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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
  

Studiju kursa nosaukums  Vadībzinību pamati 

Programma Finanses 

Studiju gads 3. 

Akadēmiskais gads 2017./2018. 

Studiju līmenis Bakalaura studiju programma  

Studiju kursa kods BF028 

Studiju kursa docētājs/i Jānis Strautmanis 

ECTS kredītpunktu apjoms 

(1 Latvijas KP atbilst 1,5 

ECTS) 3 ECTS 

Kursa apjoms 2 KP, Latvijas KP jāreizina ar 1,5, lai iegūtu ECTS kredītpunktus 

Studiju īstenošanas valoda latviešu 

Studiju kursa veids 

(obligātais, izvēles) obligāts 

Semestris, kad kurss tiek 

īstenots 
5. 

 

Studiju kursa īstenošanas 

veids  Docētāja klātbūtne 

Kursa īstenošanas mērķis Sniegt pamatzināšanas par vadīšanu kā objektīvi nepieciešamu procesu 

cilvēku mērķtiecīgajā kopdarbībā jebkurā sabiedrības dzīves sfērā. Apgūt 

vadības teoriju, kas pētī organizētu sistēmu darbības principus, metodes un 

apstākļus, kā arī vadīšanas mērķus, specializētās darbības – funkcijas un 

lēmumu pieņemšanas procesus. 

Prasības studiju kursa 

apguves uzsākšanai 
Uzņēmējdarbības organizēšana, Lietišķā angļu/vācu valoda, Lietišķā 

saskarsme. 

Studiju kursa saturs 

 
1. Vadīšanas būtība un organizācija. Vadības teoriju attīstība. 

2. Organizācijas definīcija. Organizācijas vide. Organizācijas dzīves cikls. 

Uzņēmuma struktūra. Organizācijas kultūra. 

3. Vadītāja pamatfunkcijas. Vadītājam nepieciešamās kompetences. 

Vadītāja lomas. 

4. Vadītājs un darbinieki: vadības stili, motivācija, personāla vadība. 

Lēmumpieņemšana. Grupas/komandas darbs vadīšana. 

5. Korporatīvā sociālā atbildība. Ilgtspējīga attīstība. 

Studējošo patstāvīgā darba 

organizācija un uzdevumi  / 

Plānotās studiju formas un 

mācīšanas metodes 

Students apmeklē lekcijas, piedalās semināros, prezentē individuālo un 

grupu darbus. 

Kopīgo vērtējumu studiju kursa apguvei veido: 45% uzrakstīti un prezentēti 

3 grupu darbi; 20% pašanalīzes eseja; 35% rakstiskais eksāmens kursa 

noslēgumā 

Studiju metodes Studenta darba apjoms  

Lekcijas 15 

Grupas darbs 10 

Semināri 15 

Individuāli darbi 10 

Patstāvīgā darba/prezentācijas sagatavošana 35 

Darbs bibliotēka, patstāvīgas studijas 15 

 Kopā 80 stundas 
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Plānotie studiju rezultāti 

(zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

1. Spēj pastāvīgi apgūt jaunas zināšanas, analizēt, sistematizēt un integrēt 

iegūto informāciju. 

2. Spēj strādāt komandā, izprot vadītāja atbildību, funkcijas deleģēt un 

koordinēt pienākumu izpildi, efektīvi plānot un organizēt darbu. 

3. Orientējas notiekošajos procesos un spēj izskaidrot, argumentēti 

diskutēt un pieņemt lēmumus atbilstoši situācijas izmaiņām. 

Studiju rezultātu vērtēšanas 

metodes un kritēriji 
Studiju rezultāti 

Pārbaudes forma 
1. 2. 3. 

Grupu darbi un to prezentācija ● ● ● 

Kontroldarbs ●   

Rakstisks grupu darbs ● ●  

Obligātā un 

papildliteratūra  
Obligātā literatūra: 

1. Praude, V.(2012) Menedžments Burtene, Rīga 

2. Robbins, S., Coulter, M. (2014) Management Pearson Education 

Limited, Harlow 

3. Jones, G. (2013) Organizational theory, design, and change, Pearson, 

Upper Saddle River 

Papildu literatūra: 

1. Drukers, P. (2011) Efektīvs vadītājs, Zoldnera izdevniecība, Jelgava 

2. Key Management Models: the management tools and practices that 

will improve your business (2003), Steven ten Have, Wouter ten Have, 

Frans Stevens, etc., Prentice Hall : Financial Times, London 

Rekomendējamie izvēles 

kursa elementi 
Tiek saskaņots, uzsākot studiju kursu 

 

Docētājs    ____________________ /Jānis Strautmanis/  
 

 


