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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
  

Studiju kursa nosaukums Statistika 

Programma Uzņēmējdarbības vadīšana 

Studiju gads 2. 

Akadēmiskais gads 2017./2018. 

Studiju līmenis Bakalaura studiju programma  

Studiju kursa kods BVa013 

Studiju kursa docētājs/i Dainis Kriķis, Jānis Hermanis  

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 

4. 

 

Studiju kursa īstenošanas 

veids  

Docētāja klātbūtne 

Kursa īstenošanas mērķis Studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem pamatzināšanas datu vākšanā, 

apstrādē un analīzē, varbūtību teorijā un analītiskā statistikā, lai sagatavotos  

tālāko profesionālo kursu apguvei, kā arī sniegt pamatzināšanas risku 

novērtēšanā un analīzē. Kursa apguves rezultātā studentam jāgūst  priekšstats 

par statistisko datu vākšanas metodēm, to sistematizēšanu un grafiskas 

attēlošanas metodēm; jāprot aprēķināt un interpretēt statistisko datu 

raksturotājlielumus, jāizprot ekonomisko indeksu jēdziens, jāprot noteikt un 

analizēt savstarpējo datu sakarību, kā arī jāprot veikt datu statistisko analīzi,  

veikt dažādu ekonomisko rādītāju modelēšanu un prognozēšanu. Studenta 

patstāvīgajam darbam ir jāveicina studenta spēja individuāli, patstāvīgi 

analizēt un vērtēt situāciju konkrētā uzņēmējdarbības nozarē. 

Prasības studiju kursa 

apguves uzsākšanai 

 

Lai sekmīgi apgūtu kursu, studentiem ir jābūt vispārējām zināšanām 

elementārā matemātikā un augstākā matemātikā. Studentam ieteicamas 

zināšanas svešvalodās, lai varētu sekmīgi izmantot pieejamos starptautiskos 

informācijas resursus. Tāpat nepieciešamas prasmes darbā ar datoru un māka 

strādāt ar internetu. 

Studiju kursa saturs 

 

 

1. Statistisko datu vākšanas metodes: 

2. Ģenerālkopa un izlase. 

3. Izlašu veidi, izlases kļūdas. 

4. Variāciju rindas, variāciju rindu grafiskā attēlošana. 

5. Aprakstošā statistika viena lieluma gadījumā. 

6. Vairāku lielumu savstarpējo sakarību analīze. 

7. Indeksi. 

8. Varbūtību teorija. 

8.1. Varbūtību teorijas pamatjēdzieni un darbības ar notikumiem. 

8.2. Varbūtības definīcijas. 

8.3. Nesavienojamu, savienojamu, neatkarīgu atkarīgu un pretēju notikumu 

varbūtība. 



VD_SKA  2 (3) 
 

8.4. Pilnās varbūtības formula. Beiesa teorēma. Bernuli formula. 

9. Diskrēti gadījuma lielumi. 

9.1. Gadījuma lielumi. 

9.2. Diskrētu gadījuma lielumu varbūtību sadalījums. 

9.3. Diskrētu gadījuma lielumu skaitliskie raksturotāji. 

9.4. Binomiālais sadalījums. 

9.5. Puasona sadalījums. 

10. Nepārtraukti gadījuma lielumi. 

10.1. Nepārtraukti gadījuma lielumi. 

10.2. Nepārtrauktu gadījuma lielumu varbūtību sadalījumi. 

10.3. Nepārtrauktu gadījuma lielumu skaitliskie raksturotāji. 

10.4. Vienmērīgais sadalījums. Eksponenciālais sadalījums. 

10.5. Normālais sadalījums. 

11. Punkta novērtējums un intervālu novērtējums. 

11.1. Ticamības intervāli. 

11.2. Normāli sadalītas ģenerālās kopas ar zināmu dispersiju vidējā lieluma 

ticamības intervāls. 

11.3. Stjudenta sadalījums. 

11.4. Normāli sadalītas ģenerālās kopas ar nezināmu dispersiju vidējā lieluma 

ticamības intervāls. 

11.7. Iztvēruma apjoma novērtēšana. 

12. Hipotēžu pārbaudes testi. 

12.1. Jēdziens par hipotēžu pārbaudi. 

12.2. Testi par nezināmu parametru. 

12.3. Hī kvadrāta sadalījums 

12.4. Testi par sadalījuma veidu.  

13. Risku novērtēšanas metodes. 

13.1. Risku novērtēšanas statistiskās metodes. 

13.2. Risku novērtēšanas ekspertu metodes un to pārbaude. 

13.3. Risku novērtēšana, izmantojot Beiesa analīzi. 

 

Studējošo patstāvīgā 

darba organizācija un 

uzdevumi /Plānotās 

studiju formas un 

mācīšanas metodes 

Aktīva līdzdalība lekcijās, semināros un patstāvīgajos klases darbos, pozitīvs 

kontroldarbu un gala darba vērtējums.  

Galīgā atzīme, ko students saņem kursa noslēgumā, veidojas pēc šādas 

atsevišķu darbu nozīmes struktūras:  

1. Līdzdalība lekcijās un mājas darbu izpilde (10%). 

2. Kontroldarbi (50%). 

3.   Eksāmena atzīme (40%). 

Studiju metodes Studenta darba apjoms 

Lekcijas 8 

Praktiskie darbi un kontroldarbi 80 

Darbs bibliotēkā, patstāvīgas studijas 8 

Rakstisks eksāmens 64 

 Kopā 160 stundas 

Plānotie studiju rezultāti 

(zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

 

1. Gūst priekšstatu par statistisko datu vākšanas metodēm. 

2. Prot sistematizēt datus un tos attēlot grafiski. 

3. Prot aprēķināt statistisko datu skaitliskos raksturotājus. 

4. Spēj patstāvīgi analizēt un vērtēt situāciju konkrētā gadījumā. 

Studiju rezultātu 

vērtēšanas metodes un 

kritēriji 

 

 

        

Studiju rezultāti 

 

Pārbaudes forma 

1. 2. 3. 4. 

Rakstisks darbs auditorijā ● ● ●  
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Patstāvīgais darbs   ● ● ● 

Rakstisks eksāmens ● ● ● ● 

Obligātā un 

papildliteratūra  

 

 

Obligātā literatūra: 

1. Arhipova, I, Bāliņa, S., Statistika ekonomikā. Datorzinību Centrs, 

2003. 

2. Revina, I., Ekonometrija. Rīga: Latvijas Universitāte, 2002. 

3. Goša, Z., Statistika. – Rīga: “Latvijas Universitāte”, 2002. 

4. Koliškins, A., Volodko, I., Varbūtību teorijas un statistikas elementi. 

– Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2000. 

5. Vērdiņa, G., Kārkliņa, V., Statistika ekonomistiem. Rīga, 1999. 

6. Krastiņš, O., Varbūtību teorija un matemātiskā statistika. – Rīga: 

“Zvaigzne”, 1985. 

7. Vītols, J., Statistikas vispārīgā teorija. – Rīga: “Zvaigzne”, 1988. 

8. Schiller, W., Srinivasan, R. A., Probability and statistics. London, 

2005. 

Rekomendējamie izvēles 

kursa elementi 

Tiek saskaņots, uzsākot studiju kursu 

 

Docētāji    ____________________/D. Kriķis/  
 

     ________________/J. Hermanis/  

 


