana. Organizēšana. 

Koordinēšana. Kontrole.  

Kontroldarbs 

4 3 

5. Informācija vadīšanas procesā. 4 1 

6. Lēmumi, to pieņemšana vadīšanā. 4 1 

7. Pārmaiņu vadība. 4 1 

 

Studējošo patstāvīgais darbs 

Patstāvīgā darba veids Apjoms stundās 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Referāta izstrāde un prezentēšana 20 21 

Gatavošanās semināra nodarbībām u.c. 

praktiskajām nodarbībām 

 4 8 

Teorētiskās u.c. norādītās literatūras izpēte un 

analīze 

10 25 

Gatavošanās studiju kursa pārbaudījumam 14 16 

Pārbaudes forma: eksāmens 

   

Studiju rezultātu vērtēšana 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1. dalības un aktivitātes praktiskajās 

nodarbībās, kontroldarba  - 20 %; 

2. patstāvīgā darba novērtējuma - 30 %; 

3. eksāmena  novērtējuma - 50 %. 

Kopējais vērtējums veidojas no:   

1. vērtējuma par praktisko darbu, patstāvīgais 

darbs, kontroldarba  -  40 %; 

2. eksāmena novērtējuma - 60 %. 

Noslēguma pārbaudījuma prasības: izpildītas studiju rezultātu vērtēšanas prasības, 

eksāmens notiek rakstiski, novērtējums- desmit baļļu sistēmā.  

 

Literatūra: 

I Mācību grāmatas 

1. Praude, V. (2012) Menedžments. 3. izdevums. Rīga: Burtene, 498 lpp. 

2. Ukolovs V., Mass A., Bistrjakovs I.  (2006) Vadības teorija. Rīga: Jumava, 246 lpp. 

3. Forands I. (2009) Biznesa vadības tehnoloģijas. R.: LIF, 308 lpp. 

II Papildliteratūra 

1. Forands I. (2000) Stratēģija. Kvalitāte. Rīga: Latvijas izglītības fonds, 254 lpp. 

2. Hendijs Č. (2009) Veiksmīgs darbs organizācijās. Divdesmit viena ideja 

menedžeriem. Rīga: Zvaigzne ABC,  210 lpp. 

3. Kehre M.  (2004) Personālmenedžments uzņēmumā. Rīga: BAT ,230 lpp 

4. Lēmumu pieņemšana. (2007) „Harvard Business Review on” grāmatu sērija. Rīga: 

Lietišķās informācijas dienests., 194 lpp. 

III Interneta resursi 

1. Žurnāls Kapitāls. https://kapitals.lv/ 

2. Forbes: biznesa žurnāls. https://forbes.lv/lv 



3. Journal of Leadership & Organizational Studies (SAGE publications) 

https://journals.sagepub.com/home/jlo 

4. Journal of Management Learning (SAGE publications) 

https://journals.sagepub.com/loi/mlq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kursa nosaukums - STRATĒĢISKĀ VADĪBA/ STRATEGIC MANAGEMENT 

Kredītpunkti: 4 

ECTS kredītpunkti: 6  

Kopējais stundu skaits: 160 

Lekciju stundas: pilna laika (32), nepilna laika (10) 

Semināru un darbnīcu stundas: pilna laika (32),  nepilna laika (10) 

Patstāvīgais darba laiks: pilna laika (96), nepilna laika (140) 

Prasības studijām: Ievads menedžmentā, Mikroekonomika, Makroekonomika 

Studiju kursa anotācija: Kursa mērķis ir iemācīt studentiem formulēt stratēģiju, īstenot 

stratēģiju, kā arī sniegt zināšanas par uzņēmuma stratēģisko vadību strauju pārmaiņu vidē. 

Ārējās un iekšējās vides analīze. Stratēģijas komponentes - vīzija, mērķi, misija un 

stratēģiskie virzieni - tiek izstrādāti, pamatojoties uz SVID analīzi. 

 

Studiju rezultāti:  

Studiju programmas studiju 

rezultāti 

Studiju kursa plānotie studiju 

rezultāti studiju programmas 

studiju rezultātu sasniegšanai 

(studējošais kursa noslēgumā 

spēj) 

Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Pilna laika 

studijas 

Nepilna laika 

studijas 

Zināšanas: 

Spēj parādīt attiecīgās 

vadības zinātnes jomas 

svarīgāko jēdzienu un 

likumsakarību izpratni, no 

kurām dažas atbilst 

attiecīgās zinātnes nozares 

vai profesijas augstāko 

sasniegumu līmenim. 

Spēj parādīt vadības 

zinātnes svarīgāko   

jēdzienu un likumsakarību 

izpratni. 

Spēj demonstrēt vadības 

zinātnes pamatzināšanas un 

speciālās zināšanas un šo 

zināšanu kritisko izpratni. 

Spēj parādīt izpratni par 

svarīgākajiem jēdzieniem un 

likumsakarībām attiecīgajā 

vadības zinātnes jomā. 

 

Kontroldarbs, 

eksāmens 

Kontroldarbs, 

eksāmens 

Prasmes:  

Spēj veikt profesionālās, 

inovatīvās vai pētniecības 

aktivitātes, izmantojot 

iegūtos teorētiskos pamatus 

un prasmes. 

Spēj formulēt un analītiski 

aprakstīt vadības zinātnes 

informāciju, problēmas un 

risinājumus, tos izskaidrot 

un saprātīgi pārrunāt gan ar 

speciālistiem, gan 

nespeciālistiem. 

Spēj patstāvīgi strukturēt 

savu mācīšanos, virzīt tālāk 

un padotībā mācīšanos un 

profesionālo attīstību. 

Spēj demonstrēt zinātnisko 

pieeju problēmu 

risināšanai, uzņemties 

atbildību un iniciatīvu, 

veicot darbu individuāli, 

Spēj veikt profesionālas, 

inovatīvas vai pētnieciskas 

darbības, izmantojot iegūtos 

teorētiskos pamatus un prasmes. 

Spēj formulēt un analītiski 

aprakstīt vadības zinātnes 

informāciju, problēmas un 

risinājumus, tos izskaidrot un 

saprātīgi pārrunāt gan ar 

speciālistiem, gan 

nespeciālistiem. 

Spēj patstāvīgi strukturēt savu 

mācīšanos, vadīt turpmāko 

profesionālo attīstību. 

Spēj demonstrēt zinātnisko 

pieeju problēmu risināšanai, 

uzņemties atbildību un 

iniciatīvu, veicot darbu 

individuāli, komandā vai vadot 

citu cilvēku darbu. 

Spēj pieņemt lēmumus un rast 

radošus risinājumus mainīgajā 

Situāciju 

analīze, 

eksāmens 

Situāciju 

analīze, 

Kontroldarbs, 

eksāmens 



komandā vai vadot citu 

cilvēku darbu. 

Spēj pieņemt lēmumus un 

rast radošus risinājumus 

mainīgos vai neskaidros 

apstākļos. 

vidē. 

Kompetence: 

Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt 

un analizēt informāciju. 

Spēj pieņemt lēmumus un 

risināt problēmas vadības 

zinātnes jomā. 

Spēj parādīt profesionālās 

ētikas izpratni. 

Spēj novērtēt savas 

profesionālās darbības 

ietekmi uz vidi un 

sabiedrību. 

Spēj piedalīties attiecīgās 

profesionālās jomas 

attīstībā. 

Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un 

analizēt informāciju. 

Spēj pieņemt lēmumus un 

risināt problēmas vadības 

zinātnes jomā. 

Spēj demonstrēt izpratni par 

profesionālo ētiku. 

Spēj novērtēt savas 

profesionālās darbības ietekmi 

uz vidi un sabiedrību. 

Spēj piedalīties attiecīgās 

profesionālās jomas attīstībā. 

Situāciju 

analīze, 

Prezentācija, 

kontroldarbs, 

eksāmens 

Situāciju 

analīze, 

prezentācija, 

kontroldarbs, 

epksāmens 

 

Kursa saturs 

Nr.p.k. Kursa saturs (atbilstoši studiju kursa apjomam un nosaukumam 

plānotās tēmas) 

Kontaktstundu 

skaits 

P N 

1. Ievads stratēģiskajā vadībā. Pārvaldības funkcijas. Kas ir 

stratēģija? Stratēģiskās vadības process. 

2 2 

2. Uzņēmums kā stratēģiskās vadības objekts. Uzņēmuma 

definīcijas. Biznesa funkcijas. Ieinteresētās puses. 

4 0.5 

3. Stratēģijas formulēšana. Vīzija. Mērķi. ‘Smart’ mērķi. Misija. 10 4 

4. Stratēģijas formulēšana. Ārējās vides analīze. Vispārējā vide. 

Konkurences vide. 5 Portera spēki. 

6 2 

5. Stratēģijas formulēšana. Iekšējās vides analīze. Resursi. 

Prasmes. Kompetences. Konkurences priekšrocības. Kā radīt 

konkurences priekšrocības? 

16 4 

6. Stratēģijas formulēšana. SVID analīze. SWOT un TOWS 

metode stratēģijas formulēšanā. Stratēģiskie virzieni. 

10 2 

7. Stratēģiskā izvēle. 4 1 

8. Stratēģijas ieviešana. Organizatoriskā struktūra. Stratēģiskā 

kontrole. Koordinācija. 

8 2 

9. Stratēģiskā vadība. Stratēģiskā vadītāja iezīmes, prasmes un 

competence. Stratēģiskā vadītāja emocionālā inteliģence.  

2 1 

10. Stratēģijas novērtēšana. 2 1 

 

Studējošo patstāvīgais darbs 

Patstāvīgā darba veids Apjoms stundās 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Sagatavot prezentācijas: 

- Stratēģiskās vadības definīcijas. 

- Pamatojoties uz uzņēmuma SVID matricu, 

definējiet vīziju, misiju, mērķus (SMART formā). 

30 20 



- Definēt stratēģiju (stratēģiskos virzienus, vīziju, 

misiju, mērķus), izmantojot SWOT - TOWS 

metodi. 

Gatavošanās kolokvijiem, semināriem, praktiskām 

nodarbībām: 

- Uzņēmuma stratēģiskās vīzijas, mērķu, misijas 

novērtējums. 

- Firmas stratēģijas SVID matricas novērtējums. 

16 16 

Literatūras izpēte 50 104 

Pārbaudes forma: eksāmens 

  



Studiju rezultātu vērtēšana 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1. dalības kolokvijos, semināros, praktiskās 

nodarbībās - līdz 30%; 

2. pārskatu novērtēšanas - līdz 30%; 

3. eksāmena vērtējuma - līdz 40% 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1. dalības kolokvijos, semināros, praktiskās 

nodarbībās - līdz 30%; 

2. pārskatu novērtēšanas - līdz 30%; 

3. eksāmena vērtējuma - līdz 40% 

Noslēguma pārbaudījuma prasības: pilnīga visu patstāvīgo darbu veikšana, obligātās 

literatūras izpēte. 

 

Literatūra: 

I Mācību grāmatas 

1. Jose Emilio Navas Lopez,  Luis Angel Guerras Martin (2018). Fundamentals of 

Strategic Management. 2-nd ed. Thomson Reuters Civitas,ISBN:978-84-9197-751-3. 

2. Henry, Anthony (2008) Understanding strategic management 

Oxford University Press, 441 p 

3. Evans, Nigel (2014). Strategic management for tourism, hospitality and events 

Routledge, 2014. 412 p. 

II Papildliteratūra 

1. Volkova ,T., Vērdiņa, G., Pildavs, J. (2001).Organizācijas un to vadīšana pārmaiņu 

apstākļos. Rīga: Banku Augstskola.112  

2. Haberberg, Adrian (2008). Strategic management Oxford University Press, 2008. 

xxiv, 822 p. 

3. Hill, Charles W. L(2007). Strategic management Houghton Mifflin, 2007. xxx, 511 

p. 

III Interneta resursi 

1. EBSCO, Web of science data basis 

2. Neil Ritson(2013). Strategic Management, 2-nd ed. E-book  

 

 

 

 

 

 

https://biblio.rta.lv/Alise/lv/book.aspx?id=23794&ident=1041555
https://biblio.rta.lv/Alise/lv/book.aspx?id=29335&ident=1046563
https://biblio.rta.lv/Alise/lv/book.aspx?id=23795&ident=1041556
https://biblio.rta.lv/Alise/lv/book.aspx?id=24307&ident=1042195


Studiju kursa nosaukums -  KVALITĀTES VADĪBA/ QUALITY MANAGEMENT  

Kredītpunkti: 2 

ECTS kredītpunkti: 3 

Kopējais stundu skaits: 80 

Lekciju skaits: pilna laika (16), nepilna laika (5) 

Semināru, praktisko darbu stundu skaits: pilna laika (16), nepilna laika (5) 

Stundu skaits patstāvīgajam darbam: pilna laika (48), nepilna laika (70) 

Prasības studiju kursu apguves uzsākšanai: apgūts studiju kurss “Vadības principi” 

Kursa anotācija: Kursa mērķis ir sniegt zināšanas un prasmes  par kvalitātes principiem, 

modeļiem un kvalitātes vadības metodoloģiju, lai ieviestu kopējo kvalitātes vadību dažādās 

biznesa nozarēs un publiskajā sektorā kopumā. Kursa laikā studenti tiek iepazīstināti ar 

kvalitātes vadības teorijām, jēdzieniem, paņēmieniem, metodēm, instrumentiem un to 

praktisko pielietojumu. Tiks apgūtas kvalitātes definīcijas (kvalitātes vadības un kopējas 

kvalitātes vadības), kvalitātes vēsture un attīstības posmi, nozīmīgākie kvalitātes teorētiķi, 

viņu darbi, idejas un koncepcijas, kā arī galvenie kvalitātes vadības instrumenti un 

paņēmieni. Studiju kursa laikā tiks veikta arī praktiska gadījumu problēmu izpēte un 

risināšana.  

 

Studiju rezultāti: 

Studiju programmas studiju 

rezultāti 

Studiju kursa plānotie 

studiju rezultāti studiju 

programmas studiju 

rezultātu sasniegšanai 

(studējošais kursa 

noslēgumā spēj) 

Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Pilna laika 

studijas 

Nepilna laika 

studijas 

Zināšanas: 

Spēj parādīt  vadības 

zinātnes raksturīgās pamata 

un specializētas zināšanas un 

šo zināšanu kritisku izpratni,  

no kurām daļa zināšanu 

atbilst attiecīgās zinātnes 

nozares vai profesijas 

augstāko sasniegumu 

līmenim. 

Spēj parādīt attiecīgās  

vadības zinātnes jomas 

svarīgāko jēdzienu un 

likumsakarību izpratni. 

Spēj definēt, kas ir 

kvalitāte, kvalitātes vadība, 

pārzina tās attīstības 

stratēģijas. 

Seminārs/ 

gadījumu 

analīze 

Seminārs/ 

gadījumu 

analīze 

Prasmes: 

Spēj, izmantojot apgūtos 

teorētiskos pamatus un 

prasmes, veikt profesionālu, 

māksliniecisku, inovatīvu vai 

pētniecisku darbību. 

Spēj formulēt un analītiski 

aprakstīt vadības zinātnes 

informāciju, problēmas un 

risinājumus, tos izskaidrot un 

argumentēti diskutēt par tiem 

gan ar speciālistiem, gan ar 

nespeciālistiem. 

Spēj izmantot stratēģijas, 

datu un efektīvas 

komunikācijas kombināciju, 

lai integrētu kvalitāti visās 

organizācijas struktūrās. 

Spēj izstrādāt nepārtrauktas 

procesu pilnveidošanas un 

ieviešanas stratēģijas; 

izmantot kvantitatīvus un 

kvalitatīvus rīkus un 

paņēmienus produkta vai 

pakalpojuma kvalitātes 

uzlabošanai.  

Eksāmens Eksāmens 



Kompetence: 

Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt 

un analizēt informāciju un to 

izmantot. 

Spēj piedalīties attiecīgās 

profesionālās jomas attīstībā. 

  

Izprot klientu 

apmierinātības pamatus. 

Spēj izskaidrot kvalitātes 

plānošanas, kvalitātes 

nodrošināšanas un 

kontroles, kā arī kvalitātes 

uzlabošanas procesus. 

Seminārs/ 

gadījumu 

analīze 

Seminārs/ 

gadījumu 

analīze 

 

Kursa saturs 

N.p. k. Kursa saturs (atbilstoši studiju kursa apjomam un nosaukumam 

plānotās tēmas) 

 

Kontaktstundu 

skaits 

P N 

1. Kvalitātes terminoloģija, koncepcijas. Kvalitātes evolūcijas 

teorijas.  

4 2 

2. Kvalitātes vadības teorētiskās nostādnes. Kvalitātes principi un 

standarti.  

4 2 

3. Biznesa izcilības modeļi, pašvērtējuma metodoloģija.  4 2 

4. Kvalitātes pilnveidošanas metodes un instrumentārijs.  4 2 

5. Risku analīze kvalitātes vadības sistēmā.  4 2 

6. Situāciju izvērtējums organizācijā iespējamās neatbilstības, to 

cēloņi, korekcijas un preventīvā rīcība.  

4 2 

7. Kvalitātes vadības sistēmas audits.  4 2 

8. Kvalitātes apbalvojumi pasaulē un Latvijā. 4 2 

 

Studējošo patstāvīgais darbs 

Patstāvīgā darba veids Apjoms stundās 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Gatavošanā kolokvijiem, semināra nodarbībām 

u.c. praktiskajām nodarbībām 

20 40 

Problēmsituāciju analīze 15 20 

Gatavošanās eksāmenam 13 10 

Pārbaudes forma: eksāmens  

 

Studiju rezultātu vērtēšana 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1. dalības nodarbībās (semināros, diskusijās) 

-50%; 

2. situācijas analīzes -20%; 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1. dalības nodarbībās (semināros, diskusijās) 

-50%; 

2. situācijas analīzes - 20%; 



3. testa - 30% 3. testa - 30% 

Noslēguma pārbaudījuma prasības: izpildīti studiju rezultātu sasniegšanas nosacījumi. 

  

Literatūra: 

I Mācību grāmatas 

1. Goetsch, D.L., Davis, S.B. (2005). Quality Management. Fifth Edition. Pearson 

International Edition. 

2. Pyzdek, T.,. Keller, Paul A. (2013). Handbook for Quality Management: A 

Complete Guide to Operational Excellence 2nd Revised edition. McGraw-Hill 

Professional.   

3. Heron, R. (2012). Quality Management ISO 9000: An Introduction. Lulu.com. 

II Papildliteratūra 

1. Goetsch, David L.  (2006). Quality management: introduction to total quality 

Management For production, processing, and services. Upper Saddle River, NJ: 

Pearson Prentice Hall. 

2. Dahlgaar Jens J., Kristensen, K.  Gopal K. Kanji. (2007). Fundamentals of Total 

Quality Management. London, New York: Taylor and Francis. 

3. John Nicholas (2010). Lean production for competitive advantage. Productivity 

Press. 

III Interneta resursi 

1. TQM course http://ocw.metu.edu.tr/course/view.php?id=62 

2. About TQM http://www.businessballs.com/qualitymanagement.htm 

http://www.totalqualitymanagement.wordpress.com 

3. The European Foundation for Quality Management http://www.efqm.org 

  

  

  

  



Studiju kursa nosaukums – LIETVEDĪBA /  RECORDS MANAGEMENT                    

Kredītpunkti: 2 

ECTS kredītpunkti: 3 

Kopējais stundu skaits: 80 

Lekciju skaits: pilna laika (16), nepilna laika (5) 

Semināru, praktisko darbu stundu skaits: pilna laika (16), nepilna laika (5) 

Stundu skaits patstāvīgajam darbam: pilna laika (48), nepilna laika (70) 

Prasības studiju kursu apguves uzsākšanai: Sociālās zinības – vidusskolas līmenis.  

Kursa anotācija: Studiju kursā tiek apgūta izpratne par dokumentu pārvaldības kā vadības 

jomas  būtību un  tiesisko regulējumu, dokumentu lietošanas nodrošinājumu, glabāšanu vai 

iznīcināšanu. Apgūstot studiju kursu, studenti spēs analizēt un novērtēt  optimālu dokumentu 

sistēmas izveidi biznesā, t.sk. izmantojot    e-dokumenus un  izstrādāt atsevišķus  pārvaldes 

dokumentus. Studiju kursa mērķis: sniegt izpratni par dokumentu pārvaldības organizāciju 

biznesa vadības kontekstā, attīstīt iemaņas un prasmes atsevišķu dokumentu izstrādē un 

dokumentu  sistēmas izvērtējumā.      

 

Studiju rezultāti: 

Studiju programmas 

studiju rezultāti 

Studiju kursa plānotie studiju 

rezultāti studiju programmas 

studiju rezultātu sasniegšanai 

(studējošais kursa noslēgumā 

spēj) 

Studiju rezultātu pārbaudes 

forma 

Pilna laika 

studijas 

Nepilna laika 

studijas 

Zināšanas: 

Spēj parādīt  vadības 

zinātnes raksturīgās 

pamata un specializētas 

zināšanas un šo zināšanu 

kritisku izpratni,  no 

kurām daļa zināšanu 

atbilst attiecīgās zinātnes 

nozares vai profesijas 

augstāko sasniegumu 

līmenim.  

Spēj parādīt attiecīgās  

vadības zinātnes jomas 

svarīgāko jēdzienu un 

likumsakarību izpratni 

Spēj parādīt dokumentu 

pārvaldības kā vadības jomas 

izpratni.    

Spēj parādīt dokumentu 

pārvaldības un ar to saistīto 

jēdzienu un likumsakarību 

izpratni 

Praktiskās 

nodarbības, 

patstāvīgais 

darbs, 

kontroldarbs, 

eksāmens 

Patstāvīgais 

darbs,  

praktiskās 

nodarbības, 

kontroldarbs, 

eksāmens 

Prasmes: 

Spēj formulēt un analītiski 

aprakstīt vadības zinātnes 

informāciju, problēmas un 

risinājumus, tos izskaidrot 

un argumentēti diskutēt 

par tiem gan ar 

speciālistiem, gan ar 

nespeciālistiem. 

Spēj pieņemt lēmumus un 

rast radošus risinājumus 

mainīgos vai neskaidros 

apstākļos 

Spēj formulēt un analītiski 

izvērtēt dokumentu sistēmu 

biznesā, dokumentu lietošanas 

nodrošinājumu atbilstoši  

tiesisko aktu prasībām un e-

dokumentu  pielietošanas 

iespējas.  

Spēj pieņemt optimālu 

dokumentu sistēmas risinājumu 

mainīgajos biznesa vides 

aptākļos 

Praktiskās 

nodarbības, 

kontroldarbs, 

eksāmens 

Patstāvīgais 

darbs, 

praktiskās 

nodarbības, 

kontroldarbs, 

eksāmens 



Kompetence: 

Spēj patstāvīgi iegūt, 

atlasīt un analizēt 

informāciju un to 

izmantot. 

Spēj pieņemt lēmumus un 

risināt problēmas vadības 

zinātnes jomā 

Spēj patstāvīgi analizēt un 

izvērtēt dokumentu dzīves ciklu 

un veidot pārvaldes dokumentu 

sistēmu.   

Spēj pieņemt lēmumus 

dokumentu pārvaldības  

problēmjautāju risināšanai.  

Praktiskās 

nodarbības,  

kontroldarbi, 

eksāmens 

Patstāvīgais 

darbs, 

praktiskās 

nodarbības, 

kontroldarbs, 

eksāmens 

 

Kursa saturs  

N.p. k. Kursa saturs (atbilstoši studiju kursa apjomam un nosaukumam 

plānotās tēmas) 

Kontaktstundu 

skaits 

P N 

1.  Dokumentu pārvaldība, tās  jēdziens, dokumentu  sistēmas,  

dokumenta dzīvescikls, dokumentu pārvaldību reglamentējošā  

likumdošana.   

8 2.5 

2.  Elektronisku  dokumentu pārvaldība,  biznesa priekšrocības 

elektronisko dokumentu lietošanā. 

6 2 

3.  Iesniegumu dokumentu pārvaldība Latvijā.  2 0.5 

4.  Pārvaldības dokumentu veidi un cita rakstiskā komunikācija.  6 2 

5.  Personāla dokumentu pārvaldība.   6 2 

6.  Dokumentu arhivēšana un glabāšana.   4 1 

 

Studējošo patstāvīgais darbs 

Pārbaudes forma: eksāmens  

  

Patstāvīgā darba veids Apjoms stundās 

Pilna laika 

studijas 

Nepilna laika studijas 

Dokumentu pārvaldības teorētisko 

pamatjautājumu  padziļināta izpēte  

18 15 

Dokumentu vadības  pieejamo  sistēmu izpēte  10 10 

Pārvaldes dokumentu paketes izstrāde  20 25 

Gatavošanās kontroldarbiem 5 10 

Gatavošanās studiju kursa eksāmenam 5 10 



Studiju rezultātu vērtēšana 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1. dalības praktiskajās nodarbības un 

vērtējuma par praktisko darbu izpildi - 10 

%; 

2. vērtējuma par  kontroldarbu - 20 %; 

3. kopīgais patstāvīgā darba novērtējuma -

20 %; 

4. eksāmena  novērtējuma - 50 % 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1. vērtējuma par  kontroldarbu - 20 %; 

2. kopīgais patstāvīgā darba novērtējuma -

20 %; 

3. eksāmena novērtējuma - 60 % 

Noslēguma pārbaudījuma prasības: rakstisks eksāmens, ietver atvērtus un slēgtus testa 

jautājumus un praktiskā darba uzdevumu.  

 

Literatūra: 

I Mācību grāmatas 

1. JANITĒNA, Z. (2017) Ievads dokumentu pārvaldībā. Atjaunots un papildināts 

2.izdevums. Rīga: SIA ”Lietišķās informācijas dienests”,  215 lpp. 

2. KALVE, I.(2013) Dokumentu pārvaldība no A līdz Z, Rīga: Biznesa augstskola 

Turība, SIA,  229 lpp.  

3. Dokumentu un biroja pārvaldības rokasgrāmata: krājums (2008)/ SIA"Dienas 

bizness". Rokasgrāmatu nodaļa; Ieva Kalve, Karīna Plāta un Ilga Robežniece. - Rīga 

: SIA "Dienas bizness" (papildināts izdevums) 

II Papildliteratūra 

1. WEISINGER D. (2011) Records management, Comply with regulations and secure 

your organization's  records with Alfresco Records Management,  Published by 

Packt Publishing Ltd., 32 Lincoln Road,  Olton, Birmingham, B27 6PA, UK.  

2. Norman A. MOORADIAN (2018) Ethics for Records and Information Management. 

Chicago: ALA Neal-Schuman, 191 pp.ISBN: 978083891639 

3. Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas vadlīnijas (2019),  Tieslietu ministrijas 

pastāvīga darba grupa  dokumentu izstrādāšanas jautājumos. 

4. URTĀNE, R. (2009) Lietvedības darba organizēšana / Rasma Urtāne. - Rīga : 

Lietišķās apmācības centrs, 2009. - 266 lpp. 

III Interneta resursi  

1. VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” https://www.eparaksts.lv/lv/  

2. Latvijas Republikas tiesību akti.  http://www.likumi.lv  

3. Latvijas Valsts arhīvi http://www.arhivi.gov.lv  

4. Eiropass dokumenti  https://europass.cedefop.europa.eu/lv 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Studiju kursa nosaukums – CILVĒKRESURSU VADĪBA/ HUMAN RESOURCES 

MANAGEMENT 

Kredītpunkti: 2 

ECTS kredītpunkti: 3 

Kopējais stundu skaits: 80 

Lekciju skaits: pilna laika (16), nepilna laika (5) 

Semināru, praktisko darbu stundu skaits: pilna laika (16), nepilna laika (5) 

Stundu skaits patstāvīgajam darbam: pilna laika (48), nepilna laika (70) 

Prasības studiju kursu apguves uzsākšanai: Vadības principi 

Kursa anotācija: Cilvēkresursu vadības kurss studentiem sniedz zināšanas un praktiskās 

iemaņas, kas nepieciešamas profesionālai darbībai. Kursa ietvaros studējošie iegūst izpratni 

par cilvēkresursu lomu mūsdienu biznesa vidē un darba vides ietekmi uz darbiniekiem. Kursa 

laikā studenti apgūst personāla vadības pamatprincipus un funkcijas: vakances noteikšana, 

darbinieku meklēšana, atlase, pieņemšana, personāla novērtēšana un motivācija, personāla 

apmācības un kvalifikācijas paaugstināšana. Studenti iegūst specifiskas zināšanas par 

darbaspēka resursiem un valsts regulējumu, analizē personāla vadības teoriju un jaunākās 

koncepcijas. Izglītojamie iegūst specifiskas zināšanas par personāla attīstības nepieciešamību 

organizācijā. Izmantojot dažādas mācīšanas/mācīšanās metodes studiju procesā tiks attīstītas 

studentu pamata kompetences: analizēt un izvērtēt informāciju, pieņemt lēmumus, komunicēt 

un strādāt grupās. Studiju kursa mērķis ir apgūt cilvēkresursu vadības iemaņas, kas 

palīdzēs labāk izprast darbiniekus un pieņemt pareizos lēmumus.  

 

Studiju rezultāti: 

Studiju programmas studiju 

rezultāti 

Studiju kursa plānotie studiju 

rezultāti studiju programmas 

studiju rezultātu sasniegšanai 

(studējošais kursa noslēgumā 

spēj) 

Studiju rezultātu pārbaudes 

forma 

 Pilna laika 

studijas 

Nepilna 

laika 

studijas 

Zināšanas: 

Prot demonstrēt vadības 

zinātnes pamatzināšanas un 

speciālās zināšanas un šo 

zināšanu kritisku izpratni, no 

kurām dažas atbilst 

attiecīgās zinātnes nozares 

vai profesijas augstāko 

sasniegumu līmenim. 

Spēj parādīt izpratni par 

svarīgākajiem jēdzieniem un 

likumsakarībām attiecīgajā 

vadības zinātnes jomā. 

Spēt diskutēt un izteikt 

argumentētu viedokli par 

cilvēkresursu vadības rutīnu 

un aktualitātēm. 

Prast lietot profesionālo 

terminoloģiju un izprast 

cilvēkresursu vadības 

likumsakarības 

Tests, 

praktiskās 

nodarbības, 

eksāmens 

 

 

 

 

 

. 

Tests, 

praktiskās 

nodarbības, 

eksāmens 

Prasmes: 

Spēj, izmantojot apgūtos 

teorētiskos pamatus un 

prasmes, veikt profesionālu, 

māksliniecisku, inovatīvu 

vai pētniecisku darbību. 

Spēj formulēt un analītiski 

aprakstīt vadības zinātnes 

informāciju, problēmas un 

risinājumus, tos izskaidrot 

un argumentēti diskutēt par 

tiem gan ar speciālistiem, 

gan ar nespeciālistiem. 

Spēj definēt un aprakstīt 

cilvēkresursu stratēģisko 

plānošanu un vadības 

procesus.  

Spēj pielietot un pamatot 

cilvēkresursu vadības 

principus un metodes 

izvēlētajai darbībai. 

Spēj motivēt sevi un 

darbiniekus jaunu zināšanu 

apgūšanai un profesionālai 

pilnveidei. 

Spēj novērtēt un pamatot 

Praktiskās 

nodarbības, 

situāciju 

risinājumi, 

patstāvīgais 

darbs – 

eseja, 

eksāmens 

 

Praktiskās 

nodarbības, 

situāciju 

risinājumi, 

patstāvīgais 

darbs - 

eseja, 

eksāmens 

 



Spēj patstāvīgi strukturēt 

savu mācīšanos, virzīt savu 

un padoto tālāku mācīšanos 

un profesionālo pilnveidi. 

Spēj parādīt zinātnisku 

pieeju problēmu risināšanā, 

uzņemties atbildību un 

iniciatīvu, veicot darbu 

individuāli, komandā vai 

vadot citu cilvēku darbu. 

Spēj pieņemt lēmumus un 

rast radošus risinājumus 

mainīgos vai neskaidros 

apstākļos. 

cilvēkresursu vadības 

aktuālās problēmas un 

procesus organizācijā un 

sniegt priekšlikumus to 

uzlabošanai. 

Spēj novērtēt darbinieku 

komunikācijas procesus 

mainīgā un starptautiskā vidē 

un rast risinājumus to 

uzlabošanai. 

 

Kompetence: 

Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt 

un analizēt informāciju un to 

izmantot. 

Spēj pieņemt lēmumus un 

risināt problēmas vadības 

zinātnes jomā. 

Spēj parādīt, ka izprot 

profesionālo ētiku. 

Spēj izvērtēt savas 

profesionālās darbības 

ietekmi uz vidi un 

sabiedrību. 

Spēj piedalīties attiecīgās 

profesionālās jomas attīstībā. 

Spēj iegūt un apkopot, 

cilvēku resursu kvantitatīvos 

un kvalitatīvos rādītājus. 

Spēj analizēt un novērtēt 

darbinieku sniegumu un 

rezultātus.  

Spēj identificēt galvenās 

problēmas cilvēkresursu 

vadības jomā un ierosināt 

argumentētus un pamatotus 

lēmumus to risināšanai. 

Spēj analizēt un piemērot 

cilvēkresursu vadības 

funkcijas un atbilstošās 

aktivitātes ievērojot ētiku 

darba vietā. 

Spēj kritiski analizēt 

tendences un iespējas 

personīgai un profesionālai 

sevis un darbinieku 

pilnveidei.  

Spēj izprast cilvēkresursu 

vadības  aktuālās tendences, 

iespējas un izaicinājumus 

mūsdienu un nākotnes 

aspektā. 

Praktiskās 

nodarbības, 

situāciju 

risinājumi, 

patstāvīgais 

darbs – 

eseja, 

eksāmens 

 

Praktiskās 

nodarbības, 

situāciju 

risinājumi, 

patstāvīgais 

darbs - 

eseja, 

eksāmens 

 

 

Kursa saturs  

N.p. k. Kursa saturs (atbilstoši studiju kursa apjomam un nosaukumam 

plānotās tēmas) 

Kontakt- 

stundu 

skaits 

P N 

1.  Personāla vadības koncepcija, ietekmējošie faktori un personāla 

pārvaldības struktūras. 

2 1 

2.  Personāla vadības vide, funkcijas, attīstība un perspektīvas. 4 1 

3.  Personāla vadības stratēģiskie aspekti (cilvēkresursu vadības 

stratēģija un tās saistība ar organizācijas stratēģiskajiem mērķiem, 

personāla vadības politika). 

4 1 

4.  Personāla vadības informācijas atbalsta darbības (personāla 

uzskaite, statistika, darbu analīze). 

4 1 



5.  Nepieciešama personāla plānošana, atlase, nodarbinātība, 

pielāgošana. 

4 1 

6.  Personāla novērtēšana, apmācība un karjeras plānošana. 2 1 

7.  Darba samaksa, papildus priekšrocības un bonusi, darbinieku 

drošība. 

4 1 

8.  Personāla vadības līdzekļu sistēma (personāla informētība, 

motivācija, komunikācija, deleģēšana un kontrole, atzinība un 

kritika, instrukcijas, grupas darba organizēšana utt.). 

4 1 

9.  Starptautiskā personāla vadība. Cilvēkresursu vadības izaicinājumi. 4 2 

 

Studējošo patstāvīgais darbs 

Patstāvīgā darba veids   Apjoms stundās 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Eseja par aktuālām cilvēkresursu 

vadības problēmām 

15 20 

Gatavošanās semināra nodarbībām   10 15 

Literatūras studijas 7 10 

Gatavošanās eksāmenam 16 25 

Pārbaudes forma: eksāmens  

  

Studiju rezultātu vērtēšana 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1. testa – 5%; 

2. piedalīšanās semināros – 15%; 

3. esejas – 30%; 

4. eksāmena – 50% 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1. testa – 10%; 

2. piedalīšanās semināros – 10%; 

3. esejas – 30%; 

4. eksāmena – 50% 

Prasības studiju kursa izpildei: izpildītas studiju rezultātu vērtēšanas prasības, eksāmens 

notiek rakstiski, novērtējums- desmit baļļu sistēmā. 

 

Literatūra: 

I Mācību grāmatas 

1. Arbidāne I., Mietule I., Jurgelioniene R.. (2015). Human resources and career 

management in the hospitality industry, Utena, Leidykla Spaustuve, 2015, pp.340 

2. Armstrong M. (2014). Handbook of Human resources management practice, Library 

of Congress Cataloging-in-Publication Data, pp. 440. 

3. Boxall P., Purcell J., Wright P. (2008). The Oxford Handbook of Human Resource 

Management, Oxford University Press, pp.658.  

II Papildliteratūra  

1. Human resources management. Open Text book. 

http://www.opentextbooks.org.hk/system/files/export/32/32088/pdf/Human_Resourc

e_Management_32088.pdf 

2. Human Resource Management.  http://www.e-

booksdirectory.com/listing.php?category=439 

III Interneta resursi 

1. Cilvēkresursu vadības studiju materiāli: https://www.thebalancecareers.com 

https://www.peoplegoal.com 

https://www.managementstudyguide.com/human-resource-management.htm 

2. Pilntekstu datu bāzes: 

EBSCOhost http://web.b.ebscohost.com 

Web of Science: www.webofknowledge.com 

 

 

 



Studiju kursa nosaukums – ORGANIZĀCIJU UZVEDĪBA UN LĪDERĪBA/ 

ORGANISATIONAL BEHAVIOUR AND LEADERSHIP 

Kredītpunkti: 2 

ECTS kredītpunkti: 3 

Kopējais stundu skaits: 80 

Lekciju skaits: pilna laika (16), nepilna laika (5) 

Semināru, praktisko darbu stundu skaits: pilna laika (16), nepilna laika (5) 

Stundu skaits patstāvīgajam darbam: pilna laika (48), nepilna laika (70) 

Prasības studiju kursu apguves uzsākšanai: Vadības principi, Cilvēkresursu vadība 

Kursa anotācija: Studiju kursa mērķis ir apgūt iemaņas, kas vērstas uz organizācijas 

uzvedības un indivīda - līdera efektīvu mijiedarbību, indivīda, grupu un organizatorisko 

uzvedību līmeņos 

Studiju kursā Organizāciju uzvedība un līderība  studenti iegūs zināšanas un prasmes, kas 

ļaus izprast organizācijas uzvedību un kultūru daudzveidību, identificēt organizācijas iezīmes 

un attīstības tendences, izprast dažādas līderības teorijas un modeļus, diskutēt par līdera 

īpašībām un pazīmēm, novērtēt saikni starp vadību un organizācijas uzvedību, vadītāja lomu 

darbinieku motivācijas plānošanas un attīstības procesos. Studenti apgūs iemaņas, kas 

nepieciešamas, lai analizētu un izstrādātu pasākumus, kas veicina darbinieku toleranci pret 

organizāciju, disciplīnas principu ieviešanu, darba dzīves kvalitāti, darba vides uzlabošanu, 

kas ir vērta uz maksimālu efektīvu organizācijas un indivīda - līdera mijiedarbību. 

 

Studiju rezultāti: 

Studiju programmas studiju 

rezultāti 

  

Studiju kursa plānotie studiju 

rezultāti studiju programmas 

studiju rezultātu sasniegšanai 

(studējošais kursa noslēgumā 

spēj) 

Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Pilna laika 

studijas 

Nepilna laika 

studijas 

Zināšanas: 

Prot demonstrēt vadības 

zinātnes pamatzināšanas un 

speciālās zināšanas un šo 

zināšanu kritisku izpratni, 

no kurām dažas atbilst 

attiecīgās zinātnes nozares 

vai profesijas augstāko 

sasniegumu līmenim. 

Spēj parādīt izpratni par 

svarīgākajiem jēdzieniem 

un likumsakarībām 

attiecīgajā vadības zinātnes 

jomā. 

Spēj diskutēt un izteikt 

argumentētu viedokli par 

organizācijas uzvedības un 

līderības mijiedarbības 

principiem. 

Prot lietot profesionālo 

terminoloģiju un izprast 

organizācijas uzvedības un 

līderības mijiedarbības 

principus 

Tests, praktiskās 

nodarbības, 

eksāmens 

  

Tests, 

praktiskās 

nodarbības, 

eksāmens 



Prasmes: 

Spēj, izmantojot apgūtos 

teorētiskos pamatus un 

prasmes, veikt 

profesionālu, 

māksliniecisku, inovatīvu 

vai pētniecisku darbību. 

Spēj formulēt un analītiski 

aprakstīt vadības zinātnes 

informāciju, problēmas un 

risinājumus, tos izskaidrot 

un argumentēti diskutēt par 

tiem gan ar speciālistiem, 

gan ar nespeciālistiem. 

Spēj patstāvīgi strukturēt 

savu mācīšanos, virzīt savu 

un padoto tālāku mācīšanos 

un profesionālo pilnveidi. 

Spēj parādīt zinātnisku 

pieeju problēmu risināšanā, 

uzņemties atbildību un 

iniciatīvu, veicot darbu 

individuāli, komandā vai 

vadot citu cilvēku darbu. 

Spēj pieņemt lēmumus un 

rast radošus risinājumus 

mainīgos vai neskaidros 

apstākļos.  

Izprot galvenās organizācijas 

uzvedības un līderības 

teorijas. 

Spēj pielietot un pamatot 

organizācijas uzvedības un 

līderības principus un 

metodes izvēlētajai darbībai. 

Spēj motivēt sevi un 

darbiniekus individuālā, 

grupu un organizācijas 

līmenī. 

Spēj kritiski novērtēt un 

pamatot organizācijas 

uzvedības aktuālās problēmas 

un sniegt priekšlikumus to 

uzlabošanai. 

Spēj novērtēt vadības un 

darbinieku komunikācijas 

procesus mainīgā un 

starptautiskā vidē un rast 

risinājumus to uzlabošanai. 

  

Praktiskās 

nodarbības, 

situāciju 

risinājumi, 

patstāvīgais 

darbs – eseja, 

eksāmens 

  

Praktiskās 

nodarbības, 

situāciju 

risinājumi, 

patstāvīgais 

darbs - eseja, 

eksāmens 

  

Kompetence: 

Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt 

un analizēt informāciju un 

to izmantot. 

Spēj pieņemt lēmumus un 

risināt problēmas vadības 

zinātnes jomā. 

Spēj parādīt, ka izprot 

profesionālo ētiku. 

Spēj izvērtēt savas 

profesionālās darbības 

ietekmi uz vidi un 

sabiedrību. 

Spēj piedalīties attiecīgās 

profesionālās jomas 

attīstībā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spēj iegūt, apkopot un 

analizēt organizācijas 

uzvedību raksturojošos 

kvantitatīvos un kvalitatīvos 

rādītājus. 

Spēj analizēt un novērtēt 

darbinieku motivāciju. 

Spēj identificēt galvenās 

problēmas organizācijas 

uzvedības un līderības jomā 

un ierosināt argumentētus un 

pamatotus lēmumus to 

risināšanai. 

Spēj analizēt un piemērot 

līderības aktivitātes ievērojot 

ētiku darba vietā. 

Spēj kritiski analizēt 

tendences un iespējas 

indivīda, grupas un 

organizācijas mijiedarbības,  

pilnveides un pārmaiņu 

nepieciešamībai. 

Spēj izprast organizācijas 

uzvedības un līderības  

aktuālās tendences, iespējas 

Praktiskās 

nodarbības, 

situāciju 

risinājumi, 

patstāvīgais 

darbs – eseja, 

eksāmens 

 

Praktiskās 

nodarbības, 

situāciju 

risinājumi, 

patstāvīgais 

darbs - eseja, 

eksāmens 

 



un izaicinājumus mūsdienu 

un nākotnes aspektā. 

 

Kursa saturs 

N.p. k. Kursa saturs (atbilstoši studiju kursa apjomam un 

nosaukumam plānotās tēmas) 

Kontaktstundu 

skaits 

P N 

1.        Ievads organizāciju uzvedībā. Organizācijas uzvedības 

teorijas. 

4 1 

2.        Organizācijas kultūra un organizatoriskās uzvedības modeļi 

Kultūra un vadība, vadības ētika 

5 2 

3.        Indivīdu uzvedība. Individuālās spējas, emocijas, attiecības, 

personības attieksmes un uzvedība 

4 1 

4.        Motivācija, motivācijas teorijas 5 2 

5.        Vadības un līderības koncepcijas, pieejas 

Līdera iezīmes un īpašības 

Līderības teorijas, modeļi un stili 

6 2 

6.        Sociālās grupas, komandas darbs un komunikācija 4 1 

7.        Organizācijas pārmaiņas un attīstība, komunikācija pārmaiņu 

vadības procesā 

4 1 

  

Studējošo patstāvīgais darbs 

Patstāvīgā darba veids  Apjoms stundās 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Eseja par organizācijas uzvedības un 

līderības problēmām 

15 20 

Gatavošanās semināra nodarbībām  10 15 

Literatūras studijas 7 10 

Gatavošanās eksāmenam 16 25 

Pārbaudes forma: eksāmens                  

  



Studiju rezultātu vērtēšana 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1.   testa – 5%; 

2.   piedalīšanās semināros – 15%; 

3.   esejas – 30%; 

4.   eksāmena – 50% 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1.   testa – 10%; 

2.   piedalīšanās semināros – 10%; 

3.   esejas – 30%; 

4.   eksāmena – 50% 

Noslēguma pārbaudījuma prasības: izpildītas studiju rezultātu vērtēšanas prasības, 

eksāmens notiek rakstiski, novērtējums- desmit baļļu sistēmā. 

 

Literatūra  

I Mācību grāmatas 

1. Arbidāne I., Mietule I., Jurgelioniene R.. (2015). Human resources and career 

management in the hospitality industry, Utena, Leidykla Spaustuve, 2015, pp.340 

2. Locke E.A. (2009). Handbook of  Principles of Organisation Behavior, Library of 

Congress Cataloging-in-Publication Data, pp. 683. 

3. Yukl, G. A. (2013). Leadership in organizations (8th ed.). Upper Saddle River, NJ: 

Pearson Prentice Hall. Pp.649. 

4. Lussier, R. N., & Achua, C. F. (2016). Leadership: Theory, application, & skill 

development (6th ed.). Boston, MA: Cengage Learning.PP.528  

II Papildliteratūra  

1. Leadership. Organizational behavior. Open Text book. 

https://epdf.pub/queue/organizational-behavior-and-leadership-management-

essentials.html 

III Interneta resursi 

1. Managenent Study Guide: 

https://www.managementstudyguide.com/organizational-leadership.htm 

https://www.managementstudyguide.com/all-subjects.htm#people_management 

https://cultureiq.com/blog/role-leadership-changing-organizational-culture/ 

http://www.nwlink.com/~donclark/leader/leader.html 

https://study.com/academy/topic/leadership-in-organizational-behavior.html 

https://www.wisdomjobs.com/e-university/organisational-behaviour-tutorial 

362/theories-of-leadership-12219.html 

2. Publishing data bases: 

RTA bibliotēkas datu bāzes: EBSCO  http://search.ebscohost.com/  un ScienceDirect 

Freedom Collection  http://www.sciencedirect.com/   

 

 

 

 

 

 

 

  



Studiju kursa nosaukums – UZŅĒMĒJDARBĪBA / ENTREPRENEURSHIP 

Kredītpunkti: 2 

ECTS kredītpunkti: 3 

Kopējais stundu skaits: 80 

Lekciju skaits: pilna laika (16), nepilna laika (5) 

Semināru, praktisko darbu stundu skaits: pilna laika (16), nepilna laika (5) 

Stundu skaits patstāvīgajam darbam: pilna laika (48), nepilna laika (70) 

Prasības studiju kursu apguves uzsākšanai: Vidējā izglītība  

Kursa anotācija: Uzņēmējdarbības kursa mērķis ir kompetenču veidošana 

uzņēmējdarbības  attīstīšanai, apgūstot zināšanas un prasmes uzņēmējdarbībā, biznesa ideju 

ģenerēšanā un attīstībā, kā arī sociālā dialoga veidošanā sabiedrībā. Kursa ietvaros tiek 

attīstītas prasmes inovatīvu pieeju rašanā, biznesa plānošanā, prezentēšanā, komunikācijā un 

viedokļu argumentēšanā.   

 

Studiju rezultāti: 

Studiju programmas 

studiju rezultāti 

  

Studiju kursa plānotie studiju 

rezultāti studiju programmas 

studiju rezultātu sasniegšanai 

(studējošais kursa noslēgumā 

spēj) 

Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Pilna laika 

studijas 

Nepilna laika 

studijas 

Zināšanas: 

Spēj parādīt attiecīgās  

vadības zinātnes jomas 

svarīgāko jēdzienu un 

likumsakarību izpratni 

Spēj parādīt uzņēmējdarbības un 

ar to saistīto jēdzienu un 

likumsakarību izpratni 

Praktiskās 

nodarbības,patst

āvīgais darbs,  

kontroldarbs, 

eksāmens 

Patstāvīgais 

darbs, 

kontroldarbs, 

eksāmens 

Prasmes: 

Spēj patstāvīgi strukturēt 

savu mācīšanos, virzīt 

savu un padoto tālāku 

mācīšanos un profesionālo 

pilnveidi.  

Spēj pieņemt lēmumus un 

rast radošus risinājumus 

mainīgos vai neskaidros 

apstākļos. 

Spēj patstāvīgi strukturēt savu 

mācīšanos, virzīt savu 

profesionālo pilnveidi.  

Spēj pieņemt lēmumus un rast 

radošus risinājumus mainīgos 

uzņēmējdarbības apstākļos. 

Praktiskās 

nodarbības, 

kontroldarbs, 

eksāmens 

Patstāvīgais 

darbs, 

praktisās 

nodarbības, 

kontroldarbs, 

eksāmens 

Kompetence: 

Spēj patstāvīgi iegūt, 

atlasīt un analizēt 

informāciju un to 

izmantot. 

Spēj parādīt, ka izprot 

profesionālo ētiku. 

Spēj izvērtēt savas 

profesionālās darbības 

ietekmi uz vidi un 

sabiedrību. 

Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un 

analizēt informāciju un to 

izmantot uzņēmējdarbībā.  

Spēj parādīt, ka izprot 

profesionālo ētiku 

uzņēmējdarbībā. 

Spēj izvērtēt uzņēmējdarbības 

ietekmi uz vidi un sabiedrību. 

Praktiskās 

nodarbības, 

kontroldarbi, 

eksāmens 

Patstāvīgais 

darbs, 

praktiskās 

nodarbības, 

kontroldarbi, 

eksāmens 

 

 

 

 

 



Kursa saturs  

N.p. k. Kursa saturs (atbilstoši studiju kursa apjomam un 

nosaukumam plānotās tēmas) 

Kontaktstundu 

skaits 

P  N  

1.  Uzņēmējdarbība, tās pamatjēdzieni. Uzņēmēja loma un 

raksturojums. 

2 1 

2.  Uzņēmējdarbības vide, tās analīze.  4 3 

3.  Riska faktors uzņēmējdarbībā. 4 2 

4.  Regulējošā likumdošana, sociālā un ētiskā atbildība. 4 1 

5.  Uzņēmējdarbības mērķi un veidi.  4 1 

6.  Uzņēmējdarbības process, tā elementi. 4 1 

7.  Uzņēmējdarbības uzsākšana un izbeigšana.  4 1 

8.  Uzņēmumu tipoloģija.  2  

9.  Uzņēmuma dzīves cikls, tā monitorēšana.  4  

 

Studējošo patstāvīgais darbs 

Patstāvīgā darba veids   Apjoms stundās 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Uzņēmējdarbības idejas attīstības izpēte 28 40 

Gatavošanā semināra nodarbībām u.c. 

praktiskajām nodarbībām 

 10 0 

Individuālas literatūras studijas 10 30 

Pārbaudes forma: eksāmens   

 

Studiju rezultātu vērtēšana 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1. kontroldarba vērtējuma - 10 %; 

2. patstāvīgā darba - 60 %; 

3. eksāmena novērtējuma - 30 % 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1. kontroldarba vērtējuma - 10 %; 

2. eksāmena novērtējuma - 30 %; 

3. patstāvīgā darba - 60 % 

Noslēguma pārbaudījuma prasības: izpildīts kontroldarbs, prezentēts patstāvīgais darbs, 

atbildēti eksāmena jautājumi. 

 

Literatūra: 

I Mācību grāmatas  

1. Neilande J. (2013) Komersanta ABC. - R.: Zvaigzne ABC,. 270 lpp. 

2. Abizāre V. (2011) Uzņēmējdarbība. - R.: Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta 

akadēmija. 

http://biblio.ru.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx?crit0=publ&op0=%25LIKE%25&val0=Zvaigzne+ABC&bop1=AND&crit1=auth&op1=%3D&val1=&c=1&c=2&c=3


3. Priestley D. (2018) Entrepreneur Revolution: How to Develop your entrepreneurial 

Mindset and Start a Business that Works. – Capstone, 302 lpp. 

III Interneta resursi  

1. https://www.ur.gov.lv/lv/sanem-informaciju/registri/komercregistrs/ 

2. https://sua.lv/kas-ir-sociala-uznemejdarbiba/ 

3. https://www.altum.lv/lv 

4. https://www.scopus.com/results/results.uri?sort=plf-

f&src=s&sid=a28eb5eeaf31136813f5c18024c0dbcd&sot=a&sdt=a&sl=23&s=SOUR

CE-

ID+%2819900191906%29&origin=sourceinfo&zone=CSCYpreview&txGid=0f53e4

16e09c612ee4a103b64431ce53  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.janisroze.lv/lv/catalogsearch/result/?cat=0&q=Priestley%20Daniel
https://www.scopus.com/sources.uri


Studiju kursa nosaukums – INOVĀCIJU VADĪBA/ INNOVATION MANAGEMENT 

Kredītpunkti: 2 

ECTS kredītpunkti: 3 

Kopējais stundu skaits: 80 

Lekciju skaits: pilna laika (16), nepilna laika (5) 

Semināru, praktisko darbu stundu skaits: pilna laika (16), nepilna laika (5) 

Stundu skaits patstāvīgajam darbam: pilna laika (48), nepilna laika (70) 

Prasības studiju kursu apguves uzsākšanai: Vadības pamatprincipi, Stratēģiskā vadība. 

Kursa anotācija: Studiju kursa apgūšanas procesā studenti izpratīs inovācijas būtību, veidus 

un nozīmi uzņēmējdarbībā. Studenti apgūs teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas 

inovatīvas darbības novērtēšanā, inovāciju plānošanā, stratēģijas veidošanā, vadīšanā un 

finansēšanā. Kursa mērķis ir nodrošināt studentus ar zināšanām, prasmēm un kompetencēm, 

kas nepieciešamas inovāciju vadībā. 

 

Studiju rezultāti:  

Studiju programmas 

studiju rezultāti 

Studiju kursa plānotie studiju 

rezultāti studiju programmas 

studiju rezultātu sasniegšanai 

(studējošais kursa noslēgumā 

spēj) 

Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Pilna laika 

studijas 

Nepilna laika 

studijas 

Zināšanas: 

Spēj parādīt  vadības 

zinātnes raksturīgās 

pamata un specializētas 

zināšanas un šo zināšanu 

kritisku izpratni,  no 

kurām daļa zināšanu 

atbilst attiecīgās zinātnes 

nozares vai profesijas 

augstāko sasniegumu 

līmenim 

Spēj parādīt kritisku izpratni 

inovāciju būtību, tās veidiem un 

nozīmi uzņēmējdarbībā. 

Kontroldarbs 

Eksāmens 

Kontroldarbs 

Eksāmens 

Prasmes: 

Spēj formulēt un analītiski 

aprakstīt vadības zinātnes 

informāciju, problēmas un 

risinājumus, tos izskaidrot 

un argumentēti diskutēt 

par tiem gan ar 

speciālistiem, gan ar 

nespeciālistiem. 

Spēj parādīt zinātnisku 

pieeju problēmu 

risināšanā, uzņemties 

atbildību un iniciatīvu, 

veicot darbu individuāli, 

komandā vai vadot citu 

cilvēku darbu. 

Spēj analizēt ekonomiskos 

nosacījumus un uzņēmuma 

darbību inovācijas 

nepieciešamības noteikšanai, 

prasme izstrādāt inovācijas 

stratēģiju, novērtēt inovāciju 

riskus, to vadības risinājumus,  

kā arī argumentēti diskutēt 

inovācijas vadības jautājumos 

gan ar speciālistiem, gan ar 

nespeciālistiem. 

Spēj parādīt zinātnisku pieeju 

inovāciju vadības problēmu 

risināšanā, veicot darbu 

individuāli un  grupā. 

Praktisko 

darbu izpilde 

Kontroldarbs 

Eksāmens 

Praktisko darbu 

izpilde 

Kontroldarbs 

Eksāmens 

Kompetence: 

Spēj patstāvīgi iegūt, 

atlasīt un analizēt 

informāciju un to 

Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un 

analizēt informāciju, kas skar 

Inovāciju vadīšanu, un to 

izmantot. 

Praktisko 

darbu izpilde 

Patstāvīgā  

uzdevuma- 

Praktisko darbu 

izpilde 

Patstāvīgā  

uzdevuma- 



izmantot. 

 

 referāta 

aizstāvēšana 

Kontroldarbs 

Eksāmens 

referāta 

aizstāvēšana 

Kontroldarbs 

Eksāmens 

 

Kursa saturs  

N.p. k. Kursa saturs (atbilstoši studiju kursa apjomam un nosaukumam 

plānotās tēmas) 

Kontaktstundu 

skaits 

P  N  

1. Inovācijas jēdziena būtība, tā daudzveidīgie aspekti. Inovāciju 

vadība. Inovāciju klasifikācija. 

4 2 

2. Inovācijas attīstība pasaulē, Eiropā, 

Latvijā. Šumpētera hipotēze. Inovācija kā 

ekonomikas virzītājspēks. 

4 1 

3. Inovāciju stratēģiskā plānošana. Inovācijas stratēģija, tās veidi. 

Inovācijas stratēģijas izstrādāšanas posmi. 

4 1 

4. Inovatīva uzņēmējdarbība. Jaunu produktu attīstība. Jaunu produktu 

attīstīšanas metodes. Kontroldarbs 

8 3 

5. Inovācijas risku izvērtēšana un  samazināšanas iespējas. 4 1 

6. Inovācijas darbības finansēšana. 4 1 

7. Inovācijas atbalsta programmas. 4 1 

 

Studējošo patstāvīgais darbs 

Patstāvīgā darba veids   Apjoms stundās 

Pilna laika studijas Nepilna laika 

studijas 

Referāta izstrāde un prezentēšana 20 21 

Gatavošanās semināra nodarbībām u.c. praktiskajām 

nodarbībām 

 4 8 

Teorētiskās u.c. norādītās literatūras izpēte un analīze 10 25 

Gatavošanās studiju kursa pārbaudījumam 14 16 

Pārbaudes forma: eksāmens   

  



Studiju rezultātu vērtēšana 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1. aktivitātēm praktiskajās nodarbībās, 

kontroldarba - 20 %; 

2. patstāvīgā darba novērtējuma - 30 %; 

3. eksāmena  novērtējuma - 50 % 

Kopējais vērtējums veidojas no:   

1. vērtējuma par praktisko darbu, patstāvīgā 

darba, kontroldarba - 40 %; 

2. eksāmena novērtējuma - 60 % 

Noslēguma pārbaudījuma prasības: izpildītas studiju rezultātu vērtēšanas prasības, 

eksāmens notiek rakstiski, novērtējums - desmit baļļu sistēmā.  

 

Literatūra: 

I Mācību grāmatas 

1. Hilla A.Linda u.c. (2014) Kolektīvais ģēnijs. Inovāciju vadības māksla un prakse, 

Rīga: Latvijas Mediji, 288 lpp. 

2. Tidd, J., Bessant, J. (2009) Managing Innovation: Integrating Technological, Market 

and Organizational Change, 4ed, Wiley.  

3. Trott, P. (2010) Innovation Management and New Product Development, 4th ed, 

Pearson. 

II Papildliteratūra 

1. Reserach and innovation performance in the EU 2014 : innovation Union progress at 

country level / edited by European Commission. Luxemburg Directorate-General for 

Research and innovation, 2014 -360 p. 

2. Shane, S, (2011). Handbook of Technology and innovation management. Case 

Western Reserve University. 

3. Shalley E.C., Hitt A.M., Zhou J. (2015). The Oxford Handbook of creativity, 

innovation, and Entrepreneurship. NY: Oxford University Press. 

III Interneta resursi 

1. Inovāciju portāls www.innovation.lv 

2. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra www.liaa.gov.lv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.liaa.gov.lv/


Studiju kursa nosaukums –  BIZNESA MODEĻU PLĀNOŠANA UN ATTĪSTĪBA / 

BUSINESS MODEL PLANNING AND DEVELOPMENT 

Kredītpunkti: 4 

ECTS kredītpunkti: 6 

Kopējais stundu skaits: 160 

Lekciju skaits: pilna laika (32), nepilna laika (10) 

Semināru, praktisko darbu stundu skaits: pilna laika (32), nepilna laika (10) 

Stundu skaits patstāvīgajam darbam: pilna laika (96), nepilna laika (140) 

Prasības studiju kursu apguves uzsākšanai: Uzņēmējdarbība  

Kursa anotācija: kursa mērķis - sniegt zināšanas un veidot izpratni par plānošanas 

metodoloģijas jautājumiem, attīstīt praktiskas iemaņas biznesa modeļa izveidē, biznesa plāna 

izstrādē un prezentācijā. Kursā tiek skaidrota plānošanas būtība un nepieciešamība 

uzņēmējdarbībā, raksturoti plānošanas metodoloģijas jautājumi: principi, metodes, secība 

(posmi), plānošanas un plānu veidi; detalizēti aplūkota  biznesa modeļa izveide un biznesa 

plāna izstrāde. 

 

Studiju rezultāti: 

Studiju programmas 

studiju rezultāti 

Studiju kursa plānotie studiju 

rezultāti studiju programmas 

studiju rezultātu sasniegšanai. 

Studējošais kursa noslēgumā: 

Studiju rezultātu pārbaudes 

forma 

 Pilna laika 

studijas 

Nepilna 

laika 

studijas 

Zināšanas: 

Spēj parādīt attiecīgās 

vadības zinātnes jomas 

svarīgāko jēdzienu un 

likumsakarību izpratni 

Pārzina plānošanas 

metodoloģijas jautājumus, izprot 

plānošanas būtību un tās 

nepieciešamību uzņēmējdarbībā  

Praktiskās 

nodarbības, 

patstāvīgais 

darbs, 

eksāmens 

Patstāvīgais 

darbs, 

eksāmens 

Prasmes: 

Spēj formulēt un 

analītiski aprakstīt 

vadības zinātnes 

informāciju, problēmas un 

risinājumus, tos izskaidrot 

un argumentēti diskutēt 

par tiem gan ar 

speciālistiem, gan ar 

nespeciālistiem. 

Spēj parādīt zinātnisku 

pieeju problēmu 

risināšanā, uzņemties 

atbildību un iniciatīvu, 

veicot darbu individuāli, 

komandā vai vadot citu 

cilvēku darbu. 

Spēj pieņemt lēmumus un 

rast radošus risinājumus 

mainīgos vai neskaidros 

apstākļos 

Spēj izmantot iegūtās teorētiskās 

zināšanas, lai analizētu 

uzņēmuma saimnieciskās 

darbības stāvokli un spēj 

ieplānot nepieciešamās 

aktivitātes uzņēmuma attīstībai, 

prot tās izskaidrot un 

argumentēti diskutēt par tām gan 

ar speciālistiem, gan ar 

nespeciālistiem. 

Spēj sadalīt pienākumus; 

spēj izstrādāt un aizstāvēt grupas 

kopējo viedokli, prot to pamatot.  

Spēj plānot mērķu sasniegšanai 

nepieciešamos finanšu un darba 

resursus, kā arī plāno preču/ 

pakalpojuma īpašības, kas atbilst 

tirgus pieprasījumam. 

Praktiskās 

nodarbības, 

patstāvīgais 

darbs, 

eksāmens 

Patstāvīgais 

darbs, 

eksāmens 



Kompetence: 

Spēj patstāvīgi iegūt, 

atlasīt un analizēt 

informāciju un to 

izmantot. 

Spēj pieņemt lēmumus un 

risināt problēmas vadības 

zinātnes jomā. 

Spēj parādīt, ka izprot 

profesionālo ētiku. 

Spēj izvērtēt savas 

profesionālās darbības 

ietekmi uz vidi un 

sabiedrību. 

Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un 

analizēt informāciju biznesa 

modeļa izveidē un biznesa plāna 

izveidē. 

Spēj pieņemt lēmumus un risināt 

problēmas uzņēmējdarbības 

uzsākšanas un attīstības jomā.  

Spēj plānot uzņēmējdarbību 

ņemot vērā biznesa ētikas 

aspektus. 

Spēj plānot uzņēmējdarbību 

ņemot vērā tās ietekmes uz vidi 

jautājumus un sabiedrības 

intereses.  

Praktiskās 

nodarbības, 

patstāvīgais 

darbs, 

eksāmens 

Patstāvīgais 

darbs, 

eksāmens 

 

Kursa saturs  

N.p.k. Kursa saturs (atbilstoši studiju kursa apjomam un nosaukumam 

plānotās tēmas) 

Kontakt- 

stundu  

skaits 

P  N  

1.  Biznesa modeļa kanvas.  32 10 

 1.1. Galvenais partneris 4 1 

 1.2.  Galvenie resursi 4 1 

 1.3. Galvenās aktivitātes 4 1 

 1.4.  Klientu segmenti 4 1 

 1.5. Vērtības priekšlikumi. 4 1 

 1.6. Kanāli un attiecības ar klientiem. 4 1 

 1.7. Ieņēmumu plūsmas. 4 2 

 1.8. Izmaksu struktūra 4 2 

2.  Biznesa plāns.  22 8 

 2.1.  Kopsavilkums. 2 0,5 

 2.2. Uzņēmuma vispārīgais apraksts. 2 1 

 2.3. Iespēju, preču ražošanas/pakalpojumu sniegšanas un 

tirgus stratēģija 
3 1 

 2.4. Biznesa modeļa skaidrojums. 2 1 

 2.5. Komanda: Vadība un organizācija. 2 1 

 2.6. Mārketinga plāns. 3 1 



 2.7. Darbības plāns. 3 1 

 2.8. Finanšu plāns. 3 1 

 2.9. Biznesa plāna pielikumi  2 0,5 

3.  Biznesa plāna prezentācija. 10 2 

 

Studējošo patstāvīgais darbs 

Patstāvīgā darba veids   Apjoms stundās 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Teorētiskās literatūras izpēte un analīze  20 30 

Konkrētu uzdevumu izpildi gatavojoties 

praktiskajām nodarbībām  

12 46 

Biznesa plāna izstrāde  48 48 

Gatavošanās eksāmenam  16 16 

Pārbaudes forma: eksāmens 

 

Studiju rezultātu vērtēšana 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1. aktīvas dalības praktiskajās nodarbībās 

un vērtējuma par praktisko darbu izpildi 

- 30 %; 

2. kursa apguves laikā izstrādātā un 

prezentētā patstāvīgā darba (biznesa 

plāns) - 40 %; 

3. eksāmena rezultātiem - 30 %.  

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1. kursa apguves laikā izstrādātā un 

prezentētā patstāvīgā darba (biznesa 

plāns) - 50 %; 

2. eksāmena rezultātiem  - 50 %  

 

Noslēguma pārbaudījuma prasības: tests ar 15 slēgta tipa un 15 atvērta tipa jautājumiem. 

 

Literatūra: 

I Mācību grāmatas 

1. Bock, A.,J. George, G. The Business Model Book. Design, build and adapt business 

ideas that drive business growth. – Pearson, 2017., p. 296 

2. Rokasgrāmata biznesa iesācējiem. - DeaBaltika, 2012., 85 lpp. 

3. Hofs, K.,G. Biznesa ekonomika. - Rīga: DCS, 2019. 604 lpp. 

II Papildliteratūra 

1. Rokasgrāmata Latvijas pašvaldību darbiniekiem vietējās ekonomikas attīstības 

sekmēšanai. – Rīga, 2014., 70 lpp.    

2. Neilande, J. Komersanta ABC. - R.: Zvaigzne ABC, 2013., 270 lpp. 

3. Baden-Fuller, Ch., Mangematin, V. Business Models and Modelling. – Emerald 

Publishing Limited, 2015. p. 448 

4. Vīksna, A. Mani septiņi soļi biznesa uzsākšanai. Lietišķās informācijas dienests, 

2009. 112 lpp.  

5. Timotijs Dž. Keigels. Uzstāšanās māksla. – Rīga: Atēna, 2008. – 215 lpp. 

III Interneta resursi 

1. http://www.liaa.gov.lv/lv/biznesa-abc/uznemejdarbibas-uzsaksana     

2. www.biznesam.lv   

3. https://mana.latvija.lv/uznemejdarbibas-uzsaksana/  

4. http://www.bizmodelbook.com/   



Studiju kursa nosaukums – MĀRKETINGA VADĪBA/ MARKETING MANAGEMENT 

Kredītpunkti: 4 

ECTS kredītpunkti: 6  

Kopējais stundu skaits: 160 

Lekciju skaits: pilna laika (32), nepilna laika (10) 

Semināru, praktisko darbu stundu skaits: pilna laika (32), nepilna laika (10) 

Stundu skaits patstāvīgajam darbam: pilna laika (96), nepilna laika (140) 

Prasības studiju kursu apguves uzsākšanai: Uzņēmējdarbība  

Kursa anotācija: Studiju kursa mērķis: mārketinga teoriju apgūšana un pielietošana 

praksē. Kurss ietver mārketinga būtības, mērķu, definīciju skaidrojumu, mārketinga darbības 

koncepciju analīzi, mārketinga iekšējās un ārējās vides raksturojumu, mārketinga 

informācijas un pētniecības sistēmas izpēti, pircēju rīcības modeli un pircēju rīcību 

ietekmējošo faktoru analīzi,  pieprasījuma vērtēšanas un mērīšanas pamatprincipus, 

pieprasījuma prognozēšanu, tirgus segmentēšanu, tirgus prognozēšanu,   uzņēmumu 

konkurentu analīzi, tirgzinības mix elementu – produkts, cenu veidošana produktu sadale, 

produktu virzīšana tirgū analīzi, plānošanu, ieviešanu,  mārketinga sistēmas kontroles 

jautājumus, mārketinga plāna sastādīšanas pamatjautājumus. 

 

Studiju rezultāti: 

Studiju programmas studiju 

rezultāti 

Studiju kursa plānotie studiju 

rezultāti studiju programmas 

studiju rezultātu sasniegšanai 

(studējošais kursa noslēgumā 

spēj) 

Studiju rezultātu pārbaudes 

forma 

 Pilna laika 

studijas 

Nepilna laika 

studijas 

Zināšanas: 

Spēj parādīt vadības 

zinātnes raksturīgās pamata 

un specializētas zināšanas 

un šo zināšanu kritisku 

izpratni, no kurām daļa 

zināšanu atbilst attiecīgās 

zinātnes nozares vai 

profesijas augstāko 

sasniegumu līmenim. 

Spēj parādīt attiecīgās 

vadības zinātnes jomas 

svarīgāko jēdzienu un 

likumsakarību izpratni 

Zina mārketinga jaunākās 

tendences, veidus un 

koncepcijas, to pielietojumu 

dažādos uzņēmumos dažādās 

pasaules valstīs. 

Zina mārketinga teorētiskos 

aspektus, dažādas pieejas un 

uzņēmumu pieredzi 

mārketinga jautājumu 

risināšanā. 

Situāciju 

analīze, 

grupu darbs, 

kontroldarbs, 

prezentācijas, 

eksāmens 

Situāciju 

analīze, 

eksāmens 



Prasmes: 

Spēj formulēt un analītiski 

aprakstīt vadības zinātnes 

informāciju, problēmas un 

risinājumus, tos izskaidrot 

un argumentēti diskutēt par 

tiem gan ar speciālistiem, 

gan ar nespeciālistiem 

Spēj parādīt zinātnisku 

pieeju problēmu risināšanā, 

uzņemties atbildību un 

iniciatīvu, veicot darbu 

individuāli, komandā vai 

vadot citu cilvēku darbu.  

Spēj pieņemt lēmumus un 

rast radošus risinājumus 

mainīgos vai neskaidros 

apstākļos. 

Pārzina un spēj analizēt 

konkurējošo uzņēmumu 

mārketinga darbības, novērtēt 

konkurentu  darbību  

iespējamās sekas. 

Izprot un spēj izstrādāt un 

vadīt mārketinga kompleksa 

elementu pielietošanu 

uzņēmējdarbībā. 

 

Situāciju 

analīze, 

grupu darbs, 

kontroldarbs, 

prezentācijas 

 

Situāciju 

analīze, 

prezentācija, 

eksāmens 

Kompetence: 

Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt 

un analizēt informāciju un 

to izmantot. 

Spēj pieņemt lēmumus un 

risināt problēmas vadības 

zinātnes jomā. 

Spēj izmantojot iegūtās 

teorētiskās zināšanas un 

prasmes mārketingā, 

analītiski aprakstīt  

informāciju, problēmas, 

diskutēt par tām un rast  to 

risinājumu. 

Prot izstrādāt mārketinga 

plānu, to aizstāvēt un 

piedalīties tā īstenošanā. 

Situāciju 

analīze, 

grupu darbs, 

kontroldarbs, 

prezentācijas, 

eksāmens 

Situāciju 

analīze, 

grupu darbs, 

prezentācija, 

eksāmens 

 

Kursa saturs  

N.p. k. Kursa saturs (atbilstoši studiju kursa apjomam un nosaukumam 

plānotās tēmas) 

Kontakt- 

stundu 

skaits 

P  N  

1. Mārketinga būtība, pamatelementi, mērķi, attīstības faktori. 2 1 

2. Mārketinga darbības koncepcijas izvēle un vadība 4 1 

3. Mārketinga vide: mārketinga iekšējās vides faktori, mārketingu  tieši 

ietekmējošie faktori, mārketingu  ietekmējošā  makrovide, izpētes 

metodes, analīze, vadīšana. 

4 1 

4. Mārketinga  pētījumi. Mārketinga  pētījumu process. Informācijas 

vākšana. Informācijas novērtēšana. 

4 2 

5. Pircēju rīcības modelis, pircēju rīcības faktori, pirkšanas lēmuma 

pieņemšana patēriņa tirgū.  Pircēju rīcība lēmumu pieņemšanā. 

4 1 

6. Tirgus segmentēšana un pozicionēšana tirgū, būtība un mērķi. 

Tirgus segmentēšanas, tirgus segmentu vērtēšana. Patēriņa tirgus 

segmentēšana. Biznesa tirgus segmentēšana. 

4 2 



7. Uzņēmuma mārketinga stratēģijas izstrāde un vadīšana. Konkurentu 

analīze, stratēģijas. 

4 2 

8. Mārketinga kompleksa izstrāde un vadīšana. Produkta un zīmola 

stratēģija. Produkta līmeņi, produktu klasifikācija, lēmumi par 

jauniem produktiem. Zīmolvedība. 

4 1 

9. Jaunu produktu attīstīšana. Produkta dzīves cikls. 4 1 

10. Cena: Cenu veidošanu ietekmējošie iekšējie un ārējie faktori, Cenu 

veidošanas metodes, jaunu produktu cenu veidošanas metodes. Cenu 

maiņa. 

4 1 

11. Integrētās mārketinga komunikācijas stratēģija. Mainīgā 

komunikācijas vide. Efektīvas mārketinga komunikācijas veidošanas 

soļi. Virzīšanas budžets un komplekss. 

4 1 

12. Reklāma, pārdošanas veicināšanas metodes un sabiedriskās 

attiecības. Personiskā pārdošana un tiešais mārketings. 

4 1 

13. Vieta: Piegādes ķēdes un sadales tīkli, mārketinga kanālu veidi un 

nozīme. Lēmumi par sadales kanālu izvēli. 

4 1 

14. Mārketinga plāns: kopsavilkums, mārketinga audits, SVID analīze, 

mērķi un uzdevumi, mārketinga stratēģija, mārketinga komplekss, 

budžets, kontrole, ieviešana. 

10 3 

15. Uzņēmuma mārketinga aktivitāšu organizācija un kontrole. 4 1 

 

Studējošo patstāvīgais darbs 

Patstāvīgā darba veids   Apjoms stundās 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Dažādu uzņēmumu mārketinga 

veidu izpēte un analīze. 

10 15 

Mārketinga darbības koncepciju 

izpēte un analīze dažādu nozaru 

uzņēmumos (praktisks pētījums). 

10  15 

Uzņēmuma iekšējās un ārējas vides 

izpēte un analīze (praktisks 

pētījums) 

10 15 

Mārketinga plāna izstrāde un 

aizstāvēšana 

50 70 

Gatavošanās testam un eksāmenam 16 25 

Pārbaudes forma: eksāmens  

  

 

 

 

 



Studiju rezultātu vērtēšana 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1. testa vērtējuma - 10%; 

2. praktiskajiem uzdevumiem - 20%; 

3. mārketinga plāna - 30%; 

4. eksāmena vērtējuma – 40% 

 

G= 0,1T+0,2P+ 0,3MP+ 0,4E, kur  

G- Gala vērtējums, 

T- testa vērtējums 

 P- prakstiskie uzdevumi,  

MP-Mārketinga plāns,  

E-eksāmena vērtējums. 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1. testa vērtējuma - 10%; 

2. praktiskajiem uzdevumiem - 20%; 

3. mārketinga plāna - 30%; 

4. eksāmena vērtējuma – 40% 

 

G= 0,1T+0,2P+ 0,3MP+ 0,4E, kur  

G- Gala vērtējums, 

T- testa vērtējums 

 P- prakstiskie uzdevumi,  

MP-Mārketinga plāns,  

E-eksāmena vērtējums. 

Noslēguma pārbaudījuma prasības: sekmīgi nokārtots tests, aktīva dalība praktiskajos 

darbos, izstrādāts un prezentēts mārketinga  plāns. 

 

Literatūra:  

I Mācību grāmatas 

1. Kotler Ph., Keller K.L., Brady M, Goodman M., Hansen T.Marketing management.- 

3rd ed. Pearson New York, 2016 

2. Pride W.M., Ferrell,O. C. Marketing. -17th ed., Mason OH, 2014 

3. Malcolm G., Ph.Kotler, M. Brady, K. L. Keller, T. Hansen. Marketing Management. 

New edition, Pearson Education Limited,  2016. ISBN-13: 9781292093239. 

II Papildliteratūra 

1. Carl McDaniel, Roger Gates. Marketing Research. John Wiley & Sons Inc. ISBN-13: 

9781118074619, 2011. 

2. V.Kumar, Werner Reinartz. Customer Relationship Management 2nd ed.  Springer-

Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. K ISBN-10: 364220130X, 2012. 

III Interneta resursi 

1. American Marketing Association. Resource library. 

http://www.marketingpower.com/ResourceLibrary/Pages/default.aspx 

2. EBSCO Publishing database. http://www.epnet.com/database.html 

3. Business Marketing Association. 

http://www.marketing.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=1 

4. Customer relationship management terms. 

http://www.webopedia.com/TERM/C/CRM.html 

5. Journal of Marketing Mangement  

6. Journal of Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://biblio.rta.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx?crit0=auth&op0=%25LIKE%25&val0=Pride%2c+William+M.&bop1=AND&crit1=auth&op1=%3D&val1=
http://www.kriso.lv/cgi-bin/shop/searchbooks.html?author=Malcolm+Goodman&database=english2
http://www.kriso.lv/cgi-bin/shop/searchbooks.html?author=Philip+Kotler&database=english2
http://www.kriso.lv/cgi-bin/shop/searchbooks.html?author=Mairead+Brady&database=english2
http://www.kriso.lv/cgi-bin/shop/searchbooks.html?author=Kevin+Lane+Keller&database=english2
http://www.kriso.lv/cgi-bin/shop/searchbooks.html?author=Torben+Hansen&database=english2


Studiju kursa nosaukums – MĀRKETINGA PĒTĪJUMU METODES / MARKETING 

RESEARCH METHODS 

Kredītpunkti: 2 

ECTS kredītpunkti: 3 

Kopējais stundu skaits: 80 

Lekciju skaits: pilna laika (16), nepilna laika (5) 

Semināru, praktisko darbu stundu skaits: pilna laika (16), nepilna laika (5) 

Stundu skaits patstāvīgajam darbam: pilna laika (48), nepilna laika (70) 

Prasības studiju kursu apguves uzsākšanai:  Mārketinga vadība 

Kursa anotācija: Kurss padziļina tirgzinības kursā  iegūtās teorētiskās zināšanas tirgus  

pētījumos un veido prasmes izmantot kvalitatīvās un kvantitatīvās metodes tirgus procesu 

analīzē. Iegūtās prasmes ļaus pielietot tās reālos tirgus apstākļos problēmsituāciju risināšanā. 

Kursa mērķis: apgūt mārketinga pētījumu metodes. 

 

Studiju rezultāti: 

Studiju programmas studiju 

rezultāti 

  

Studiju kursa plānotie 

studiju rezultāti 

studiju programmas 

studiju rezultātu 

sasniegšanai 

(studējošais kursa 

noslēgumā spēj) 

Studiju rezultātu pārbaudes forma 

  

Pilna laika 

studijas 

Nepilna laika 

studijas 

Zināšanas: 

Spēj parādīt  vadības zinātnes 

raksturīgās pamata un specializētas 

zināšanas un šo zināšanu kritisku 

izpratni,  no kurām daļa zināšanu 

atbilst attiecīgās zinātnes nozares 

vai profesijas augstāko sasniegumu 

līmenim. 

Spēj parādīt attiecīgās  vadības 

zinātnes jomas svarīgāko jēdzienu 

un likumsakarību izpratni 

Spēj parādīt  

mārketinga pētījumu 

raksturīgās pamata un 

specializētas 

zināšanas attiecīgās 

zinātnes nozares 

līmenī 

Spēj parādīt ar 

mārketinga 

pētījumiem  saistīto 

jēdzienu un 

likumsakarību izpratni 

Praktiskās 

nodarbības, 

patstāvīgais 

darbs,  

kontroldarbs, 

eksāmens 

Praktiskās 

nodarbības, 

patstāvīgais 

darbs,  

kontroldarbs, 

eksāmens 

Prasmes: 

Spēj patstāvīgi strukturēt savu 

mācīšanos, virzīt savu un padoto 

tālāku mācīšanos un profesionālo 

pilnveidi. 

Spēj parādīt zinātnisku pieeju 

problēmu risināšanā, uzņemties 

atbildību un iniciatīvu, veicot 

darbu individuāli, komandā vai 

vadot citu cilvēku darbu. 

Spēj pieņemt lēmumus un rast 

radošus risinājumus mainīgos vai 

neskaidros apstākļos 

Spēj patstāvīgi 

strukturēt savu 

mācīšanos, virzīt savu 

profesionālo pilnveidi. 

Spēj uzņemties 

atbildību un iniciatīvu, 

veicot mārketinga 

pētījumus individuāli 

vai komandā. 

Spēj pieņemt 

lēmumus un rast 

radošus risinājumus 

lauka pētījumu 

apstākļos 

Praktiskās 

nodarbības, 

patstāvīgais 

darbs,  

kontroldarbs, 

eksāmens 

Praktiskās 

nodarbības, 

patstāvīgais 

darbs,  

kontroldarbs, 

eksmens 



Kompetence:  

Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un 

analizēt informāciju un to 

izmantot. 

Spēj parādīt, ka izprot profesionālo 

ētiku. 

Spēj izvērtēt savas profesionālās 

darbības ietekmi uz vidi un 

sabiedrību. 

Spēj patstāvīgi iegūt, 

atlasīt un analizēt 

informāciju un to 

izmantot mārketinga 

pētījumos. 

Spēj parādīt, ka izprot 

profesionālo ētiku 

veicot mārketinga 

pētījumus. 

Spēj izvērtēt 

mārketinga pētījumu 

ietekmi uz vidi un 

sabiedrību. 

Praktiskās 

nodarbības, 

patstāvīgais 

darbs,  

kontroldarbs, 

eksāmens 

Praktiskās 

nodarbības,patst

āvīgais darbs,  

kontroldarbs, 

eksāmens 

 

Kursa saturs  

N.p. k. Kursa saturs (atbilstoši studiju kursa apjomam un nosaukumam 

plānotās tēmas) 

Kontaktstundu 

skaits 

P N 

1. Tirgus  pētījumu  process 6 2 

2. Tirgus pētījumu veidi un datu avoti 6 2 

3. Datu vākšanas metodes 6 2 

4. Izlašu veidi un nozīme tirgzinības pētījumos 4 - 

5. Datu analīze 6 2 

6. Pētījuma rezultātu interpretācija un prezentēšana 4 2 

 

Studējošo patstāvīgais darbs 

Patstāvīgā darba veids   Apjoms stundās 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Mārketinga pētījuma izstrāde 28 40 

Gatavošanā semināra nodarbībām 

u.c. praktiskajām nodarbībām 

 10 0 

Individuālas literatūras studijas 10 30 

Pārbaudes forma: eksāmens  

 

Studiju rezultātu vērtēšana 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1. kontroldarba vērtējuma - 10 %; 

2. patstāvīgā darba - 60 %; 

3. eksāmena novērtējuma - 30 % 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1. kontroldarba vērtējuma - 10 %; 

2. eksāmena novērtējuma - 30 %; 

3. patstāvīgā darba - 60 % 



Noslēguma pārbaudījuma prasības: izpildīts kontroldarbs, iesniegts patstāvīgais darbs 

(mārketinga pētījums), atbildēti eksāmena jautājumi. 

 

Literatūra: 

I Mācību grāmatas  

1. R.Kadens. Partizānu mārketinga tirgus izpēte. Lietišķās Informācijas Dienests: 2008 

2. Scott M. Smith  Gerald S. Albaum  Basic Marketing Research: Volume 1Handbook 

for Research Professionals. - Qualtrics Labs Inc, 2012. - 159 p.  ISBN 978-0-

9849328-1-8 Pieejas veids: 

http://www.uww.edu/Documents/acadaff/AssessmentDay/BasicMarketingResearchV

ol1.pdf 

3. Hyman M., Sierra J. Marketing Research Kit For Dummies. - John Wiley & Sons, 

2010. – 416 p. ISBN 0470632569 

4. G.Vergina, V.Kārkliņa. Statistika ekonomistiem. - R. KAMENE, 2005, 91 lpp. ISBN 

9984636380 

III Interneta resursi  

1. http://petijumi.lv/petijumu-metodes/ 

2. https://www.kantar.lv/ 

3. https://www.scopus.com/results/results.uri?sort=plf-

f&src=s&sid=a28eb5eeaf31136813f5c18024c0dbcd&sot=a&sdt=a&sl=23&s=SOUR

CE-

ID+%2819900191906%29&origin=sourceinfo&zone=CSCYpreview&txGid=0f53e4

16e09c612ee4a103b64431ce53 

 

 

 

https://www.amazon.com/Russell-W.-Belk/e/B001JP2KSK/ref=ntt_dp_epwbk_0
http://petijumi.lv/petijumu-metodes/
https://www.kantar.lv/


Studiju kursa nosaukums –  MĀRKETINGA KOMUNIKĀCIJAS / MARKETING 

COMMUNICATIONS  

Kredītpunkti: 2 

ECTS kredītpunkti: 3 

Kopējais stundu skaits: 80 

Lekciju skaits: pilna laika (16), nepilna laika (5) 

Semināru, praktisko darbu stundu skaits: pilna laika (16), nepilna laika (5) 

Stundu skaits patstāvīgajam darbam: pilna laika (48), nepilna laika (70) 

Prasības studiju kursu apguves uzsākšanai: Mārketinga vadība 

Kursa anotācija: studiju kursa mērķis – sniegt zināšanas par integrētajām mārketinga 

komunikāciju metodēm, ziņojuma izstrādāšanas principiem, tā iedarbības psiholoģiskajiem 

aspektiem, mediju plānošanu un integrēto mārketinga komunikācijas vadīšanu. Studiju kursa 

apguves rezultātā tiek iegūtās zināšanas mārketinga kampaņas organizēšanā uzņēmuma 

konkurētspējas paaugstināšanai.  
 

Studiju rezultāti: 

Studiju programmas 

studiju rezultāti 

Studiju kursa plānotie studiju 

rezultāti studiju programmas 

studiju rezultātu sasniegšanai 

Studējošais kursa noslēgumā: 

Studiju rezultātu pārbaudes 

forma 

 Pilna laika 

studijas 

Nepilna 

laika 

studijas 

Zināšanas: 

Spēj parādīt attiecīgās 

vadības zinātnes jomas 

svarīgāko jēdzienu un 

likumsakarību izpratni 

Pārzina integrēto mārketinga 

komunikāciju veidus un to 

veidošanas pamatprincipus, 

izprot to  nepieciešamību un spēj 

piemeklēt atbilstošāko 

mārketinga komunikāciju 

risinājumu saskaņā ar situāciju 

uzņēmumā  

Praktiskās 

nodarbības, 

patstāvīgais 

darbs, 

eksāmens 

Patstāvīgais 

darbs, 

eksāmens 

Prasmes: 

Spēj pieņemt lēmumus un 

rast radošus risinājumus 

mainīgos vai neskaidros 

apstākļos 

Spēj praktiski sastādīt, vadīt un 

kontrolēt integrētu mārketinga 

komunikāciju plānu 

Praktiskās 

nodarbības, 

patstāvīgais 

darbs, 

eksāmens 

Patstāvīgais 

darbs, 

eksāmens 

Kompetence: 

Spēj patstāvīgi iegūt, 

atlasīt un analizēt 

informāciju un to 

izmantot. 

Spēj parādīt, ka izprot 

profesionālo ētiku. 

Spēj analizēt un novērtēt 

informāciju mārketinga 

komunikāciju veidošanai un to 

efektivitātes novērtēšanai.  

Spēj parādīt izpratni par ētikas 

jautājumiem mārketinga 

komunikācijās.  

Praktiskās 

nodarbības, 

patstāvīgais 

darbs, 

eksāmens 

Patstāvīgais 

darbs, 

eksāmens 

 

Kursa saturs  

N.p.k. Kursa saturs (atbilstoši studiju kursa apjomam un nosaukumam 

plānotās tēmas) 

Kontakt- 

stundu 

skaits 

P N 

1. 1

. 

Integrētas komunikācijas 2 1 



2. 2

. 

Brendings 2 1 

3.  Kā darbojas mārketinga komunikācijas 

 

4 1 

4.  Komunikāciju mērķi un budžets 

 

4 1 

5.  Reklāma 2 0,5 

6.  Mediju plānošana 2 1 

7.  Sabiedriskās attiecības 2 0,5 

8.  Sponsorēšana 2 0,5 

9.  Pārdošanas veicināšana 2 0,5 

10.  Tiešais mārketings 2 0,5 

11.  Izstādes un gadatirgi 2 0,5 

12.  Personiskā pārdošana 2 0,5 

13.  Pārdošanas vietas komunikācija  2 0,5 

14.  Ētikas jautājumi mārketinga komunikācijās 2 1 

 

Studējošo patstāvīgais darbs 

Patstāvīgā darba veids   Apjoms stundās 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Teorētiskās literatūras izpēte un analīze  10 15 

Konkrētu uzdevumu izpildi gatavojoties 

praktiskajām nodarbībām  

6 23 

Integrēto mārketinga komunikāciju plāna 

izstrāde  

24 24 

Gatavošanās eksāmenam  8 8 

Pārbaudes forma: eksāmens 

 

Studiju rezultātu vērtēšana 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1. aktīvas dalības praktiskajās nodarbībās 

un vērtējuma par praktisko darbu izpildi 

- 30 %; 

2. kursa apguves laikā izstrādātā un 

prezentētā patstāvīgā darba (integrēto 

mārketinga komunikāciju plāns)  - 40 %; 

3. eksāmena rezultātiem - 30 %  

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1. kursa apguves laikā izstrādātā un 

prezentētā patstāvīgā darba (integrēto 

mārketinga komunikāciju plāns) - 50 

%; 

2. eksāmena rezultātiem - 50 % 

 

Noslēguma pārbaudījuma prasības: tests ar 15 slēgta tipa un 15 atvērta tipa jautājumiem.  

 

 

 



Literatūra: 

I Mācību grāmatas  

1. Praude V., Šalkovska J. Integrēta mārketinga komunikācija. 1. sēj. Rīga:  

Burtene, 2015.  

2. Praude V., Šalkovska J. Integrēta mārketinga komunikācija. 2. sēj. Rīga: Burtene, 

2015.  

3. Pelsmacker, P., Geuens, M. Van Den Bergh J. Marketing Communications: A 

European Perspective, 6th ed. N.J.: Pearson, 2017.  

4. Lynne Eagle, Stephan Dahl, Barbara Czarnecka, and Jenny Lloyd. Marketing 

communications. 1st. ed. New York : Routledge, Taylor & Francis Group,2015.  

II Papildliteratūra  

1. Altstiel, T., Grow J. Advertising creative: strategy, copy, design. 4th ed. Los 

Angeles: SAGE, 2017. 

2. Belch, G. E. Advertising and promotion: an integrated marketing communications 

perspective. 10e. New York, NY: McGraw-Hill, 2015. 

3. Wilcox, D. L.,  Cameron, G.T. , Reber B.H.Public relations: strategies and tactics. 

11th ed. Harlow: Pearson Education, 2015.  

4. European Journal of Marketing. ISSN: 0309-0566 

5. Journal of Marketing Theory and Marketing Practice. ISSN: 1069-6679. 

III Interneta resursi  

1. www.alberts.lv   

2. https://www.kantar.lv 

3. http://search.ebscohost.com Raksti par mārketinga komunikāciju tēmu) (Articles 

about marketing communications) 

4. http://ww.scopus.com (Raksti par mārketinga komunikāciju tēmu)  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Studiju kursa nosaukums – GRĀMATVEDĪBA/ ACCOUNTING 

Kredītpunkti: 4 

ECTS kredītpunkti: 6 

Kopējais stundu skaits: 160 

Lekciju skaits: pilna laika (20), nepilna laika (10) 

Semināru, praktisko darbu stundu skaits: pilna laika (44), nepilna laika (10) 

Stundu skaits patstāvīgajam darbam: pilna laika (96), nepilna laika (140) 

Prasības studiju kursu apguves uzsākšanai: Pamatzināšanas uzņēmējdarbībā 

Kursa anotācija: Studiju kursa mērķis ir sniegt kompleksu izpratni par grāmatvedības 

priekšmetu un uzdevumiem, attīstīt grāmatvedības uzskaites organizēšanas un kārtošanas 

prasmes. Kursā tiek apgūta izpratne par grāmatvedības jēdzieniem un likumsakarībām, 

grāmatvedības uzskaites, saimniecisko līdzekļu un to avotu būtību un novērtēšanas 

principiem. Tiek apgūtas praktiskas iemaņas saimniecisko darījumu atspoguļošanā 

grāmatvedības uzskaitē un prasmes grāmatvedības reģistru un pārskatu sastādīšanā. 

 

Studiju rezultāti: 

Studiju programmas 

studiju rezultāti 

  

Studiju kursa plānotie studiju 

rezultāti studiju programmas 

studiju rezultātu sasniegšanai 

(studējošais kursa noslēgumā 

spēj) 

Studiju rezultātu pārbaudes 

forma 

Pilna laika 

studijas 

Nepilna laika 

studijas 

Prasmes: 

Spēj, izmantojot apgūtos 

teorētiskos pamatus un 

prasmes, veikt 

profesionālu, 

māksliniecisku, 

inovatīvu vai pētniecisku 

darbību. 

Spēj formulēt un 

analītiski aprakstīt 

vadības zinātnes 

informāciju, problēmas 

un risinājumus, tos 

izskaidrot un argumentēti 

diskutēt par tiem gan ar 

speciālistiem, gan ar 

nespeciālistiem. 

Pielietot uzskaites objektu, 

t.sk., aktīvu, novērtēšanas 

principus un metodes. 

Izvēlēties vai veidot uzskaites 

objektiem atbilstošus 

analītiskās uzskaites reģistrus. 

Diskutēt par grāmatvedības 

nozares terminoloģiju un 

saimnieciskās darbības 

uzskaites principiem 

 

Uzdevums, 

eksāmens, 

situācijas 

analīze un 

prezentēšana 

Uzdevums, 

eksāmens, 

situācijas 

analīze un 

prezentēšana 

Kompetence: 

Spēj patstāvīgi iegūt, 

atlasīt un analizēt 

informāciju un to 

izmantot. 

Sastādīt un grupēt 

saimniecisko darījumu 

dokumentāciju un veikt 

darījumu sistematizēšanu. 

Sistematizēt, klasificēt un 

uzskaitīt grāmatvedības 

informāciju, izmantojot 

kontus 

Uzdevums, 

eksāmens 

  

  

 

Uzdevums, 

eksāmens 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



Kursa saturs 

N.p. k. Kursa saturs (atbilstoši studiju kursa apjomam un 

nosaukumam plānotās tēmas) 

 

Kontaktstundu 

skaits 

P N 

1. Grāmatvedības būtība, uzskaites uzdevumi un datu lietotāji 4 2 

2. Grāmatvedības bilances uzbūve 8 3 

3. Grāmatvedības kontu būtība. Grāmatošana kontos 12 3 

4. Ilgtermiņa aktīvi un nolietojums. 8  

5. Apgrozāmo līdzekļu uzskaite. Krājumu novērtēšana. 8 2 

6. Ieņēmumu un izdevumu uzskaite 12 4 

7. Grāmatvedības pārskatu sastādīšana 12 6 

 

Studējošo patstāvīgais darbs 

Patstāvīgā darba veids  Apjoms stundās 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Uzdevumu risināšana 20 40 

Gatavošanā praktiskajām 

nodarbībām 

 10 5 

Prezentācijas gatavošana 10 10 

Literatūras apguve 56 85 

Pārbaudes forma: eksāmens   

                  

Studiju rezultātu vērtēšana 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1. prezentācijas -  10 %; 

2. praktiskajām nodarbībām - 40 %; 

3. eksāmena - 50 % 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1. prezentācijas - 10 %; 

2. uzdevumu izpildes - 20 %; 

3. eksāmena - 70 % 

Noslēguma pārbaudījuma prasības: aktīva dalība praktiskajos darbos, prezentēta 

patstāvīgā izpēte. 

 

Literatūra: 

I Mācību grāmatas  

1.    Mietule I., Ievads grāmatvedībā, Rēzeknes Augstskola, 2014. 

2.    Leibus I., Grigorjeva R.. Jesemčika A., Svarinska A. Grāmatvedības pamati 

uzņēmumos, R.,2016 

3.    Shahjahan M., Accounting; Basics for All, : Authorhouse UK. 2019. 

II Papildliteratūra 

1. LR likums “Par grāmatvedību” 

2. LR likums “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums” 



3. Arbidāne I., Mietule I., Grāmatvedības bilance un konti: mācību palīglīdzeklis, 

Rēzekne 

4. Arbidāne I., Mietule I., Uzdevumu krājums grāmatvedības teorijā, Rēzekne 

5. Lymer A., Azmat N. Basic Accounting. London. 2015  

III Interneta resursi 

1. https://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/gramatvedibas_politika/ 

2. www.ifinanses.lv 

  



Studiju kursa nosaukums – UZŅĒMUMA FINANSES/ CORPORATE FINANCE 

Kredītpunkti: 2 

ECTS kredītpunkti: 3 

Kopējais stundu skaits: 80 

Lekciju skaits: pilna laika (12), nepilna laika (6) 

Semināru, praktisko darbu stundu skaits: pilna laika (20), nepilna laika (4) 

Stundu skaits patstāvīgajam darbam: pilna laika (48), nepilna laika (70) 

Prasības studiju kursu apguves uzsākšanai: apgūts studiju kurss grāmatvedība 

Kursa anotācija: Studiju kursa mērķis ir sniegt izpratni par uzņēmuma finanšu vadības 

elementiem, attīstīt iemaņas un prasmes dažādu finanšu vadības metožu pielietošanā. Kursā 

tiek apgūta izpratne par uzņēmumu finanšu vadības jēdzieniem un likumsakarībām, 

investīciju projektu vērtēšanas metodēm, kapitāla struktūru. Apgūstot kursu studenti spēs 

analizēt, novērtēt un plānot uzņēmuma finanses, t.sk. izprast uzņēmuma finanšu darbības 

rādītājus, novērtēt uzņēmuma finanšu stāvokli, plānot kapitāla struktūru un sastādīt plānoto 

uzņēmuma budžetu. 

 

Studiju rezultāti: 

Studiju programmas 

studiju rezultāti 

  

Studiju kursa plānotie studiju 

rezultāti studiju programmas 

studiju rezultātu sasniegšanai 

(studējošais kursa noslēgumā 

spēj) 

Studiju rezultātu pārbaudes 

forma 

Pilna laika 

studijas 

Nepilna laika 

studijas 

Prasmes: 

Spēj, izmantojot apgūtos 

teorētiskos pamatus un 

prasmes, veikt 

profesionālu, 

māksliniecisku, inovatīvu 

vai pētniecisku darbību. 

Spēj formulēt un 

analītiski aprakstīt 

vadības zinātnes 

informāciju, problēmas 

un risinājumus, tos 

izskaidrot un argumentēti 

diskutēt par tiem gan ar 

speciālistiem, gan ar 

nespeciālistiem. 

Spēj sastādīt uzņēmuma 

budžetu. 

Spēj novērtēt un analizēt 

uzņēmuma finanšu rādītājus. 

Spēj izskaidrot finanšu 

vadības jēdzienus un 

likumsakarības. 

  

Uzdevums, 

eksāmens, 

prezentācija, 

grupu darbs 

Uzdevums, 

eksāmens, 

prezentācija 

 

Kompetence: 

Spēj patstāvīgi iegūt, 

atlasīt un analizēt 

informāciju un to 

izmantot  

Izvēlēties un izmantot 

uzņēmuma darbības 

alternatīvus finansēšanas 

avotus, izvērtējot resursu 

piesaistīšanas iespējas, riskus 

un to ietekmi uz rezultātu 

efektivitāti 

Referāts, 

eksāmens 

Referāts, 

eksāmens 

 

 

 

 

 

 

 



Kursa saturs 

N.p. k. Kursa saturs (atbilstoši studiju kursa apjomam un 

nosaukumam plānotās tēmas) 

Kontaktstundu 

skaits 

P N 

1. Finanšu sistēmas uzbūve, veidi un raksturojums. 4 2 

2. Pašu un aizņemtā kapitāla struktūra, kapitāla cenas 

aprēķināšana. 

6 2 

3. Uzņēmuma finanšu situācijas analīzes metodes un rādītāji 8 2 

4. Apgrozāmo līdzekļu pārvaldība 6 2 

5. Finanšu budžeta sastādīšana un analīze 8 2 

 

Studējošo patstāvīgais darbs 

Patstāvīgā darba veids  Apjoms stundās 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Referāta izstrāde 10 10 

Prezentācijas sagatavošana 10 10 

Gatavošanā praktiskajām 

nodarbībām 

 10 4 

Literatūras apguve 18 46 

Pārbaudes forma: eksāmens  

 

Studiju rezultātu vērtēšana 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1. referāta - 10 %; 

2. prezentācijas - 20 %; 

3. dalības praktiskajās nodarbībās - 40 %; 

4. eksāmena - 30 % 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1. referāta - 10 %; 

2. prezentācijas - 20 %; 

3. dalības praktiskajās nodarbībās - 10 %; 

4. eksāmena - 60 % 

Noslēguma pārbaudījuma prasības: eksāmens 

 

Literatūra: 

I Mācību grāmatas  

1. Welch, I. Corporate Finance: 3rd Edition, 2014. Available (for free) at: 

http://book.ivo-welch.info/ed3/toc.html  

2. Mietule I., Uzņēmuma finanšu analīze. Teorija un praktiskā pielietošana. RA 

izdevniecība. 2014 

3. Rurāne M., Finanšu pārvaldība un analīze. Avots 2019  

 II Papildliteratūra  

1. Ross, S. A., Westerfield, R. W., Jordan B. D. Fundamentals of Corporate Finance. 

5th Ed. The McGraw-Hill Companies, Inc., 

2. Vernimmen, P.; Quiry, P.; Dallocchio, M.; Le Fur, Y.; Salvi, A. Corporate Finance: 

Theory and Practice. 3rd ed. John Wiley & Sons, Ltd., 2014  



III Interneta resursi  

1. http://www.investopedia.com 

2. www.lursoft.lv 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Studiju kursa nosaukums – VADĪBAS GRĀMATVEDĪBA/ MANAGERIAL 

ACCOUNTING 

Kredītpunkti: 2 

ECTS kredītpunkti: 3 

Kopējais stundu skaits: 80 

Lekciju skaits: pilna laika (16), nepilna laika (10) 

Semināru, praktisko darbu stundu skaits: pilna laika (16), nepilna laika (0) 

Stundu skaits patstāvīgajam darbam: pilna laika (48), nepilna laika (70) 

Prasības studiju kursu apguves uzsākšanai: Grāmatvedības pamati, mikroekonomika 

Kursa anotācija: iepazīstināt studentus ar vadības grāmatvedības uzskaites lomu un vietu 

uzņēmumā, izmaksu uzskaiti, pašizmaksas kalkulāciju, izmaksām lēmumu pieņemšanai, 

izmaksu kontroli un plānošanu.  

Kursa mērķis ir apgūt  izmaksu uzskaiti un izmaksu aprēķināšanas metodes, izmaksu analīzi 

lēmumu pieņemšanai, lēmumus par kapitālieguldījumiem un budžeta veidošanas principus. 

 

Studiju rezultāti: 

Studiju programmas 

studiju rezultāti 

Studiju kursa plānotie studiju 

rezultāti studiju programmas 

studiju rezultātu sasniegšanai 

(studējošais kursa noslēgumā 

spēj) 

Studiju rezultātu pārbaudes 

forma 

  Pilna laika 

studijas 

Nepilna laika 

studijas 

Zināšanas: 

Spēj parādīt vadības 

zinātnes raksturīgās 

pamata un specializētas 

zināšanas un šo zināšanu 

kritisku izpratni, no 

kurām daļa zināšanu 

atbilst attiecīgās zinātnes 

nozares vai profesijas 

augstāko sasniegumu 

līmenim 

Spēj parādīt vadības 

grāmatvedības jēdzienu un 

likumsakarību izpratni 

Eksāmens Eksāmens 

Prasmes: 

Spēj, izmantojot apgūtos 

teorētiskos pamatus un 

prasmes, veikt 

profesionālu, 

māksliniecisku, inovatīvu 

vai pētniecisku darbību 

Prot grupēt izmaksas dažādiem 

uzskaites mērķiem, kalkulēt un 

analizēt izmaksu informāciju, 

parāda vadības grāmatvedības 

teoriju un metodiku izpratni 

Praktiskās 

nodarbības, 

kontroldarbi, 

eksāmens 

Klātienes 

kontroldarbs, 

mājasdarbs, 

eksāmens 

Kompetence: 

Spēj pieņemt lēmumus un 

risināt problēmas vadības 

zinātnes jomā 

Spēj pieņemt un pamatot 

lēmumus saistītus un balstītus 

uz izmaksu uzskaiti un kontroli 

Praktiskās 

nodarbības, 

kontroldarbi 

Mājasdarbs 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kursa saturs 

N.p. k. Kursa saturs (atbilstoši studiju kursa apjomam un 

nosaukumam plānotās tēmas) 

Kontaktstundu 

skaits 

  

P N   

1. Grāmatvedības informācijas lietotāji. Vadības uzskaites loma 

un vieta uzņēmumā. Izmaksu uzskaites mērķi. Izmaksu 

klasifikācijas. 

4 

  

2   

2. Tiešo izmaksu uzskaite. Materiālu izmaksu noteikšanas 

metodes. Zudumu, noliktavas, transportēšanas izmaksas. 

Tiešā darba izmaksas un maksājumu saraksti. 

4 1    

3. Netiešo izmaksu sadalīšanas principi, pilnās pašizmaksas 

kalkulācija 

4 2    

4. Analīze: izmaksas - apjoms - peļņa. Lēmumu pieņemšana par 

darbības paplašināšanu un cenu samazināšanu. 

4 1    

5. Lēmumu pieņemšanai svarīgās izmaksas. Segmentu analīze. 

Cenu diskriminācija. Alternatīvās izmaksas. 

4 1    

6. Kapitālieguldījumu projektu izvērtēšanas metodikas. Tīrā 

patreizējā vērtība. Iekšējā peļņas likme. Atmaksāšanās 

periods. 

4 1    

7. Budžetēšanas process. Funkcionālo un finanšu budžetu 

sastādīšana 

4 1    

8. Kontroles sistēmas. Elastīgās budžetēšanas princips. Standarta 

izmaksu sistēma un noviržu kontrole. 

4 1    

 

Studējošo patstāvīgais darbs 

Patstāvīgā darba veids  Apjoms stundās 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Mācību literatūras studēšana, gatavošanās 

praktiskajām nodarbībā, kontroldarbiem 

32 22 

Mājasdarba pildīšana   32 

Gatavošanās eksāmenam 16 16 

Pārbaudes forma: eksāmens            

             

Studiju rezultātu vērtēšana 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1.  dalības un aktivitātes praktiskajās 

nodarbībās, patstāvīgā darba vērtējums ar 

4 nelieliem kontroldarbiem - 40%; 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1. pastāvīgā darba pārbaudes klātienes 

kontroldarbā - 30%; 

2. pastāvīgā darba pārbaudes mājasdarbā -



2.  eksāmena novērtējuma - 60% 10%; 

3. eksāmena novērtējuma - 60% 

 

Noslēguma pārbaudījuma prasības: Eksāmens rakstisks, jārisina uzdevumi un jāinterpretē 

iegūtie rezultāti, drīkst izmantot lekciju pierakstus un mācību literatūru, jo uzdevumi iekļauj 

kursā apskatītās koncepcijas, bet nav identiski uzdevumiem, kas ir risināti lekcijās un 

praktiskajos darbos. Eksāmenā, atkarībā no variantā iekļautajiem uzdevumiem, var tikt 

pārbaudītas atšķirīgas prasmes, bet kopumā eksāmena uzdevumi veidoti tā, lai maksimāli 

ļautu pārbaudīt visu kursa saturu (vairāki nelieli uzdevumi par dažādām tēmām un trīs lielāki, 

kuros ir jāveic lielāks apjoms kalkulāciju). 

  

Literatūra: 

I Mācību grāmatas 

1. BragSteven M. Cost accounting fundamentals: essential concepts and examples.5th 

ed.Centennial, Colorado : AccountingTools, Inc. , 2016. 

2. Collier Paul M. Accounting for managers: interpreting accounting information for 

decision making. 5th ed. Chichester, WestSussex : JohnWiley&Sons, Inc., 2015. 

3. Drury C. Management and cost accounting. 8th ed. CengagLearning. Australia [etc], 

2012  

II Papildliteratūra  

1. Drury C. Management and cost accounting. 6th ed. ThomsonLearning. London, 

2004. 

2. Hansen D., Mowen m. Cost management: accounting and control 5th ed. 

Thomson/South - Western. Mason, Ohio, 2006. 

3. Pelšs A. Vadības grāmatvedība. I daļa. KIF Biznesa Komplekss, R., 2001. 

4. Pelšs A. Vadības grāmatvedība. II daļa. KIF Biznesa Komplekss, R., 2001. 

5. Raiborn C., Kinney M., Prather-Kinsey I. Cos accounting. 6th ed. ThomsonSouth-

Western, 2006. 

III Interneta resursi 

1. www. sciencedirect.com 

2. RTA library data bases. https://www.rta.lv/bibl_datu_bazes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Studiju kursa nosaukums – INVESTĪCIJAS/ INVESTMENT  

Kredītpunkti: 2 

ECTS kredītpunkti: 3 

Kopējais stundu skaits: 80 

Lekciju skaits: pilna laika (16), nepilna laika (5) 

Semināru, praktisko darbu stundu skaits: pilna laika (16), nepilna laika (5) 

Stundu skaits patstāvīgajam darbam: pilna laika (48), nepilna laika (70) 

Prasības studiju kursu apguves uzsākšanai: Grāmatvedības pamati 

Kursa anotācija: kursa mērķis ir sniegt zināšanas par investīciju procesa būtību un vadības 

specifiku, raksturot investīciju veidus, lai studenti spētu novērtēt risku un noteikt portfeļa 

rentabilitāti, dažādos investīciju projektos. 

 

Studiju rezultāti: 

Studiju programmas studiju 

rezultāti 

  

Studiju kursa plānotie 

studiju rezultāti studiju 

programmas studiju 

rezultātu sasniegšanai 

(studējošais kursa 

noslēgumā spēj) 

Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Pilna laika 

studijas 

Nepilna laika 

studijas 

Zināšanas: 

Spēj parādīt attiecīgās 

vadības zinātnes jomas 

svarīgāko jēdzienu un 

likumsakarību izpratni. 

Prot noteikt investīciju 

būtību, sistematizēt un 

klasificēt investīciju 

veidus un izvērtēt  

investīciju lomu 

ekonomikā 

Kontroldarbs, 

eksāmens 

Praktiskās 

nodarbības, 

eksāmens 

Prasmes: 

Spēj formulēt un analītiski 

aprakstīt vadības zinātnes 

informāciju, problēmas un 

risinājumus, tos izskaidrot 

un argumentēti diskutēt par 

tiem gan ar speciālistiem, 

gan ar nespeciālistiem. 

Spēj pieņemt lēmumus un 

rast radošus risinājumus 

mainīgos vai neskaidros 

apstākļos. 

Spēj formulēt un 

analītiski aprakstīt 

Investīciju projektus. 

Spēj veikt riska 

situācijas analīzi, lai 

noteikt iespējamos 

risinājumus riska 

diversifikācijai  portfeļa 

stabilitātei . 

Referāts,  

praktiskās 

nodarbības, 

kontroldarbs, 

eksāmens 

Referāts,  

praktiskās 

nodarbības, 

eksāmens 

Kompetence: 

Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt 

un analizēt informāciju un 

to izmantot. 

Spēj patstāvīgi iegūt, 

atlasīt un analizēt 

informāciju un to 

izmantot portfeļa 

darbības novērtēšanā. 

Praktiskās 

nodarbības,  

eksāmens 

Praktiskās 

nodarbības, 

eksāmens 

  

 Kursa saturs 

N.p. k Kursa saturs (atbilstoši studiju kursa apjomam un 

nosaukumam plānotās tēmas) 

Kontaktstundu 

skaits 

P N 

1. Investēšanas procesa būtība, raksturojums un loma 2 1 



ekonomikā. 

2. Investīciju tirgi un to dalībnieki. 2 1 

3. Aktīvu un finanšu instrumentu klasifikācija. 4 1 

4. Vērtspapīru tirgus: obligāciju un akciju portfeļu 

pārvaldīšana. 

6 2 

5. Alternatīvie tirgi: riska ieguldījumu fondi, ieguldījumu 

fondi, nekustamā īpašuma un hipotēku tirgus. 

4 1 

 

6. Portfeļu rentabilitātes novērtēšana (kopējie fondi, pensiju 

fondi un citi institucionāli pārvaldīti fondi.) 

4 1 

 

7. Investīciju projekts un tā vadība 6 2 

8. Investīciju stratēģijas un portfeļa darbības novērtēšana 4 1 

 

Studējošo patstāvīgais darbs 

Patstāvīgā darba veids  Apjoms stundās 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Referāta  “Investīciju projekts un to 

vadība”izstrāde 

30 30 

Gatavošanā semināra un  

praktiskajām nodarbībām 

8 20 

Gatavošanā eksāmenām 10 20 

Pārbaudes forma: eksāmens      

                

Studiju rezultātu vērtēšana 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1. dalības un aktivitātes praktiskajās 

nodarbībās - 20%; 

2. eksāmena novērtējuma  - 30%; 

3. patstāvīgā darba  - 50% 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1. dalības un aktivitātes praktiskajās 

nodarbībās - 20%; 

2. eksāmena novērtējuma - 30%; 

3. patstāvīgā darba - 50% 

Noslēguma pārbaudījuma prasības: tests ar 20 teoretiskiem jautājumiem un 1 praktisks 

uzdevums. 

 

Literatūra: 

I Mācību grāmatas 

1. Bodie Z., Kane A.,Marcus A, Investments. McGraw-Hill Education,2Penn 

Plaza,New York, 2014. 

2. Jordan B. D, Miller T., Dolvin S. Fundamentals of Investments: Valuation and 

Management. McGraw-Hill Education,2Penn Plaza,New York, 2018. 

3. Wiliam F. Sharpe, Gordon J. Alexander, Jeffrey V. Bailey Investments. – Prentice 

Hall, Inc., 6th ed., 2001. 

 

 



II Papildliteratūra 

1. Duffie, D.Credit risk: pricing, measurement, and management, Oxford: 

Princeton University Press, 2003, 

2. Virsnieks A., Kā ieguldīt nekustamajā īpašumā. -Rīga ,Jumava, 2014. 

3. Rurāre M., Finanšu menedžments. – RSEBAA, 2006. 

4. Bojārs J, Vilne V., Starptautiskās investīcijas.- Rīga, 1996. 

5. Rupeika-Apoga, R.Valūtas tirgus un valūtas darījumi, Rīga: Datorzinību centrs, 

2003. 

6. Kozlovs V. Investīciju projektu ekonomiskais novērtējums - Rīga : Latvijas Hipotēku 

un zemes banka, 2005. 

7. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент. Теория и практика М: Проспект, 2008. 

III Interneta resursi   

1. http://www.worldbank.org/ 

2. http://www.imf.org 

3. https://www.fktk.lv/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.imf.org/
https://www.fktk.lv/


Studiju kursa nosaukums – NODOKĻU POLITIKA/ TAX POLICY  

Kredītpunkti: 4 

ECTS kredītpunkti: 6 

Kopējais stundu skaits: 160 

Lekciju skaits: pilna laika (32), nepilna laika (10)  

Semināru, praktisko darbu stundu skaits: pilna laika (32), nepilna laika (10)  

Stundu skaits patstāvīgajam darbam: pilna laika (96), nepilna laika (140)  

Prasības studiju kursu apguves uzsākšanai: Makroekonomika, Grāmatvedība 

Kursa anotācija:  Studiju kursa mērķis- apgūt iemaņas orientēties nodokļu likumdošanā 

un prasmīgi to izmantot.Studenti kursa laika gūs izpratni par nodokļu politiku un nodokļu 

sistēmu, to ietekmi uz uzņēmējdarbību un nodokļu stimulu izmantošanu. Studenti gūst 

praktiskas iemaņas par nodokļu aprēķināšanu, maksāšanas kārtību, nodokļu atlaižu un 

atvieglojumu izmantošanu, nodokļu plānošanu, iepazīstas ar maksātāju, administrācijas 

pienākumiem, tiesībām un atbildību. 

 

Studiju rezultāti: 

Studiju programmas 

studiju rezultāti 

  

Studiju kursa plānotie 

studiju rezultāti studiju 

programmas studiju 

rezultātu sasniegšanai 

(studējošais kursa 

noslēgumā spēj) 

Studiju rezultātu pārbaudes 

forma 

Pilna laika 

studijas 

Nepilna laika 

studijas 

Zināšanas: 

Spēj parādīt vadības 

zinātnes raksturīgās 

pamata un specializētas 

zināšanas un šo zināšanu 

kritisku izpratni, no 

kurām daļa zināšanu 

atbilst attiecīgās zinātnes 

nozares vai profesijas 

augstāko sasniegumu 

līmenim 

Izprast nodokļu politikas 

attīstību Latvijā un pasaulē, 

izvērtēt un pielietot nodokļu 

sistēmu regulējošos 

normatīvos aktus. 

Praktiskie 

uzdevumi, 

patstāvīgais 

darbs, 

kontroldarbs 

Praktiskie 

uzdevumi, 

patstāvīgais 

darbs, 

eksāmens 

 

Prasmes: 

Spēj formulēt un 

analītiski aprakstīt 

vadības zinātnes 

informāciju, problēmas 

un risinājumus, tos 

izskaidrot un argumentēti 

diskutēt par tiem gan ar 

speciālistiem, gan ar 

nespeciālistiem.  

Spēj pieņemt lēmumus un 

rast radošus risinājumus 

mainīgos vai neskaidros 

apstākļos. 

Izprast nodokļu 

aprēķināšanas algoritmus, 

analizēt nodokļu pārskatos 

esošo informāciju.  

Izvērtēt nodokļu slogu, to 

ietekmējošos faktorus un 

pieņemt lēmumus sloga 

samazināšanai. 

Praktiskie 

uzdevumi, 

patstāvīgais 

darbs, 

kontroldarbs, 

eksāmens 

 

Praktiskie 

uzdevumi, 

patstāvīgais 

darbs, 

eksāmens 

Kompetence: 

Spēj patstāvīgi iegūt, 

atlasīt un analizēt 

informāciju un to 

Izprast nodokļu plānošanas 

principus, analizēt nodokļu 

stimulus un izmantot 

uzņēmumiem nepieciešamo 

Praktiskie 

uzdevumi, 

patstāvīgais 

darbs, 

Praktiskie 

uzdevumi, 

patstāvīgais 

darbs, eksāmens 



izmantot 

Spēj pieņemt lēmumus un 

risināt problēmas vadības 

zinātnes jomā 

informāciju. eksāmens 

  

  

 

Kursa saturs 

Nr.p. k. Kursa saturs (atbilstoši studiju kursa apjomam un nosaukumam 

plānotās tēmas) 

Kontaktstundu 

skaits 

P N 

1.        Nodokļu politikas jēdziens un pamatnostādnes 6 2 

2.        Nodokļu sistēmas jēdziens un struktūras elementi 6 2 

3.        Nodokļu starptautiskie normatīvie akti: nodokļu konvencijas, 

regulas un direktīvas 

6 1 

4.        Nodokļu un nodevu maksātāju pienākumi, tiesības un atbildība 6 2 

5.        Tiešo nodokļu aprēķināšana, maksāšanas kārtība un nodokļu 

stimuli 

10 4 

6.        Netiešo nodokļu aprēķināšana, maksāšanas kārtība un nodokļu 

stimuli. 

10 4 

7.        Pārējo nodokļu aprēķināšana, maksāšanas kārtība un nodokļu 

stimuli 

10 2 

8.        Uzņēmuma vadības lēmumu ietekme uz maksājamo nodokļu 

apmēru. 

6 2 

9.        Speciālo ekonomisko zonu izmantošana nodokļu plānošanā 4 1 

 

Studējošo patstāvīgais darbs 

Patstāvīgā darba veids Apjoms stundās 

Pilna laika 

studijas 

Nepilna laika 

studijas 

Prezentāciju sagatavošana par teorētiskiem 

jautājumiem un praktiskiem uzdevumiem. 

28 30 

Nodokļu stimulu salīdzināšana 16 20 

Nodokļu sloga noteikšana un nodokļu plānošana 20 30 

Gatavošanās kontroldarbiem 16 32 

Gatavošanās eksāmenam 16 28 

Pārbaudes forma: eksāmens            

 

 

 



Studiju rezultātu vērtēšana 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1.    praktisko darbu vērtējuma - 15%; 

2.    prezentāciju un patstāvīgā darba izpētes - 

15%; 

3.    kontroldarbu vērtējuma - 30%; 

4.    eksāmena vērtējuma - 40% 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1.     praktisko darbu vērtējuma - 15%; 

2.     patstāvīgā  darba izpētes - 45%; 

3.     eksāmena vērtējuma - 40% 

  

Noslēguma pārbaudījuma prasības: sekmīgi izpildīti kontroldarbi, aktīva dalība 

praktiskajos darbos, prezentēta patstāvīgā izpēte. 

 

Literatūra 

I Mācību grāmatas 

1. European Union (2019). Taxation Trends in the European Union. Luxembourg: 

Publications Office of the European Union. Retrieved from 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5718201/KS-DU-10-001-

EN.PDF/bd63fe10-7339-491f-afcb-08bd4c8daa8b?version=1.0 

2. Frecknall-Hughes, J. (2015). The theory, principles and management of taxation: an 

introduction. New York: Routledge. 

3. Kaplow, L. (2009). The theory of taxation and public economics. Princeton, N.J.: 

Princeton University Press.  

II Papildliteratūra   

1. Ketners, K., Pētersone, M. (2014). Tax Policy in European Union. Rīga: RTU 

Izdevniecība. 

2. Krastiņš, A., Ketners, K. (2014). Sustainable development of tax and customs 

administration within the European Union: collective monograph. Riga: RTU Press. 

3. Mccluskey, W.J., Franzsen, R.  (2016). Land value taxation: an applied analysis. 

London and New York:  Routledge. 

4. Miller, A., Oats, L. (2012). Principles of international taxation. - 3rd ed. Haywards 

Heath, West Sussex: Bloomsbury Professional Ltd. 

5. PWC (2018) Worldwide Tax Summaries Corporate Taxes 2018/19. Ireland: PWC. 

III Interneta resursi 

1. Ministry of Finance website:  http://fm.gov.lv/en/ 

2. State revenue service website: https://www.vid.gov.lv/en 

3. Legislation of the Republic of Latvia website: http://www.likumi.lv 

4. RTA library online databases: https://www.rta.lv/library_online_databases 

  

 

 

 

 

 

http://www.likumi.lv/


Studiju kursa nosaukums – MIKROEKONOMIKA/ MICROECONOMICS 

Kredītpunkti: 2 

ECTS kredītpunkti: 3 

Kopējais stundu skaits: 80 

Lekciju skaits: pilna laika (16), nepilna laika (6) 

Semināru, praktisko darbu stundu skaits: pilna laika (16), nepilna laika (4) 

Stundu skaits patstāvīgajam darbam: pilna laika (48), nepilna laika (70) 

Prasības studiju kursu apguves uzsākšanai: Vidējā izglītība 

Kursa anotācija: Studiju kursa mērķis -  veidot ekonomiskās domāšanas pamatus, saistot 

mikroekonomikas teorijas atziņas un praksi. Apskatāmie jautājumi izskaidro modernās 

ekonomikas funkcionēšanas principus, palīdz izprast patērētāju un uzņēmumu, kā 

ekonomikas subjektu nozīmi un rada iemaņas racionālai uzvedībai mainīgos tirgus apstākļos 

kā arī dot pamatzināšanas nākošo speciālo kursu apguvei. 

 

Studiju rezultāti: 

Studiju programmas studiju 

rezultāti 

  

Studiju kursa plānotie 

studiju rezultāti studiju 

programmas studiju 

rezultātu sasniegšanai 

(studējošais kursa 

noslēgumā spēj) 

Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Pilna laika 

studijas 

Nepilna laika 

studijas 

Zināšanas: 

Spēj parādīt attiecīgās  

vadības zinātnes jomas 

svarīgāko jēdzienu un 

likumsakarību izpratni 

Spēj parādīt 

mikroekonomikas 

jēdzienu un 

likumsakarību izpratni 

Praktiskās 

nodarbības, 

patstāvīgais 

darbs,  

kontroldarbs, 

eksāmens 

Patstāvīgais 

darbs, 

kontroldarbs, 

eksāmens 

Prasmes: 

Spēj, izmantojot apgūtos 

teorētiskos pamatus un 

prasmes, veikt 

profesionālu, 

māksliniecisku, inovatīvu 

vai pētniecisku darbību. 

Spēj formulēt un analītiski 

aprakstīt vadības zinātnes 

informāciju, problēmas un 

risinājumus, tos izskaidrot 

un argumentēti diskutēt par 

tiem gan ar speciālistiem, 

gan ar nespeciālistiem. 

Spēj patstāvīgi strukturēt 

savu mācīšanos, virzīt savu 

un padoto tālāku mācīšanos 

un profesionālo pilnveidi. 

Spēj pieņemt lēmumus un 

rast radošus risinājumus 

mainīgos vai neskaidros 

apstākļos 

Spēj, izmantojot apgūtos 

teorētiskos pamatus un 

prasmes, veikt 

pētniecisku darbību. 

Spēj formulēt un 

analītiski aprakstīt 

mikroekonomikas 

procesus, tos izskaidrot 

un argumentēti diskutēt 

par tiem gan ar 

speciālistiem, gan ar 

nespeciālistiem. 

Spēj patstāvīgi strukturēt 

savu mācīšanos, virzīt 

savu profesionālo 

pilnveidi. 

Spēj pieņemt lēmumus 

un rast radošus 

risinājumus lauka 

pētījumu apstākļos. 

Praktiskās 

nodarbības, 

patstāvīgais 

darbs,  

kontroldarbs, 

eksāmens 

Praktiskās 

nodarbības, 

patstāvīgais 

darbs,  

kontroldarbs, 

eksāmens 



Kompetence: 

Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt 

un analizēt informāciju un 

to izmantot 

Spēj patstāvīgi iegūt, 

atlasīt un analizēt 

informāciju un to 

izmantot praktiskajos 

pētījumos 

Patstāvīgais 

darbs, 

praktiskās 

nodarbības 

Patstāvīgais 

darbs, 

praktiskās 

nodarbības 

 

Kursa saturs  

N.p. k. Kursa saturs (atbilstoši studiju kursa apjomam un 

nosaukumam plānotās tēmas) 

Kontaktstundu 

skaits 

P  N  

1. Ievads mikroekonomikas teorijā 2 1 

2. Pieprasījums un piedāvājums, Tirgus līdzsvars  4 2 

3. Elastības jēdziens ekonomikā. 4 2 

4. Patērētāju ekonomiskās uzvedības teorija 4  

5. Ražošanas teorija un izmaksu teorija 4 1 

6. Ražošana pilnīgas konkurences tirgus modelī 4 1 

7. Ražošana monopola tirgus modelī 2 1 

8. Monopolistiskās konkurences tirgus modelis 2 1 

9. Oligopola tirgus modelis 2 1 

10 Ražošanas faktoru tirgi 4  

 

Studējošo patstāvīgais darbs 

Patstāvīgā darba veids   Apjoms stundās 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Referāta izstrāde 18 20 

Gatavošanā kolokvijiem, semināra 

nodarbībām u.c. praktiskajām 

nodarbībām 

 15 20 

Individuālas literatūras studijas 15 30 

Pārbaudes forma: eksāmens  

 

Studiju rezultātu vērtēšana 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1. 2 kontroldarbu vērtējuma - 30 %; 

2. patstāvīgā darba - 10 %; 

3. eksāmena novērtējuma - 60 % 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1. 2 kontroldarbu vērtējuma - 50 %; 

2. eksāmena novērtējuma - 40 %; 

3. patstāvīgā darba - 10 % 



Noslēguma pārbaudījuma prasības: izpildīti divi kontroldarbi, iesniegts patstāvīgais darbs, 

aizpildīts eksāmena tests. 

 

Literatūra: 

I Mācību grāmatas  

1. Gods Uģis. Mikroekonomika: [mācību līdz.] / Uģis Gods; red. Lilita Vīksna. - Rīga: 

Biznesa augstskola Turība, 2008: SIA "Jelgavas tipogrāfija". – 430  

2. Škapars R. Mikroekonomika.Loģiskās shēmas: [mācību līdzeklis] - Rīga: 

Ekonomikas pētījumu un biznesa izglītības institūts, 2007. - 369 lpp.  

3. Nešpors V. Mikroekonomikas teorijas pamati: mācību līdzeklis / Rīga 2012. - 254 

lpp. 

II Papildliteratūra  

1. Ādamsone L. Mikroekonomikas analīze: Tirgus nepilnības un sabiedrības (valsts) 

iespējas to novēršanā : mācību līdzeklis / L. Ādamsone, V. Nešpors. - Rīga, 2007: - 

120 lpp.  

2. Dzelmīte M. Mikroekonomika / M. Dzelmīte; M. Volodina. - Rīga : Izglītības soļi, 

2004. - 241 lpp.: il. - Bibliogr.: 241.lpp.  

3. Libermanis G. Mikroekonomika: mācību grāmata / G.Libermanis. - Rīga: 

SIA"Kamene", 2006. - 371 lpp.  

4. William Baumol, Alan Blinder. Microeconomics: Principles and Policy. Cengage 

Learning, 2011. - 450 lpp. 

III Interneta resursi  

1. www.em.gov.lv  

2. www.csb.gov.lv  

3. https://www.scopus.com/results/results.uri?sort=plf-

f&src=s&sid=30225e087cc31a98e44635866c734958&sot=a&sdt=a&sl=17&s=SOU

RCE-

ID+%2829431%29&origin=sourceinfo&zone=CSCYpreview&txGid=448384b1a1d

ce56d0f4b9bfcdc5f2e83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Studiju kursa nosaukums – MAKROEKONOMIKA/ MACROECONOMICS 

Kredītpunkti: 2 

ECTS kredītpunkti: 3 

Kopējais stundu skaits: 80 

Lekciju skaits: pilna laika (16), nepilna laika (5) 

Semināru, praktisko darbu stundu skaits: pilna laika (16), nepilna laika (5) 

Stundu skaits patstāvīgajam darbam: pilna laika (48), nepilna laika (70) 

Prasības studiju kursu apguves uzsākšanai: pamazināšanas mikroekonomikā 

Kursa anotācija: Studiju kursa mērķis ir, pamatojoties uz makroekonomikas teorijas 

pamatlicēju darbiem un mūsdienu zinātnes atzinumiem, veidot studentos izpratni par 

ekonomikas funkcionēšanas objektīviem likumiem un principiem makrolīmenī un valsts 

ekonomiskās politikas teorētisko pamatu un realizācijas mehānismu mūsdienu strauji 

mainīgajā vidē, iepazīstināt studentus ar makroekonomikas teorijas pamatjautājumiem, kā arī 

attīstīt studenta ekonomisko domāšanu, ekonomisko procesu analīzes, novērtēšanas un 

modelēšanas prasmes. Kursā tiek apskatītas tirgus ekonomikas funkcionēšanas 

likumsakarības un to īstenošanas mehānisms makrolīmenī, tostarp ekonomikas galveno 

naudas plūsmu (patēriņa, ietaupījumu, investīciju) veidošanās un nacionālo tirgu (preču, 

naudas, darba) darbības pamatnosacījumi, skaidroti kopējā pieprasījuma un piedāvājuma 

teorija, cikliskums ekonomikā, ekonomikas valstiskās regulēšanas instrumenti – fiskālā un 

monetārā politikas, kā arī makroekonomikas starptautiskais aspekts. 

 

Studiju rezultāti: 

Studiju programmas studiju 

rezultāti 

Studiju kursa plānotie studiju 

rezultāti studiju programmas 

studiju rezultātu sasniegšanai 

(studējošais kursa noslēgumā 

spēj) 

Studiju rezultātu pārbaudes 

forma 

 Pilna laika 

studijas 

Nepilna laika 

studijas 

Zināšanas: 

Spēj parādīt attiecīgās 

vadības zinātnes jomas 

svarīgāko jēdzienu un 

likumsakarību izpratni. 

Spēj parādīt 

makroekonomikas zinātnes 

svarīgāko jēdzienu un 

likumsakarību izpratni. 

Praktiskās 

nodarbības, 

kontroldarbs, 

seminārs, 

eksāmens 

Praktiskās 

nodarbības, 

kontroldarbs, 

seminārs, 

eksāmens 

Prasmes: 

Spēj, izmantojot apgūtos 

teorētiskos pamatus un 

prasmes, veikt profesionālu, 

māksliniecisku, inovatīvu 

vai pētniecisku darbību. 

Spēj formulēt un analītiski 

aprakstīt vadības zinātnes 

informāciju, problēmas un 

risinājumus, tos izskaidrot 

un argumentēti diskutēt par 

tiem gan ar speciālistiem, 

gan ar nespeciālistiem. 

Spēj, izmantojot apgūtos 

makroekonomikas zinātnes 

teorētiskos pamatus un 

prasmes, veikt profesionālu, 

māksliniecisku, inovatīvu vai 

pētniecisku darbību. 

Spēj formulēt un analītiski 

aprakstīt makroekonomikas 

zinātnes informāciju, 

problēmas un risinājumus, 

tos izskaidrot un argumentēti 

diskutēt par tiem gan ar 

speciālistiem, gan ar 

nespeciālistiem. 

Praktiskās 

nodarbības, 

kontroldarbs, 

seminārs, 

eksāmens 

Praktiskās 

nodarbības, 

kontroldarbs, 

seminārs, 

eksāmens 

Kompetence: 

Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt 

un analizēt informāciju un 

to izmantot. 

Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt 

un analizēt 

makroekonomisko 

informāciju un to izmantot. 

Praktiskās 

nodarbības, 

kontroldarbs, 

seminārs, 

eksāmens 

Praktiskās 

nodarbības, 

kontroldarbs, 

seminārs, 

eksāmens 



Kursa saturs  

N.p. k. Kursa saturs (atbilstoši studiju kursa apjomam un nosaukumam 

plānotās tēmas) 

Kontakt- 

stundu 

skaits 

P  N  

1. Ievads makroekonomikā un makroekonomikas pamatrādītāji: 

nacionālais kopprodukts, iekšzemes kopprodukts (IKP), IKP 

aprēķināšanas pamatmetodes, cenu indeksi, reālais un nominālais 

IKP. 

4 2 

2. Makroekonomiskais līdzsvars: ekonomiskie cikli, to posmi, 

kopējais pieprasījums, tā struktūra un faktori, Ērvinga Fišera 

„maiņas vienādojums”, kopējais piedāvājums, tā struktūra, faktori 

un līknes veidi, kopējā pieprasījuma un kopējā piedāvājuma 

līdzsvars un mijiedarbība. 

4 1 

3. Patēriņš, ietaupījumi un investīcijas: patēriņa un ietaupījumu 

savstarpējā sakarība, „Keinsa krusta” grafiskais attēlojums, 

patēriņa vidējā tieksme, patēriņa robežtieksme, ietaupījumu vidējā 

tieksme, ietaupījumu robežtieksme, investīcijas, to ietekmes 

faktori, investīciju multiplikators. 

4 2 

4. Inflācija un bezdarbs: inflācijas būtība un kvantitatīvais 

novērtējums, deflācija, inflācijas izpausmes formas, inflācijas 

sekas, bezdarbs un tā līmeņa noteikšana, bezdarba veidi un 

dabiskais bezdarba līmenis, bezdarba sociāli ekonomiskās sekas, 

Oukena likums, inflācijas un bezdarba sakarība, Filipa līkne. 

4 1 

5. Fiskālā politika un ekonomikas valsts regulēšana: valsts fiskālā 

politika un tās veidi, valsts izdevumu multiplikators, valsts 

struktūrpolitika, valsts sociālā politika, Lorenca līkne, Džini 

koeficients, valsts nodokļu sistēma, Lafēra līkne, valsts budžeta 

sistēma. 

8 2 

6. Valsts monetārā politika, banku darbība un nauda: nauda, tās 

veidi un funkcijas, naudas vēture, naudas pieprasījums un 

piedāvājums, naudas tirgus, banku sistēmas darbība, finanšu 

sistēmas struktūra, banku depozītu veidošanās process un naudas 

multiplikators. 

8 2 

 

Studējošo patstāvīgais darbs: 

Patstāvīgā darba veids   Apjoms stundās 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

1. Teorētiskās u.c. norādītās 

literatūras izpēte un analīze 

16 38 

2. Gatavošanās 1 semināra 

nodarbībai (1 prezentācijas 

sagatavošana) 

8 8 

3. Gatavošanās 1 kontroldarbam 8 8 



4. Gatavošanās eksāmenam 16 16 

Pārbaudes forma: eksāmens 

 

Studiju rezultātu vērtēšana 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1. līdzdalības lekcijās un aktivitātes 

praktiskajās nodarbībās – 10%; 

2. vērtējuma 1 kontroldarbā – 20%; 

3. vērtējuma par 1 prezentāciju – 20%; 

4. gala eksāmena novērtējuma – 50% 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1. līdzdalības lekcijās un aktivitātes 

praktiskajās nodarbībās – 10%; 

2. vērtējuma 1 kontroldarbā – 20%; 

3. vērtējuma par 1 prezentāciju – 20%; 

4. gala eksāmena novērtējuma – 50% 

Noslēguma pārbaudījuma prasības: eksāmena laikā studenti izmanto kalkulatorus (nevis 

viedtālruņus). 

Literatūra: 

I Mācību grāmatas  

1. Šenfelde, M. Makroekonomika. 5.izdevums. – Rīga: RTU, Tautsaimniecības un 

reģionālās ekonomikas institūts, 2014. – 245 lpp. 

2. Krugman, P., Wells, R. Macroeconomics. 5th edition. - Worth Publishers Inc.,U.S., 

United States, 2018.  

3. Ragan T.S. Christopher, Lipsey R.G. (2007). Macroeconomics (11th Canadian ed., 

Study ed.). Pearson Addison Wesley: Toronto, Ontario.  

4. Levi, Maurice D. The macroeconomic environment of business : core concepts and 

curious connections. - University of British Columbia, Canada, 2014. – 320 p. 

5. Siņicins, M. Ekonomika: mācību grāmata. Galv. red. Vilnis Purēns. Rīga, RaKa, 

2014. - 331 lpp. 

6. Brīvers, I. Konservatīva ekonomista skats uz cilvēkiem un pasauli XXI gadsimtā. 

Rec.: Raita Karnīte, Andrejs Jaunzems, Juris Morics; red. Laura Riekstiņa. Rīga: 

Dobums, 2017. - 269 lpp. 

II Papildliteratūra  

1. Ким, И. А. Сборник заданий по макроэкономике. - Изд-во Вита-Пресс, 2014. - 

207 с. 

2. Dodge, E.R. 5 Steps to a 5: AP Macroeconomics 2020 Elite Student Edition: AP 

Macroeconomics 2020 Elite Student Edition. - McGraw-Hill Education, 2019. 

3. Zelmenis, D. Valsts loma tirgus ekonomikā. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. 

4. Kapitāls – Rīga: Izdevniecība IKK, ikmēneša žurnāls par ekonomiku un biznesu. 

5. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. – Rīga: Latvijas Republikas 

Ekonomikas ministrija, publicēts reizi pusgadā. 

6. Latvijas tautsaimniecība: Makroekonomiskais apskats. – Rīga: Latvijas Republikas 

Ekonomikas ministrija, Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, publicēts 

reizi ceturksnī. 

7. Latvijas Bankas gada pārskats. – Rīga: Latvijas Banka, publicēts ik gadu. 

8. Makroekonomisko Norišu Pārskats. – Rīga, Latvijas Banka, publicēts 4 reizes gadā. 

III Interneta resursi 

1. www.makroekonomika.lv 

2. Latvijas Banka: www.bank.lv 

3. LR Ekonomikas ministrija: www.em.gov.lv 

4. LR Centrālās Statistikas pārvalde: www.csb.gov.lv 

5. Laikraksta “Dienas Bizness” mājas lapa, sadaļa Makroekonomika: 

http://www.db.lv/finanses/makroekonomika  

6. Swedbankas analītiskā informācija makroekonomikā: 

https://www.swedbank.lv/analitiskie_materiali/ekonomika/ 



7. Luminor bankas analītiskā informācija makroekonomikā 

https://www.luminor.lv/lv/ekonomikas-apskati 

8. SEB bankas analītiskā informācija makroekonomikā 

http://www.seb.lv/lv/private/research/analytic-info/macroeconomics/ 



Studiju kursa nosaukums – STARPTAUTISKĀ EKONOMIKA/ INTERNATIONAL 

ECONOMICS 

Kredītpunkti: 2 

ECTS kredītpunkti: 3 

Kopējais stundu skaits: 80 

Lekciju skaits: pilna laika (24), nepilna laika (10) 

Semināru, praktisko darbu stundu skaits: pilna laika (8), nepilna laika (0) 

Stundu skaits patstāvīgajam darbam: pilna laika (48), nepilna laika (70) 

Prasības studiju kursu apguves uzsākšanai: Ekonomikas teorija, Starptautiskās 

ekonomiskās attiecības 

Kursa anotācija: Studiju kursa mērķis – dot iespēju studentiem apgūt starptautiskās 

ekonomikas attīstības likumsakarības, tendences, izvērtēt valstīs īstenoto ekonomisko 

politiku, aktualizējot ārējās tirdzniecības nozīmi, starptautiskās valūtas attiecību un 

globalizācijas procesu ietekmi; īss satura izklāsts - kursā tiek aplūkoti galvenie starptautisko 

ekonomikas attiecības, izvērtējot pastāvošās teorētiskās koncepcijas, preču, pakalpojumu, 

kapitāla un darbaspēka kustības un darījumu mērķus un iespējas globalizācijas kontekstā. 

 

Studiju rezultāti: 

Studiju programmas 

studiju rezultāti 

  

Studiju kursa plānotie 

studiju rezultāti studiju 

programmas studiju 

rezultātu sasniegšanai 

(studējošais kursa 

noslēgumā spēj) 

Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Pilna laika 

studijas 

Nepilna laika 

studijas 

Zināšanas: 

Spēj parādīt attiecīgās  

vadības zinātnes jomas 

svarīgāko jēdzienu un 

likumsakarību izpratni. 

Spēj parādīt  vadības 

zinātnes raksturīgās 

pamata un specializētas 

zināšanas un šo zināšanu 

kritisku izpratni. 

Spēj parādīt attiecīgās  

vadības zinātnes jomas 

svarīgāko jēdzienu un 

likumsakarību izpratni 

(Starptautiskās 

ekonomikas būtiskākie 

aspekti) 

Gatavošanās 

kolokvijiem un 

semināriem, 

prezentācija par 

galvenajiem 

kursa 

problēmjautāju-

miem 

Referāta 

izstrāde, 

prezentācija par 

galvenajiem 

kursa 

problēmjautāju-

miem 



Prasmes: 

Spēj formulēt un 

analītiski aprakstīt 

vadības zinātnes 

informāciju, problēmas 

un risinājumus, tos 

izskaidrot un 

argumentēti diskutēt par 

tiem gan ar 

speciālistiem, gan ar 

nespeciālistiem. 

Spēj patstāvīgi strukturēt 

savu mācīšanos, virzīt 

savu un padoto tālāku 

mācīšanos un 

profesionālo pilnveidi. 

Spēj parādīt zinātnisku 

pieeju problēmu 

risināšanā, uzņemties 

atbildību un iniciatīvu, 

veicot darbu individuāli, 

komandā vai vadot citu 

cilvēku darbu. 

Spēj pieņemt lēmumus 

un rast radošus 

risinājumus mainīgos 

vai neskaidros apstākļos.  

Spēj formulēt un analītiski 

aprakstīt vadības zinātnes 

informāciju, problēmas un 

risinājumus, tos izskaidrot 

un argumentēti diskutēt 

par tiem. 

Spēj parādīt zinātnisku 

pieeju problēmu 

risināšanā, uzņemties 

atbildību un iniciatīvu, 

veicot darbu individuāli, 

komandā vai vadot citu 

cilvēku darbu 

Spēj pieņemt lēmumus un 

rast radošus risinājumus 

mainīgos vai neskaidros 

apstākļos 

Prezentācija par 

galvenajiem 

kursa 

problēmjautāju

miem, 

gatavošanās 

kolokvijiem un 

semināriem 

Referāta 

izstrāde, 

prezentācija par 

galvenajiem 

kursa 

problēmjautāju-

miem 

Kompetence: 

Spēj patstāvīgi iegūt, 

atlasīt un analizēt 

informāciju un to 

izmantot. 

Spēj pieņemt lēmumus 

un risināt problēmas 

vadības zinātnes jomā. 

 

Spēj patstāvīgi iegūt, 

atlasīt un analizēt 

informāciju un to 

izmantot. 

Spēj piedalīties attiecīgās 

profesionālās jomas 

attīstībā. 

Referāta izstrāde 

  

Referāta 

izstrāde, 

prezentācija par 

galvenajiem 

kursa 

problēmjautāju-

miem 

 

Kursa saturs 

N.p. k. Kursa saturs (atbilstoši studiju kursa apjomam un 

nosaukumam plānotās tēmas) 

Kontaktstundu 

skaits 

P N 

  Ievadlekcija 2 1 

1. Ārējā tirdzniecība kā starptautisko ekonomisko attiecību 

forma, valsts ārējās tirdzniecības politika 

4 2 

 

2. Starptautisko ekonomisko attiecību sistēmas jēdziens, 

galvenie rādītāji 

4 1 

 

3. Starptautiskā ekonomiskā politika, tās īstenošanas galvenie 

virzieni 

4 1 

 



4. Kapitāla starptautiskā migrācija, tās galvenās formas, 

ietekmējošie faktori 

4 1 

 

5. Darbaspēka starptautiskā migrācija 4 1 

6. Maksājumu bilances jēdziens, tās strukturālā analīze 4 1 

7. Pārbaude ( tests) atbilstoši galvenajām starptautiskās 

ekonomikas koncepcijām, aspektiem 

2 - 

 

8. Starptautiskā ekonomika globalizācijas apstākļos 4 2 

 

Studējošo patstāvīgais darbs: 

Patstāvīgā darba veids  Apjoms stundās 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Referāta izstrāde 25 45 

Gatavošanā kolokvijiem, semināra 

nodarbībām u.c. praktiskajām 

nodarbībām 

20 - 

Prezentācija par galvenajiem kursa 

problēmjautājumiem 

35 25 

Pārbaudes forma: eksāmens  

 

Studiju rezultātu vērtēšana 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1. dalības un aktivitātes praktiskajās 

nodarbībās  - 30 %; 

2. vērtējuma par patstāvīgo  darbu - 20 %; 

3. testa - 1-3 punkti: 0.5, 10, 15 %; 

4. eksāmena novērtējuma -30 % 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1.       dalības un aktivitātes lekcijās  -30 %; 

2.       individualā darba - 40%; 

3.       eksāmena novērtējuma - 30% 

Noslēguma pārbaudījuma prasības: kursa beigās studentiem jāprezentē darbs, kas norāda 

uz viņu teorētiskajām zināšanām un praktiskām iemaņām kursā uzrādīto būtiskāko aspektu 

problēmu analīzē. 

Literatūra: 

I Mācību grāmatas  

1. Kenneth A. Reinert, An Introduction to International Economics: New Perspectives 

on the World Economy, Cambridge University Press (2012) 

http://docshare04.docshare.tips/files/24429/244299892.pdf 

2. Schaffner, J.  Development economics : theory, empirical research, and policy 

analysis, Tufts University, Hoboken Wiley (2014) 

3. Suranovic, S. Internetional Economics: Theory and Policy, Saylor Foundation (2012)   

https://saylordotorg.github.io/text_international-economics-theory-and-policy/s04-

01-the-international-economy-and-.html 

4. Suranovic, S. Policy and Theory ofInternational Economics (2012) 

https://2012books.lardbucket.org/pdfs/policy-and-theory-of-international-

economics.pdf 

https://biblio.rta.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx?crit0=publ&op0=%25LIKE%25&val0=Wiley&bop1=AND&crit1=auth&op1=%3D&val1=


5. Thirlwall, A.P. Economics of development : theory and evidence, Basingstoke New 

YorkPalgrave Macmillan (2011) 

II Papildliteratūra  

1. LATVIJAS UNIVERSITĀTES RAKSTI 

https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/LUR-

771_Ekonom_001-352lpp.pdf 

2. Starptautiskā politiskā ekonomika 

https://enciklopedija.lv/skirklis/31315 

3. Jaunzems, A.  Šumpētera atziņas par uzņēmēju kā ekonomikas pārmaiņu mehānismu; 

zinātniskā monogrāfija; galv. zin. red. Raita Karnīte; Ventspils Augstskola (2017) 

4. Balance of Payments 

https://www.bank.lv/en/publications-r/latvia-s-balance-of-payments 

https://www.khanacademy.org/economics-finance-domain/macroeconomics/forex-

trade-topic/current-capital-account/v/balance-of-payments-current-account      

5. International Journal of Statistics & Economics 

http://www.ceser.in/ceserp/index.php/bse 

6. International Economics statistics 

https://www.imf.org/en/Data 

7. Lapko, K. The role of transnational corporations in the world economy Published on 

January 20, 2015 

https://www.linkedin.com/pulse/role-transnational-corporations-world-economy-

krystsina-lapko 

8. The Oxford Handbook Economic Inequality, ed. by Salverda W., Nolan B., 

Smeeding M.T. (2009) 

II Interneta resursi  

1. www.wto.org 

2. www.imf.org 

3. www.oecd.org 

4. RTA bibliotēkā pieejamās datu bāzes 

www.sciencedirect.com 

www.scopus.com 

www.ebscohost.com 

https://biblio.rta.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx?crit0=publ&op0=%25LIKE%25&val0=Ventspils+Augstskola&bop1=AND&crit1=auth&op1=%3D&val1=
https://biblio.rta.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx?crit0=publ&op0=%25LIKE%25&val0=Ventspils+Augstskola&bop1=AND&crit1=auth&op1=%3D&val1=


Studiju kursa nosaukums – BIZNESA LIKUMDOŠANA / BUSINESS LAW (LABOUR, 

COMMERCIAL, EU) 

Kredītpunkti: 4 

ECTS kredītpunkti: 6 

Kopējais stundu skaits: 160 

Lekciju skaits: pilna laika (32), nepilna laika (10) 

Semināru, praktisko darbu stundu skaits: pilna laika (32), nepilna laika (10) 

Stundu skaits patstāvīgajam darbam: pilna laika (96), nepilna laika (140) 

Prasības studiju kursu apguves uzsākšanai: Ievads uzņēmējdarbībā 

Kursa anotācija: Kurss ir paredzēts padziļinātai darba un komerctiesību būtības un 

pamatprincipu teorijas izpētei. Kursa mērķis ir sagatavot studentus attiecīgo normatīvo aktu 

analīzei, īpašu uzmanību pievēršot Latvijas darba tiesībām un komerctiesībām, jaunākajām 

tendencēm un idejām darba un komerctiesību jomā, praktiskajiem aspektiem šajā jomā. 

Palīdzēt studentiem izprast darbinieku tiesības un pienākumus; pamatzināšanas par 

komercdarbību un tās formām; orientēt studentus uz tiesisko problēmu risinājumiem tiesību 

piemērošanas praksē. 

 

Studiju rezultāti: 

Studiju programmas studiju 

rezultāti 

Studiju kursa plānotie 

studiju rezultāti studiju 

programmas studiju 

rezultātu sasniegšanai 

(studējošais kursa 

noslēgumā spēj) 

Studiju rezultātu pārbaudes 

forma 

 Pilna laika 

studijas 

Nepilna 

laika studijas 

Zināšanas: 

Spēj parādīt  vadības zinātnes 

raksturīgās pamata un 

specializētas zināšanas un šo 

zināšanu kritisku izpratni,  no 

kurām daļa zināšanu atbilst 

attiecīgās zinātnes nozares vai 

profesijas augstāko 

sasniegumu līmenim.  

Spēj parādīt attiecīgās  

vadības zinātnes jomas 

svarīgāko jēdzienu un 

likumsakarību izpratni. 

Izprast un analizēt 

komercdarbības veidus un 

vispārējos komerctiesību 

principus. 

Analizēt tiesas materiālus, 

kā arī ekspertu paustos 

viedokļus par dažādiem 

uzņēmējdarbību tiesību 

aspektiem. 

Tests, 

referāta 

prezentācija, 

eksāmens, 

piedalīšanās 

praktiskajās 

nodarbībās 

Tests, 

referāta 

prezentācija, 

eksāmens, 

piedalīšanās 

praktiskajās 

nodarbībās 

Prasmes: 

Spēj, izmantojot apgūtos 

teorētiskos pamatus un 

prasmes, veikt profesionālu, 

māksliniecisku, inovatīvu vai 

pētniecisku darbību. 

Spēj formulēt un analītiski 

aprakstīt vadības zinātnes 

informāciju, problēmas un 

risinājumus, tos izskaidrot un 

argumentēti diskutēt par tiem 

gan ar speciālistiem, gan ar 

nespeciālistiem. 

Spēj patstāvīgi strukturēt savu 

mācīšanos, virzīt savu un 

padoto tālāku mācīšanos un 

profesionālo pilnveidi. 

Spēj parādīt zinātnisku pieeju 

Izprast darba tiesību 

priekšmetu, principus un 

nosacījumus darba 

tiesisko attiecību 

nodibināšanai un 

izbeigšanai. 

Analizēt un salīdzināt 

darba un komerctiesību 

teorētiskos aspektus 

kopsakarā ar tiesību 

piemērošanas praksi 

Tests, 

referāta 

prezentācija, 

eksāmens, 

piedalīšanās 

praktiskajās 

nodarbībās 

Tests, 

referāta 

prezentācija, 

eksāmens, 

piedalīšanās 

praktiskajās 

nodarbībās 



problēmu risināšanā, 

uzņemties atbildību un 

iniciatīvu, veicot darbu 

individuāli, komandā vai 

vadot citu cilvēku darbu. 

Spēj pieņemt lēmumus un rast 

radošus risinājumus mainīgos 

vai neskaidros apstākļos. 

Kompetence: 

Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un 

analizēt informāciju un to 

izmantot. 

Spēj pieņemt lēmumus un 

risināt problēmas vadības 

zinātnes jomā. 

Spēj parādīt, ka izprot 

profesionālo ētiku. 

Spēj izvērtēt savas 

profesionālās darbības ietekmi 

uz vidi un sabiedrību. 

Spēj piedalīties attiecīgās 

profesionālās jomas attīstībā. 

Analizēt darba un 

komerctiesību tiesisko 

regulējumu Latvijā 

kopsakarā ar  Eiropas 

Savienības tiesībām. 

Tests, 

piedalīšanās 

praktiskajās 

nodarbībās 

Tests, 

piedalīšanās 

praktiskajās 

nodarbībās 

 

Kursa saturs  

N.p. 

k. 

Kursa saturs (atbilstoši studiju kursa apjomam un nosaukumam 

plānotās tēmas) 

Kontakt- 

stundu 

skaits 

P  N  

1.  Ievads uzņēmējdarbības tiesībās - vispārējie normatīvie akti 6 2 

2.  Komercdarbības vispārējie principi - Komercreģistrs 4 1 

3.  Individuālais darbs un individuālie komersanti 4 1 

4.  Bezpeļņas, sabiedriskas un reliģiskas organizācijas 4 1 

5.  Kooperatīvās akciju un kooperatīvās (kopdarbības) kompānijas 4 1 

6.  Valsts un pašvaldību uzņēmumi 4 2 

7.  Konkurence un monopolistiskā darbība. Valsts un pašvaldību 

pasūtījumi 

4 1 

8.  Maksātnespējas juridiskie aspekti 4 2 

9.  Ieskats Eiropas Savienības uzņēmējdarbības noteikumos 4 1 

10.  Darba tiesību jēdziens, vēsture un avoti 6 2 

11.  Darbinieka un darba devēja tiesiskās attiecības 6 2 

12.  Darba kartība un darba aizsardzība 4 1 

13.  Darba samaksas vispārīgie noteikumi 4 1 

14.  Darba tiesisko attiecību izbeigšana, darba strīdi un to izšķiršana 6 2 

 

Studējošo patstāvīgais darbs: 

Patstāvīgā darba veids   Apjoms stundās 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Referāta izstrāde 20 40 

Gatavošanā kolokvijiem, semināra 

nodarbībām u.c. praktiskajām 

nodarbībām 

26 40 

Nozares teorētiskās literatūras un citu 

informācijas avotu izpēte un analīze 

20 20 



Gatavošanās testam 10 20 

Gatavošanās eksāmenam  20 20 

Pārbaudes forma: eksāmens 

  

Studiju rezultātu vērtēšana 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1. testa vērtējuma - 20%; 

2. referāta un prezentācijas novērtējuma - 

20%; 

3. piedalīšanās praktiskajās nodarbībās -

10%; 

4. eksāmena vērtējuma - 50% 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1. testa vērtējuma - 20%; 

2. referāta un prezentācijas novērtējuma - 

20%; 

3. piedalīšanās praktiskajās nodarbībās - 

10%; 

4. eksāmena vērtējuma -  50% 

Noslēguma pārbaudījuma prasības: veiksmīgi nokārtots tests, dalība semināros, veiksmīgi 

prezentēts referāts. 

 

Literatūra: 

I Mācību grāmatas  

1. Sloane, P.  Modern labour economics / Peter Sloane, Paul L. Latreille and Nigel 

O'Leary. - London : Routledge ; New York, 2013. - Oxon, [UK] : Routledge, 2013. - 

382 p. 

2. Frascona, J. .Principles of Business Law and the Legal Environment. Boston Allyn 

and Bacon,Inc., 1988. – 875 p. 

3. Goode, R. Transnational commercial law : text, cases, and materials. Oxford,  New 

York, Oxford University Press,  2007. – 770 p. 

4. The autonomy of labour law / edited by Alan Bogg, Cathryn Costello, ACL Davies 

and Jeremias Prassl. - Oxford, United Kingdom : Hart Publishing ; Portland, Oregon, 

2015. – 431p 

II Papildliteratūra 

1. Labour Law, "Latvijas Vēstnesis", 105 (2492), 06.07.2001., "Ziņotājs", 15, 

09.08.2001. 

2. The Commercial Law, "Latvijas Vēstnesis", 158/160 (2069/2071), 04.05.2000., 

"Ziņotājs", 11, 01.06.2000. 

3. Insolvency Law, "Latvijas Vēstnesis", 124 (4316), 06.08.2010. 

4. The Civil Law, "Valdības Vēstnesis", 41, 20.02.1937. 

5. Giubboni, S. Freedom to conduct a business and EU labour law. European 

Constitutional Law Review. Mar2018, Vol. 14 Issue 1, p172-190. 19p. 

6. Wrbka, S. European Law on Unfair Commercial Practices and Contract Law. 

Modern Law Review. Nov2016, Vol. 79 Issue 6, p1141-1144. 4p. 

III Interneta resursi  

1. Balodis, K. The Development of and Prospects for Commercial Law in Latvia since 

Accession to the European Union, Juridiskā zinātne/Law No.5, 2013, 

https://www.journaloftheuniversityoflatvialaw.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/

projekti/journaloftheuniversityoflatvialaw/No5/5.Kaspars_Balodis.pdf 

2. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 

https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/industrial-relations-

law-and-regulation/latvia-amendments-to-labour-law  

 

 

 

 



Studiju kursa nosaukums – VIDES UN CIVILĀ AIZSARDZĪBA/ ENVIRONMENTAL 

AND CIVIL PROTECTION 

Kredītpunkti: 2 

ECTS kredītpunkti: 3 

Kopējais stundu skaits: 80 

Lekciju skaits: pilna laika (16), nepilna laika (5) 

Semināru, praktisko darbu stundu skaits: pilna laika (16), nepilna laika (5) 

Stundu skaits patstāvīgajam darbam: pilna laika (48), nepilna laika (70) 

Prasības studiju kursu apguves uzsākšanai: pamatzināšanas bioloģijā, fizikā, ķīmijā. 

Kursa anotācija: Studiju kursa mērķis: apgūt vides un civilās aizsardzības pamatus. 

Studiju kursa vides aizsardzības daļas saturs vērsts uz to, lai veidotu izpratni par vidē 

notiekošajiem procesiem, lai studējošie spētu novērtēt gan indivīda, gan sabiedrības iespaidu 

uz vidi un izprastu ietekmes mazināšanas procesus. Studiju kursa ietvaros tiek attīstīta 

izpratne par pasauli kā visaptverošu un sarežģītu sistēmu, kuras elementi savstarpēji ietekmē 

viens otru. Globālā vide tiek izvērtēta atmosfēras, hidrosfēras, litosfēras un biosfēras līmeņos, 

kā arī tiek apskatīti šo sfēru funkcionēšanas principi un mehānismi, pamatojoties uz enerģijas 

un vielu plūsmām. Tiek sniegtas zināšanas par izmaiņām gan cilvēka dzīves vidē, gan 

biosfērā kopumā, kā arī par vides degradāciju. Tiek aplūkoti jautājumi par vides problēmu 

tehnoloģiskajiem risinājumiem. Tiek sniegta informācija par vides pārvaldības principiem un 

analizēti likumdošanas aspekti, kas saistīti ar vidi un ilgtspējīgu attīstību. 

Studiju kursa civilās aizsardzības daļas saturs vērsts uz to, lai veidotu izpratni par civilās 

aizsardzības sistēmas organizāciju, valsts un pašvaldību lomu tajā, kā arī veidotu izpratni par 

katastrofu pārvaldīšanu, lai studenti spētu izvērtēt katastrofu cēloņus un sekas, noteikt 

reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamos pasākumus, iesaistāmos spēkus un līdzekļus. 

Studiju kurss veido izpratni par sistēmā iesaistīto institūciju, komersantu un fizisko personu 

uzdevumiem, pienākumiem un tiesībām, kā arī sniedz studējošajiem zināšanas par īpašajiem 

tiesiskajiem režīmiem, iespējamajiem aizsardzības līdzekļiem un pirmās palīdzības sniegšanu 

dzīvībai kritiskās situācijās. 

 

Studiju rezultāti: 

Studiju programmas 

studiju rezultāti 

Studiju kursa plānotie studiju 

rezultāti studiju programmas 

studiju rezultātu sasniegšanai 

(studējošais kursa noslēgumā 

spēj) 

Studiju rezultātu pārbaudes 

forma 

 Pilna laika 

studijas 

Nepilna laika 

studijas 

Zināšanas: 

Spēj parādīt attiecīgās 

vadības zinātnes jomas 

svarīgāko jēdzienu 

likumsakarību izpratni. 

Izprot vides problēmas, vides 

piesārņojuma veidus, avotus, 

sekas. Izprot civilās aizsardzības 

sistēmas struktūru, tiesisko 

regulējumu, organizāciju un 

vadību. 

 

Praktiskās 

nodarbības, 

studējošo 

prezentācijas, 

eksāmens 

Praktiskās 

nodarbības, 

studējošo 

prezentācijas 

eksāmens 



Prasmes: 

Spēj, izmantojot apgūtos 

teorētiskos pamatus un 

prasmes, veikt 

profesionālu, 

māksliniecisku, inovatīvu 

vai pētniecisku darbību. 

Spēj pieņemt lēmumus un 

rast radošus risinājumus 

mainīgos vai nedrošos 

apstākļos. 

Spēj kompleksi analizēt vides, 

dabas, ekonomikas un sociālās 

problēmas, vides stāvokli 

Latvijā un Eiropā. 

Spēj vispārīgi novērtēt  

apdraudējuma risku un noteikt 

nepieciešamos aizsardzības 

pasākumus. Spēj analizēt krīzes 

situāciju un noteikt 

nepieciešamos  individuālās 

aizsardzības līdzekļus 

katastrofas gadījumā. 

Praktiskās 

nodarbības, 

studējošo 

prezentācijas, 

eksāmens 

Praktiskās 

nodarbības, 

studējošo 

prezentācijas, 

eksāmens 

Kompetence: 

Spēj izvērtēt savas 

profesionālās darbības 

ietekmi uz vidi un 

sabiedrību. 

Spēj ievērot vides aizsardzības 

principus, plānojot savu 

profesionālo darbību. Spēj 

vispārīgi novērtēt tehnoloģisko 

procesu ietekmi uz vidi 

Ietekmes uz vidi novērtējuma 

likuma izpratnē. 

Praktiskās 

nodarbības, 

studējošo 

prezentācijas, 

eksāmens 

Praktiskās 

nodarbības, 

studējošo 

prezentācijas, 

eksāmens 

 

Kursa saturs  

N.p. k. Kursa saturs (atbilstoši studiju kursa apjomam un nosaukumam 

plānotās tēmas) 

Kontakt- 

stundu 

skaits 

P  N  

1. Ievads vides aizsardzībā. Vides aizsardzības, ekoloģijas, vides 

zinātnes pamatuzdevumi. Terminoloģija. Vides aizsardzības 

nepieciešamība un principi. Vides izglītības pamatprincipi. 

2 0,5 

2. Vides piesārņojumu veidi, to ietekmes. Antropogēno slodžu 

normatīvi un limiti. Vides kvalitātes normatīvā reglamentēšana. 

2 1 

3. Atmosfēras piesārņojums, tā avoti, raksturojums, piesārņojuma 

novēršana, atmosfēras vides problēmas.  

2 0,5 

4. Ūdens piesārņojums, tā avoti, raksturojums, piesārņojuma 

novēršana, ūdens vides problēmas.  

2 0,5 

5. Atkritumu apsaimniekošana. Vides tehnoloģiju raksturojums. 2 1 

6. Vispārīgs priekšstats par dabas resursiem. Dabas resursu lietošanas 

regulēšana, resursu izmantošanas ekoloģiskās problēmas un to 

novēršana. 

2 0,5 

7. Dabas aizsardzība. Ekonomika, vide, izaugsme. 2 0,5 

8. Vides likumdošana. Vides politika. Starptautiska sadarbība vides 

aizsardzībā un ilgtspējīgā attīstība. 

2 0,5 

9. Civilās aizsardzības vēsturiskais pamats, civilās aizsardzības 

sistēmas struktūra, tiesiskais regulējums, organizācija un vadība. 

1 0,25 



10. Valsts, pašvaldību, juridisko un fizisko personu uzdevumi, tiesības 

un pienākumi civilās aizsardzības jomā. Pašvaldību civilās 

aizsardzības komisijas, to izveidošana, darbības nodrošināšana, 

tiesības un pienākumi. 

2 0,25 

11. Paaugstinātas bīstamības objekti, to īpašnieku vai tiesisko valdītāju 

pienākumi un tiesības. 

1 0,5 

12. Dabas un tehnogēnās katastrofas, to raksturojums, konkrētu piemēru 

analīze. 

3 1 

13. Civilās aizsardzības pasākumu plānošana. Starptautiskās palīdzības 

lūgšana un sniegšana. 

2 0,5 

14. Apdraudējuma riska novērtēšana. Īpašie tiesiskie režīmi (ārkārtējā 

situācija un izņēmuma stāvoklis). 

1 0,5 

15. Individuālie aizsardzības līdzekļi katastrofas gadījumā. 2 0,5 

16. Bīstamās vielas, to klasifikācija un prasības to glabāšanai un 

pārvadāšanai. 

2 0,5 

17. Pirmās palīdzības sniegšana dzīvībai kritiskās situācijās (piemēram, 

bīstamas asiņošanas apturēšana, atdzīvināšanas pasākumi), kā arī 

palīdzības izsaukšana. 

2 1 

 

Studējošo patstāvīgais darbs: 

Patstāvīgā darba veids   Apjoms stundās 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Referāta izstrāde 48 60 

Gatavošanā kolokvijiem, semināra 

nodarbībām u.c. praktiskajām nodarbībām 

- 10 

Pārbaudes forma: eksāmens   

 

Studiju rezultātu vērtēšana 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1. praktiskajām nodarbībām, patstāvīgā 

darba, referāta sagatavošanas un 

prezentācijas novērtējuma - 40 %; 

2. eksāmena novērtējuma - 60% 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1. vērtējuma par kontroldarbu, sagatavotā 

referāta novērtējuma  - 40 %; 

2. eksāmena novērtējuma - 60 % 

 

Noslēguma pārbaudījuma prasības: sekmīgi nokārtots kontroldarbs, aktīva dalība 

praktiskajās nodarbībās, izstrādāts un prezentēts referāts, kā arī sekmīgi nokārtots eksāmens. 

 

Literatūra: 

I Mācību grāmatas 

1. Vide un ilgtspējīga attīstība / Māra Kļaviņa, Jāņa Zaļokšņa - Rīga : LU Akadēmiskais 

apgāds, 2010 (Latgales druka).). - 334 lpp 



2. Vides zinātne / Māris Kļaviņš, Oļģerts Nikodemus, Valdis Segliņš, Viesturs Melecis, 

Magnuss Vircavs, Kristīne Āboliņa; Māra Kļaviņa redakcijā. - [Rīga] : LU 

Akadēmiskais apgāds, 2008. - 599 lpp.  

3. Jemeļjanovs A., Civilā aizsardzība. Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un 

pazemināšanas pasākumi. R.:RTU,2004. 

4. Urbāne V., Bīstamo vielu pielietošanas drošība. R.:RTU,2005. 

5. Jemeljanovs, A. Laškovs. Iedzīvotāju un apkārtējas vides drošības nodrošināšana 

tehnogēnārakstura un dabas parādību izraisītājās ekstremālajās situācijās, RTU, 1997. 

6. Glābšanas un citu neatliekamu darbu organizēšana un veikšana uzņēmumos ārkārtējo 

situāciju  gadījumos, Rīga, RTU, 1997., 23 lpp. 

7. Kusiņš J., Kaļva G., Civilā aizsardzība. Drukātava, 2011. 

8. Eglīte M. Vides veselība.R.:RSU,2008. 

9. Kusiņš J.Ķīmisko risku vērtēšana. Drukātava, 2011. 

II Papildliteratūra 

1. Vides tehnoloģijas / Andra Blumberga, Dagnija Blumberga, Māris Kļaviņš, Marika 

Rošā, Sarma Valtere - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 212 lpp. 

2. Vides komunikācija un vides politikas integrācija : pētījums / Ērika Lagzdiņa, Rūta 

Bendere, Alda Ozola, Jānis Brizga, Jānis Kauliņš  - Rīga : Regional Environmental 

Center (REC Latvija) ; Latvijas Universitāte, 2010 (Rēzekne : Latgales druka).). - 

135 lpp. 

3. Kļaviņš, M. Vides piesārņojums un tā iedarbība- Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 

2009 (Latgales druka).). - 198 lpp. 

4. Vides veselība / B. Aulika, M. Avota, M. Ā.Baķe, J. Dundurs, M. Eglīte, I. 

Jēkabsone, D. Sprūdža, I. Vanadziņš - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2008 (a/s 

"Preses nams"). - 696 lpp. 

5. Kļaviņš M. Atmosfēras ķīmija un gaisa piesārņojums. Rīga: LU, 2000. 

6. Kļaviņš M., Cimdiņš P. Ūdeņu kvalitāte un tās aizsardzība. Rīga: LU akadēmiskais 

apgāds, 2004.  

7. Kļaviņš M., Zaļoksnis J. Ekotoksikoloģija. Rīga: Elpa, 2005. 

8. Nikodemus O., Kārkliņš A., Kļaviņš M., Melecis V.Augsnes ilgtspējīga izmantošana 

un aizsardzība. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 

9. Kļaviņš M. Vides piesārņojums un tā iedarbība. Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 

2012. 

10. Melecis, V.,.Ekoloģija. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2011. 

11. Grūtups G., Gadsimta katastrofas Latvijā. R.Apgāds Zvaigzne ABC;2002 

12. Vaizmens Dž., SAS izdzīvošanas māksla. R.Apgāds Zvaigzne ABC;2005. 

III Interneta resursi 

1. http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/vide/ 

2. www.latvijasdaba.lv 

3. http://www.lvgma.gov.lv/public/ 

4. www.rta.lv,RTA bibliotēkas datu bāzes: EBSCO, SAGE u.c. 

5. http://ec.europa.eu/environment/civil/index.htm 

6. http:// www.reliefweb.int 

7. www.mchs.gov.ru 

8. http://www.rdc.gov.lv 

9. http://www.vugd.gov.lv 

 

 

 

 

  



Studiju kursa nosaukums – CILVĒKZINĀTNE/SOCIOLOĢIJA/PSIHOLOĢIJA/ 

HUMAN SCIENCE/ SOCIOLOGY/ PSYCHOLOGY 

Kredītpunkti: 2 

ECTS kredītpunkti: 3 

Kopējais stundu skaits: 80 

Lekciju skaits: pilna laika (16), nepilna laika (5) 

Semināru, praktisko darbu stundu skaits: pilna laika (16), nepilna laika (5) 

Stundu skaits patstāvīgajam darbam: pilna laika (48), nepilna laika (70) 

Prasības studiju kursu apguves uzsākšanai: Sociālās zinības – vidusskolas līmenis 

Kursa anotācija: Cilvēkzinātnes, Socioloģijas un Psiholoģijas kurss studentiem sniedz 

zināšanas, izpratni un praktiskās iemaņas, kas ir būtiskas cilvēka personības attīstībai un 

veselīgu attiecību veidošanā ar citiem. Kursa ietvaros studējošie iegūs teorētisku un praktisku 

ieskatu tādās tēmās kā psiholoģijas teorijas, sociālās grupas un procesi, mācīšanās ieradums, 

grupu un komandu psiholoģija, emocionālā inteliģence, motivācija, organizācijas kultūra un 

klimats. Studenti iegūs padziļinātas zināšanas par dažādām individuālās psiholoģijas teorijām 

un kā tās ietekmē cilvēka domāšanu, uzvedību darba vidē, motivācijas izaicinājumos un 

jaunākajās tendencēs, sociālajiem fenomeniem grupās, organizācijas iekšējiem procesiem un 

fenomeniem. Kursa ietvaros izglītojamie iegūs praktiskas zināšanas emocionālā intelekta 

tēmās – zināt un just sevi, spēja vadīt sevi, empātija un attiecību veidošana. Izmantojot 

dažādas mācīšanas/mācīšanās metodes studiju procesā tiks attīstītas studentu pamata 

kompetences: analizēt un izvērtēt informāciju, patstāvīgi pieņemt lēmumus, komunicēt un 

strādāt grupās. Mērķis ir apgūt padziļinātu izpratni un praktiskas iemaņas cilvēkzinātnē, 

socioloģijā un psiholoģijā, kas sekmēs cilvēka spēju zināt, just un vadīt sevi un citus. 

 

Studiju rezultāti: 

Studiju programmas 

studiju rezultāti 

Studiju kursa plānotie studiju 

rezultāti studiju programmas 

studiju rezultātu sasniegšanai 

(studējošais kursa noslēgumā 

spēj) 

Studiju rezultātu pārbaudes 

forma 

  Pilna laika 

studijas 

Nepilna laika 

studijas 

Zināšanas: 

Prot demonstrēt vadības 

zinātnes pamatzināšanas 

un speciālās zināšanas un 

šo zināšanu kritisku 

izpratni, no kurām dažas 

atbilst attiecīgās zinātnes 

nozares vai profesijas 

augstāko sasniegumu 

līmenim. 

Spēj diskutēt un izteikt 

argumentētu viedokli par 

cilvēkzinātnes, socioloģijas un 

psiholoģijas teorijām, 

procesiem un praktiskiem 

fenomeniem. 

 

Tests, 

praktiskās 

nodarbības, 

eksāmens 

  

Tests, 

praktiskās 

nodarbības, 

eksāmens 



Prasmes: 

Spēj formulēt un 

analītiski aprakstīt 

vadības zinātnes 

informāciju, problēmas 

un risinājumus, tos 

izskaidrot un argumentēti 

diskutēt par tiem gan ar 

speciālistiem, gan ar 

nespeciālistiem. 

Spēj parādīt zinātnisku 

pieeju problēmu 

risināšanā, uzņemties 

atbildību un iniciatīvu, 

veicot darbu individuāli, 

komandā vai vadot citu 

cilvēku darbu. 

Spēj pielietot un pamatot 

cilvēkzinātnes, socioloģijas un 

psiholoģijas principus un 

metodes izvēlētajai darbībai. 

Spēj novērtēt cilvēkzinātnes, 

socioloģijas un psiholoģijas 

aspektus un izaicinājumus 

organizācijā un 

un sniegt priekšlikumus to 

uzlabošanai; 

  

  

Praktiskās 

nodarbības, 

situāciju 

risinājumi, 

patstāvīgais 

darbs – eseja, 

eksāmens 

  

Praktiskās 

nodarbības, 

situāciju 

risinājumi, 

patstāvīgais 

darbs - eseja, 

eksāmens 

  

Kompetence: 

Spēj patstāvīgi iegūt, 

atlasīt un analizēt 

informāciju un to 

izmantot. 

Spēj pieņemt lēmumus un 

risināt problēmas vadības 

zinātnes jomā. 

Spēj parādīt, ka izprot 

profesionālo ētiku. 

Spēj izvērtēt savas 

profesionālās darbības 

ietekmi uz vidi un 

sabiedrību. 

  

Spēj salīdzināt un attiecīgi 

pielāgot dažādās teorijas 

cilvēkzinātnēs, socioloģijā un 

psiholoģijā. 

Spēj analizēt un novērtēt 

individuālos, organizācijas un 

sabiedrības procesus. 

Spēj identificēt galvenās 

problēmas un ierosināt 

argumentētus un pamatotus 

lēmumus to risināšanai 

ievērojot ētikas normas. 

Spēj kritiski analizēt tendences 

un iespējas personīgai un 

profesionālai attīstībai 

individuālā un grupas līmenī. 

Spēj izprast cilvēkzinātnes, 

socioloģijas, psiholoģijas  

aktuālās tendences, iespējas un 

izaicinājumus mūsdienu un 

nākotnes aspektā. 

Praktiskās 

nodarbības, 

situāciju 

risinājumi, 

patstāvīgais 

darbs – eseja, 

eksāmens 

  

Praktiskās 

nodarbības, 

situāciju 

risinājumi, 

patstāvīgais 

darbs - eseja, 

eksāmens 

  

 

Kursa saturs 

N.p. k. Kursa saturs (atbilstoši studiju kursa apjomam un 

nosaukumam plānotās tēmas) 

Kontaktstundu 

skaits 

 

P N  

1.         Cilvēka attīstības teorijas. 4 1  

2.         Socioloģiskās teorijas. 4 2   

3.         Individuālā psiholoģija darba vidē. 6 1   

4.         Mācīšanās un paradumi. 2 1   



5.         Grupu un komandu psiholoģija. 6 2   

6.         Emocionālā inteliģence. 4 1   

7.         Vērtību sistēma un motivācija 2 1  

8.         Sabiedrība un kultūra. 4 1   

 

Studējošo patstāvīgais darbs 

Patstāvīgā darba veids  Apjoms stundās 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Eseja par aktuālām cilvēkzinātnes, 

socioloģijas, psiholoģijas problēmām 

15 20 

Gatavošanās semināra nodarbībām  10 15 

Literatūras studijas 7 10 

Gatavošanās eksāmenam 16 25 

Pārbaudes forma: eksāmens    

                     

Studiju rezultātu vērtēšana 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1.       testa – 5%; 

2.       piedalīšanās semināros – 15%; 

3.       esejas – 30%; 

4.       eksāmena – 50% 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1.       testa – 10%; 

2.       piedalīšanās semināros – 10%; 

3.       esejas – 30%; 

4.       eksāmena – 50% 

Noslēguma pārbaudījuma prasības: izpildītas studiju rezultātu vērtēšanas prasības, 

eksāmens notiek rakstiski, novērtējums- desmit baļļu sistēmā.  

 

Literatūra: 

I Mācību grāmatas 

1. Bradberry, J. & Greaves, J. (2009). Emotional intelligence 2.0. San Diego, CA: 

TalentSmart. 

2. Laķis P. Socioloģija. Ievads socioloģijā. R., Zvaigzne ABC, 2002. 

3. Mārtinsone, K., Miltuze, K. (red.), (2015). Psiholoģija 1. daļa.  Pamatjautājumi – 

teorijas un pētījumi. Rīga: Zvaigzne ABC. 

4. Mārtinsone, K., Miltuze, K. (red.), (2015). Psiholoģija 2. daļa. Personība, grupa, 

sabiedrība, kultūra. Rīga: Zvaigzne ABC.  

II Papildliteratūra 

1. Goleman, D. (1997). Emotional intelligence. Bantam trade paperback ed. New York: 

Bantam Books. 

2. Harari, Yuval N. author. (2015). Sapiens : a brief history of humankind. New York: 

Harper 

3. Zedeck, S., & American Psychological Association. (2011). APA handbook of 

industrial and organizational psychology. Washington, DC: American Psychological 

Association. 

III Interneta resursi  

1. Cilvēkzinātnes, socioloģijas, psiholoģijas materiāli: 

https://www.sciencedaily.com/news/health_medicine/psychology/ 



https://www.britsoc.co.uk/ 

https://www.isa-sociology.org/en/ 

2. Pilntekstu datu bāzes: 

EBSCOhost http://web.b.ebscohost.com 

Web of Science: www.webofknowledge.com 

  

  

http://web.b.ebscohost.com/
about:blank


Studiju kursa nosaukums - LATVIEŠU VALODA/ LATVIAN LANGUAGE 

Kredītpunkti: 2 

ECTS kredītpunkti: 3 

Kopējais stundu skaits: 80 

Lekciju skaits: pilna laika (16), nepilna laika (5) 

Semināru, praktisko darbu stundu skaits: pilna laika (16), nepilna laika (5) 

Stundu skaits patstāvīgajam darbam: pilna laika (48), nepilna laika (70) 

Prasības studiju kursu apguves uzsākšanai: Kurss paredzēts studentiem, kuriem nav 

latviešu valodas zināšanu. 

Kursa anotācija: Kurss koncentrējas uz mūsdienu latviešu valodu, pievēršot īpašu uzmanību 

visām četrām valodas zināšanām - lasīšanai, rakstīšanai, runāšanai un klausīšanai. Kursa 

mērķis ir  visu iepriekšmineto valodas prasmju apgūšana. Nodarbības ir vērstas uz saziņu un 

latviešu valodas lietošanu, vienlaikus izvairoties no angļu valodas skaidrojumiem par 

gramatiskajām struktūrām un gadījuma rakstura tulkojumiem. Valodas apguve ir cieši saistīta 

ar kultūras apguvi, kā arī ar pašu izglītojamo personīgo pieredzi. 

 

Studiju rezultāti: 

Studiju programmas studiju 

rezultāti 

  

Studiju kursa plānotie studiju 

rezultāti studiju programmas 

studiju rezultātu sasniegšanai 

(studējošais kursa noslēgumā 

spēj) 

Studiju rezultātu pārbaudes 

forma 

Pilna laika 

studijas 

Nepilna 

laika 

studijas 

Zināšanas: 

Spēj parādīt attiecīgās vadības 

zinātnes jomas svarīgāko 

jēdzienu un likumsakarību 

izpratni. 

Spēj lietot jaunas vārdnīcas 

un komunikatīvas frāzes. 

Spēj izprast latviešu valodas 

gramatiku kā sistēmu. 

Spēj saprast valodas 

funkcijas. 

Spēj demonstrēt pamata 

klausīšanās, lasīšanas, 

runāšanas un rakstīšanas 

prasmes. 

Spēj atšķirt latviešu valodu 

no jebkuras citas valodas. 

Spēj lasīt tekstus – 

oriģinālliteratūrā. 

Spēj sazināties - uzdot un 

atbildēt uz pamatjautājumiem 

utt., veikt piezīmes. 

Praktiskās 

aktivitātes; īsi 

testi, eksāmens 

Praktiskās 

aktivitātes; 

īsi testi, 

eksāmens 

Prasmes: 

Spēj, izmantojot apgūtos 

teorētiskos pamatus un prasmes, 

veikt profesionālu, 

māksliniecisku, inovatīvu vai 

pētniecisku darbību. 

Spēj pieņemt lēmumus un rast 

radošus risinājumus mainīgos vai 

neskaidros apstākļos. 

Kompetence: 

Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un 

analizēt informāciju un to 

izmantot. 

 

Kursa saturs  

N.p. 

k. 

Kursa saturs (atbilstoši studiju kursa apjomam un nosaukumam 

plānotās tēmas) 

Kontaktstundu 

skaits 

P N 

1.  Ievads. Latviešu valoda. Alfabēts. 1 1 

2.  Prieks iepazīties! 

Iepazīšanās. Pieklājības frāzes. Darbības vārdi būt, būt ‘būt, nebūt’ 

ir klāt saspringti. Personas vietniekvārdi. 

1 - 

3.  Lietvārdi (nomināli). Profesijas. Cipari (1 - 10). Adrese, 

kontaktinformācija. Atkārtojums. Paškontrole. tests. 

1 - 

4.  No visas pasaules. 

Valstis, tautības, valodas. No kurienes tu esi? 

1 1 



5.  Darbības vārdi dzīvot, izvēlēties, strādāt, studēt 'dzīvot, runāt, 

strādāt, studēt', klāt saspringti. 

1 1 

6.  Lietvārdi (lokācijas, ģenitīvi). 1 - 

7.  Darbības vārds būt 'būt' (pagātnes, nākotnes formas). 1 - 

8.  Informācija. Anketa. 1 - 

9.  Atkārtojums. Paškontrole. 1 - 

10.  Iepirkšanās 

Darbības vārdi pirkt, pārdot, maksāt ‘atnākt, pārdot, samaksāt’ 

(pagātne, tagadne, nākotne). 

1 1 

11.  Dārzeņi. Lietvārdi (akuzatīvs). 1 - 

12.  Drēbes, apavi, krāsas. Kancelejas preces. 1 - 

13.  Cena, valūtas vienības. 1 - 

14.  Svars, tilpums, izmērs. 1 - 

15.  Atkārtojums. 1 1 

16.  Paškontrole. 1 - 

 

 Studējošo patstāvīgais darbs: 

Patstāvīgā darba veids Apjoms stundās 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

 Darbs ar vārdnīcu 8 10 

 Gramatikas uzdevumi 10 15 

Patstāvīgi valodas vingrinājumi (izmantojot 

tiešsaistes resursus RTA e-studiju vidē) 

10 15 

Vienkāršu tekstu tulkojumi no latviešu valodas 

angļu valodā 

10 15 

Biznesa tekstu sagatavošana (anketa, vizītkarte, 

ielūgums utt.) 

10 15 

Pārbaudes forma: rakstiskais eksāmens  

    

Studiju rezultātu vērtēšana 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1. praktisko darbību, ieskaišu vērtējuma - 

60%; 

2. eksāmena vērtējuma - 40%  

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1. praktisko darbību, ieskaišu vērtējuma - 

60%; 

2. eksāmena vērtējuma - 40% 

 

Literatūra: 

I Mācību grāmatas 

1. Auziņa, I., Breķe, M., Lazareva, A., Šalme, A. (2014). Laipa A1. Latviešu valoda. 

Mācību grāmata. Rīga: LVA. 

2. Auziņa, I., Breķe, M., Lazareva, A., Šalme, A. (2014). Laipa A1. Latviešu valoda. 

Darba burtnīca. Rīga: LVA. 

II Papildliteratūra 

1. Klēvere-Vehli, I., Naua, N. (2012). Latviešu valoda studentiem. Rīga: LVA. 

2. Svarinska, A. (2003). „Latviešu valoda. Latvian in 25 lessons“, Zvaigzne ABC. 

III Interneta resursi 

Dictionaries: basic phrases and vocabulary 

1. http://maciunmacies.valoda.lv/  

2. http://www.sazinastilts.lv/language-learning/excursions/   



3. http://valoda.ailab.lv/latval/iesacejiem/   

4. http://epupa.valoda.lv/   

5. http://www.valoda.lv/Papildus_Materiali/eapmaciba2/default.htm   

6. http://valoda.ailab.lv/latval/vidusskolai/cittaut.htm  

7. http://www.surfacelanguages.com/language/Latvian   

8. http://latviansonline.com/education/materials/    

9. http://valoda.info/latvian15.html  

10. http://www.letonika.lv/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://valoda.ailab.lv/latval/vidusskolai/cittaut.htm


Studiju kursa nosaukums – BIZNESA ANGĻU VALODA/ BUSINESS ENGLISH 

Kredītpunkti: 2 

ECTS kredītpunkti: 3 

Kopējais stundu skaits: 80 

Lekciju skaits: pilna laika (16), nepilna laika (5) 

Semināru, praktisko darbu stundu skaits: pilna laika (16), nepilna laika (5) 

Stundu skaits patstāvīgajam darbam: pilna laika (48), nepilna laika (70) 

Prasības studiju kursu apguves uzsākšanai: A2 līmenis angļu valodā 

Kursa anotācija: Kursa mērķis ir iepazīstināt ar profesionālajā vidē lietojamo 

terminoloģiju un to apgūt. Tiek attīstītas un apgūtas visas valodas kompetences prasmes: 

lasīšana, rakstīšana, klausīšanās un runāšana. Tās ļauj sazināties par plašu tēmu loku saistībā 

ar uzņēmējdarbības organizāciju un vadību, paver iespēju pašam pētīt profesionālus 

informācijas avotus (starptautiskos darbus, populārus un zinātniskus tekstus). Tiek uzlabota 

iespēja izmantot vārdnīcas, uzziņu grāmatas, enciklopēdijas. Liela uzmanība tiek pievērsta 

svešvalodu apguves stratēģijām, kuras atbalsta studenta mūžizglītību. 

 

Studiju rezultāti: 

Studiju programmas 

studiju rezultāti 

  

Studiju kursa plānotie studiju 

rezultāti studiju programmas 

studiju rezultātu sasniegšanai 

(studējošais kursa noslēgumā 

spēj) 

Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Pilna laika 

studijas 

Nepilna laika 

studijas 

Zināšanas: 

Spēj parādīt attiecīgās 

vadības zinātnes jomas 

svarīgāko jēdzienu un 

likumsakarību izpratni. 

Spēj lietot atbilstošus 

terminus un gramatiskās / 

leksiskās struktūras biznesa 

vides un procesu 

raksturošanai. 

Mutiska 

prezentācija; 

klātienes 

ievads; 

rakstisks tests; 

eksāmens 

Mutiska 

prezentācija; 

video ievads; 

rakstisks tests; 

eksāmens 

Prasmes: 

Spēj, izmantojot apgūtos 

teorētiskos pamatus un 

prasmes, veikt 

profesionālu, 

māksliniecisku, 

inovatīvu vai pētniecisku 

darbību. 

Spēj pieņemt lēmumus 

un rast radošus 

risinājumus mainīgos vai 

neskaidros apstākļos. 

Gatavojot informāciju un 

dokumentāciju, kas saistīta ar 

profesionālo darbību, spēj 

saziņā izmantot pareizu 

rakstisku un mutisku angļu 

valodu. 

Balss ziņas 

ieraksts; 

rakstisks 

mārketinga 

ziņojums; 

eksāmens 

Balss ziņas 

ieraksts; 

rakstisks 

mārketinga 

ziņojums; 

eksāmens 

Spēj rast labāko veidu, kā 

pienācīgi komunicēt ar 

ārvalstu partneriem, 

klientiem un kolēģiem angļu 

valodā, ņemot vērā 

starpkultūru aspektus. 

Prasmju 

demonstrēšana 

klasē 

modelētās 

situācijās 

Prasmju 

demonstrēšana 

klasē modelētās 

situācijās 

Kompetence: 

Spēj patstāvīgi iegūt, 

atlasīt un analizēt 

informāciju un to 

izmantot. 

Spēj saprast un rezumēt 

profesionālās jomas tekstus 

angļu valodā, izmantojot 

dažādus informācijas avotus. 

Rakstisks 

referāts; 

eksāmens 

Rakstisks 

referāts; 

eksāmens 

 

 

 



Kursa saturs 

N.p. k. Kursa saturs (atbilstoši studiju kursa apjomam un 

nosaukumam plānotās tēmas, pārbaudījumu veidi) 

Kontaktstundu 

skaits 

P N  

1. Profesija un karjera 4 1,5  

1. Uzņēmuma vadītāja profesionālo un personisko īpašību 

analīze. Zināšanu, prasmju un kompetenču prasības. 

Avotu analīze. 

2 1  

2. Videomateriālu analīze par darba intervijām un 

iepazīšanos ar darba devējiem, analizējot gramatiku, vārdu 

krājumu un saturu. 

2 0,5  

Pārbaudījuma veids: vērtējama mutiska prezentācija par 

uzņēmuma vadītāja profilu (A1); vērtējams tiešraides vai 

video ievads (A2). 

- -  

2. Komunikācija un sadarbība uzņēmumā 7 2,5  

1. Saziņa pa tālruni, e-pastu, balss pastu angļu valodā. 

Starpkultūru atšķirības saistībā ar telekomunikāciju angļu 

valodā. Avotu analīze. Situāciju modelēšana un 

simulācija. 

3 0,5  

2. Informācijas pārslodze. Stratēģijas, kā tikt ar to galā. 1 0,5 

3. Efektīva rakstīšana. 1 0,5 

4. Netiešā runa. 1 0,5 

5. Rezumēšana. 1 0,5 

Pārbaudījuma veids: vērtējama balss ziņojuma ierakstīšana 

(A3). 
- - 

3. Uzņēmums un tā darbība 6 1,5   

1. Avotu analīze par uzņēmumu veidiem, struktūru, 

darbību, karjeras iespējām uzņēmumā, analizējot 

gramatiku, vārdu krājumu un saturu. 

3 0,5   

2. Publiska uzstāšanās. 2 0,5   

3. Prezentācijas sagatavošana. Iepazīstināšana ar 

uzņēmumu. 
1 0,5   

Pārbaudījuma veids: vērtējama izvēlētā uzņēmuma 

mutiska prezentācija (A4). 

- -   



4. Mutiskā un rakstiskā komunikācija uzņēmumā 6 2   

1. Formālās un neformālās komunikācijas veidi[P1] . 2 1   

2. Jautājumu risināšana. Situācijas modelēšana. 2 0,5   

3. Ciešamā kārta. Referāts. 2 0,5   

Pārbaudījuma veids: vērtējams rakstisks referāts (A5). - -   

5. Tirdzniecība, pakalpojumi un tirgus 9 2,5   

1. Avotu analīze par tirdzniecību un pakalpojumiem, 

analizējot gramatiku, vārdu krājumu un saturu. 
3 0,5   

2. Avotu analīze par noieta tirgiem un ārpakalpojumiem, 

analizējot gramatiku, vārdu krājumu un saturu. 

2 0,5   

3. Vārdkopu veidošana. 1 0,5   

4. 1. un 2. nosacījuma palīgteikums. 2 0,5   

5. Izteikt priekšlikumus un atbildēt uz priekšlikumiem. 1 0,5   

Pārbaudījumu veids: vērtējams mārketinga ziņojums par 

produkta/pakalpojuma virzīšanu, kas sagatavots ar paša 

izvēlētu instrumentu palīdzību (A6). 

- -   

 

Studējošo patstāvīgais darbs: 

Patstāvīgā darba veids  Apjoms stundās 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

A1,A2,A3,A4,A5 un A6 uzdevumu 

pildīšana par 1., 2., 3., 4. un 5. tēmu 
18 30 

Gatavošanās semināriem u.c. 

praktiskajām nodarbībām par 2., 3., 4. 

un 5. tēmu 

10 15 

Ar 1., 2., 3., 4. un 5. tēmu saistītā vārdu 

krājuma un gramatikas izmantošana 

praksē, vingrinājumu izpilde 

20 25 

Pārbaudes forma: rakstiskais eksāmens              

 

 

 

 



Studiju rezultātu vērtēšana 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1. uzkrātās atzīmes (vidējā atzīme par 

izpildītajiem uzdevumiem) - 40%; 

2. iesaistīšanās klases/ grupu /komandu 

darbā - 10%; 

3. rakstiska eksāmena - 50%  

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1. uzkrātās atzīmes (vidējā atzīme par 

izpildītajiem uzdevumiem) - 40%; 

2. iesaistīšanās klases/ grupu /komandu 

darbā - 10%; 

3. rakstiska eksāmena - 50% 

Noslēguma pārbaudījuma prasības: Eksāmenam nav noteiktas īpašas prasības. Eksāmens 

ir jārīko attiecīgās Akadēmijas nodaļas iepriekš ieplānotā un apstiprinātajā laikā un telpā. 

Eksāmenam nav nepieciešami speciāli tehniski līdzekļi. Studentiem izsniedz eksāmena 

eksemplārus. Studentiem nav atļauts izmantot nekādas elektroniskas vai digitālas vārdnīcas, 

tulkotājus utt., izņemot vārdnīcu vai glosāriju, ko katrs pats izstrādājis semestra laikā. 

  

Literatūra: 

I Mācību grāmatas 

1. Trappe, T., Tullis, G. Intelligent Business. 2009. Pearson Longman. 

2. Business Communication for Success. Open Textbook Library. ISBN: 978-1-946135-

05-6. Accessed at the following link: 

https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/business-communication-for-success. 

3. Newman, A., Ober, S. Business Communication in Person, in Print, Online. 2017. 

Cengage Learning. USA. 

II Papildliteratūra 

1. Acker, M. Speak with no Fear. ISBN-13: 978-1733980005 

2. Anderson, Ch. Ted Talks. The Official Guide to Public Speaking. 2017. New York 

Times. 

III Interneta resursi 

1. BBC for learning: http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-

english 

2. British Council: http://learnenglish.britishcouncil.org/en/magazine 

3. Breaking News English for self-study: 

http://www.breakingnewsenglish.com/index.html 

4. Agendaweb for self-study: http://www.agendaweb.org/  

5. The free dictionary for self-study reference: http://www.thefreedictionary.com/ 

6. For self-study reading (a great variety of topics): http://www.buzzle.com/ 

7. For the grammar of English – explanations and exercises: http://www.englisch-

hilfen.de/en/exercises_list/alle_grammar.htm 

8. English grammar secrets: 

http://www.englishgrammarsecrets.com/presentsimple/menu.php 

9. English as second language. Professional dictionary: 

http://www.eslflow.com/Picturelessonsandteachingideas.html 
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http://www.eslflow.com/Picturelessonsandteachingideas.html


Studiju kursa nosaukums – STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA UN BIZNESA 

ĒTIKA/ INTERCULTURAL COMMUNICATION AND BUSINESS ETHICS 

Kredītpunkti: 4 

ECTS kredītpunkti: 6 

Kopējais stundu skaits: 160 

Lekciju skaits: pilna laika (32), nepilna laika (10) 

Semināru, praktisko darbu stundu skaits: pilna laika (32), nepilna laika (10) 

Stundu skaits patstāvīgajam darbam: pilna laika (96), nepilna laika (140) 

Prasības studiju kursu apguves uzsākšanai: Sociālās zinības – vidusskolas līmenis  

Kursa anotācija: Kursa mērķis - sniegt zināšanas par starpkultūru komunikācijas 

teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem biznesa vadībā,  par efektīviem starpkultūru 

komunikatīvo kompetenču attīstības paņēmieniem, tai skaitā radošuma veicināšanu pārmaiņu 

apstākļos. 

Kursa ietvaros studējošie tiek iepazīstināti ar starpkultūru komunikācijas teoriju un praksi, 

tiek skatītas stratēģijas un modeļi komunikatīvu problēmu risināšanai, tai skaitā 

komunikācijas stili saistībā ar starptautiskās uzņēmējdarbības kultūru, kā arī tiek skatīti 

tolerantas un radošas starpkultūru biznesa sadarbības pamatprincipi. 

 

Studiju rezultāti: 

Studiju programmas studiju 

rezultāti 

  

Studiju kursa plānotie 

studiju rezultāti studiju 

programmas studiju 

rezultātu sasniegšanai 

(studējošais kursa 

noslēgumā spēj) 

Studiju rezultātu pārbaudes 

forma 

Pilna laika 

studijas 

Nepilna laika 

studijas 

Zināšanas: 

Spēj parādīt  vadības zinātnes 

raksturīgās pamata un 

specializētas zināšanas un šo 

zināšanu kritisku izpratni,  no 

kurām daļa zināšanu atbilst 

attiecīgās zinātnes nozares vai 

profesijas augstāko 

sasniegumu līmenim. 

Spēj parādīt attiecīgās  vadības 

zinātnes jomas svarīgāko 

jēdzienu un likumsakarību 

izpratni. 

Spēj parādīt izpratni par 

starpkultūru komunikācijas 

teorētiskajiem un 

praktiskajiem aspektiem 

biznesa vadībā. 

Pārzina efektīvas 

starpkultūru komunikācijas 

stratēģijas. 

  

  

  

Referāts, 

eksāmens 

Referāts, 

eksāmens 

  



Prasmes: 

Spēj, izmantojot apgūtos 

teorētiskos pamatus un 

prasmes, veikt profesionālu, 

māksliniecisku, inovatīvu vai 

pētniecisku darbību. 

Spēj formulēt un analītiski 

aprakstīt vadības zinātnes 

informāciju, problēmas un 

risinājumus, tos izskaidrot un 

argumentēti diskutēt par tiem 

gan ar speciālistiem, gan ar 

nespeciālistiem. 

Spēj patstāvīgi strukturēt savu 

mācīšanos, virzīt savu un 

padoto tālāku mācīšanos un 

profesionālo pilnveidi. 

Spēj parādīt zinātnisku pieeju 

problēmu risināšanā, 

uzņemties atbildību un 

iniciatīvu, veicot darbu 

individuāli, komandā vai 

vadot citu cilvēku darbu. 

 Spēj pieņemt lēmumus un rast 

radošus risinājumus mainīgos 

vai neskaidros apstākļos. 

Spēj pielietot apgūtos 

starpkultūru komunikācijas 

aspektus, veicot savu 

profesionālo darbību. 

Spēj izskaidrot un diskutēt 

par kultūras dimensiju 

starpkultūru komunikācijā. 

Spēj pielietot efektīvas 

starpkultūru komunikācijas 

un līderības stratēģijas, 

veicot darbu individuāli, 

komandā vai vadot citu 

cilvēku darbu. 

Spēj rast radošus 

risinājumus, konflikta un 

pārmaiņu apstākļos. 

  

Prezentācijas, 

aktivitāte 

praktiskajās 

nodarbībās, 

eksāmens 

  

  

  

 

 

 

Prezentācijas, 

aktivitāte 

praktiskajās 

nodarbībās, 

eksāmens 

 

 

  

  

 

Kompetence: 

Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un 

analizēt informāciju un to 

izmantot. 

Spēj pieņemt lēmumus un 

risināt problēmas vadības 

zinātnes jomā. 

Spēj parādīt, ka izprot 

profesionālo ētiku. 

Spēj izvērtēt savas 

profesionālās darbības ietekmi 

uz vidi un sabiedrību. 

Spēj piedalīties attiecīgās 

profesionālās jomas attīstībā.  

Prot mērķtiecīgi pielietot 

savas starpkultūru 

komunikatīvās un līderības 

kompetences. Spēj izvērtēt 

savas profesionālās 

darbības ietekmi uz 

sabiedrību. 

 Prot atpazīt un pielietot 

radošus problēmu 

risināšanas paņēmienus. 

 Spēj izprast komunikācijas 

ētikas daudzveidību 

starptautiskajā biznesā.  

  

Aktivitāte 

praktiskajās 

nodarbībās, 

eksāmens 

  

  

  

  

  

Aktivitāte 

praktiskajās 

nodarbībās, 

eksāmens 

 

  

Kursa saturs 

N.p. k. Kursa saturs (atbilstoši studiju kursa apjomam un 

nosaukumam plānotās tēmas) 

Kontaktstundu 

skaits 

P N  

1. 1.Starpkultūru komunikācijas teorētiskie aspekti. 

1.1.Globalizācija, migrācija: Realitāte un attīstības 

perspektīvas. 

1.2.Starpkultūru komunikācija multikulturālajā sabiedrībā. 

4 2  



2. 2.Kultūras dimensija starpkultūru komunikācijā. 

2.1. Kultūras kompetences un atšķirību apmācība. Stereotipi 

un aizspriedumi. 

2.2. Kultūru sapratne, sapratne kultūrās. 

10 2  

3. 3. Starpkultūru sapratne praksē. Starpkultūru tolerances 

veicināšana. 

8 2  

4. 4. Komunikācija kā sociālās darbības un sadarbības norma 

un prakse. 

4.1.Starpkultūru komunikācija biznesa vadībā. 

4.2. Komunikācijas ētikas daudzveidība. 

4.3.Komunikācijas stili un uzņēmējdarbības kultūra. 

4.4. Pētījumi par starpkultūru komunikāciju ekonomikā. 

16 4  

5. 5. Efektīvas starpkultūru komunikācija. 

5.1.Priekšnosacījumi veiksmīgai un iemesli neveiksmīgai  

starpkultūru komunikācijai. 

5.2.Konfliktu pārvaldīšana. 

10 4   

6. 6.Starpkultūru komunikācija biznesa vadībā. 

6.1.Līderība 

6.2. Starptautisko darba tikšanos organizēšana. Darbs 

starptautiskā komandā. 

6.3. Starpkultūru komunikācija starp uzņēmumiem, 

starptautiskajās organizācijās, menedžmentā, mārketingā, 

reklāmā, plašsaziņas līdzekļos. 

6.4.Radošuma veicināšana. 

16 6   

 

Studējošo patstāvīgais darbs: 

Patstāvīgā darba veids  Apjoms stundās 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Referāta izstrāde par noteiktu tēmu 30 45 

Gatavošanās kolokvijiem, interaktīvajām 

nodarbībām, balstoties uz iepazīto materiālu 

pirms noteiktām tēmām. 

40 55 

Gatavošanās gala eksāmenam 26 40 

Pārbaudes forma: eksāmens                   

 

Studiju rezultātu vērtēšana 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1. vērtējuma par referātu - 25 %; 

2. aktīvas dalības praktiskajās nodarbībās 

un kursa apguves laikā izstrādātā un 

prezentētā patstāvīgā darba - 50 %; 

3. eksāmena vērtējuma - 25 % 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1. vērtējuma par referātu - 25 %; 

2. aktīvas dalības praktiskajās nodarbībās 

un kursa apguves laikā izstrādātā un 

prezentētā patstāvīgā darba - 50 %; 

3. eksāmena vērtējuma - 25 % 



Noslēguma pārbaudījuma prasības: Gala pārbaudījumā  tiek piedāvāta situācijas analīze 

(case study) par kursa tēmu, kur katram ir iespēja demonstrēt iegūtās zināšanas un prasmes 

starpkultūru komunikācijā un biznesa ētikā. Eksāmena vērtējumā ietilpst grupas vērtējums 

(25%) un docētāja vērtējums (75%). Eksāmena atzīme sastāda 25% no gala atzīmes. 

Literatūra: 

I Mācību grāmatas 

1. Browaeys, M.-J., Price, R. (2011) Understanding Cross-Cultural Management. 

Second edition. Prentice Hall, 432 p. 

2. Dignen, B. (2011) Communicatig across cultures. Cambridge University Press, 96 p. 

3. Lasmane, S. Komunikācijas ētika. - [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2012. - 304  

p. 

4. Northhouse G.Peter. (2016) Leadership. Theory and Practice. Seventh Edition. 

SAGE publications, 494 p. 

5. Mouls, D. (2003) Biznesa kultūra un etiķete Eiropas valstīs. Rīga: Jāņa Rozes 

apgāds, 336 lpp. 

II Papildliteratūra 

1. Cushner, K. (1998) Intercultural Education from an Intercultural perspective: 

 Commonalities and Future Prospects. In: International Perspectives on Intercultural 

 Education. Mahwah, NJ: Erlbaum Associates, p. 353-370. 

2. Federowicz, H.M. (1997). The multicultural society in central Europe: towards a 

         communication strategy. In: Cultural Democracy and ethnic pluralism: multicultural 

        and multilingual policies in education, in cross cultural communication. Vol.5. 

         Frankfurt am Main, Berlin, New York, Paris, p. 77-80. 

3. Gudykunst, W. (2003). Cross-Cultural and Intercultural Communication. SAGE 

  Publications. 

4. Lehtonens J., Siliņa, R., Ābelniece, B. Riska un krīzes komunikācija :  monogrāfija 

par pamatprincipiem ar labās un sliktās prakses piemēriem. – Rīga: Biznesa 

augstskola Turība, 2011 - 198 lpp. 

5. Margeviča, I. (2008). Skolotāju starpkultūru izglītība multikulturālā sabiedrībā. 

      Promocijas darba kopsavilkums. Rīga: Latvijas Universitāte. 

6. Mēs visi līdzīgi un atšķirīgi? Starpkultūru antoloģija. (2003) Rīga: Sorosa fonds – 

Latvija, projekts „Atvērtā skola”, 

    118 lpp. 

III Interneta resursi 

1.    www.culturaldetective.com 

2.    http://www.immi.se/intercultural/ - Journal of intercultural-communication 

3.    https://moniviestin.jyu.fi/ohjelmat/hum/viesti/en/ics  - Introduction to intercultural 

             communication 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Studiju kursa nosaukums – KRITISKĀ DOMĀŠANA UN PROBLĒMU RISINĀŠANA/ 

CRITICAL THINKING AND PROBLEM SOLVING  

Kredītpunkti: 2 

ECTS kredītpunkti: 3 

Kopējais stundu skaits:  80 

Lekciju skaits: pilna laika (16), nepilna laika (5) 

Semināru, praktisko darbu stundu skaits: pilna laika (16), nepilna laika (5) 

Stundu skaits patstāvīgajam darbam: pilna laika (48), nepilna laika (70) 

Prasības studiju kursu apguves uzsākšanai: Sociālās zinības – vidusskolas līmenis 

Kursa anotācija: Kursa mērķis ir sniegt studentiem izpratni par kritiskās un latentās 

domāšanas nozīmi un funkciju akadēmiskajā kultūrā un biznesa vidē. Kursa gaitā klausītāji 

apgūst pamata zināšanas par domāšanas rīkiem, attīsta kritiskās domāšanas un 

argumentācijas prasmes, mācās izmantot radošus problēmu risināšanas paņēmienus. 

 

Studiju rezultāti: 

Studiju programmas studiju 

rezultāti 

  

Studiju kursa plānotie 

studiju rezultāti studiju 

programmas studiju 

rezultātu sasniegšanai 

(studējošais kursa 

noslēgumā spēj) 

Studiju rezultātu pārbaudes 

forma 

Pilna laika 

studijas 

Nepilna laika 

studijas 

Zināšanas:  

Spēj parādīt  vadības 

zinātnes raksturīgās pamata 

un specializētas zināšanas un 

šo zināšanu kritisku izpratni,  

no kurām daļa zināšanu 

atbilst attiecīgās zinātnes 

nozares vai profesijas 

augstāko sasniegumu 

līmenim. 

Spēj parādīt attiecīgās  

vadības zinātnes jomas 

svarīgāko jēdzienu un 

likumsakarību izpratni. 

  

Spēj parādīt izpratni par 

kritiskās domāšanas 

nozīmi un funkciju 

akadēmiskajā kultūrā un 

biznesa vidē. Prot 

demonstrēt zināšanas par 

domāšanas rīkiem, lai 

uzlabotu kritisko 

domāšanu attiecīgajā 

vadības jomā 

  

 Eseja 

  

  

  

  

 

   

Eseja 

  

  

  

  



Prasmes: 

Spēj, izmantojot apgūtos 

teorētiskos pamatus un 

prasmes, veikt profesionālu, 

māksliniecisku, inovatīvu vai 

pētniecisku darbību. 

Spēj formulēt un analītiski 

aprakstīt vadības zinātnes 

informāciju, problēmas un 

risinājumus, tos izskaidrot un 

argumentēti diskutēt par tiem 

gan ar speciālistiem, gan ar 

nespeciālistiem. 

Spēj patstāvīgi strukturēt 

savu mācīšanos, virzīt savu 

un padoto tālāku mācīšanos 

un profesionālo pilnveidi. 

Spēj parādīt zinātnisku 

pieeju problēmu risināšanā, 

uzņemties atbildību un 

iniciatīvu, veicot darbu 

individuāli, komandā vai 

vadot citu cilvēku darbu. 

Spēj pieņemt lēmumus un 

rast radošus risinājumus 

mainīgos vai neskaidros 

apstākļos. 

Prot izmantot kritisko 

domāšanu un 

argumentāciju 

akadēmiskajā un vadības 

kontekstā. 

Prot noteikt argumentu 

veidu,, lai labāk novērtētu 

argumentu spēku. 

Spēj pielietot apgūto 

problēmu risināšanas un 

radošās ideju veidošanas 

prasmes reālās dzīves 

kontekstā un reflektēt par 

personīgajiem mācību 

procesiem. 

  

Aktivitāte 

praktiskajās 

nodarbībās,  

prezentācijas,  

piedalīšanās 

diskusijās 

nodarbībā, 

eksāmens 

  

  

  

Aktivitāte 

praktiskajās 

nodarbībās,  

prezentācijas,  

piedalīšanās 

diskusijās 

nodarbībā, 

eksāmens 

  

  

Kompetence: 

Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt 

un analizēt informāciju un to 

izmantot. 

Spēj pieņemt lēmumus un 

risināt problēmas vadības 

zinātnes jomā. 

Spēj parādīt, ka izprot 

profesionālo ētiku. 

Spēj izvērtēt savas 

profesionālās darbības 

ietekmi uz vidi un 

sabiedrību. 

Spēj piedalīties attiecīgās 

profesionālās jomas attīstībā. 

Prot piemērot kritisko 

domāšanu un 

argumentāciju reālu 

situāciju problēmām un 

jautājumiem. 

Prot atpazīt un pielietot 

radošus problēmu 

risināšanas paņēmienus 

Aktivitāte 

praktiskajās 

nodarbībās, 

 eksāmens 

  

Aktivitāte 

praktiskajās 

nodarbībās, 

eksāmens 

  

` 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Kursa saturs 

N.p. k. Kursa saturs (atbilstoši studiju kursa apjomam un 

nosaukumam plānotās tēmas) 

Kontaktstundu 

skaits 

P N  

1. Ievads kritiskajā domāšanā 

1.1. Definīcija 

1.2. Kritiskās domāšanas īpatnības 

1.3. Kritiskās domāšanas elementi 

1.3.1. Jautājumi 

1.3.2. Spriešana un argumentācija 

1.3.3. Pārliecība par rezultātu 

1.4. Aplami priekšstati par kritisko domāšanu 

1.5. Kritiskā domāšana un problēmu risināšana 

1.6. Kritiskās domāšanas nosacījumi 

1.7. Kritiskās domāšanas spējas un rakstura iezīmes 

4 1  

2. 2. Kritiskā domāšana un loģika 

2.1. Patiesums un pareizība. Patiess un nepatiess. 

2.2. Apgalvojumi: analītiski, empīriski, vērtību 

2.3. Jautājumi: par nozīmi, faktiem, vērtībām 

4 1  

3. 3. Loģikas pamatjēdzieni 

3.1. Konsekvence, saistība, līdzvērtība 

3.2. Loģiskie savienojumi 

4 1  

  4. Argumenti 

4.1. Premisas un slēdzieni 

4.2. Argumentu formulēšana 

4.3. Argumentu īpašības 

4.4. Argumentu piemēri 

4.5. Laba argumentu kritēriji 

4.6. Argumentu kartēšana 

4.6. Argumentu apstrīdēšana 

4 1  

5 5. Argumentēšana un spriešana 

5.1. Induktīvā un deduktīvā spriešana 

5.2. Galvenie induktīvās spriešanas veidi 

5.4. Maldīga domāšana un nepatiesa spriešana 

5.5. Biežākās argumentācijas kļūdas 

5.6. Vērtības un morālie argumenti 

4 2  

6 6. Problēmu risināšana 

6.1. Izpratne par problēmu. Problēmu kategorijas. 

6.2. Pieejas problēmu risināšanai 

6.3. Problēmu risināšanas fāzes 

6.4. Problēmu risināšanas process 

6.5. Pamata instrumenti un metodes problēmu risināšanai 

4 1  



7 7. Lēmumu pieņemšana 

7.1. Lēmumu pieņemšanas konteksti 

7.2. Lēmuma kvalitātes ķēde 

7.3. Lēmumu novērtēšana 

7.4. Sistēmu teorijas modeļi (Kahneman) 

7.5. Lēmumu pieņemšanas process 

7.6. Sarežģījumi lēmumu pieņemšanā 

7.7. Individuālie un grupas lēmumi 

7.8. Pārrunas par pieņemtajiem lēmumiem un ietekmēšana 

7.9. Ētiska lēmumu pieņemšana 

4 1   

8. 8. Radoša un laterāla domāšana 

8.1. Tradicionālā un paralēlā domāšana 

8.2. Kritiska vs laterālā domāšana 

8.3. Laterālās domāšanas definīcija 

8.4. Laterāla problēmu risināšana (Edvards de Bono) 

8.5. Radošās domāšanas principi 

8.6. Laterālas domāšanas paņēmieni 

8.7. Ideju inkubācija un ideju ģenerēšana 

8.8. Radošuma tehnikas 

4 2   

 

Studējošo patstāvīgais darbs: 

Patstāvīgā darba veids  Apjoms stundās 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Lasīšana un sagatavošanās 

kolokvijiem, balstoties uz lasīto 

materiālu (pirms katras tēmas) 

40 60 

Gatavošanās gala eksāmenam 

(situācijas analīze ar lomu spēli) 

 10 10 

Pārbaudes forma: eksāmens             

 

Studiju rezultātu vērtēšana 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1. astoņām esejām par izlasīto materiālu – 

50%; 

2. piedalīšanās praktiskajās nodarbībās – 

15%; 

3. gala pārbaudes (situācijas analīze ar 

lomu spēli) – 25% 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1. astoņām esejām par izlasīto materiālu – 

50%; 

2. piedalīšanās praktiskajās nodarbībās – 

15%; 

3. gala pārbaudes (situācijas analīze ar 

lomu spēli) – 25% 

Noslēguma pārbaudījuma prasības: Gala pārbaudījumā  tiek piedāvāta situācijas analyze 

(case study) un izspēle, ieskaitot lomu spēles un simulāciju komandās, kur katram komandas 

loceklim jādemonstrē iegūtās prasmes kritiskajā domāšanā, argumentācijā un spriešanā, 

problēmu risināšanā un lēmumu pieņemšanā, kā arī laterālās domāšanas prasmes. Eksāmena 

vērtējumā ietilpst komandas biedru vērtējums (25%) un docētāja vērtējums (75%). Eksāmena 

atzīme sastāda 25% no gala atzīmes. 

 

 



Literatūra: 

I Mācību grāmatas  

1. de Bono, Edward. Serious Creativity: How to be creative under pressure and turn 

ideas into action: A Step-by-Step Approach to Using the Logic of Creative Thinking. 

Publisher: Vermilion, 2015. 480 pages. 

2. Kahneman, Daniel. Thinking, Fast and Slow. Farrar, Straus and Giroux; 1st edition 

(April 2, 2013) 499 pages. 

3. Lau, Y.F. Joe. An Introduction to Critical Thinking and Creativity: Think More, 

Think Better: Think More, Think Better. Publisher:  Wiley, 2011. 272p. 

4. Nosich, Gerald. Learning to Think Things Through: A Guide to Critical Thinking 

Across the Curriculum. Pearson; 4 edition (January 30, 2011). 256 pages. 

II Papildliteratūra  

1. ter Berg, Timo, van Gelder, Tim, Patterson, Fiona, et.al. Critical Thinking: 

Reasoning and Communicating with Rationale. CreateSpace Independent Publishing 

Platform (August 8, 2013). 96 pages 

2. Burkus, David. The Myths of Creativity: The Truth About How Innovative 

Companies and People Generate Great Ideas. Publisher: Jossey-Bass; 1 edition, 

2013. 225 pages. 

3. Buzan, Tony. Use Your Head: How to unleash the power of your mind. Publisher: 

FT Press; 1 edition, 2010. 232 pages. 

4. Gladwell, Malcolm. Blink: The Power of Thinking Without Thinking. Back Bay 

Books; 1 edition (April 3, 2007). 296 pages. 

5. Thinking: The New Science of Decision-Making, Problem-Solving and Prediction, 

Edited by John Brockman 

6. Tracy, Brian. Creativity & Problem Solving (The Brian Tracy Success Library). 

Publisher: AMACOM, 2014. 122 pages.  

III Interneta resursi  

1. Daniel Kahneman: "Thinking, Fast and Slow" | Talks at Google. 

https://www.youtube.com/watch?v=CjVQJdIrDJ0 

2. ResoningLab. Tools for Critical Thinking, Writing and Decision Making 

https://www.reasoninglab.com/ 

3. Fallacy Files. http://www.fallacyfiles.org/  

https://www.youtube.com/watch?v=CjVQJdIrDJ0
https://www.youtube.com/watch?v=CjVQJdIrDJ0
https://www.reasoninglab.com/
https://www.reasoninglab.com/
http://www.fallacyfiles.org/


Studiju kursa nosaukums – PĀRRUNAS UN KONFLIKTU RISINĀŠANA/ 

NEGOTIATION AND CONFLICT SOLVING 

Kredītpunkti: 2 

ECTS kredītpunkti: 3 

Kopējais stundu skaits: 80  

Lekciju skaits: pilna laika (16), nepilna laika (5) 

Semināru, praktisko darbu stundu skaits: pilna laika (16), nepilna laika (5) 

Stundu skaits patstāvīgajam darbam: pilna laika (48), nepilna laika (70) 

Prasības studiju kursu apguves uzsākšanai: Sociālās zinības – vidusskolas līmenis 

Kursa anotācija: Studiju kursa mērķis ir sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas 

pārrunu vešanā un konfliktu risināšanā, kuras nepieciešamas profesionālās darbības veikšanai 

biznesa vadībā. Studiju kursa ietvaros studējošie iegūst zināšanas par pārrunu vešanas 

konceptu, to evolūciju un nozīmi mūsdienu biznesā, apskata un analizē dažādas taktikas un 

paņēmienus. Studējošie iegūst zināšanas, prasmes un kompetences konfliktu risināšanas 

dizainos, orientējas tajos, spēj radoši risināt dažādas ar biznesa vadību saistītas situācijas tieši 

no konfliktu risināšanas un pārrunu vešanas aspekta. 

 

Studiju rezultāti: 

Studiju programmas 

studiju rezultāti 

Studiju kursa plānotie studiju 

rezultāti studiju programmas 

studiju rezultātu sasniegšanai 

(studējošais kursa noslēgumā 

spēj) 

Studiju rezultātu pārbaudes 

forma 

 Pilna laika 

studijas 

Nepilna laika 

studijas 

Zināšanas: 

Spēj parādīt vadības 

zinātnes raksturīgās 

pamata un specializētas 

zināšanas un šo zināšanu 

kritisku izpratni, no kurām 

daļa zināšanu atbilst 

attiecīgās zinātnes nozares 

vai profesijas augstāko 

sasniegumu līmenim 

Studējošais spēj parādīt 

zināšanas par pārrunu vešanas 

evolūciju dažādos 

komunikācijas līmeņos biznesa 

vadības ietvaros. 

Spēj parādīt konfliktu 

risināšanas jomas svarīgāko 

jēdzienu un likumsakarību 

izpratni. 

Atbildes 

semināros un 

praktiskajās 

nodarbībās, 

referāta 

novērtējums 

atbilde 

eksāmenā 

 

Patstāvīgā 

darba 

prezentācija, 

referāta 

novērtējums, 

atbilde 

eksāmenā 

Prasmes:  

Spēj parādīt zinātnisku 

pieeju problēmu 

risināšanā, uzņemties 

atbildību un iniciatīvu, 

veicot darbu 

individuāli, komandā vai 

vadot citu cilvēku darbu. 

Spēj pieņemt lēmumus un 

rast radošus risinājumus 

mainīgos vai neskaidros 

apstākļos 

Orientējas dažādās teorijās par 

pārrunu vešanas taktikām, kā arī 

orientējas konfliktu risināšanas 

dizainos. Spēj radoši risināt 

konfliktus un strukturēt pārrunu 

vešanu biznesa vadības ietvaros.  

Atbildes 

semināros un 

praktiskajās 

nodarbībās, 

referāta 

novērtējums, 

atbilde 

eksāmenā 

 

Patstāvīgā 

darba 

prezentācija, 

referāta 

novērtējums 

 

Kompetence: 

Spēj patstāvīgi iegūt, 

atlasīt un analizēt 

informāciju un to 

izmantot. 

Spēj pieņemt lēmumus un 

Spēj dizainēt konfliktu 

risināšanu dažādos biznesa 

vadības aspektos. Pārrunu 

organizēšanai, vešanai un to 

analīzei spēj patstāvīgi atlasīt 

nepieciešamos zinātniskos 

Atbilde 

praktiskajās 

nodarbībās, 

referāta 

novērtējums 

un atbilde 

Atbilde 

praktiskajās 

nodarbībās, 

referāta 

novērtējums 

un atbilde 



risināt problēmas vadības 

zinātnes jomā. 

paņēmienus  eksāmenā eksāmenā 

 

Kursa saturs  

N.p. k. Kursa saturs (atbilstoši studiju kursa apjomam un nosaukumam 

plānotās tēmas) 

Kontakt-

stundu 

skaits 

P N 

1.  Sociālā percepcija un saskarsmes loma sabiedrībā 2 1 

2.  Sarunu procedūras koncepts 4 1 

3.  Sarunu vešana. Distributīvā un integratīvā sarunu vešana 4 1 

4.  Konflikti, to veidi 2 1 

5.  Konfliktu līmeņi un dinamika 4 1 

6.  Konfliktu risināšanas stratēģijas un veidi.  6 2 

7.  Konflikts un taisnīgums 4 1 

8.  Alternatīvie strīdu risināšanas veidi. Mediācija, starptautiskā 

mediācija, komercmediācija 

6 2 

 

Studējošo patstāvīgais darbs: 

Patstāvīgā darba veids   Apjoms stundās 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Referāta izstrāde 12 12 

Gatavošanās semināriem   8 12 

Gatavošanās praktiskajām 

nodarbībām 

8 16 

Patstāvīgais darbs, kas veltīts 

literatūras meklēšanai, studēšanai 

8 18 

Gatavošanās eksāmenam 12 12 

Pārbaudes forma: eksāmens  

 

Studiju rezultātu vērtēšana 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1. lekciju apmeklējuma – 20% vai 2 balles; 

2. piedalīšanās semināros -20% vai 2 

balles; 

3. patstāvīgā darba izpildes - 20% vai 2 

balles; 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1. lekciju apmeklējuma – 10% vai 1 

balles; 

2. piedalīšanās semināros un praktiskajās 

nodarbībās -20% vai 2 balles; 

3. patstāvīgā darba izpildes - 30% vai 3 



4. eksāmena kārtošanas - 40% vai 4 balles. balles; 

4. eksāmena kārtošanas - 40% vai 4 

balles. 

Noslēguma pārbaudījuma prasības: nokārtots eksāmens 

 

Literatūra: 

I Mācību grāmatas  

1. Brian J., et.al.. (2004). Strategic Negotiation: A Breakthrough 4-Step Process for 

Effective Business Negotiation. Dearborn Trade Publishing: Kaplan Business. 

http://en.bookfi.net/book/491561 

2. Zartman, W. (2008). Negotiation and Conflict Management. Essays on theory and 

practice. Taylor & Francis: New York. http://en.bookfi.net/book/1023307 

3. Lulofs, R.S., Cahn, D.D. (2000). Conflict. From Theory to Action. Second edition. 

Allyn & Bacon: Needham Heights. 

II Papildliteratūra  

1. Himes J.S. (1980). Conflict and Conflict Management. The University of Georgia 

Press: Athens. 

2. Carver, T.B., Vondra, A. (1994). Alternative dispute resolution. When it works when 

not. Harvard business Review on Negotiation and Conflict Resolution. Rīga: 

Lietišķās izdevniecības dienests. 

3. Lulofs, R.S., Cahn, D.D. (2000). Conflict: From Theory to Action. A Pearson 

Education Company: Needham Heights. 

4. Balancio, D. (2016). Managing Conflict: An Introspective Journey to Negotiating 

Skills. Cognella Academic Publishing. 

5. Omārova, S. (1994). Cilvēks runā ar cilvēku. Saskarsmes psiholoģija. SIA 

“Kamene”: Rīga. 

6. Fēlavs, E.G. (2002). Konflikti darbā. Atpazīt, risināt, novērst. BALTA eco: Rīga. 

III Interneta resursi  

1. https://www.business-humanrights.org 

2. https://www.imd.org/ 

 

 

  



Studiju kursa nosaukums – IEVADS PĒTNIECĪBĀ I; II/  RESEARCH 

METHODOLOGY I; II 

Kredītpunkti: 3 

ECTS kredītpunkti: 4,5 

Kopējais stundu skaits: 120 

Lekciju skaits: pilna laika (24), nepilna laika (8) 

Semināru, praktisko darbu stundu skaits: pilna laika studijas (27), nepilna laika (7) 

Stundu skaits patstāvīgajam darbam: pilna laika (72), nepilna laika (105) 

Prasības studiju kursu apguves uzsākšanai: pētījumu metodoloģijas pamatzināšanu 

apgūšana matemātikā, IT. 

Kursa anotācija: Studiju kursa mērķis  paredz iepazīstināt ar pētnieciskā darba procesu, 

sākot ar pētnieka lomas identifikāciju un beidzot ar pirmā studiju darba struktūras plānošanu. 

Īpaša vērība studiju kursā ir pievērsta studentu zinātnisko interešu attīstīšanai un savu 

individuālo pētniecisko jautājumu formulēšanai. Pēc šī kursa apgūšanas studējošie turpina 

apgūt konkrētai studiju programmai atbilstīgas zinātnes nozares pētniecības darba specifiku 

un izstrādes metodoloģiju. 

 

Studiju rezultāti: 

Studiju programmas 

studiju rezultāti 

Studiju kursa plānotie studiju 

rezultāti studiju programmas 

studiju rezultātu sasniegšanai 

(studējošais kursa noslēgumā 

spēj) 

Studiju rezultātu pārbaudes 

forma 

  Pilna laika 

studijas 

Nepilna laika 

studijas 

Zināšanas: 

Spēj parādīt vadības 

zinātnes raksturīgās 

pamata un specializētas 

zināšanas un šo zināšanu 

kritisku 

izpratni 

 

Prasmes: 

Spēj, izmantojot 

apgūtos teorētiskos 

pamatus un prasmes, 

veikt profesionālu, 

māksliniecisku, 

inovatīvu vai 

pētniecisku darbību. 

Spēj formulēt un 

analītiski aprakstīt 

vadības zinātnes 

informāciju, problēmas 

un risinājumus, tos 

izskaidrot un 

argumentēti diskutēt par 

tiem gan ar 

speciālistiem, gan ar 

nespeciālistiem. 

 

Kompetence: 

Spēj patstāvīgi iegūt, 

atlasīt un analizēt 

Formulēt pētniecības 

jautājumus, pamatot to izvēli; 

izvēlēties savām interesēm 

piemērotu pētniecības tēmu, 

datu ieguves un 

interpretācijas metodes; 

uzrakstīt sava pētījuma 

struktūru un izmantoto 

literatūru, kā arī 

kopsavilkumu par pētāmo 

tēmu, lietojot korektas 

atsauces. 

Seminārs,   

individuālais 

darbs un 

kolokvijs,   

pētījuma 

struktūra un 

kopsavilkums 

Formulēti 

pētniecības 

jautājumi un 

temats, 

pamatotas 

iespējamās 

pētniecības  

metodes, 

izveidota 

plānotā 

pētījuma 

struktūra 



informāciju un to 

izmantot 

 

Kursa saturs 

N.p. k. Kursa saturs (atbilstoši studiju kursa apjomam un nosaukumam 

plānotās tēmas, zināšanu pārbaudes veidi) 

 

Kontaktstundu 

skaits 

 

P N  

1. Zinātne un pētniecības darbs. Pētnieka loma: kā saglabāt 

objektivitāti? Iesaistīšanās un distancēšanās (vērtēt vai 

analizēt?). 

Kā izzināt savas pētniecības intereses un izvēlēties tām 

piemērotu pētījuma tēmu? Kā formulēt pētījuma jautājumus 

(galveno, sekundāros, skaidrojošos)? 

2 2  

2. Indivīds, sabiedrība, zinātne. Problēmu diagnosticēšana un 

pētījuma ideju ģenerēšana. Savu pētījuma jautājumu 

formulēšana (praktisks darbs). 

2   

3. Vispārzinātniskās pētniecības metodes. Datu ieguves metodes 

un datu analīzes metodes (teorētiskie ietvari). 

2 2   

4. Informācijpratība zinātnē. Zinātniskās informācijas meklēšana 

un analīze. Zinātniskās datubāzes. 

Zinātniskās pētniecības tiesiskie un ētiskie aspekti. Plaģiāts. 

Autortiesības un intelektuālā īpašuma aizsardzība. Citēšana, 

bibliogrāfisko norāžu un atsauču veidošana. 

4 2   

5. Zinātniskā rakstīšana (scientific writing). Zinātniskais valodas 

stils. Zinātniskā publikācija. 

2    

6. Pētījumu rezultātu izplatīšana. Prezentāciju sagatavošana un 

uzstāšanās, stenda referāts, zinātniskais konkurss 

(ResearchSlam). Zinātnes komercializācija. 

2    

7. Studiju pētniecisko darbu izstrādes process (no idejas līdz 

tekstam). Praktiska seminārnodarbība. 

  

2    

 

Studējošo patstāvīgais darbs: 

Patstāvīgā darba veids  Apjoms stundās 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Gatavošanās semināram 6   

Gatavošanās kolokvijiem 6   

Prezentācija 12 24 

Pārbaudes forma: eksāmens            

 

 

 



Studiju rezultātu vērtēšana 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1. semināra vērtējuma - 25%; 

2. kolokvija vērtējuma - 25%; 

3. prezentācijas - 50% 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1. aktīvas līdzdalības kontaktnodarbībās - 

30%; 

2. prezentācijas - 70% 

Noslēguma pārbaudījuma prasības: nokārtots eksāmens 

 

Literatūra: 

I mācību grāmatas 

1. DePoy, Elizabeth, Gitlin, Laura N. (2016). Introduction to Research. Understanding 

and Applying Multiple Strategies. Missouri: Elsevier Inc. 

2. Mārtinsone, Kristīne, Pipere, Anita. Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu 

izplatīšana. Rīga: RSU, 2018. 

3. Metodiskie norādījumi studiju pētniecisko darbu izstrādei un aizstāvēšanai Rēzeknes 

Tehnoloģiju akadēmijā. 

II Papildliteratūra 

1. Gorter, Durk (2013). Minority language researchers and their role in policy 

development. Language, Culture and Curriculum. Routledge 

2. Litosseliti, Lia (ed.) (2010). Research Methods in Linguistics. London, New York: 

Continuum International Publishing Group 

III Interneta resursi 

1. LR Patentu valdes mājaslapa: https://www.lrpv.gov.lv/ 

2. RTA bibliotēkā pieejamās zinātniskās datubāzes (EBSCO, Web of Science, Scopus, 

Science Direct u.c.) 

3. The University of Sydney. Writing. https://sydney.edu.au/students/writing.html 

4. University of Leeds. Academic Writing. 

https://library.leeds.ac.uk/info/14011/writing/106/academic_writing 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sydney.edu.au/students/writing.html
https://library.leeds.ac.uk/info/14011/writing/106/academic_writing
https://library.leeds.ac.uk/info/14011/writing/106/academic_writing


Studiju kursa nosaukums: INFORMĀCIJU UN KOMUNIKĀCIJU TEHNOLOĢIJAS/ 

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 

Kredītpunkti: 3 

ECTS kredītpunkti: 4,5 

Kopējais stundu skaits: 120 

Lekciju skaits: pilna laika (24), nepilna laika (8) 

Semināru, praktisko darbu stundu skaits: pilna laika (24),  nepilna laika (7) 

Stundu skaits patstāvīgajam darbam: pilna laika (72), nepilna laika (105) 

Prasības studiju kursu apguves uzsākšanai: pamatzināšanas IT jomā  

Kursa anotācija: Studiju kursa mērķis - sniegt teorētiskās zināšanas, attīstīt un nostiprināt 

praktiskā darba iemaņas IKT lietošanā: informācijas ieguvē, apstrādē, aizsardzībā un 

uzglabāšanā ikdienas darbā, izmantojot jaunākās tehnoloģijas, sekmējot analītisku iemaņu 

attīstību, veicot programmatūras un IKT izpētes procesu. 

 

Studiju rezultāti: 

Studiju programmas studiju 

rezultāti 

Studiju kursa plānotie 

studiju rezultāti studiju 

programmas studiju 

rezultātu sasniegšanai 

(studējošais kursa 

noslēgumā spēj) 

Studiju rezultātu pārbaudes 

forma 

 Pilna laika 

studijas 

Nepilna laika 

studijas 

Zināšanas: 

Spēj parādīt vadības zinātnes 

raksturīgās pamata un 

specializētas zināšanas un šo 

zināšanu kritisku izpratni, no 

kurām daļa zināšanu atbilst 

attiecīgās zinātnes nozares vai 

profesijas augstāko 

sasniegumu līmenim 

Spēj parādīt IKT svarīgāko 

jēdzienu un likumsakarību 

izpratni, lietot profesionālos 

terminus latviešu un angļu 

valodās;  

 

Praktiskās 

nodarbības, 

kontroldarbs, 

seminārs, 

ieskaite 

Praktiskās 

nodarbības, 

kontroldarbs, 

seminārs, 

ieskaite 

Prasmes: 

Spēj, izmantojot apgūtos 

teorētiskos pamatus un 

prasmes, veikt profesionālu, 

māksliniecisku, inovatīvu vai 

pētniecisku darbību. 

Spēj, izmantojot apgūtos 

IKT teorētiskos pamatus un 

prasmes, veikt profesionālu, 

māksliniecisku, inovatīvu 

vai pētniecisku darbību. 

 

Praktiskās 

nodarbības, 

kontroldarbs, 

seminārs, 

ieskaite 

Praktiskās 

nodarbības, 

kontroldarbs, 

seminārs, 

ieskaite 

Kompetence: 

Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un 

analizēt informāciju un to 

izmantot. 

Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt 

un analizēt informāciju un 

to izmantot ar IKT rīkiem 

Praktiskās 

nodarbības, 

kontroldarbs, 

seminārs, 

ieskaite 

Praktiskās 

nodarbības, 

kontroldarbs, 

seminārs, 

ieskaite 

 

  



Kursa saturs  

N.p. k. Kursa saturs (atbilstoši studiju kursa apjomam un nosaukumam 

plānotās tēmas) 

Kontakt- 

stundu 

skaits 

P  N  

1.  Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) 

pamatjēdzieni 

- Informācijas kodēšana un informācijas mērvienības 

- Datora programmvadības princips un operētājsistēmas 

- Lietojumprogrammatūra 

- Datorsistēmu un informācijas drošība 

    Datordrošības pamatjēdzieni 

    Datu drošība, personas datu drošība 

    Autorizācija, reģistrācija 

- Droša Internet lietošana 

- Plaģiātisms, autortiesības 

16 5 

2. . Datu analīzes un apstrādes pamati 

- Informācijas ieguves un apstrādes pamatjēdzieni 

- Datu analīzes risinājumi ar Excel un PSPP 

- Datu sagatavošana apstrādei ar Excel un PSPP 

- Sakarību pētīšana eksperimentālos datos 

- Datu analīzes rezultātu grafiskā interpretācija 

16 5 

3.  Algoritmi un programmēšanas pamati 

Algoritma jēdziens. Dažādi algoritmu modeļi un pieraksta veidi. 

Algoritmizācijas būtība 

- Lineāro algoritmu izstrāde; 

- Zarošanas un ciklu jēdziens, pielietošana programmās; 

- Gatavu algoritmu izmantošana; 

- Jaunu algoritmu veidošana. 

Algoritmu uzdošana ar blokshēmu palīdzību 

Programmēšanas vides un valodas 

Vizuālās programmēšanas rīku izmantošana 

16 5 

 

Studējošo patstāvīgais darbs 

Patstāvīgā darba veids   Apjoms stundās 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

1. Literatūras izpēte un analīze 15 25 

2. Uzdevumu izpilde (4) 40 60 

3. Gatavošanās semināra nodarbībai  2 4 

4. Gatavošanās ieskaitei 15 16 

Pārbaudes forma: diferencētā ieskaite 

 

 

 

 



Studiju rezultātu vērtēšana 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1. lekciju apmeklēšanas – 0%; 

2. izpildītiem kontroldarbiem (4) – 40%;  

3. sekmīgi nokārtotas ieskaites – 60% 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1. lekciju apmeklēšanas – 0%; 

2. izpildītiem kontroldarbiem (4) – 40% ; 

3. sekmīgi nokārtotas ieskaites – 60% 

Noslēguma pārbaudījuma prasības: sekmīgi izpildīti visi kontroldarbi  

 

Literatūra: 

I Mācību grāmatas  

1. Antra Balode. Programmēšanas pamati, Zvaigzne ABC, 2009. 232 lpp., ISBN13: 

9789934005619 

2. Rozija Dikinsa, Džonatans Melmots, Lūija Stovela. Mācāmies programmēt ar 

Scratch, Rīga : Zvaigzne ABC, 2016, 95 lpp., ISBN13: 9789934058738 

3. Ivars Brīvers. Lineārā programmēšana, Rīga : Rasa ABC, 2001. 35 lpp., ISBN: 

998465340 

4. Irina Arhipova. Statistika ekonomikā. Risinājumi ar SPSS un Microsoft Excel : 

mācību līdzeklis / I. Arhipova ; S. Bāliņa. - Rīga : Datorzinību Centrs, 2003. - 349 

lpp. 

II Papildliteratūra 

1. Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. 

Introduction to Algorithms, 3rd Edition, The MIT Press, 2009, 1312p., ISBN13: 

9780262033848 

2. Luca Massaron, Luca Massaron. Algorithms For Dummies, For Dummies 

(Computer/Tech), 2017. 432p., ISBN-13: 9781119330493 

3. Jon Woodcock. Coding Projects in Scratch, DK Children, 2019, 224p., ISBN-13: 

9781465477347 

4. Majed Marji. Learn to Program with Scratch, No Starch Press, 2014, 288p., ISBN-

13: 9781465477347 

III Interneta resursi 

1. https://www.codeit-project.eu/wp-content/uploads/CodeIT_O1_LV.pdf - 

Algoritmika un programmēšana  

2. http://www.prograbs.lv/?cat=learn&lang=1 - Algoritmi un programmēšana 

3. https://www.clevercode.lv/theory/tree - Pamata algoritmi 

4. http://csfieldguide.org.nz/en/index.html - Computer Science Field Guide 

5. https://brilliant.org/computer-science/ - Computer Science 

  



Studiju kursa nosaukums – STATISTIKA/ STATISTICS 

Kredītpunkti: 2 

ECTS kredītpunkti: 3 

Kopējais stundu skaits: 80 

Lekciju skaits: pilna laika (16), nepilna laika (5) 

Semināru, praktisko darbu stundu skaits: pilna laika (16), nepilna laika (5) 

Stundu skaits patstāvīgajam darbam: pilna laika (48), nepilna laika (70) 

Prasības studiju kursu apguves uzsākšanai: pamatzināšanas matemātikā 

Kursa anotācija: Kursā apskatīti statistiskā pētījuma, statistisko datu iegūšanas un analīzes 

pamatprincipi, regresijas un korelācijas analīze, dinamikas rindas, indeksu u.c. metodes un to 

izmantošana biznesa vadības nodrošināšanai. Kursa mērķis ir sniegt zināšanas, prasmes un 

kompetences, kas nepieciešamas sociālo un ekonomisko parādību un procesu datu iegūšanā 

un skaitliskajā izpētē biznesa vadībā. 

 

Studiju rezultāti: 

Studiju programmas studiju 

rezultāti 

  

Studiju kursa plānotie 

studiju rezultāti studiju 

programmas studiju 

rezultātu sasniegšanai 

(studējošais kursa 

noslēgumā spēj) 

Studiju rezultātu pārbaudes 

forma 

Pilna laika 

studijas 

Nepilna laika 

studijas 

Zināšanas: 

Spēj parādīt attiecīgās 

vadības zinātnes jomas 

svarīgāko jēdzienu un 

likumsakarību izpratni. 

Spēj parādīt biznesa vadības 

zinātnes jomas svarīgāko  

statistisko jēdzienu un 

likumsakarību izpratni. 

Kontroldarbs, 

eksāmens, 

patstāvīgais 

darbs 

Kontroldarbs, 

eksāmens, 

patstāvīgais 

darbs 

Prasmes: 

Spēj, izmantojot apgūtos 

teorētiskos pamatus un 

prasmes, veikt 

profesionālu, 

māksliniecisku, inovatīvu 

vai pētniecisku darbību. 

Izmantojot apgūtos 

statistiskās uzskaites un 

analīzes teorētiskos un 

metodoloģiskos pamatus, 

spēj pētīt ar biznesa vadību 

saistītos sociālos un 

ekonomiskos procesus un 

parādības 

Kontroldarbs, 

eksāmens, 

praktiskās 

nodarbības 

Kontroldarbs, 

eksāmens, 

praktiskās 

nodarbības 

Kompetence: 

Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt 

un analizēt informāciju un 

to izmantot. 

Spēj pieņemt lēmumus un 

risināt problēmas vadības 

zinātnes jomā. 

Spēj patstāvīgi izvēlēties, 

izmantot statistiskās metodes 

dažādu sociālo un 

ekonomisko procesu, 

parādību analīzē, kas var 

ietekmēt biznesa vadību un  

spēj interpretēt  iegūtos 

rezultātus. 

Spēj pieņemt un pamatot 

lēmumus  biznesa vadībā 

saistītus un balstītus uz 

statistiskās informācijas 

analīzi. 

Kontroldarbs, 

eksāmens, 

praktiskās 

nodarbības 

Kontroldarbs, 

eksāmens, 

praktiskās 

nodarbības 

 

 

 

 



Kursa saturs 

N.p. 

k. 

Kursa saturs (atbilstoši studiju kursa apjomam un 

nosaukumam plānotās tēmas) 

Kontaktstundu skaits 

P N 

1. Statistikas priekšmets. Statistiskais pētījums. 2 1 

2. Aprakstošā statistika. 4 1 

3. Dinamikas rindas un indeksi. 6 2 

4. Varbūtību teorijas pamati, teorētiskie sadalījumi. 4 1 

5. Izlases metode. 4 1 

6. Statistisko hipotēžu pārbaude. 4 1 

7. Dispersijas analīze. 4 1 

8. Regresijas un korelācijas analīze. 4 2 

 

Studējošo patstāvīgais darbs: 

Patstāvīgā darba veids  Apjoms stundās 

Pilna laika studijas Nepilna laika 

studijas 

Prezentācijas sagatavošana un aizstāvēšana 12 16 

Gatavošanās praktiskajām nodarbībām  8 16 

Teorētiskās u.c. norādītās literatūras izpēte un 

analīze 

12 20 

Gatavošanās studiju kursa pārbaudījumam 16 18 

Pārbaudes forma: eksāmens      

                    

Studiju rezultātu vērtēšana 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1. dalības un aktivitātes praktiskajās 

nodarbībās, 1 kontroldarbs -  40%; 

2. patstāvīgā darba novērtējuma - 10%; 

3. eksāmena novērtējuma - 50% 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1.  dalības un aktivitātes praktiskajās 

nodarbībās, 1 kontroldarbs - 40%; 

2.  patstāvīgā darba novērtējuma - 10% 

3.  eksāmena novērtējuma - 50% 

Noslēguma pārbaudījuma prasības: izpildītas studiju rezultātu vērtēšanas prasības, 

eksāmens notiek rakstiski, novērtējums- desmit baļļu sistēmā. 

Literatūra: 

I Mācību grāmatas 

1. Anderson, D. et.al. (2014). Statistics for Business and Economics  12ed. Australia: 

South-Western Cengage Learning, 1088 p. Retrieved from 

https://www.academia.edu/35631730/_David_R._Anderson_11e_ESSENTIALS_OF

_STATISTICS_FOR_BUSINESS_AND_ECONOMICS 

https://www.academia.edu/35631730/_David_R._Anderson_11e_ESSENTIALS_OF_STATISTICS_FOR_BUSINESS_AND_ECONOMICS
https://www.academia.edu/35631730/_David_R._Anderson_11e_ESSENTIALS_OF_STATISTICS_FOR_BUSINESS_AND_ECONOMICS


2. Diez, D. et al. (2015). OpenIntro Statistics. (3rd ed) OpenIntro, 436 p. Retrieved 

from http://www.tf.uns.ac.rs/~omorr/radovan_omorjan_003_prII/r-examples/os3.pdf 

3. Farber, B., Larson, R. (2012). Elementary statistics: picturing the world. (5th ed.) 

Boston: Pearson Prentice Hall.  786 p. Retrieved from 

http://ftp.cats.com.jo/Stat/Statistics/Elementary%20Statistics%20%20-

%20Picturing%20the%20World%20(gnv64).pdf 

4. Introductory Statistics (2010). 641p. Retrieved from 

https://resources.saylor.org/wwwresources/archived/site/textbooks/Introductory%20S

tatistics.pdf 

II Papildliteratūra 

1. Brase, C.H., Brase, C.P. (2009). Understandable statistics: concepts and methods. 

(9th ed.) Boston, New York. 820 p.  Retrieved from 

https://www.cdschools.org/cms/lib04/PA09000075/Centricity/Domain/203/Understa

ndable_Statistics%20Book.pdf 

2. Lapin, L.L. (1993). Statistics for Modern Business Decisions. (6th ed.) Orlando, 

Dryden Press. 1265 p. 

III Interneta resursi 

1. Eiropas Savienības statistikas birojs (EUROSTAT) – http://epp.eurostat.ec.europa.eu 

2. Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde – http://www.csb.gov.lv 

3. Online Math Help & Learning Resources: Statistics, free online resources: - 

https://www.onlinemathlearning.com/statistics.html 

4. Statistics lectures, free online resources - 

http://www.statisticslectures.com/topics/statistics/ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tf.uns.ac.rs/~omorr/radovan_omorjan_003_prII/r-examples/os3.pdf
http://biblio.ru.lv/Alise/lv/book.aspx/bibliographic?id=24312
http://ftp.cats.com.jo/Stat/Statistics/Elementary%20Statistics%20%20-%20Picturing%20the%20World%20(gnv64).pdf
http://ftp.cats.com.jo/Stat/Statistics/Elementary%20Statistics%20%20-%20Picturing%20the%20World%20(gnv64).pdf
https://resources.saylor.org/wwwresources/archived/site/textbooks/Introductory%20Statistics.pdf
https://resources.saylor.org/wwwresources/archived/site/textbooks/Introductory%20Statistics.pdf
https://www.cdschools.org/cms/lib04/PA09000075/Centricity/Domain/203/Understandable_Statistics%20Book.pdf
https://www.cdschools.org/cms/lib04/PA09000075/Centricity/Domain/203/Understandable_Statistics%20Book.pdf
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
http://www.csb.gov.lv/
https://www.onlinemathlearning.com/statistics.html
https://www.onlinemathlearning.com/statistics.html
http://www.statisticslectures.com/topics/statistics/
http://www.statisticslectures.com/topics/statistics/


Studiju kursa nosaukums – STUDIJU DARBS I/ STUDY PAPER I 

Kredītpunkti: 2 

ECTS kredītpunkti: 3 

Kopējais stundu skaits: 80 

Prasības studiju kursu apguves uzsākšanai: Apgūti studiju kursi vadībā, marketingā, 

uzņēmējdarbībā 

Kursa anotācija: Studiju darba mērķis ir radīt izpratni par studiju darba kā pētnieciskā 

darba daļu vadības, uzņēmējdarbības un marketinga studiju kursos apgūtu teorētisko 

zināšanu, prasmju un kompetenču pielietošanā.  
 

Studiju darba rezultāti: 

Studiju programmas studiju 

rezultāti 

Studiju kursa plānotie studiju 

rezultāti studiju programmas 

studiju rezultātu sasniegšanai 

(studējošais kursa noslēgumā 

spēj) 

Studiju rezultātu pārbaudes 

forma 

Pilna laika 

studijas 

Nepilna laika 

studijas 

Zināšanas: 

Spēj parādīt  vadības 

zinātnes raksturīgās pamata 

un specializētas zināšanas 

un šo zināšanu kritisku 

izpratni,  no kurām daļa 

zināšanu atbilst attiecīgās 

zinātnes nozares vai 

profesijas augstāko 

sasniegumu līmenim. 

Spēj parādīt attiecīgās  

vadības zinātnes jomas 

svarīgāko jēdzienu un 

likumsakarību izpratni. 

Spēj izmantojot apgūtos 

teorētiskos pamatus un prasmes, 

identificēt problēmjautājumus, 

paust viedokli, diskutēt un 

piedāvāt risinājumus. 

Studiju darba 

izstrāde, 

studiju darba 

aizstāvēšana 

Studiju darba 

izstrāde, 

studiju darba 

aizstāvēšana 

Izprot un pielieto nozarei 

atbilstošo terminoloģiju, 

jēdzienus un to pielietojumu 

pētniecībā 

Studiju darba 

izstrāde, 

studiju darba 

aizstāvēšana 

Studiju darba 

izstrāde, 

studiju darba 

aizstāvēšana 

Prasmes: 

Spēj patstāvīgi strukturēt 

savu mācīšanos, virzīt savu 

un padoto tālāku mācīšanos 

un profesionālo pilnveidi. 

Spēj, izmantojot apgūtos 

teorētiskos pamatus un 

prasmes, veikt profesionālu, 

māksliniecisku, inovatīvu 

vai pētniecisku darbību. 

Uzņemties atbildību par 

rezultātiem, veikt darbu 

patstāvīgi un sadarbojoties ar 

citiem 

  

Studiju darba 

izstrāde, 

studiju darba 

aizstāvēšana 

Studiju darba 

izstrāde, 

studiju darba 

aizstāvēšana 

Spēj atlasīt informāciju, to 

novērtēt un interpretēt vadības 

zinātnes plašākā sociālajā 

kontekstā 

Studiju darba 

izstrāde, 

studiju darba 

aizstāvēšana 

Studiju darba 

izstrāde, 

studiju darba 

aizstāvēšana 

 

Saturs: 

1. Studējošais izvēlas studiju darba tēmu, izvēlas studiju darba vadītāju 

2. Iepazīstas un izpēta informācijas avotus, t.sk. normatīvos aktus, kas nepieciešami darba 

izstrādei 

3. Izstrādā studiju darba plānu, saskaņo to ar studiju darba vadītāju 

4. Izstrādā studiju darbu, konsultējas ar studiju darba vadītāju 

5. Iesniedz un aizstāv studiju darbu. 

 

Novērtējums: 

Kredītpunktu un sekmīgu vērtējumu par Studiju darbu iegūst, ja students: 

- Ir izstrādājis studiju darbu atbilstoši prasībām 

- Iegūst pozitīvu vērtējumu studiju darba aizstāvēšanā. 

 

Literatūras avoti:  



Studiju darba izstrāde jāveic atbilstoši studiju kursa „Studiju darbs" noteikumiem un RTA 

Ekonomikas un pārvaldības fakultātes “Metodiskie ieteikumi studiju darbu un kvalifikācijas 

darbu izstrādei”  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Studiju kursa nosaukums – STUDIJU DARBS II/ STUDY PAPER II 

Kredītpunkti: 2 

ECTS kredītpunkti: 3 

Kopējais stundu skaits: 80 

Prasības studiju kursu apguves uzsākšanai: Apgūti studiju kursi vadībā, marketingā, 

uzņēmējdarbībā, finansēs un specializācijas jomā 

Kursa anotācija:  Studiju darba mērķis ir radīt izpratni par studiju darba kā pētnieciskā 

darba daļu vadības, uzņēmējdarbības un marketinga studiju kursos apgūtu teorētisko 

zināšanu, prasmju un kompetenču pielietošanā.  
 

Studiju darba rezultāti: 

Studiju programmas studiju 

rezultāti 

Studiju kursa plānotie studiju 

rezultāti studiju programmas 

studiju rezultātu sasniegšanai 

(studējošais kursa noslēgumā 

spēj) 

Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Pilna laika 

studijas 

Nepilna laika 

studijas 

Zināšanas: 

Spēj parādīt  vadības 

zinātnes raksturīgās pamata 

un specializētas zināšanas 

un šo zināšanu kritisku 

izpratni,  no kurām daļa 

zināšanu atbilst attiecīgās 

zinātnes nozares vai 

profesijas augstāko 

sasniegumu līmenim. 

Spēj parādīt attiecīgās  

vadības zinātnes jomas 

svarīgāko jēdzienu un 

likumsakarību izpratni. 

Spēj izmantojot apgūtos 

teorētiskos pamatus un 

prasmes, identificēt 

problēmjautājumus, paust 

viedokli, diskutēt un piedāvāt 

risinājumus specifiskā vadības 

jomā 

Studiju darba 

izstrāde, studiju 

darba 

aizstāvēšana 

Studiju darba 

izstrāde, 

studiju darba 

aizstāvēšana 

Izprot un pielieto nozarei 

atbilstošo terminoloģiju, 

jēdzienus un to pielietojumu 

pētniecībā 

Studiju darba 

izstrāde, studiju 

darba 

aizstāvēšana 

Studiju darba 

izstrāde, 

studiju darba 

aizstāvēšana 

Prasmes: 

Spēj patstāvīgi strukturēt 

savu mācīšanos, virzīt savu 

un padoto tālāku mācīšanos 

un profesionālo pilnveidi. 

Spēj, izmantojot apgūtos 

teorētiskos pamatus un 

prasmes, veikt profesionālu, 

māksliniecisku, inovatīvu 

vai pētniecisku darbību. 

Uzņemties atbildību par 

rezultātiem, veikt darbu 

patstāvīgi un sadarbojoties ar 

citiem 

  

Studiju darba 

izstrāde, studiju 

darba 

aizstāvēšana 

Studiju darba 

izstrāde, 

studiju darba 

aizstāvēšana 

Spēj atlasīt informāciju, to 

novērtēt un interpretēt vadības 

zinātnē un specializācijas jomā   

Studiju darba 

izstrāde, studiju 

darba 

aizstāvēšana 

Studiju darba 

izstrāde, 

studiju darba 

aizstāvēšana 

Kompetence: 

Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt 

un analizēt informāciju un 

to izmantot. 

Spēj atlasīt, sintezēt, analizēt 

un novērtēt informāciju 

vadības zinātnē kopumā un  

specifiskajos pētnieciskajos 

jautājumos  

Studiju darba 

izstrāde, studiju 

darba 

aizstāvēšana 

Studiju darba 

izstrāde, 

studiju darba 

aizstāvēšana 

 

Saturs: 

1. Studējošais izvēlas studiju darba tēmu, izvēlas studiju darba vadītāju 

2. Iepazīstas un izpēta informācijas avotus, t.sk. normatīvos aktus, kas nepieciešami 

darba izstrādei 

3. Izstrādā studiju darba plānu, saskaņo to ar studiju darba vadītāju 

4. Izstrādā studiju darbu, konsultējas ar studiju darba vadītāju 

5. Iesniedz un aizstāv studiju darbu. 

 

 



Novērtējums: 

Kredītpunktu un sekmīgu vērtējumu par Studiju darbu iegūst, ja students: 

- Ir izstrādājis studiju darbu atbilstoši prasībām 

- Iegūst pozitīvu vērtējumu studiju darba aizstāvēšanā. 

 

Literatūras avoti: 

Studiju darba izstrāde jāveic atbilstoši studiju kursa „Studiju darbs" noteikumiem un RTA 

Ekonomikas un pārvaldības fakultātes “Metodiskie ieteikumi studiju darbu un kvalifikācijas 

darbu izstrādei”  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Studiju kursa nosaukums - BAKALAURA DARBS/ BACHELOR’S THESIS 

Zinātnes nozare: Vadība 

Kredītpunkti: 10 

ECTS kredītpunkti: 15 

Studiju kursa anotācija: bakalaura darba ir pētījums ar teorētisku, metodoloģisku vai 

lietišķu orientāciju, kura rezultātā autors sniedz tēmas zinātnisko diskusiju, parāda prasmi 

atlasīt un analizēt informāciju, kā arī sniedz patstāvīgi izstrādātas atziņas, secinājumus, 

priekšlikumus kādam vadības zinātnes problēmas risinājumam.  

Diplomdarba mērķis: izmantot teorētiskās zināšanas, profesionālās un pētniecības iemaņas 

aktuālu problēmu izpētē un analīzē. 

 

Studiju rezultāti: 

Studiju programmas studiju rezultāti Studiju kursa plānotie studiju 

rezultāti studiju programmas 

studiju rezultātu sasniegšanai 

(studējošais kursa noslēgumā 

spēj) 

Studiju rezultātu 

pārbaudes forma 

Zināšanas: 

Spēj parādīt vadības zinātnes raksturīgās 

pamata un specializētas zināšanas un šo 

zināšanu kritisku izpratni, no kurām daļa 

zināšanu atbilst attiecīgās zinātnes 

nozares vai profesijas augstāko 

sasniegumu līmenim.  

Spēj parādīt attiecīgās vadības zinātnes 

jomas svarīgāko jēdzienu un 

likumsakarību izpratni. 

Prasmes: 

Spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos 

pamatus un prasmes, veikt profesionālu, 

māksliniecisku, inovatīvu vai 

pētniecisku darbību. 

Spēj formulēt un analītiski aprakstīt 

vadības zinātnes informāciju, problēmas 

un risinājumus, tos izskaidrot un 

argumentēti diskutēt par tiem gan ar 

speciālistiem, gan ar nespeciālistiem. 

Spēj patstāvīgi strukturēt savu 

mācīšanos, virzīt savu un padoto tālāku 

mācīšanos un profesionālo pilnveidi. 

Spēj parādīt zinātnisku pieeju problēmu 

risināšanā, uzņemties atbildību un 

iniciatīvu, veicot darbu individuāli, 

komandā vai vadot citu cilvēku darbu. 

Kompetence: 

Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt 

informāciju un to izmantot. 

Spēj pieņemt lēmumus un risināt 

problēmas vadības zinātnes jomā. 

Spēj parādīt, ka izprot profesionālo 

ētiku. 

Izmantojot apgūtos 

teorētiskos pamatus un 

prasmes, identificēt 

problēmjautājumus, paust 

viedokli, diskutēt un piedāvāt 

risinājumus. 

 

Izmantojot apgūtas teorētiskā 

zināšanas un prasmes, 

izstrādājot diplomdarbu.  

 

Veikt konkrētus uzdevumus 

kvalifikācijas darba izstrādē. 

 

Uzņemties atbildību par 

ētisku rīcību un pētījuma 

rezultātiem 

 

Argumentēti izskaidrot un 

diskutēt par sistēmiskiem 

profesionālās jomas 

aspektiem 

 

Atlasīt, sintezēt, analizēt un 

novērtēt informāciju vadības 

zinātnē kopumā un 

specifiskajos pētnieciskajos 

jautājumos 

Kvalifikācijas 

darba izstrāde un 

aizstāvēšana 

 

 

 

 

 

 



Saturs: 

1. Studējošais izvēlas bakalaura darba tēmu saskaņojot ar darba vadītāju.  

2. Iepazīstas un izpēta informācijas avotus, t.sk. normatīvos aktus, citu zinātnieku 

pētījumus, kas nepieciešami bakalaura darba izstrādei 

3. Izstrādā bakalaura darba plānu, saskaņo to ar kvalifikācijas darba vadītāju. 

4. Izstrādā bakalaura darbu, konsultējas ar darba vadītāju. 

5. Iesniedz un aizstāv bakalaura darbu. 

 

Literatūras avoti: 

Bakalaura darba izstrāde jāveic atbilstoši studiju kursa „Bakalaura darbs" noteikumiem un 

RTA Ekonomikas un pārvaldības fakultātes “Metodiskie ieteikumi studiju darbu un 

kvalifikācijas darbu izstrādei 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai  

“Grāmatvedība”, kas apstiprināti studiju virziena „Ekonomika” 12.01.2019 padomes sēdē, 

prot.Nr.4 



Studiju kursa nosaukums – IT BALSTĪTA ZINĀŠANU PĀRVALDĪBA BIZNESA 

INOVĀCIJĀM/ IT-BASED KNOWLEDGE MANAGEMENT FOR BUSINESS 

INNOVATION 

Kredītpunkti: 4 

ECTS kredītpunkti: 6 

Kopējais stundu skaits: 160 

Lekciju skaits: pilna laika (32), nepilna laika (10) 

Semināru, praktisko darbu stundu skaits: pilna laika (32), nepilna laika (10) 

Stundu skaits patstāvīgajam darbam: pilna laika (96), nepilna laika (140) 

Prasības studiju kursu apguves uzsākšanai: pamatzināšanas IT jomā, apgūts kurss 

“Inovāciju vadība” 

Kursa anotācija: Kursa mērķis ir sniegt studentiem praktisku izpratni par zināšanu 

pārvaldības stratēģijas un tehnoloģiju integrēšanu biznesa procesos veiksmīgā inovāciju 

procesa nodrošināšanai. Studiju kursa ietvaros studenti apgūs IT balstītas zināšanu 

pārvaldības lomu inovāciju attīstībā, tiks identificēti IT balstītas zināšanu pārvaldības procesa 

dzinējspēki inovāciju radīšanai. 

 

Studiju rezultāti: 

Studiju programmas studiju 

rezultāti 

Studiju kursa plānotie studiju 

rezultāti studiju programmas 

studiju rezultātu sasniegšanai 

(studējošais kursa noslēgumā 

spēj) 

Studiju rezultātu pārbaudes 

forma 

 Pilna laika 

studijas 

Nepilna laika 

studijas 

Zināšanas: 

Spēj parādīt attiecīgās 

vadības zinātnes jomas 

svarīgāko jēdzienu un 

likumsakarību izpratni. 

Spēj parādīt IT un biznesa 

inovāciju jomas svarīgāko 

jēdzienu un likumsakarību 

izpratni. 

Praktiskās 

nodarbības, 

eksāmens 

Praktiskās 

nodarbības, 

eksāmens 

Prasmes: 

Spēj formulēt un analītiski 

aprakstīt vadības zinātnes 

informāciju, problēmas un 

risinājumus, tos izskaidrot 

un argumentēti diskutēt par 

tiem gan ar speciālistiem, 

gan ar nespeciālistiem. 

Spēj formulēt un analītiski 

aprakstīt IT un biznesa 

inovāciju jomas informāciju, 

problēmas un risinājumus, 

tos izskaidrot un argumentēti 

diskutēt par tiem gan ar 

speciālistiem, gan ar 

nespeciālistiem. 

Praktiskās 

nodarbības, 

eksāmens 

Praktiskās 

nodarbības, 

eksāmens 

Kompetence: 

Spēj pieņemt lēmumus un 

risināt problēmas vadības 

zinātnes jomā 

Spēj pieņemt lēmumus un 

risināt problēmas biznesa 

inovāciju jomā 

Praktiskās 

nodarbības, 

eksāmens 

Praktiskās 

nodarbības, 

eksāmens 

 

Kursa saturs  

N.p. k. Kursa saturs (atbilstoši studiju kursa apjomam un nosaukumam 

plānotās tēmas) 

Kontakt- 

stundu 

skaits 

P  N  

1. Skaitļošana un informācijas tehnoloģija. 

Automatizācija. Modelēšana. Simulācija. 

8 3 

2. Mākslīgais intelekts. Gadījuma izpēte: Microsoft Excel 

elektroniskās tabulas. 

8 3 

3. Zināšanu pārvaldība. Augstākās kvalitātes zināšanas. Zināšanu 

apstrāde. Zināšanu reprezentācija. Datu vizualizācija. Vizuālā 

8 3 



modelēšana. 

4. Intelektuālā īpašuma aizsardzība. Intelektuālā īpašuma veidi. 8 2 

5. Versiju vadība. Gadījuma izpēte: Vispārīgā datu aizsardzības regula. 

Gadījuma izpēte: Konfidencialitātes līgumi. 

8 3 

6. Cilvēkresursi. Komunikācija un sadarbība. Gadījuma izpēte: 

Ziņojumapmaiņas lietotnes. 

8 2 

7. Biznesa inovācijas. Pētniecība un izstrāde. 8 2 

8. Ekonomiskais pamatojums (darbības pamatojums). Pievienotā 

vērtība. 

8 2 

 

Studējošo patstāvīgais darbs: 

Patstāvīgā darba veids   Apjoms stundās 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

1. Teorētiskās u.c. norādītās 

literatūras izpēte un analīze 

24 48 

2. 1 prezentācijas sagatavošana 8 28 

3. Gatavošanās eksāmenam 64 64 

Pārbaudes forma: eksāmens 

 

Studiju rezultātu vērtēšana 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1. līdzdalības lekcijās un aktivitātes 

praktiskajās nodarbībās – 0%; 

2. vērtējuma par 1 prezentāciju – 50%; 

3. gala eksāmena novērtējuma – 50% 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1. līdzdalības lekcijās un aktivitātes 

praktiskajās nodarbībās – 0%; 

2. vērtējuma par 1 prezentāciju – 50%; 

3. gala eksāmena novērtējuma – 50% 

Noslēguma pārbaudījuma prasības: vērtējums par sagatavoto prezentāciju 

 

Literatūra: 

I Mācību grāmatas 

1. Maital S., Seshadri D. V. R. (2012). Innovation management. SAGA Publication Pvt. 

Ltd. p.584. 

2. Westland, J. Christopher. (2008). Global innovation management: a strategic 

approach. New York: Palgrave Macmillan. 

3. Tidd, J., Bessant, J. & Pavitt, K. (2005). Managing Innovation: Integrating 

Technological, Market and Organizational Change, Hoboken: Wiley (3rd edition). 

II Papildliteratūra  

1. Mazur, M., Spahić, A., Grabar, D. u.c. (2014). Knowledge Management Handbook 

for Companies. 

https://www.researchgate.net/publication/273757102_Knowledge_Management_20_

-_Handbook_for_companies 

2. Henry C. Lucas, Jr. (2009). Information Technology for Management. 

http://www.bigbook.or.kr/bbs/data/file/bo01/1535291005_ujG29RvN_Information_

Technology_for_Management_Henry_Lucas.pdf  

3. Shane, S. (2008). Handbook of Technology and Innovation Management. John Wiley 

& Sons, Ltd. http://maryannfeldman.web.unc.edu/files/2011/11/Contribution-of-

Public-Entities_2008.pdf  



4. Grundstein.M. (2019). Toward Management Based on Knowledge. DOI: 

10.5772/intechopen.86757 https://www.intechopen.com/books/current-issues-in-

knowledge-management/toward-management-based-on-knowledge   

5. Vajihe Vafaie, Ebrahim Rahimi, Najibeh Abbasi Rostami, Faranak Safari Shad 

(2016). The importance of knowledge management on innovation. 

https://www.researchgate.net/publication/328791839_The_importance_of_knowledg

e_management_on_innovation  

III Interneta resursi 

1. www.trello.com  

2. https://medium.com/artificial-intelligence-ai/the-role-of-artificial-intelligence-in-

knowledge-management-309973209cfd  

3. Hadi El-Farr, Rezvan Hosseingholizadeh (2019). Aligning Human Resource 

Management with Knowledge Management for Better Organizational Performance: 

How Human Resource Practices Support Knowledge Management Strategies? 

https://www.intechopen.com/books/current-issues-in-knowledge-

management/aligning-human-resource-management-with-knowledge-management-

for-better-organizational-performance-h  



Studiju kursa nosaukums – ORGANIZĀCIJAS, OPERĀCIJU UN TEHNOLOĢISKO 

INOVĀCIJU VADĪBA/ MANAGEMENT OF ORGANISATION, OPERATIONS AND 

TECHNOLOGICAL INNOVATION 

Kredītpunkti: 4 

ECTS kredītpunkti: 6 

Kopējais stundu skaits: 160 

Lekciju skaits: pilna laika (32), nepilna laika (10) 

Semināru, praktisko darbu stundu skaits: pilna laika (32), nepilna laika (10) 

Stundu skaits patstāvīgajam darbam: pilna laika (96), nepilna laika (140) 

Prasības studiju kursu apguves uzsākšanai: apgūts kurss “Inovāciju vadība” 

Kursa anotācija: Kursa mērķis ir apgūt modeļus, rīkus, metodes operāciju un tehnoloģisko 

inovāciju procesa vadīšanai organizācijās. Studenti iemācīsies kritiski un analītiski spriest par 

uzņēmumu operāciju un tehnoloģisko inovāciju vadību, kā arī analizēt un risināt problēmas, 

kas rodas organizācijās, kas strādā pie tehnoloģisko inovāciju projektiem. 

 

Studiju rezultāti: 

Studiju programmas studiju 

rezultāti 

Studiju kursa plānotie studiju 

rezultāti studiju programmas 

studiju rezultātu sasniegšanai 

(studējošais kursa noslēgumā 

spēj) 

Studiju rezultātu pārbaudes 

forma 

 Pilna laika 

studijas 

Nepilna laika 

studijas 

Zināšanas: 

Spēj parādīt attiecīgās 

vadības zinātnes jomas 

svarīgāko jēdzienu un 

likumsakarību izpratni. 

Spēj parādīt organizācijas, 

operāciju un tehnoloģisko 

inovāciju vadības jomas 

svarīgāko jēdzienu un 

likumsakarību izpratni. 

Praktiskās 

nodarbības, 

eksāmens 

Praktiskās 

nodarbības, 

eksāmens 

Prasmes: 

Spēj formulēt un analītiski 

aprakstīt vadības zinātnes 

informāciju, problēmas un 

risinājumus, tos izskaidrot 

un argumentēti diskutēt par 

tiem gan ar speciālistiem, 

gan ar nespeciālistiem. 

Spēj formulēt un analītiski 

aprakstīt organizācijas, 

operāciju un tehnoloģisko 

inovāciju vadības jomas 

informāciju, problēmas un 

risinājumus, tos izskaidrot un 

argumentēti diskutēt par tiem 

gan ar speciālistiem, gan ar 

nespeciālistiem. 

Praktiskās 

nodarbības, 

eksāmens 

Praktiskās 

nodarbības, 

eksāmens 

Kompetence: 

Spēj pieņemt lēmumus un 

risināt problēmas vadības 

zinātnes jomā 

Spēj pieņemt lēmumus un 

risināt problēmas 

organizācijas, operāciju un 

tehnoloģisko inovāciju 

vadības jomā 

Praktiskās 

nodarbības, 

eksāmens 

Praktiskās 

nodarbības, 

eksāmens 

 

Kursa saturs  

N.p. k. Kursa saturs (atbilstoši studiju kursa apjomam un nosaukumam 

plānotās tēmas) 

Kontakt- 

stundu 

skaits 

P  N  

1. Organizāciju veidi. Mērogojamība. Biznesa modeļi. 8 3 

2. Operāciju pētīšana. Plānošana. Prioritāšu noteikšana. 8 2 



3. Tehnoloģiskās inovācijas. Tehnoloģijas gatavības līmeņi. 8 2 

4. Jaunuzņēmumi un augoši uzņēmumi. Gadījuma izpēte: Biznesa 

attīstība. 

8 2 

5. Spējās izstrādes metode. Gadījuma izpēte: Trello projektu 

pārvaldības platforma. 

8 3 

6. Pārvaldība. Procesi. Gadījuma izpēte: Darba ētika. 8 3 

7. Resursi. Gadījuma izpēte: Finanses. 8 3 

8. Projekti un uzdevumi. Mērķi un stratēģija. Riski. 8 2 

 

Studējošo patstāvīgais darbs: 

Patstāvīgā darba veids   Apjoms stundās 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

1. Teorētiskās u.c. norādītās 

literatūras izpēte un analīze 

24 48 

2. 1 prezentācijas sagatavošana 8 28 

3. Gatavošanās eksāmenam 64 64 

Pārbaudes forma: eksāmens 

 

Studiju rezultātu vērtēšana 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1. līdzdalības lekcijās un aktivitātes 

praktiskajās nodarbībās – 0%; 

2. vērtējuma par 1 prezentāciju – 50%; 

3. gala eksāmena novērtējuma – 50% 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1. līdzdalības lekcijās un aktivitātes 

praktiskajās nodarbībās – 0%; 

2. vērtējuma par 1 prezentāciju – 50%; 

3. gala eksāmena novērtējuma – 50% 

Noslēguma pārbaudījuma prasības: vērtējums par sagatavoto prezentāciju. 

 

Literatūra: 

I Mācību grāmatas  

1. Pauli, G. (2018). Zilā ekonomika 3.0. Rīga : Zvaigzne ABC. 

2. Maital S., Seshadri D. V. R. (2012). Innovation management. SAGA Publication Pvt. 

Ltd. p.584. 

II Papildliteratūra  

1. Dodgson, M., Gann, D., Salter, A. (2008). The Management of Technological 

Innovation. Strategy and Practice. Oxford University Press. 

https://www.academia.edu/36044416/Management_of_Technological_Innovation  

2. Shane, S. (2008). Handbook of Technology and Innovation Management. John Wiley 

& Sons, Ltd. http://maryannfeldman.web.unc.edu/files/2011/11/Contribution-of-

Public-Entities_2008.pdf  

3. Autoru kolektīvs (2018). Inovatīvi risinājumi ceļā uz ilgtspēju: sabiedrība, 

ekonomika, vide. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds. 



4. Henry C. Lucas, Jr. (2009). Information Technology for Management. 

http://www.bigbook.or.kr/bbs/data/file/bo01/1535291005_ujG29RvN_Information_

Technology_for_Management_Henry_Lucas.pdf  

III Interneta resursi 

1. How to Manage Innovation in Your Organisation | Dr. David Cropley | Live Webinar 

https://www.youtube.com/watch?v=7qRYESxJR5g 

2. http://www.innovation-portal.info/ 

 

  



Studiju kursa nosaukums – E-KOMERCIJA UN INTERNETA MĀRKETINGS /  

E-COMMERCE AND INTERNET MARKETING                   

Kredītpunkti: 4 

ECTS kredītpunkti: 6 

Kopējais stundu skaits: 160 

Lekciju skaits: pilna laika (32), nepilna laika (10) 

Semināru, praktisko darbu stundu skaits: pilna laika (32), nepilna laika (10) 

Stundu skaits patstāvīgajam darbam: pilna laika (96), nepilna laika (140) 

Prasības studiju kursu apguves uzsākšanai: Uzņēmējdarbība, Mārketinga vadība 

Kursa anotācija: Studiju kursa mērķis - apgūt izpratni par e-komercijas un interneta 

mārketinga būtību un likumsakarībām, norēķinu iespējām e-komercijā un e-komercijas 

tiesisko regulējumu. Apgūstot studiju kursu studenti spēs analizēt un novērtēt uzņēmuma 

darbību e-vidē, t.sk. novērtēt biznesa uzsākšanu e-vidē, e-komercijā izmantotās maksājumu 

sistēmas, interneta mārketinga risinājumus un e-komercijas tiesisko vidi. Studiju kursa 

mērķis: sniegt izpratni par e-komercijas un interneta mārketinga risinājumiem ekonomikas 

globalizācijas kontekstā, attīstīt iemaņas un prasmes novērtēt uzņēmuma darbību e-vidē.     

 

Studiju rezultāti: 

Studiju programmas 

studiju rezultāti 

Studiju kursa plānotie studiju 

rezultāti studiju programmas 

studiju rezultātu sasniegšanai 

(studējošais kursa noslēgumā 

spēj) 

Studiju rezultātu pārbaudes 

forma 

Pilna laika 

studijas 

Nepilna laika 

studijas 

Zināšanas: 

Spēj parādīt  vadības 

zinātnes raksturīgās 

pamata un specializētas 

zināšanas un šo zināšanu 

kritisku izpratni,  no 

kurām daļa zināšanu 

atbilst attiecīgās zinātnes 

nozares vai profesijas 

augstāko sasniegumu 

līmenim.  

Spēj parādīt attiecīgās  

vadības zinātnes jomas 

svarīgāko jēdzienu un 

likumsakarību izpratni 

Spēj parādīt e-komercijas un 

interneta mārketinga attīstības 

tendenču izpratni.   

Spēj parādīt e-komercijas un 

interneta mārketinga  svarīgāko 

jēdzienu un likumsakarību 

izpratni 

Praktiskās 

nodarbības, 

patstāvīgais 

darbs, 

kontroldarbi, 

eksāmens 

Patstāvīgais 

darbs, 

kontroldarbi, 

eksāmens 



Prasmes: 

Spēj, izmantojot apgūtos 

teorētiskos pamatus un 

prasmes, veikt 

profesionālu, 

māksliniecisku, inovatīvu 

vai pētniecisku darbību. 

Spēj formulēt un analītiski 

aprakstīt vadības zinātnes 

informāciju, problēmas un 

risinājumus, tos izskaidrot 

un argumentēti diskutēt 

par tiem gan ar 

speciālistiem, gan ar 

nespeciālistiem 

Spēj pētīt e-komercijas 

uzņēmumu darbību e-vidē. 

Spēj formulēt un analītiski 

aprakstīt biznesa uzsākšanu e-

vidē, maksājumu sistēmas, 

tiesisko vidi un interneta 

mārketinga pielietošanas 

iespējas.  

Praktiskās 

nodarbības, 

patstāvīgais 

darbs, 

kontroldarbi, 

eksāmens 

Patstāvīgais 

darbs, 

kontroldarbi, 

eksāmens 

Kompetence: 

 Spēj patstāvīgi iegūt, 

atlasīt un analizēt 

informāciju un to 

izmantot. 

Spēj patstāvīgi analizēt interneta 

mārketinga instrumentus un 

novērtēt to izmantošanas 

iespējas uzņēmuma virzībai e-

vidē. 

Praktiskās 

nodarbības 

Patstāvīgais 

darbs, 

kontroldarbi, 

eksāmens 

 

Kursa saturs  

N.p. 

k. 

Kursa saturs (atbilstoši studiju kursa apjomam un nosaukumam 

plānotās tēmas) 

Kontaktstundu 

skaits 

P N 

1.  Digitalizācija un e-komercija 8 3 

2.  Biznesa uzsākšana interneta vidē 8 3 

3.  E-komercijā izmantotās maksājumu sistēmas 6 2 

4.  Interneta mārketinga risinājumi e-komercijā 38  

4.1. Ievads interneta mārketingā 4 1 

4.2. Digitālās komunikācijas mērķa auditorijas noteikšana 4 1 

4.3. Mājaslapas / internetveikala dizains 4 1 

4.4. Satura mārketings 4 1 

4.5 E-pasta mārketings  4 1 

4.6. Meklētājprogrammu mārketings 4 1 

4.7. Sociālo tīklu mārketings 10 4 

4.8. Interneta mārketinga stratēģija  4 1 

5.  E-komercijas tiesiskais regulējums 4 1 

 

 



Studējošo patstāvīgais darbs 

Patstāvīgā darba veids 

Apjoms stundās 

Pilna laika 

studijas 

Nepilna laika 

studijas 

E-komercijas un interneta mārketinga kategoriju 

un likumsakarību teorētiska izpēte  

21 30 

E-komercijas uzņēmumu darbības un interneta 

mārketinga aktivitāšu izpēte 

30 35 

Internetveikala prototipa izstrāde 15 25 

Gatavošanās kontroldarbiem 15 25 

Gatavošanās studiju kursa eksāmenam 15 25 

Pārbaudes forma: eksāmens  

  

Studiju rezultātu vērtēšana 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1. aktīvas dalības praktiskajās nodarbības un 

vērtējuma par praktisko darbu izpildi - 

10%; 

2. vērtējuma par 2 kontroldarbiem  - 20 %; 

3. patstāvīgā darba novērtējuma - 20 %; 

4. eksāmena  novērtējuma - 50 % 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1. aktīvas dalības nodarbībās - 10 %; 

2. vērtējuma par 2 kontroldarbiem – 

20%; 

3. patstāvīgā darba novērtējuma - 20 %; 

4. eksāmena novērtējuma - 50 % 

Noslēguma pārbaudījuma prasības: rakstisks eksāmens, ietver atvērtus un slēgtus testa 

jautājumus. 

 

Literatūra: 

I Mācību grāmatas  

1. Chaffey, D., Ellis-Chadwick, F. (2016). Digital marketing. Strategy, implementation 

and practice (6th ed.). Pearson Education Limited. Retrieved from: http://hoc-

enews.com/wp-

content/uploads/2019/08/Pearson.Digital.Marketing.6th.Edition.1292077611.pdf 

2. Schneider, G. (2017). Electronic Commerce (12th ed.). Cengage Learning. 

3. Stokes, R. (2018).  eMarketing. The essential guide to marketing in a digital world 

(6th  ed.).  The Red & Yellow Creative School of Business. Retrieved from 

https://www.redandyellow.co.za/content/uploads/2017/11/Red-Yellow-eMarketing-

Textbook_Beta.pdf 

II Papildliteratūra  

1. Jones, A., Malczyk, A., Beneke, J. (2011). Internet Marketing: a highly practical 

guide to every aspect of internet marketing. Textbook. University of Cape 

Town.Retrieved from https://vula.uct.ac.za/access/content/group/95dfae58-9991-

4317-8a1d-

e2d58f80b3a3/Published%20OER%20UCT%20Resources/Internet%20Marketing%2

0textbook.pdf 

2. Kütz, M. (2016). Introduction to E-commerce: Combining Business and Information 

Technology (1st ed.). The eBook Company.. Retrieved from  https://irp-

cdn.multiscreensite.com/1c74f035/files/uploaded/introduction-to-e-commerce.pdf 

http://hoc-enews.com/wp-content/uploads/2019/08/Pearson.Digital.Marketing.6th.Edition.1292077611.pdf
https://www.redandyellow.co.za/content/uploads/2017/11/Red-Yellow-eMarketing-Textbook_Beta.pdf
https://www.redandyellow.co.za/content/uploads/2017/11/Red-Yellow-eMarketing-Textbook_Beta.pdf
https://vula.uct.ac.za/access/content/group/95dfae58-9991-4317-8a1d-e2d58f80b3a3/Published%20OER%20UCT%20Resources/Internet%20Marketing%20textbook.pdf


3. Lipschultz, J.H. (2018). Social Media Communication Concepts, Practices, Data, 

Law and Ethics (2nd ed.). Routledge, Taylor & Francis Group.  

4. Tassabehji, R. (2003). Applying e-commerce in business. Sage Publications Ltd. 

retrieved from https://epdf.pub/search/Applying+E-Commerce+i   

5. Turban, E., King, D., Lee, J.K., Liang, T-P., Turban, D.C. (2015). Electronic 

Commerce. A Managerial and Social Networks Perspective (8th ed.). Springer 

International Publishing Switzerland. Retrieved from 

https://sabraz.files.wordpress.com/2017/08/e-commerce-turban.pdf  

III Interneta resursi  

1. https://www.smartinsights.com/  

2. https://contentmarketinginstitute.com/  

3. https://www.practicalecommerce.com/  

4. https://www.ecommercefuel.com/  
  

https://sabraz.files.wordpress.com/2017/08/e-commerce-turban.pdf


Kursa nosaukums: ILGTSPĒJĪGA TŪRISMA ATTĪSTĪBA/ SUSTAINABLE 

TOURISM POLICY AND STRATEGIES  

Kredītpunkti: 2  

ECTS kredītpunkti: 3  

Kopējais stundu skaits: 80 

Lekciju stundu skaits: pilna laika (16), nepilna laika (5) 

Semināru, praktisko darbu stundu skaits: pilna laika (16), nepilna laika (5) 

Stundu skaits patstāvīgajam darbam: pilna laika (48), nepilna laika (70) 

Prasības studiju kursa apguves uzsākšanai: Menedžmenta pamati, Mikroekonomika, 

Makroekonomika. 

Kursa anotācija: Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar ilgtspējīga tūrisma indikatoriem, 

principiem un attīstības iespējām. Ilgtspējīga tūrisma ietekme uz ekonomiku, sabiedrību un 

vidi. Konkurētspējīgu priekšrocību attīstības iespējas ilgtspējīgā tūrismā. 

 

Studiju rezultāti: 

 

Studiju programmas 

studiju rezultāti 

Studiju kursa plānotie studiju 

rezultāti studiju programmas 

studiju rezultātu sasniegšanai 

(studējošais kursa noslēgumā 

spēj) 

Studiju rezultātu pārbaudes 

forma 

Pilna laika 

studijas 

Nepilna laika 

studijas 

Zināšanas: 

Spēj parādīt attiecīgās 

vadības zinātnes jomas 

svarīgāko jēdzienu un 

likumsakarību izpratni. 

Spēj parādīt tūrisma 

uzņēmējdarbības  vadīšanas 

svarīgāko   jēdzienu un 

likumsakarību izpratni 

Kontroldarbs, 

eksāmens 

Kontroldarbs, 

eksāmens 

Prasmes:  

Spēj, izmantojot apgūtos 

teorētiskos pamatus un 

prasmes, veikt 

profesionālu, inovatīvu 

vai pētniecisku darbību. 

Izmantojot apgūtos 

stratēģiskās vadīšanas 

teorētiskos pamatus, spēj 

pētīt tūrisma 

uzņēmējdarbības vadīšanas 

procesus 

Situāciju 

analīze, 

eksāmens 

Situāciju 

analīze, 

kontroldarbs, 

eksāmens 

Kompetence: 

Spēj patstāvīgi iegūt, 

atlasīt un analizēt 

informāciju un to 

izmantot. 

Spēj pieņemt lēmumus un 

risināt problēmas vadības 

zinātnes jomā. 

Spēj izvērtēt savas 

profesionālās darbības 

ietekmi uz vidi un 

sabiedrību. 

Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt 

un analizēt informāciju, kas 

skar tūrisma uzņēmējdar-

bības vadīšanu, un to 

izmantot. 

Spēj pieņemt lēmumus un 

risināt uzņēmējdarbības 

vadīšanas problēmas 

tūrisma jomā. 

Spēj izvērtēt tūrisma 

uzņēmējdarbības ietekmi uz 

vidi un sabiedrību. 

Situāciju 

analīze, 

prezentācija, 

kontroldarbs, 

eksāmens 

Situāciju 

analīze, 

prezentācija, 

kontroldarbs, 

eksāmens 

 

  



Kursa saturs 

Nr. Kursa saturs (atbilstoši studiju kursa apjomam un nosaukumam 

plānotās tēmas) 

Kontaktstundu 

skaits 

P N 

1. Ievads ilgtspējīgā tūrisma attīstībā, ilgtspējīga tūrisma politikā un 

stratēģijās. Ilgtspējas nozīme viesmīlības nozarē. Ceļojumu un 

tūrisma konkurētspējas ziņojums 2019. Latvijas ilgtspējīgas attīstības 

stratēģija 2030. 

4 0.5 

2. Tūrisma pozitīvā un negatīvā ietekme. Ilgtspējība. Ilgtspējīga 

ekonomiskā izaugsme. Ilgtspējas rādītāji. Ilgtspējības principi. 

4 0.5 

3. Tūrisma ekonomiskais iespaids. 4 0.5 

4. Tūrisma ietekme uz vidi. Ilgtspējīgs tūrisms aizsargājamās teritorijās. 

Ekotūrisms un ilgtspēja. Ūdens tūrisms un ilgtspējība. 

4 0.5 

5. Tūrisma sociālā ietekme. Ilgtspējīgs kultūras tūrisms. 4 0,5 

6. Tūrisma produktu konkurētspēja un ilgtspējība. 

Konkurētspējīgās priekšrocības izveidošana un uzturēšanas iespējas.. 
4 0,5 

7. Ilgtspējīga tūrisma politika. Ilgtspējīga tūrisma politika Latvijā. Tūrisma  

attīstības tiesiskais pamats un tā saistība ar tūrisma ilgtspējību Latvijā 
2  

8. Jauna ilgtspējīga, konkurētspējīga tūrisma produkta izveide 6 2 

 

Patstāvīgais darbs 

Patstāvīgā darba veids  Apjoms stundās 

Pilna laika Nepilna laika 

Gatavošanās kolokvijiem, semināriem un citām 

praktiskām nodarbībām: 

- tūrisma produktu ilgtspējas principi; 

- tūrisma ekonomiskā ietekme; 

- tūrisma ekoloģiskā ietekme; 

- tūrisma sociālā ietekme 

24 20 

Jauna ilgtspējīga tūrisma produkta koncepcijas 

izstrāde (projekta darbs) 

24 50 

Pārbaudes forma: eksāmens 

 

Studiju rezultātu vērtēšana 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1. dalības kolokvijos, semināros, praktiskās 

nodarbībās - līdz 40%; 

2. projekta darba novērtējuma - līdz 60% 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1. dalības kolokvijos, semināros, praktiskās 

nodarbībās - līdz 40%; 

2. projekta darba novērtējuma - līdz 60% 

Prasības gala pārbaudījumam: pilnīga visu patstāvīgo darbu veikšana, obligātās literatūras 

izpēte un jaunas ilgtspējīga tūrisma produkta koncepcijas izstrāde. 

 

 



Literatūra: 

I Mācību grāmatas  

1. Alexandra Coghlan (2019) An Introduction to Sustainable Tourism. ISBN: 

9781911396734 HBK; 9781911396741 PBK; 9781911396758 eBook 

2. Environment and sustainable development 

Academic Press of University of Latvia, 2010. 300 lpp 

3. Murty, M. N. (2009). Environment, sustainable development, and well-being 

Oxford University Press, 2009. xviii, 275 p. 

II. Papildliteratūra 

1. Kopnina, Shoreman-Ouimet,E (2015) Sustainability 

2. Elgar, E (2005).The economics of tourism and sustainable development. 

3. Sustainable Development in a Dynamic World. The World Bank*Oxford 

University Press, [2002]. 250 p. 

4. Weaver, David (2006) Sustainable tourism Elsevier Butterworth-Heinemann, 2006.  

240 p. 

5. Maharaj Vijay Reddy, Keith Wilkes (2015). Tourism in the green economy. 

Routledge,London and New Yourk. 

6. Tūrisma likums. 

7. Aizsargjoslu likums 

III. Internet resursi 

1. EBSCO, Research gate.net Web of science, SCOPUS data basis 

2. Tracy Berno, Kelly S. Bricker (2001).Sustainable tourim development: The long 

road from theory to practice . Retrieved from: 

.https://www.researchgate.net/publication/266499417Sustainable_tourism_developm

ent_The_long_road_from_theory_to_practice 
 

  



Studiju kursa nosaukums – PĀRTIKAS UN DZĒRIENU VADĪBA/ FOOD AND 

BEVERAGE MANAGEMENT         

Kredītpunkti: 4 

ECTS kredītpunkti: 6 

Kopējais stundu skaits: 160 

Lekciju skaits: pilna laika (32), nepilna laika (10) 

Semināru, praktisko darbu stundu skaits: pilna laika (32), nepilna laika (10) 

Stundu skaits patstāvīgajam darbam: pilna laika (96), nepilna laika (140) 

Prasības studiju kursu apguves uzsākšanai: Vadības principi, Uzņēmējdarbība 

Kursa anotācija: Kurss sniedz zināšanas par ēdināšanas uzņēmumu vietu viesmīlības 

industrijā. Ēdināšanas vietu klasifikācija. Sabiedriskās ēdināšanas attīstību un attīstības 

virzieniem  Eiropā, globalizāciju , tradīciju maiņu. Sabiedriskās ēdināšanas sektors Latvijā. 

Studentiem tiek sniegtas zināšanas par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas procesu. 

ēdināšanas uzņēmuma darbības vidi veidojošie elementi, uzņēmējdarbības plānošanas, 

organizēšanas un finansēšanas pamatprincipi, uzsverot tirgus pētījumu nozīmi saimnieciskās 

darbības lēmumu pieņemšanā. 

Studiju kursa mērķis: apgūt pārtikas un dzērienu pārvaldības teoriju un praksi. 

 

Studiju rezultāti: 

Studiju programmas studiju 

rezultāti 

Studiju kursa plānotie studiju 

rezultāti studiju programmas 

studiju rezultātu sasniegšanai 

(studējošais kursa noslēgumā 

spēj) 

Studiju rezultātu pārbaudes forma 

 Pilna laika 

studijas 

Nepilna laika 

studijas 

Zināšanas: 

Spēj parādīt vadības 

zinātnes raksturīgās pamata 

un specializētas zināšanas 

un šo zināšanu kritisku 

izpratni, no kurām daļa 

zināšanu atbilst attiecīgās 

zinātnes nozares vai 

profesijas augstāko 

sasniegumu līmenim. 

Spēj parādīt attiecīgās 

vadības zinātnes jomas 

svarīgāko jēdzienu un 

likumsakarību izpratni. 

Izprast ēdināšanas nozares 

attīstību Latvijā un pasaulē, 

spēj analizēt ekonomiskajā 

un starptautiskajā vidē 

notiekošos procesus un 

pieņemt lēmumus atbilstoši 

izmaiņām. 

Izprast viesmīlības industrijas 

mērķi un specifiku, 

ēdināšanas pakalpojumu 

daudzveidību un struktūru. 

Izprast ēdināšanas 

pakalpojuma būtību, veidus, 

klasifikāciju, standartizāciju 

un kvalitātes prasības. 

Lekcijas, 

prezentācijas, 

semināri, 

grupu darbs, 

praktiskās 

nodarbības, 

patstāvīgais 

darbs pētot 

nozares 

informāciju 

(referāts), 

lekcijas, 

kontroldarbs, 

eksāmens 

Lekcijas, 

prezentācijas, 

semināri, 

grupu darbs, 

praktiskās 

nodarbības, 

patstāvīgais 

darbs pētot 

nozares 

informāciju 

(referāts), 

lekcijas, 

kontroldarbs, 

eksāmens 



Prasmes: 

Spēj formulēt un analītiski 

aprakstīt vadības zinātnes 

informāciju, problēmas un 

risinājumus, tos izskaidrot 

un argumentēti diskutēt par 

tiem gan ar speciālistiem, 

gan ar nespeciālistiem. 

Spēj parādīt zinātnisku 

pieeju problēmu risināšanā, 

uzņemties atbildību un 

iniciatīvu, veicot darbu 

individuāli, komandā vai 

vadot citu cilvēku darbu. 

Spēj pieņemt lēmumus un 

rast radošus risinājumus 

mainīgos vai neskaidros 

apstākļos. 

Spēj plānot, prognozēt, 

organizēt  ēdināšanas 

pakalpojumu aktivitātes 

atbilstoši izvirzītajiem 

mērķiem, ekonomiskajai 

videi un situācijai darba tirgū. 

Pārzina ēdināšanas 

uzņēmumu dienestu darbību, 

spēj noteikt atbilstošo 

organizatoriskās struktūras 

veidu. 

Pārzina ēdināšanas 

uzņēmumu resursus un 

spēj noteikt vajadzības un 

pieņemt lēmumus to 

efektīvā izmantošanā. 

Praktiskās 

nodarbības, 

praktiskie 

uzdevumi, 

patstāvīgais 

darbs 

 

 

Praktiskās 

nodarbības, 

praktiskie 

uzdevumi, 

patstāvīgais 

darbs 

 

 

Kompetence: 

Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt 

un analizēt informāciju un 

to izmantot. 

Spēj pieņemt lēmumus un 

risināt problēmas vadības 

zinātnes jomā. 

Spēj analizēt, sistematizēt, 

sintezēt un integrēt 

ēdināšanas uzņēmumu 

darbībai nepieciešamo 

informāciju. 

Tehnoloģiska 

projekta 

izstrāde un 

prezentācija 

Tehnoloģiska 

projekta izstrāde 

un prezentācija 

 

Kursa saturs  

N.p. k. Kursa saturs (atbilstoši studiju kursa apjomam un nosaukumam 

plānotās tēmas) 

Kontaktstundu 

skaits 

P N 

1. Ievads 

Sabiedriskās ēdināšanas attīstība un attīstības virzieni Eiropā.  

Globalizācija un tradīciju maiņa. Sabiedriskās ēdināšanas sektors 

Latvijā. 

2 1 

2. Ēdināšanas uzņēmumu klasifikācija, funkcijas, tiesiskais 

nodrošinājums. 

4 1 

3. Ēdināšanas  uzņēmējdarbības process un tā  vadības  elementi:  

plānošana,  organizēšana,  kontrole,  finansiālie aspekti. 

4 2 

4. Ražošanas procesa organizācija.  

Ēdināšanas servisa organizācija 

Sagādes  organizācija (iepirkšanas procedūra, dzērienu iepirkšana 

un tās specifika, produkcijas saņemšana, uzglabāšana un 

izsniegšana, pārtikas produktu un dzērienu inventarizācija. 

Ēdienkaršu izveides galvenie principi (tipi, saturs, u.t.t) 

Ēdienu un dzērienu ražošanas metodes 

Ēdināšanas servisa iespēju plānošana, ēdināšanas servisa metodes 

un to klasifikācija. 

Dzērienu servisa metodes un to klasifikācija. 

30 8 



5. Kontrole 

Kontroles būtība. 

Ēdienu un dzērienu ražošanas kontrole un kontroles nepieciešamība 

Ēdienu un dzērienu kontroles metodes  

Ēdienu un dzērienu ieņēmumu, izdevumu kontrole un kontroles 

sistēmas . 

4 2 

6. Finansiālie aspekti ēdināšanas uzņēmumā .  

Apsvērumi cenas veidošanā, 

Ēdienkartes cenas. 

4 2 

7. Ēdināšanas uzņēmuma mārketinga vadība . 6 2 

8. Kvalitātes vadība ēdināšanas uzņēmumos. 6 1 

9. Ēdināšanas vadības aspekti viesnīcās un restorānos 2 1 

 

Studējošo patstāvīgais darbs: 

Patstāvīgā darba veids  Apjoms stundās 

Pilna laika 

studijas 

Nepilna laika 

studijas 

Prezentāciju sagatavošana par teorētiskiem jautājumiem un 

praktiskiem uzdevumiem. 

15 30 

Gatavošanās semināriem 4. Prezentāciju sagatavošana. 

Diskusijas. 

21 20 

Gatavošanās praktiskajām nodarbībām laboratorijā 

(praktisko nodarbību apraksti) 

20 40 

Gatavošanās kontroldarbiem 10 20 

Gatavošanās eksāmenam: Ēdināšanas uzņēmuma izveides 

tehnoloģiskā projekta izstrāde. 

30 30 

Pārbaudes forma: eksāmens  

 

Studiju rezultātu vērtēšana 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

100% FE  = 40%(R+PA+P +K) + 60%  E,  

kur 

FE – Gala vērtējums 

R- pētījums (nozares literatūras izpēte un 

analīze) 

PA -Vidējais praktisko darbu vērtējums 

K – Vidējais 2 kontroldarbu vērtējums 

P- prezentāciju vērtējums 

E-Eksāmena vērtējums 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

100% FE  = 40%(R+PA+P+K) + 60%  E,  

kur 

FE – Gala vērtējums 

R- pētījums (nozares literatūras izpēte un 

analīze) 

PA -Vidējais praktisko darbu vērtējums 

K-Vidējais 2 kontroldarbu vērtējums 

P- prezentāciju vērtējums 

E-Eksāmena vērtējums 

Noslēguma pārbaudījuma prasības: sekmīgi nokārtoti kontroldarbi, aktīva dalība 

praktiskajos darbos, izstrādāts un prezentēts Jaunas ēdināšanas uzņēmuma tehnoloģiskais 

projekts. 



Literatūra  

I Mācību grāmatas 

1. Drummond E. K., Brefere M.L. (2013). Nutrition for Foodservice and Culinary 

Professionals, 8th edition. 480 lpp. 

http://en.bookfi.net/s/?q=Drummond+E.+K.%2C+Brefere+M.L.+%282013%29.+Nu

trition+for+Foodservice+and+Culinary+Professionals%2C+8th+edition.+480+lpp.&

t=0; 

2. Millere I.(2017) Ēdināšanas uzņēmuma vadītāja rokasgrāmata. Rīga, LLU, 2017. –

175lpp https://llufb.llu.lv/LLUgramatas/PTF/Edinasanas_uzn_vad_rokasgramata.pdf 

3. Sjomina ,  J. (2011).  Darba organizācija ēdināšanas uzņēmumos .Mācību līdzeklis 

darba organizācijai ēdināšanas uzñémumos http://www.rtt.edu.lv/spaw/uploads/files/ 

darba%20org%20jauns.pdf 

II Papildliteratūra  

1. Bidzāne S. Ēdināšanas uznēmumu aprīkojums. Rīga: Jumava, 2000. – 146 lpp. 

2. Cousins J. A., Lillicrap D. R. (2010). Food and Beverage Sevice. London: Hodder 

Education, 452 lpp. 

http://en.bookfi.net/s/?q=%09+Cousins+J.+A.%2C+Lillicrap+D.+R.+%282010%29.

+Food+and+Beverage+Sevice.+London%3A+Hodder+Education%2C+452+lpp.&t=

0 

3. Dahmer S.J., Kahl K.W. (2009). Restaurant Service Basics. 2 nd ed., 

JohnWiley&Sons, 196 lpp. 

http://en.bookfi.net/s/?q=%09Dahmer+S.J.%2C+Kahl+K.W.+%282009%29.+Restau

rant+Service+Basics.+2+nd+ed.%2C+JohnWiley%26Sons%2C+196+lpp+&t=0;Kar

en_Eich_Drummond,_Lisa_M._Brefere]_Nutrition_f(BookFi).pdf 

4. Vanaga V. Galda klāšanas pamatprincipi. Mācību palīglīdzeklis praktisko iemaņu 

apgūšanai: Rīga, 1999. - 48 lpp. 

5. Vanaga V. Viesu apkalpošana. Mācību līdzeklis. R.:Turības mācību centrs, 2000.-

152 lpp. 

III Internet resursi  

1. Food Service Europe 

www.foodserviceeurope.org/http://www.foodserviceeurope.org/ 

2. Food Standards Agency https://howtorunapub.co.uk/no-hiding-place-for-poor-food-

hygiene/ 

3. International Hotel & Restaurant Association http://www.ih-ra.com/ 

4. www.horeca.lv 
 

  

https://llufb.llu.lv/LLUgramatas/PTF/Edinasanas_uzn_vad_rokasgramata.pdf
http://www.rtt.edu.lv/spaw/uploads/files/%20darba%20org%20jauns.pdf
http://www.rtt.edu.lv/spaw/uploads/files/%20darba%20org%20jauns.pdf
http://en.bookfi.net/s/?q=%09+Cousins+J.+A.%2C+Lillicrap+D.+R.+%282010%29.+Food+and+Beverage+Sevice.+London%3A+Hodder+Education%2C+452+lpp.&t=0
http://en.bookfi.net/s/?q=%09+Cousins+J.+A.%2C+Lillicrap+D.+R.+%282010%29.+Food+and+Beverage+Sevice.+London%3A+Hodder+Education%2C+452+lpp.&t=0
http://en.bookfi.net/s/?q=%09Dahmer+S.J.%2C+Kahl+K.W.+%282009%29.+Restaurant+Service+Basics.+2+nd+ed.%2C+JohnWiley%26Sons%2C+196+lpp+&t=0
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https://howtorunapub.co.uk/no-hiding-place-for-poor-food-hygiene/
http://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=11&cad=rja&ved=0CGsQFjAK&url=http%3A%2F%2Fwww.ih-ra.com%2F&ei=W1YkUpC4JcXVtAbx0YCwAQ&usg=AFQjCNGc4RHXQoBJNsv60rRb9h1IXR9E9Q&bvm=bv.51495398,d.Yms
http://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=11&cad=rja&ved=0CGsQFjAK&url=http%3A%2F%2Fwww.ih-ra.com%2F&ei=W1YkUpC4JcXVtAbx0YCwAQ&usg=AFQjCNGc4RHXQoBJNsv60rRb9h1IXR9E9Q&bvm=bv.51495398,d.Yms


Studiju kursa nosaukums – VIESNĪCU VADĪBA/ HOTEL MANAGEMENT 

Kredītpunkti: 4 

ECTS kredītpunkti: 6 

Kopējais stundu skaits: 160 

Lekciju skaits: pilna laika (32); nepilna laika (10) 

Semināru, praktisko darbu stundu skaits: pilna laika (32), nepilna laika (10) 

Stundu skaits patstāvīgajam darbam: pilna laika (96), nepilna laika (140) 

Prasības studiju kursu apguves uzsākšanai: Vadības principi, Uzņēmējdarbība 

Kursa anotācija: Sudiju kursa mērķis - veicinat studentu izpratni par viesnīcu būtību, to 

daudzveidību, kopīgo un atšķirīgo piedāvājumā. Studenti tiks iepazīstināti ar viesnīcu 

attīstību pasaulē un Latvijā, likumdošanu, klasifikāciju, standartizāciju un kvalitātes 

prasībām. Īpaša uzmanība tiks pievērsta viesnīcu darba organizācijai, procesu plānošanai, 

vadīšanai, norisei, kontrolei. 

 

Studiju rezultāti: 

Studiju programmas studiju 

rezultāti 

Studiju kursa plānotie studiju 

rezultāti studiju programmas 

studiju rezultātu sasniegšanai 

(studējošais kursa noslēgumā 

spēj) 

Studiju rezultātu pārbaudes 

forma 

 Pilna laika 

studijas 

Nepilna laika 

studijas 

Zināšanas: 

Spēj parādīt vadības zinātnes 

raksturīgās pamata un 

specializētas zināšanas un šo 

zināšanu kritisku izpratni, no 

kurām daļa zināšanu atbilst 

attiecīgās zinātnes nozares 

vai profesijas augstāko 

sasniegumu līmenim. 

Spēj parādīt attiecīgās 

vadības zinātnes jomas 

svarīgāko jēdzienu un 

likumsakarību izpratni. 

Izprast viesnīcu nozares 

attīstību Latvijā un pasaulē, 

spēj analizēt ekonomiskajā un 

starptautiskajā vidē notiekošos 

procesus un pieņemt lēmumus 

atbilstoši izmaiņām. 

Praktiskie 

uzdevumi, 

patstāvīgais 

darbs, 

tests 

 

Praktiskie 

uzdevumi, 

patstāvīgais 

darbs, 

tests 

 

Izprast viesmīlības industrijas 

mērķi un specifiku, viesnīcu 

daudzveidību un struktūru. 

Izprast viesnīcas būtību, 

veidus, klasifikāciju, 

standartizāciju un kvalitātes 

prasības. 

Praktiskie 

uzdevumi, 

patstāvīgais 

darbs, 

tests 

 

Praktiskie 

uzdevumi, 

patstāvīgais 

darbs, 

tests 

 

Prasmes: 

Spēj formulēt un analītiski 

aprakstīt vadības zinātnes 

informāciju, problēmas un 

risinājumus, tos izskaidrot un 

argumentēti diskutēt par tiem 

gan ar speciālistiem, gan ar 

nespeciālistiem. 

Spēj parādīt zinātnisku 

pieeju problēmu risināšanā, 

uzņemties atbildību un 

iniciatīvu, veicot darbu 

individuāli, komandā vai 

vadot citu cilvēku darbu. 

Spēj pieņemt lēmumus un 

rast radošus risinājumus 

mainīgos vai neskaidros 

apstākļos. 

Spēj plānot, prognozēt, 

organizēt viesnīcu aktivitātes 

atbilstoši izvirzītajiem 

mērķiem, ekonomiskajai videi 

un situācijai darba tirgū; 

Praktiskie 

uzdevumi, 

patstāvīgais 

darbs 

 

Praktiskie 

uzdevumi, 

patstāvīgais 

darbs 

 

Pārzina viesnīcas dienestu 

darbību, spēj noteikt atbilstošo 

organizatoriskās struktūras 

veidu. 

Praktiskie 

uzdevumi, 

patstāvīgais 

darbs, 

tests  

 

Praktiskie 

uzdevumi, 

patstāvīgais 

darbs, 

tests 

 

Pārzina viesnīcas resursus 

un spēj noteikt vajadzības 

un pieņemt lēmumus to 

efektīvā izmantošanā. 

Praktiskie 

uzdevumi, 

patstāvīgais 

darbs 

Praktiskie 

uzdevumi, 

patstāvīgais 

darbs 



Kompetence: 

Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt 

un analizēt informāciju un to 

izmantot. 

Spēj pieņemt lēmumus un 

risināt problēmas vadības 

zinātnes jomā. 

Spēj analizēt, sistematizēt, 

sintezēt un integrēt viesnīcu 

darbībai nepieciešamo 

informāciju. 

Praktiskie 

uzdevumi, 

patstāvīgais 

darbs, 

eksāmens 

 

Praktiskie 

uzdevumi, 

patstāvīgais 

darbs, 

eksāmens 

 

 

Kursa saturs  

N.p. k. Kursa saturs (atbilstoši studiju kursa apjomam un nosaukumam 

plānotās tēmas) 

Kontakt- 

stundu 

skaits 

P  N  

1. Ievads. Vēsturisks apskats. Viesmīlības, viesmīlības nozares 

jēdziens. Viesmīlības un viesnīcu nozares attīstība. 

4 2 

2. Viesnīcas jēdziens. Viesnīcas produkts. Likumdošana. Viesnīcu 

klasifikācija, standartizācija. Viesnīcu veidi. Viesnīcu klasifikācija 

pēc dažādiem parametriem. 

6 2 

3. Viesnīcu  darba organizēšana un vadība. Viesnīcu struktūra un 

stratēģijas. Viesnīcu pakalpojumi. 

6 2 

4. Viesnīcu dienesti, to vadība. 6 2 

5. Atsevišķu viesnīcas dienestu pakalpojumi, to organizēšana 6 2 

6. Tradicionālais viesa cikls viesnīcā.  6 2 

7. Globālās rezervēšanas sistēmas. Rezervācijas procesa posmi 6 2 

8. Uzņemšanas nodaļas darbība. Uzņemšanas nodaļas darbības 

plānošana un novērtēšana. Reģistrācija. 

6 2 

9. Saimnieciskais dienests. Viesu istabu uzkopšana. Atslēgu veidi un to 

kontrole. Veļa un uniformas. 

6 2 

10. Viesu rēķini. 6 1 

11. Viesnīcas vadīšanas process. 6 1 

 

Studējošo patstāvīgais darbs: 

Patstāvīgā darba veids   Apjoms stundās 

Pilna laika 

studijas 

Nepilna laika 

studijas 

Prezentāciju sagatavošana par teorētiskiem 

jautājumiem un praktiskiem uzdevumiem. 

26 30 

Viesnīcu pakalpojumu noteikšana atbilstoši 

viesnīcas kategorijai un mērķauditorijai 

20  20 



Viesnīcas plāna izstrāde un prezentēšana 30 50 

Gatavošanās testam 10 20 

Gatavošanās eksāmenam 10 20 

Pārbaudes forma: eksāmens 

  

Studiju rezultātu vērtēšana 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

100% FE  = 40%(R+PA+P+T) + 60%  E,  

kur 

FE – Gala vērtējums 

R- pētījums (nozares literatūras izpēte un 

analīze) 

T-Testa vērtējums 

PA -Vidējais praktisko darbu vērtējums 

P- prezentāciju vērtējums 

E-Eksāmena vērtējums 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

100% FE  = 40%(R+PA+P+T) + 60%  E,  

kur 

FE – Gala vērtējums 

R- pētījums (nozares literatūras izpēte un 

analīze) 

T-Testa vērtējums 

PA -Vidējais praktisko darbu vērtējums 

P- prezentāciju vērtējums 

E-Eksāmena vērtējums 

Noslēguma pārbaudījuma prasības: sekmīgi nokārtots tests, aktīva dalība praktiskajos 

darbos, izstrādāts un prezentēts jaunas viesnīcas plāns. 

 

Literatūra 

I Mācību grāmatas 

1. Prakapiene D., Valukoniene G. Hospitality Business Organization.- Utena, Leidykla 

Spaustuve, 2015. 

2. Fonseca D. Hotel Management and Operations. Scitus Academics LLC, 2017.  

ISBN-13: 9781681175454 

3. Chibili M.N. (ed.) Modern Hotel Operations Management.-Noordhoff Uitgevers bv 

Groningen/Houten, The Netherlands, 2016. 

Pieejams:https://www.boeken.com/file/ebooksample/9789001878917_h1.pdf   

II Papildus literatūra 

1. Bagdan P.J. Guest Service in the Hospitality Industry: John Wiley & Sons Inc, 2012 

2. Fosket D., Paskins P. The theory of hospitality & Catering.-Hodder Education, 2011 

3. Kainthola V.P. Principles of hotel management.- Global Media, 2009. Pieejams:  

http://linkis.com/en.bookfi.net/9QyfF  

III Interneta resursi 

1. Hotel Management Network http://www.hotelmanagement-network.com/ 

2. Hospitality Net http://www.hospitalitynet.org 

3. World Tourism Organization UNWTO http://www.hospitalitynet.org 

4. International Hotel & Restaurant Association http://www.ih-ra.com/  

5. EBSCO Publishing database http://www.epnet.com/database.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kriso.lv/cgi-bin/shop/searchbooks.html?author=Delphina+Fonseca&database=english2
http://www.kriso.lv/cgi-bin/shop/searchbooks.html?author=Paul+J%2e+Bagdan&database=english2
http://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Funwto.org%2F&ei=AFUkUrzNC4bQtAbqpIH4Cw&usg=AFQjCNFr1jRA6vrYWWtDN2mWAC3VlWCQMQ&bvm=bv.51495398,d.Yms
http://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=11&cad=rja&ved=0CGsQFjAK&url=http%3A%2F%2Fwww.ih-ra.com%2F&ei=W1YkUpC4JcXVtAbx0YCwAQ&usg=AFQjCNGc4RHXQoBJNsv60rRb9h1IXR9E9Q&bvm=bv.51495398,d.Yms
http://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=11&cad=rja&ved=0CGsQFjAK&url=http%3A%2F%2Fwww.ih-ra.com%2F&ei=W1YkUpC4JcXVtAbx0YCwAQ&usg=AFQjCNGc4RHXQoBJNsv60rRb9h1IXR9E9Q&bvm=bv.51495398,d.Yms
http://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=11&cad=rja&ved=0CGsQFjAK&url=http%3A%2F%2Fwww.ih-ra.com%2F&ei=W1YkUpC4JcXVtAbx0YCwAQ&usg=AFQjCNGc4RHXQoBJNsv60rRb9h1IXR9E9Q&bvm=bv.51495398,d.Yms


Studiju kursa nosaukums - DIGITĀLĀS TEHNOLOĢIJAS TŪRISMĀ / DIGITAL 

TECHNOLOGIES IN TOURISM 

Kredītpunkti: 2 

ECTS kredītpunkti:3 

Kopējais stundu skaits: 80 

Lekciju skaits: pilna laika (16), nepilna laika (5) 

Semināru, praktisko darbu stundu skaits: pilna laika (16),  nepilna laika (5) 

Stundu skaits patstāvīgajam darbam: pilna laika 48, nepilna laika (70) 

Prasības studiju kursu apguves uzsākšanai: IT – vidusskolas līmenis   

Kursa anotācija: Studiju kursa mērķis- sniegt teorētiskās zināšanas, attīstīt un nostiprināt 

praktiskā darba iemaņas digitālo tehnoloģiju izmantošana industrijā: sadarbības instrumenti, 

satura veidošana, tīmekļa resursu izveide, SEO un marketinga stratēģiju izstrāde, projektu 

vadība. Balstoties uz  jaunākām tehnoloģijām, sekmējot analītisku iemaņu attīstību, veicot 

IKT izpētes procesu. 

 

Studiju rezultāti: 

Studiju programmas 

studiju rezultāti 

Studiju kursa plānotie studiju 

rezultāti studiju programmas 

studiju rezultātu sasniegšanai 

(studējošais kursa noslēgumā 

spēj) 

Studiju rezultātu pārbaudes 

forma 

 Pilna laika 

studijas 

Nepilna laika 

studijas 

Zināšanas: 

Spēj parādīt vadības 

zinātnes raksturīgās 

pamata un specializētas 

zināšanas un šo zināšanu 

kritisku izpratni, no kurām 

daļa zināšanu atbilst 

attiecīgās zinātnes nozares 

vai profesijas augstāko 

sasniegumu līmenim 

Spēj parādīt digitālo tehnoloģiju 

svarīgāko jēdzienu un 

likumsakarību izpratni,  

lietot profesionālos terminus 

latviešu un angļu valodās;  

 

Praktiskās 

nodarbības, 

kontroldarbs, 

seminārs, 

ieskaite 

Praktiskās 

nodarbības, 

kontroldarbs, 

seminārs, 

ieskaite 

Prasmes: 

Spēj, izmantojot apgūtos 

teorētiskos pamatus un 

prasmes, veikt 

profesionālu, 

māksliniecisku, inovatīvu 

vai pētniecisku darbību. 

Spēj, izmantojot apgūtos digitālo 

tehnoloģiju teorētiskos pamatus 

un prasmes, veikt profesionālu, 

māksliniecisku, inovatīvu vai 

pētniecisku darbību. 

 

Praktiskās 

nodarbības, 

kontroldarbs, 

seminārs, 

ieskaite 

Praktiskās 

nodarbības, 

kontroldarbs, 

seminārs, 

ieskaite 

Kompetence: 

Spēj patstāvīgi iegūt, 

atlasīt un analizēt 

informāciju un to 

izmantot. 

Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un 

analizēt informāciju un to 

izmantot ar digitālajiem rīkiem 

Praktiskās 

nodarbības, 

kontroldarbs, 

seminārs, 

ieskaite 

Praktiskās 

nodarbības, 

kontroldarbs, 

seminārs, 

ieskaite 

 

  



Kursa saturs  

N.p. k. Kursa saturs (atbilstoši studiju kursa apjomam un 

nosaukumam plānotās tēmas) 

Kontaktstundu 

skaits 

P  N  

1. Digitālas tehnoloģijas  

Sadarbības rīki un tiešsaistes instrumenti 

Digitāla satura: info grafikas, video un audio failu izveide un 

apstrāde 

16 5 

2. Tīmekļa tehnoloģiju praktiska pielietošana uz CMS bāzes  

SEO un marketinga stratēģijas 

24 7 

3. Projektu vadības pamati 

CRM sistēmu apskats 

8 3 

 

Studējošo patstāvīgais darbs: 

Patstāvīgā darba veids   Apjoms stundās 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Literatūras izpēte un analīze 10 10 

Uzdevumu izpilde (3) 30 52 

Gatavošanās ieskaitei 8 8 

Pārbaudes forma: diferencētā ieskaite 

 

Studiju rezultātu vērtēšana 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1. lekciju apmeklēšanas – 0%; 

2. izpildītiem kontroldarbiem (3) – 40%;  

3. sekmīgi nokārtotas ieskaites – 60% 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1. lekciju apmeklēšanas – 0%; 

2. izpildītiem kontroldarbiem (3) – 40%;  

3. sekmīgi nokārtotas ieskaites – 60% 

Noslēguma pārbaudījuma prasības: sekmīgi izpildīti visi kontroldarbi  

 

Literatūra: 

I Mācību grāmatas  

1. Doole, Isobel. International Marketing Strategy : analysis, development and 

implementation, Cengage Learning, 2017. 465 p.  

2. Šmits, Eriks Jaunais digitālais laikmets, Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. 399 lpp.  

3. European tourism planning and organisation systems, Buffalo : Channel View 

Publications, [2014]. 468 p. 

4. Digitalisation in Tourism, In-depth analysis of challenges and opportunities, Dianne 

Dredge, Giang Phi, Renuka Mahadevan, Eóin Meehan & Elena Silvia Popescu 2018 

5. Zelče, Vita Latvijas mediju vides daudzveidība Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 

[2018]. 550, lpp.  

II Papildliteratūra 

1. Ilgtspējīga attīstība un sociālās inovācijas, Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2018]. 

237 lpp.  



2. Prakapienė, Dalia Hospitality business organization, UAB"Utena Indra", 2015. 373 

p. 

3. Tūrisms Latvijā 2016, LR Centrālā statistikas pārvalde, 2016. 56 lpp.  

4. Latvijas tūrisma mārketinga stratēģija 2018-2023, Magnetic Latvia 

III Interneta resursi 

1. http://travelnews.lv/ 

2. https://www.latvia.travel/ 

3. http://www.liaa.gov.lv/lv/turisms 

4. https://www.revfine.com/technology-trends-travel-industry/ 

 

 

 

  



Studiju kursa nosaukums – RADOŠĀ DOMĀŠANA UN RAKSTĪŠANA / CREATIVE 

THINKING AND WRITING  

Kredītpunkti: 4 

ECTS kredītpunkti: 6 

Kopējais stundu skaits: 160 

Lekciju skaits: pilna laika (24), nepilna laika (10) 

Semināru, praktisko darbu stundu skaits: pilna laika (40), nepilna laika (10) 

Stundu skaits patstāvīgajam darbam: pilna laika (96), nepilna laika (140) 

Prasības studiju kursu apguves uzsākšanai: Sociālās zinības – vidusskolas līmenis  

Kursa anotācija: Studiju kursa mērķis ir sniegt izpratni par ideju un radošās domāšanas 

principiem un to praktisko pielietojumu vadības u.c. procesos. Studiju kursā tiks apgūtas 

radošās domāšanas metodes, ko var izmantot problēmu risināšanā un procesu vadībā. 

Līdztekus studentiem tiks sniegta izpratne par radošās rakstīšanas izpausmēm un iespējām, 

pilnveidojot radošās rakstīšanas prasmes. 

 

Studiju rezultāti: 

Studiju programmas studiju 

rezultāti 

  

Studiju kursa plānotie studiju 

rezultāti studiju programmas 

studiju rezultātu sasniegšanai 

(studējošais kursa noslēgumā 

spēj) 

Studiju rezultātu pārbaudes 

forma 

Pilna laika 

studijas 

Nepilna laika 

studijas 

Zināšanas: 

Spēj parādīt attiecīgās  

vadības zinātnes jomas 

svarīgāko jēdzienu un 

likumsakarību izpratni. 

Spēj izprast radošas 

domāšanas rīkus, tehnikas un 

attīstīt prasmi ģenerēt jaunas 

un radošas idejas. 

Pārzina cilvēka psiholoģiskos 

aspektus, kas piedalās ideju 

uztveršanā un realizācijā. 

Semināri/ 

diskusijas 

Semināri/ 

diskusijas 

Prasmes: 

Spēj, izmantojot apgūtos 

teorētiskos pamatus un 

prasmes, veikt 

profesionālu, 

māksliniecisku, inovatīvu 

vai pētniecisku darbību. 

Spēj patstāvīgi strukturēt 

savu mācīšanos, virzīt savu 

un padoto tālāku mācīšanos 

un profesionālo pilnveidi. 

Spēj parādīt zinātnisku 

pieeju problēmu risināšanā, 

uzņemties atbildību un 

iniciatīvu, veicot darbu 

individuāli, komandā vai 

vadot citu cilvēku darbu. 

Spēj pieņemt lēmumus un 

rast radošus risinājumus 

mainīgos vai neskaidros 

apstākļos. 

Spēj lietot radošās domāšanas 

metodes dažādās situācijās.  

Spēj radoši prezentēt savu 

ideju – gan verbāli, gan 

vizuāli. 

Spēj veicināt radošas 

domāšanas lietošanu 

komandas darbā. 

Spēj rast radošus risinājumus. 

Eksāmens Eksāmens 



Kompetence: 

Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt 

un analizēt informāciju un 

to izmantot. 

Spēj demonstrēt radošumu 

problēmu risināšanas un 

lēmumu pieņemšana 

situācijās. 

Semināri/ 

praktiskie 

darbi 

nodarbībās 

Semināri/ 

praktiskie 

darbi 

nodarbībās 

 

Kursa saturs 

N.p. k. Kursa saturs (atbilstoši studiju kursa apjomam un nosaukumam 

plānotās tēmas) 

Kontaktstundu 

skaits 

P N 

1. Radošās rakstīšanas psiholoģija, radošā uzvedība. 4 1 

2. Radošais rakstnieks kā persona. Teksts. 4 1 

3. Radošās rakstīšanas process. Rakstīšana kā sadarbība. 

Rakstīšana kā mijiedarbība ar idejām. 

6 2 

4. Stāstījumu veidi, sižets, žanra struktūra. 6 2 

5. Stila, iedvesmas, izteiksmes jēdzieni radošajā procesā. 6 2 

6. Intertekstualitāte. 6 2 

7. Kultūras atmiņa un tās attēlojums. 6 2 

8. Asociatīvās pieejas izmantošana radošās izpausmes attīstībā 6 2 

9. Domāšana, specifiska problēmu risināšana, deduktīva 

argumentācija un lēmumu pieņemšana. 

6 2 

10. Radošās domāšanas metodes un paņēmieni. 8 2 

11. Problēmu definēšana un ideju ģenerēšana. 6 2 

 

Studējošo patstāvīgais darbs: 

Patstāvīgā darba veids  Apjoms stundās 

Pilna laika studijas  Nepilna laika studijas  

Gatavošanā kolokvijiem, semināra 

nodarbībām u.c. praktiskajām nodarbībām 

70 110 

Gala pārbaudījums – idejas projekta 

izstrāde 

20 30 

Pārbaudes forma: eksāmens         

        

 

 

 

 

 

 



Studiju rezultātu vērtēšana 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1. dalības nodarbībās (semināros, 

praktiskajās nodarbībās, diskusijās) - 

50%; 

2. gala pārbaudījuma – izstrādāt ideju 

problēmas risināšanai (projekta izstrāde) 

- 50%. 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1. dalības nodarbībās (semināros, 

praktiskajās nodarbībās, diskusijās) - 

50%; 

2. gala pārbaudījuma – izstrādāt ideju 

problēmas risināšanai (projekta izstrāde) 

- 50%. 

Noslēguma pārbaudījuma prasības: dalība semināros (semināros, praktiskajās nodarbībās, 

diskusijās). 

  

Literatūra: 

I Mācību grāmatas 

1. Anderson, L. (2006). Creative writing: a workbook with reading. London: 

Routledge. 

2. Kaufman, S.B., Kaufman, J.C. (ed. 2009). The Psychology of Creative Writing. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

3. Kaufman, J.C., Sternberg, R.J. (2010).  The Cambridge Handbook of Creativity. New 

York: Cambridge University Press.  

II Papildliteratūra  

1. Kleon, A. (2019). Keep going: 10 ways to stay creative in chaotic times. New York: 

Workman Publishing Co. 

2. Knaflic, C.N. (2015). Storytelling with data: a data visualization guide for business 

professionals. Hoboken, New Jersey: Wiley. 

3. Hawkins, H. 2016. Creativity. London; New York: Routledge. 

4. Carayannis, E.G. (2013). Encyclopedia of Creativity, Invention, Innovation and 

Entrepreneurship. New York: Springer-Verlag.  

III Interneta resursi 

1. Understanding the Psychology of Creativity. 

https://www.verywellmind.com/what-is-creativity-p2-3986725 

2. Psychology Today, https://www.psychologytoday.com/intl/basics/creativity 

  

  

  

 

  

  

https://biblio.rta.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx?crit0=publ&op0=%25LIKE%25&val0=Routledge&bop1=AND&crit1=auth&op1=%3D&val1=&c=1&c=2
https://biblio.rta.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx?crit0=publ&op0=%25LIKE%25&val0=Workman+Publishing+Co.%2c+Inc.&bop1=AND&crit1=auth&op1=%3D&val1=&c=1&c=2
https://biblio.rta.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx?crit0=publ&op0=%25LIKE%25&val0=Workman+Publishing+Co.%2c+Inc.&bop1=AND&crit1=auth&op1=%3D&val1=&c=1&c=2
https://biblio.rta.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx?crit0=publ&op0=%25LIKE%25&val0=Workman+Publishing+Co.%2c+Inc.&bop1=AND&crit1=auth&op1=%3D&val1=&c=1&c=2
https://www.verywellmind.com/what-is-creativity-p2-3986725
https://www.verywellmind.com/what-is-creativity-p2-3986725
https://www.psychologytoday.com/intl/basics/creativity


Studiju kursa nosaukums – DIZAINA DOMĀŠANA UN ZĪMOLA VEIDOŠANA/ 

DESIGN THINKING AND BRANDING 

Kredītpunkti: 2 

ECTS kredītpunkti: 3 

Kopējais stundu skaits: 80 

Lekciju skaits: pilna laika (16), nepilna laika (5) 

Semināru, praktisko darbu stundu skaits: pilna laika (16), nepilna laika (5) 

Stundu skaits patstāvīgajam darbam: pilna laika (48), nepilna laika (70) 

Prasības studiju kursu apguves uzsākšanai: Sociālās zinības – vidusskolas līmenis  

Kursa anotācija: Studiju kursa mērķis ir sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas zīmola 

veidošanas procesā un dizaina domāšanā, kuras nepieciešamas profesionālās darbības 

veikšanai produktu un pakalpojumu attīstībā un sekmīgā komercializācijā. Studiju kursa 

ietvaros studējošie iegūst zināšanas par zīmola lomu un būtību, to būvēšanas iespējām 

mūsdienu biznesā, apskata dažādas praktiskas taktikas un piemērus, kā arī iepazīstas ar 

vispārējiem zīmolvedības pamatnosacījumiem, tajā skaitā zīmola identitāte, arhitektūra, 

veidošana un uzturēšana. Studējošie iegūst zināšanas, prasmes un kompetences par dizaina 

domāšanas  konceptu, orientējas radošu procesu tehnikā un praktiskā pielietošanā dažādu 

produktu attīstībā, spēj radoši risināt dažādas ar produkta virzību saistītas situācijas tieši 

izmantojot iegūtās zināšanas. 

 

Studiju rezultāti: 

Studiju programmas 

studiju rezultāti 

  

Studiju kursa plānotie studiju 

rezultāti studiju programmas 

studiju rezultātu sasniegšanai 

(studējošais kursa noslēgumā 

spēj) 

Studiju rezultātu pārbaudes 

forma 

Pilna laika 

studijas 

Nepilna laika 

studijas 

Zināšanas: 

Spēj parādīt vadības 

zinātnes raksturīgās 

pamata un specializētas 

zināšanas un šo zināšanu 

kritisku izpratni, no 

kurām daļa zināšanu 

atbilst attiecīgās zinātnes 

nozares vai profesijas 

augstāko sasniegumu 

līmenim. 

Studējošais spēj parādīt 

zināšanas par zīmolu 

evolūciju dažādos 

komunikācijas līmeņos 

biznesa vadības ietvaros. 

Spēj parādīt zīmolu attīstības 

risināšanas jomas svarīgāko 

jēdzienu un likumsakarību 

izpratni. 

Atbildes 

semināros un 

praktiskajās 

nodarbībās, 

atbilde ieskaitē 

  

Patstāvīgā 

darba 

prezentācija, 

atbilde 

ieskaitē. 



Prasmes: 

Spēj, izmantojot apgūtos 

teorētiskos pamatus un 

prasmes, veikt 

profesionālu, 

māksliniecisku, inovatīvu 

vai pētniecisku darbību 

Spēj formulēt un 

analītiski aprakstīt 

vadības zinātnes 

informāciju, problēmas 

un risinājumus, tos 

izskaidrot un argumentēti 

diskutēt par tiem gan ar 

speciālistiem, gan ar 

nespeciālistiem 

Spēj pieņemt lēmumus 

un rast radošus 

risinājumus mainīgos vai 

neskaidros apstākļos 

Orientējas dažādās teorijās 

par pārrunu zīmola 

attīstīšanas taktikām, kā arī 

orientējas zīmola attīstības 

tendencēs. Spēj radoši risināt 

zīmola attīstību un strukturēt 

zīmola būvēšanas procesus. 

Atbildes 

semināros un 

praktiskajās 

nodarbībās, 

atbilde ieskaitē 

  

Patstāvīgā 

darba 

prezentācija 

Kompetence: 

Spēj patstāvīgi iegūt, 

atlasīt un analizēt 

informāciju un to 

izmantot 

Spēj risināt zīmola attīstību 

dažādos biznesa vadības 

aspektos. Izmantojot dizaina 

domāšanas tehniku. 

Atbilde 

praktiskajās 

nodarbībās un 

atbilde ieskaitē 

Atbilde 

praktiskajās 

nodarbībās 

un atbilde 

ieskaitē 

 

 Kursa saturs 

N.p. k. Kursa saturs (atbilstoši studiju kursa apjomam un 

nosaukumam plānotās tēmas) 

Kontaktstundu 

skaits 

P N 

1.         Terminoloģijas attīstība, definīcijas un piemēri 2 1 

2.         Zīmola komunikācija un tās realizēšana 4 1 

3.         Zīmola koncepcijas, loma un tendences 4 1 

4.         Empātija un iekšējās atziņas 2 1 

5.         Radošās tehnikas 4 1 

6.         Dizaina domāšanas teorija 4 1 

7.         Problēmas noteikšana kā dizaina domāšanas pamatojums 6 2 

8.         Prototipēšana un testēšana 6 2 

 

 

 

 

 

 



 Studējošo patstāvīgais darbs: 

Patstāvīgā darba veids  Apjoms stundās 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

“Brīfa” izstrāde 16 16 

Gatavošanās “pičošanai”, semināra 

nodarbībām u.c. praktiskajām 

nodarbībām 

 32 54 

Pārbaudes forma: diferencētā ieskaite              

 

Studiju rezultātu vērtēšana 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1. lekciju apmeklējuma – 20% vai 2 balles; 

2. piedalīšanās semināros -20% vai 2 

balles; 

3. patstāvīgā darba izpildes - 20% vai 2 

balles; 

4.   ieskaites kārtošanas - 40% vai 4 balles. 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1. lekciju apmeklējuma – 10% vai 1 

balles; 

2. piedalīšanās semināros un praktiskajās 

nodarbībās -20% vai 2 balles; 

3. patstāvīgā darba izpildes - 30% vai 3 

balles; 

4. ieskaites kārtošanas - 40% vai 4 

balles. 

Noslēguma pārbaudījuma prasības: izpildītas studiju rezultātu vērtēšanas prasības. 

  

Literatūra: 

I Mācību grāmatas 

1. Keller K.L., Strategic brand management, 4th edition, England: Pearson, 2013. 

2. Elliot R., Percy L. Strategic Brand management. OxfordUniversity Press Inc. 2007. 

3. Cross N. Design thinking: Understanding How Designers Think and Work. Oxford. 

New York. 

4. Brown T. Design Thinking. Harward Business Review. 2008. 

5. David A Aaker. Building Strong Brands. New York.1996. 

6. Beverland Michael. Building Brand Authenticity: 7 Habits of Iconic Brands. 

Palgrave Macmillian, New York. 2009. 

II Papildliteratūra  

1. Harrison, S. How to do better creative work. 2013 

2. Hill McGraw, Young James Webb, W. A technique for Producing Ideas, NY 10007. 

3. Levinson B. Bill Bernbah’s Book A History of the Advertising that changed the 

History of Advertising. 

4. Cheng Lu Wang, Jiaxun He. Brand management in emerging markets : theories and 

practices Hershey, PA : Business Science Reference, 2014. 

III Interneta resursi  

1. https://www.adsoftheworld.com     

2. https://designthinking.ideo.com/#about-this-site 

3. https://designthinkingforeducators.com 

4. https://ladc.lv/jaunumi 



Studiju kursa nosaukums – PASĀKUMU VADĪBA/ EVENTS MANAGEMENT  

Kredītpunkti: 4 

ECTS kredītpunkti: 6 

Kopējais stundu skaits:  160 

Lekciju skaits: pilna laika (32), nepilna laika (10) 

Semināru, praktisko darbu stundu skaits: pilna laika (32), nepilna laika (10) 

Stundu skaits patstāvīgajam darbam: pilna laika (96), nepilna laika (140) 

Prasības studiju kursu apguves uzsākšanai: Biznesa komunikācija, projektu vadība, 

marketings, cenu veidošanās 

Kursa anotācija: Studiju kursa mērķis ir dot studentiem iespēju iegūt vispārīgas zināšanas 

par pasākumu vadību un iepazīties ar pasākuma vadības paņēmieniem un stratēģijām, kas 

vajadzīgas veiksmīgai korporatīvo un sabiedrisko pasākumu plānošanai, virzīšanai, ieviešanai 

un novērtēšanai. 

 

Studiju rezultāti: 

Studiju programmas studiju 

rezultāti 

Studiju kursa plānotie 

studiju rezultāti studiju 

programmas studiju 

rezultātu sasniegšanai 

(studējošais kursa 

noslēgumā spēj) 

Studiju rezultātu pārbaudes 

forma 

 Pilna laika 

studijas 

Nepilna laika 

studijas 

Zināšanas: 

Spēj parādīt  vadības zinātnes 

raksturīgās pamata un 

specializētas zināšanas un šo 

zināšanu kritisku izpratni,  no 

kurām daļa zināšanu atbilst 

attiecīgās zinātnes nozares vai 

profesijas augstāko sasniegumu 

līmenim.  

Spēj parādīt attiecīgās  vadības 

zinātnes jomas svarīgāko 

jēdzienu un likumsakarību 

izpratni. 

 

Spēj demonstrēt izpratni 

par pasākumu nozīmi un 

mērķiem organizācijas 

darbības kontekstā. 

Pārzina paņēmienus un 

stratēģijas, kas vajadzīgas 

veiksmīgu publisku 

pasākumu plānošanai. 

Spēj demonstrēt zināšanas 

un kompetences, kas 

nepieciešamas, lai 

novērtētu pasākumu 

kvalitāti un rezultātus. 

Eseja, 

piedalīšanās 

diskusijā 

Eseja, 

piedalīšanās 

diskusijā 

Prasmes: 

Spēj, izmantojot apgūtos 

teorētiskos pamatus un prasmes, 

veikt profesionālu, 

māksliniecisku, inovatīvu vai 

pētniecisku darbību. 

Spēj formulēt un analītiski 

aprakstīt vadības zinātnes 

informāciju, problēmas un 

risinājumus, tos izskaidrot un 

argumentēti diskutēt par tiem 

gan ar speciālistiem, gan ar 

nespeciālistiem. 

Spēj patstāvīgi strukturēt savu 

Spēj izstrādāt pasākuma 

organizēšanas plānu. 

Spēj izveidot pasākuma 

koncepciju, kas veidota 

atbilstoši iesaistīto pušu 

interesēm, organizācijas 

mērķim un kontekstam; 

Spēj koordinēt un sniegt 

ieguldījumu pasākuma 

plānošanā un īstenošanā. 

Aktivitāte 

praktiskajās 

nodarbībās, 

prezentācijas, 

patstāvīgā 

darba rezultātu 

prezentācijas, 

piedalīšanās 

diskusijās 

nodarbībā, 

eksāmens 

 

 

 

Aktivitāte 

praktiskajās 

nodarbībās, 

prezentācijas, 

patstāvīgā 

darba rezultātu 

prezentācijas, 

piedalīšanās 

diskusijās 

nodarbībā, 

eksāmens 

 

 

 



mācīšanos, virzīt savu un 

padoto tālāku mācīšanos un 

profesionālo pilnveidi. 

Spēj parādīt zinātnisku pieeju 

problēmu risināšanā, uzņemties 

atbildību un iniciatīvu, veicot 

darbu individuāli, komandā vai 

vadot citu cilvēku darbu. 

Spēj pieņemt lēmumus un rast 

radošus risinājumus mainīgos 

vai neskaidros apstākļos. 

Kompetence: 

Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un 

analizēt informāciju un to 

izmantot. 

Spēj pieņemt lēmumus un 

risināt problēmas vadības 

zinātnes jomā. 

Spēj parādīt, ka izprot 

profesionālo ētiku. 

Spēj izvērtēt savas profesionālās 

darbības ietekmi uz vidi un 

sabiedrību. 

Spēj piedalīties attiecīgās 

profesionālās jomas attīstībā. 

Spēj izmantot pētniecības 

un analītiskās prasmes, lai 

novērtētu pasākuma 

norisi, tā ietekmi un 

atbilstību organizācijas 

mērķiem un attiecību 

veidošanā ar 

ieinteresētajām pusēm.  

Aktivitāte 

praktiskajās 

nodarbībās, 

eksāmens 

 

Aktivitāte 

praktiskajās 

nodarbībās, 

eksāmens 

 

` 

Kursa saturs  

N.p. k. Kursa saturs (atbilstoši studiju kursa apjomam un nosaukumam 

plānotās tēmas) 

Kontakt-stundu 

skaits 

P  N  

1. Definīcijas. Pasākumu industrija un pasākumu vadība. Pasākumu 

nozares tendences. Lielo datu ietekme uz pasākumu nozari. 

Pasākumu veidi. Pasākumu žanri. Korporatīvie pasākumi. 

Pasākumu tūrisms. 

8 2 

2. Pasākums kā projekts. Izpratne par pasākuma projekta vadību: 

resursi, aktivitātes, risku vadība, deleģēšana, projektu izvēle, 

pasākuma producenta loma.  

 

Pasākuma projekta dzīves cikls. Ieinteresēto personu (stakeholders) 

analīze. Mērķi un uzdevumi. Pasākumu plānošanas cikls. Riska 

vadība. Projektu vērtēšanas metodes. 

 

Izvērtēšana: budžets, izmaksas, investīciju atdeve, mediju iesaiste, 

apmeklējums, atgriezeniskā saikne.  

8 4 

3. Pasākumu finanses. Pasākumu budžeta veidošanas īpatnības. 

Pasākuma izmaksas. Ienākumi. Līdzekļu piesaistīšana. Līdzekļu 

vākšanas (fundraising) stratēģijas. 

 

8 2 



Sponsoru piesaiste (dažāda veida sponsorēšanas, definīcija, mērķi, 

mērķa tirgus, budžets, stratēģiskā attīstība, ieviešana, izvērtēšana) 

4. Pieteikuma sagatavošana (tirgus pētījums, kapacitāte, izmaksas un 

telpas, plāns, laika grafiks, līgumi) 

 

Skaidrība (SWOT analīze, apmeklējuma prognozēšana, mediji, 

reklāma, budžets, īpaši apstākļi, panākumu novērtēšana) 

 

Pasākuma piedāvājuma/ pieteikuma sgatavošana. Ideju prezentēšana 

un atlase (pitching). Pasākumu pārvaldības lietotnes. 

8 2 

5. Pasākuma rīkošana (mērķis, telpa, laiks, viesi, ielūgumi, ēdināšana, 

telpu dekorēšana, iekārtas, lektori, mediji, fotogrāfi, podiji, izstāde) 

 

Pasākumu producēšana vs Pasākumu plānošana. Pasākumu 

sagatavošana. Pasākumu virzība. Pasākumu vadība uz vietas (on-

site). Novērtējums pēc pasākuma. Pasākumi kā īpaša pieredze. 

Pasākuma koncepcija un tēma. Pasākuma dizains un stils. 

8 4 

6. Pasākumu inscenējums un loģistika. Norises vieta. Ēdināšana. 

Tehniskie pakalpojumi. Mākslinieki. Reģistr Drošības pārvaldība. 

Drošības aprīkojums. Tehnoloģiju resursi. Personāla resursi. 

Personāla vadība: vadītāji, komandas, koordinatori, brīvprātīgie. 

8 2 

7. Pasākuma virzība. Pasākuma mājaslapa (vietne). E-pasts, sociālās 

aktivitātes, bloga ieraksti pirms pasākuma. Darbs ar partneriem. 

Plašsaziņas līdzekļu un nozares tīmekļa vietnes. SEO. Darbības 

pasākuma laikā. Pēcpasākuma bloga ieraksts, e-pasts, sociālās 

aktivitātes. 

 

Pasākumu marketinga specifika. Mediju un virzības paņēmieni 

(reklāmas veidi, virzība, mājaslapas, ziņu kanāli, mediju ielūgumi, 

fotogrāfijas, relīzes, TV iespējas, radio intervijas. Flaijeri, posteri, 

ielūgumi, ziņu lapas, blogi, tvīti) 

8 2 

8. Krīzes vadības plāns (krīzes plānošana – novēršana – gatavošanās – 

rīcības fāze. Negatīva publicitāte. Plāna struktūra) 

  

Apdrošināšana. Juridiskās prasības. Licences un atļaujas. Līgumi. 

8 2 

 

Studējošo patstāvīgais darbs: 

Patstāvīgā darba veids   Apjoms stundās 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Lasīšana un sagatavošanās kolokvijiem, 

balstoties uz lasīto materiālu (pirms 

teorētiskās daļas nodarbībām) 

30 20 

Praktiskie darbi grupās ar sekojošām 

prezentācijām nodarbības laikā 

30 20 

Eksāmena projekta sagatavošana (projekts un 

prezentācija) 

 36 30 

Pārbaudes forma: diferencētā ieskaite  

  

Studiju rezultātu vērtēšana 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1. divas esejas par izlasīto materiālu un 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1. divas  esejas par izlasīto materiālu un 



piedalīšanās diskusijā – 20%; 

2. patstāvīgais darbs grupās un prezentācijas 

praktiskajās nodarbībās – 30%; 

3. eksāmens (publiska pasākuma 

sagatavošana un īstenošana) – 50% 

piedalīšanās diskusijā – 20%; 

2. patstāvīgais darbs grupās un 

prezentācijas praktiskajās nodarbībās 

– 30%; 

3. eksāmens (publiska pasākuma 

sagatavošana un īstenošana) – 50% 

Noslēguma pārbaudījuma prasības: Noslēguma pārbaudījums ir projekta – publiska 

pasākuma ar pieacinātu viesu piedalīšanos un auditorijas iesaisti – izstrāde un īstenošana, 

ieskaitot projekta rezultātu prezentāciju un izvērtējumu. Eksāmena vērtējumā ietilpst grupas 

biedru vērtējums (25%) un kursa docētāja vērtējums (75%). Eksāmena vērtējums veido 50% 

no gala atzīmes. 

 

Literatūra: 

I Mācību grāmatas  

1. Bladen Charles, Kennell James, Abson Emma, Wilde Nick. Events Management: An 

Introduction. 2nd Edition. Publisher: Routledge, 2017.  

2. Getz, Donald, Page, Stephen J. Event Studies: Theory, Research and Policy for 

Planned Events (Events Management) 4th Edition. Publisher: Routledge; 4 edition 

(November 17, 2019).  

3. Preston, C.A. Event Marketing: How to Successfully Promote Events, Festivals, 

Conventions, and Expositions (The Wiley Event Management Series Book 69) 2nd 

Edition, Kindle Edition. Publisher: Wiley; 2 edition (March 15, 2012) 

II Papildliteratūra  

1. Diess, Darren, Gilmore, Michelle. Eventology: The Science Behind Nonprofit 

Fundraising. Publisher: Merack Publishing (June 14, 2019) 

2. Getz, D. Event Tourism Concepts, International Case Studies, and Research First 

Edition. Publisher: Cognizant Communication Corp; First edition (April 1, 2013) 

3. Glickman, Bob. The Event Brainstormer: Over 800 Creative Concepts & Elements 

for the Event Professional.  

4. Malouf, Lena. Events Exposed: Managing and Designing Special Events. Publisher: 

Wiley; 1 edition (January 3, 2012) 

III Interneta resursi  

1. Event Planning Glossary https://convene.com/catalyst/event-planning-glossary/  

2. Eventbrite is a global platform https://www.eventbrite.co.uk/blog/  

3. International Institute of Event Management https://institute-of-event-

management.com/what-is-event-planning  

4. Stories on Event Management & Product updates https://superevent.com/blog/ 
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Studiju kursa nosaukums – SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS / PUBLIC RELATIONS  

Kredītpunkti: 2 

ECTS kredītpunkti: 3 

Kopējais stundu skaits:  80 

Lekciju skaits: pilna laika (16), nepilna laika (5) 

Semināru, praktisko darbu stundu skaits: pilna laika (16), nepilna laika (5) 

Stundu skaits patstāvīgajam darbam: pilna laika (48), nepilna laika (70) 

Prasības studiju kursu apguves uzsākšanai: Komunikāciju teorijas pamati, Mārketinga 

pamati 

Kursa anotācija: Kursa mērķis ir sniegt studentiem izpratni par efektīvas komunikācijas 

lomu, sabiedrisko attiecību funkciju un stratēģiskās komunikācijas plānošanas nozīmi. Kursa 

laikā studenti iegūst pamatzināšanas par sabiedrisko attiecību plānošanu, lai sasniegtu 

organizācijas stratēģiskās komunikācijas mērķus, novērtējot to ietekmi, veidojot ilgtspējīgas 

attiecības ar iesaistītajām pusēm, kā arī attīstīta iemaņas mediju satura izstrādē, auditorijai, 

mērķim un kontekstam atbilstošu ziņojumu veidošanā, mācās pielietot ētiskas komunikācijas 

principus. 

 

Studiju rezultāti: 

Studiju programmas studiju 

rezultāti 

Studiju kursa plānotie studiju 

rezultāti studiju programmas 

studiju rezultātu sasniegšanai 

(studējošais kursa noslēgumā 

spēj) 

Studiju rezultātu pārbaudes 

forma 

 Pilna laika 

studijas 

Nepilna laika 

studijas 

Zināšanas: 

Spēj parādīt  vadības zinātnes 

raksturīgās pamata un 

specializētas zināšanas un šo 

zināšanu kritisku izpratni,  no 

kurām daļa zināšanu atbilst 

attiecīgās zinātnes nozares vai 

profesijas augstāko 

sasniegumu līmenim.  

Spēj parādīt attiecīgās  vadības 

zinātnes jomas svarīgāko 

jēdzienu un likumsakarību 

izpratni. 

 

Spēj definēt sabiedriskās 

attiecības; aprakstīt 

sabiedrisko attiecību vēsturi 

un attīstību. 

Spēj demonstrēt zināšanas 

par komunikācijas kanāliem; 

identificēt šķēršļus efektīvai 

komunikācijai; aprakstīt 

dažādus PR komunikācijas  

līdzekļus. 

Apraksta stratēģiskās 

komunikācijas plānošanas 

nozīmi. 

Eseja, 

piedalīšanās 

diskusijā 

Eseja, 

piedalīšanās 

diskusijā 

Prasmes: 

Spēj, izmantojot apgūtos 

teorētiskos pamatus un 

prasmes, veikt profesionālu, 

māksliniecisku, inovatīvu vai 

pētniecisku darbību. 

Spēj formulēt un analītiski 

aprakstīt vadības zinātnes 

informāciju, problēmas un 

risinājumus, tos izskaidrot un 

argumentēti diskutēt par tiem 

gan ar speciālistiem, gan ar 

nespeciālistiem. 

 

Prot izstrādāt korporatīvo 

sabiedrisko attiecību plānu; 

māk izveidot mērķauditorijai, 

mērķim un kontekstam 

atbilstošus ziņojumus; 

prot izmantot pētījumu 

rezultātus un analītiskās 

prasmes, lai veidotu 

sabiedrisko attiecību saturu, 

novērtētu to ietekmi 

atbilstoši mērķiem, veidojot 

attiecības ar iesaistītajām 

 

Aktivitāte 

praktiskajās 

nodarbībās, 

prezentācijas

, 

patstāvīgā 

darba 

rezultātu 

prezentācijas

, 

piedalīšanās 

diskusijās 

 

Aktivitāte 

praktiskajās 

nodarbībās, 

prezentācijas

, 

patstāvīgā 

darba 

rezultātu 

prezentācijas

, 

piedalīšanās 

diskusijās 



Spēj patstāvīgi strukturēt savu 

mācīšanos, virzīt savu un 

padoto tālāku mācīšanos un 

profesionālo pilnveidi. 

Spēj parādīt zinātnisku pieeju 

problēmu risināšanā, 

uzņemties atbildību un 

iniciatīvu, veicot darbu 

individuāli, komandā vai 

vadot citu cilvēku darbu. 

Spēj pieņemt lēmumus un rast 

radošus risinājumus mainīgos 

vai neskaidros apstākļos. 

pusēm. nodarbībā, 

eksāmens 

 

 

 

nodarbībā, 

eksāmens 

 

 

 

Kompetence: 

Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un 

analizēt informāciju un to 

izmantot. 

Spēj pieņemt lēmumus un 

risināt problēmas vadības 

zinātnes jomā. 

Spēj parādīt, ka izprot 

profesionālo ētiku. 

Spēj izvērtēt savas 

profesionālās darbības ietekmi 

uz vidi un sabiedrību. 

Spēj piedalīties attiecīgās 

profesionālās jomas attīstībā. 

Spēj koordinēt un veikt 

sabiedrisko attiecību 

pasākumu plānošanu. 

Spēj izmantot pētījumu 

rezultātus un analītiskās 

prasmes, lai veidotu 

sabiedrisko attiecību saturu, 

novērtētu to ietekmi 

atbilstoši mērķiem, veidojot 

attiecības ar iesaistītajām 

pusēm. 

Spēj pielietot ētiskas 

komunikācijas principus 

praksē. 

Aktivitāte 

praktiskajās 

nodarbībās, 

eksāmens 

 

Aktivitāte 

praktiskajās 

nodarbībās, 

eksāmens 

 

` 

Kursa saturs  

N.p. k. Kursa saturs (atbilstoši studiju kursa apjomam un nosaukumam 

plānotās tēmas) 

Kontakt- 

stundu 

skaits 

P  N  

 TEORĒTISKĀ DAĻA   

1. 1. SA definīcija. Uzticības un reputācijas vērtība 

1.1. SA evolūcija. SA vēsture un konteksts 

1.2. Sociālo mediju ietekme uz SA attīstību 

1.3. Vides izaicinājumi 

1.4. SA struktūra un loma 

2 0.5 

2. 2. SA un komunikācija 

2.1. Komunikāciju teorijas un komunikāciju modeļi 

2.2. Pārliecināšanas teorijas 

2.3. Semiotika, Freimings un ziņojuma veidošana 

2.4. SA elementi un modeļi 

2 0.5 

3. 3. SA, politika un mediji 

3.1. Valdība un SA 

3.2. Sabiedrības pārvalde un lobēšana 

2 0.5 



3.3. Valdības un investoru attiecības 

3.4. Mediju attiecības 

3.5. Personas/ personīgās SA 

4. 4. SA un menedžments 

4.1. SA un uzņēmējdarbības stratēģija 

4.2. SA un citas uzņēmuma funkcijas 

4.3. SA un marketings 

4.4. SA un reklāma 

2 0.5 

5. 5. SA un korporatīvās komunikācijas 

5.1. Korporatīvo komunikāciju pārskats 

5.2. Korporatīvā identitāte 

5.3. Reputācija  un reputācijas vadība 

5.4. Risku un krīzes vadība 

5.5. Pētījumi 

5.6. Korporatīvā atbildība un pilsoniskā ētika. SA un ētika 

5.7. Atsevišķu jautājumu vadība un krīzes komunikācijas 

2 0.5 

6. 6. Stratēģiskās SA.  

6.1. Kopienas un stakeholders iesaiste 

6.2. Stakeholders SA 

6.3. SA publiskajā pārvaldē 

6.4. SA ar patērētājiem 

6.5. B2B SA 

6.6. SA bezpeļņas organizācijās un NVO 

2 0.5 

 PRAKTISKĀ DAĻA   

7. 7. SA profesija 

7.1. Nepieciešamās kompetences 

7.2. Nepieciešamās zināšanas 

7.3. Nepieciešamās prasmes 

7.4. SA, marketinga un biznesa plānošanas sasaiste 

2 0.5 

8. 8. SA rīki un tehnikas 

8.1. Tradicionālie SA rīki 

8.2. Mainīgā mediju vide 

8.3. SA specialists kā ziņu radītājs 

8.4. Mediji kā attiecību veidotāji  

8.5. Pasākumu un marketinga SA 

2 0.5 

9. 9. Sociālā satura veidošana un pārvaldīšana 

9.1. Sociālo mediju platformas 

9.2. Satura veidi 

9.3. Satura plāna veidošana 

9.4. SEO 

9.5. Analītikas rīki 

4 2 

10. 10. Satura veidošanas prasmes 

10.1. Tekstu rakstīšana 

10.2. Video satura veidošana 

10.3. Atrašanās vietas kommunikācija 

10.4. Čata grupas, kanāli, boti 

12 4 



10.5. Programmēšanas iemaņas (WordPress) 

10.6. Influenceri (blogeri) 

10.7. Podkasti 

10.8. Web TV 

10.9. Sponsorēšanas kampaņas  

 

Studējošo patstāvīgais darbs: 

Patstāvīgā darba veids Apjoms stundās 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Lasīšana un sagatavošanās 

kolokvijiem, balstoties uz lasīto 

materiālu (pirms teorētiskās daļas 

nodarbībām) 

15 20 

Praktiskie darbi grupās ar 

sekojošām prezentācijām 

nodarbības laikā 

15 20 

Gatavošanās gala eksāmenam 

(projekts un prezentācija) 

18 30 

Pārbaudes forma: eksāmens  

  

Studiju rezultātu vērtēšana 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1. divas esejas par izlasīto materiālu un 

piedalīšanās diskusijā – 20%; 

2. patstāvīgais darbs grupās un 

prezentācijas praktiskajās nodarbībās – 

30%; 

3. eksāmens (projekta prezentācija) – 50% 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1. divas esejas par izlasīto materiālu un 

piedalīšanās diskusijā – 20%; 

2. patstāvīgais darbs grupās un prezentācijas 

praktiskajās nodarbībās – 30%; 

3. eksāmens (projekta prezentācija) – 50% 

Noslēguma pārbaudījuma prasības: noslēguma pārbaudījums ir projekta izstrāde, ieskaitot 

projekta rezultātu prezentāciju – reālas situācijas izpēte un SA stratēģijas izveide ar satura 

izstrādi. Eksāmena vērtējumā ietilpst grupas biedru vērtējums (25%) un kursa docētāja 

vērtējums (75%). Eksāmena vērtējums veido 50% no gala atzīmes. 

 

Literatūra: 

I Mācību grāmatas  

1. Theaker, Alison. The Public Relations Handbook. 5th Edition. Publisher: Routledge, 

2016. (Online access https://learning.oreilly.com/library/view/the-public-

relations/9781317487364/)  

2. Scott, David Meerman. New Rules of Marketing and PR: How to Use News 

Releases, Blogs, Podcasting, Viral Marketing, and Online Media to Reach Buyers 

Directly. Publisher: Wiley, 2018. 

3. Gitner, Seth. Multimedia Storytelling for Digital Communicators in a Multiplatform 

World. 1st Edition. Publisher: Routledge, 2015. 430 pages 

4. Veinberga, Sandra. Komunikācija. Teorija un prakse. Izdevējs: Sava grāmata, 2019. 

 

 

 



II Papildliteratūra  

1. Barnes, Amy Oliver, Neill, Marlene S. Public Relations Ethics. Publisher: Business 

Expert Press, 2017. (Online access https://learning.oreilly.com/library/view/public-

relations-ethics/9781947098657/)  

2. Berger, Jonah. Contagious: Why Things Catch On. Publisher: Simon & Schuster; 

Reprint edition, 2016. 256 pages. 

3. Stacks, Don W., Michaelson, David. A Professional and Practitioner's Guide to 

Public Relations Research, Measurement, and Evaluation. Third Edition. Publisher: 

Business Expert Press, 2017. (Online access 

https://learning.oreilly.com/library/view/public-relations-ethics/9781947098657/)  

4. Herold, Cameron, Salamunovic, Adrian. Free PR: How to Get Chased By The Press 

Without Hiring a PR Firm. 2019. 

5. Fornelli, Paul, Mahler, Jody. Viral Media:A Digital Production Marketing Guide for 

Advertisers, Journalists, and Public Relations Professionals 

III Interneta resursi  

1. TOP RANK MARKETING BLOG https://www.toprankblog.com/ 

2. PR Week. https://www.prweek.com/uk  

3. Learning platform for PR professionals. https://www.prtrainingonline.com/ 

4. Publications and News. The Public Relations Society of America (PRSA) 

https://www.prsa.org/publications-and-news 

 

 


