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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
   

Studiju kursa nosaukums Mikroekonomika 

Programma Uzņēmējdarbības vadīšana  

Studiju gads 1. 

Akadēmiskais gads 2017./2018. 

Studiju līmenis Bakalaura studiju programma 

Studiju kursa kods BVa006 

Studiju kursa docētājs/i Dzintra Atstāja 

ECTS kredītpunktu apjoms 

(1 Latvijas KP atbilst 1,5 

ECTS) 

6 ECTS 

Kursa apjoms 4 KP, Latvijas KP jāreizina ar 1,5, lai iegūtu ECTS kredītpunktus 

Studiju īstenošanas 

valoda 

latviešu 

Studiju kursa veids 

(obligātais, izvēles) 

obligātais 

Semestris, kad kurss tiek 

īstenots 

1. 

 

Studiju kursa īstenošanas 

veids  

Docētāja klātbūtne 

Kursa īstenošanas mērķis Mikroekonomikas studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem izpratni par 

likumsakarībām, kas nosaka tirgus darbības principus un tirgus dalībnieku 

izturēšanos. 

Prasības studiju kursa 

apguves uzsākšanai 
Vispārējā vidējā izglītība, matemātika, lietišķā angļu valoda 

Studiju kursa saturs 

 

 

1. Ekonomikas pamatjautājumi un aktualitātes 21.gs. 

2. Ievads mikroekonomikā. 

3. Pieprasījums, piedāvājums un tirgus līdzsvars. 

4. Pieprasījuma un piedāvājuma elastība. 

5. Patērētāja racionāla izturēšanās. 

6. Ražotāja izturēšanās. 

 

 

Studējošo patstāvīgā 

darba organizācija un 

uzdevumi /Plānotās 

studiju formas un 

mācīšanas metodes  

Students apmeklē nodarbības, lekcijas, piedalās praktiskajos darbos, 

semināros, izpilda patstāvīgos, grupu un mājas darbus. Obligāta prasība, lai 

students varētu kārtot eksāmenu, ir pozitīvs vērtējums par diviem 

obligātajiem kontroldarbiem. Gala pārbaudījums notiks veidā, kas katram 

studentam tiek noteikts individuāli, ņemot vērā viņa darbu semestra laikā. 

Eksāmena laikā studentam, atbildot uz pasniedzēja uzdotajiem jautājumiem, 

ir jāparāda izpratne par ekonomikas pamatjautājumiem un mikroekonomiku.  

Studiju metodes Studenta darba apjoms  

Lekcijas 24 

Semināri, paškontroles un kontroldarbi 27,2 

Praktiskie darbi 28,8 

Patstāvīgā darba sagatavošana un 

prezentācija 

16 

Darbs bibliotēkā, patstāvīgas studijas 64 

 Kopā 160 stundas 

Plānotie studiju rezultāti 

(zināšanas, prasmes, 

1. Students prot analizēt, atšķirt būtisko no mazsvarīgā. Saistībā ar 

ekonomikas vēsturi, students prot analizēt un pamatot vērtību sistēmu 
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kompetences) 

 

 

un ekonomikas pamatjautājumus. 

2. Students prot pamatot teorijas saikni ar praktiskiem piemēriem 

tautsaimniecībā, nozares komercstruktūrā. Students analizē un apzinās 

tirgus principus, kā arī indivīda lomu tajā – gan kā patērētājs, gan 

ražotājs. Students prot atšķirt ekonomikas un grāmatvedības aprēķinu 

nozīmi un pielietojumu vadītāja darbā. 

3. Students spēj patstāvīgi risināt situācijas un uzdevumus, kā arī prot 

strādāt komandā, veidot kopīgu prezentāciju, formulēt un pamatot, kā 

arī argumentēti diskutēt un aizstāvēt savu viedokli. 

Studiju rezultātu 

vērtēšanas metodes un 

kritēriji 

 

 

        Studiju rezultāti 

 

Pārbaudes forma 

1. 2. 3. 

Semināri, praktiskie darbi • • • 

1. kontroldarbs •   

2. kontroldarbs • •  

Mājas darbi un pašpārbaudes 

darbi 

• •  

Patstāvīgā darba prezentācija   • 

Eksāmens • •  

Obligātā un 

papildliteratūra  

 

 

Obligātā literatūra: 

1. Pindyck, R. S.,  Microeconomics / Robert S. Pindyck, Daniel L. 

Rubinfeld. - 8th, global edition. - Boston : Pearson, 2015. - 739 lpp. 

2. Nešpors, V., Mikroekonomikas teorijas pamati. – Rīga: Kamene, 

2012. 

3. Škapars, R., Mikroekonomika: Loģiskās shēmas – Rīga: Ekonomisko 

pētījumu un biznesa izglītības institūts, 2010. 

Papildliteratūra: 

1. Atstāja, Dz., Dimante, Dž., Brīvers, I. u.c. Vide un ekonomika. Rīga: 

Latvijas Universitātes apgāds, 2011. 

2. Ahlersten, K., Microeconomics. Krister & Ventus Publishing Aps, 

2008.  

3. Ahlersten, K., Essentials of Microeconomics Exercises. Krister & 

Ventus Publishing Aps, 2008.  

4. Oļevskis, G., Uzņēmējs un tirgus. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2007 

5. Heckner, D., Don’t worry about micro : an easy guide to 

understanding the principles of microeconomics – Berlin; London: 

Springer, 2007 

Rekomendējamie izvēles 

kursa elementi 

Tiek saskaņots, uzsākot studiju kursu 

 

 

 

 

Docētājs    ____________________/Dz. Atstāja /  


