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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
  

Studiju kursa nosaukums Makroekonomika 

Programma Uzņēmējdarbības vadīšana 

Studiju gads 2.  

Akadēmiskais gads 2017./2018. 

Studiju līmenis Bakalaura studiju programma  

Studiju kursa kods BVa014 

Studiju kursa pasniedzējs Ivars Brīvers 

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) 

obligātais 

Semestris, kad kurss tiek 

īstenots 

4. 

 

Studiju kursa īstenošanas 

veids  

Pasniedzēja klātbūtne 

Kursa īstenošanas mērķis sniegt studentiem izpratni par aktuālās ekonomiskās attīstības 

likumsakarībām un principiem. 

Prasības studiju kursa 

apguves uzsākšanai 
Mikroekonomika, matemātika. 

Studiju kursa saturs 

 

 

1. Ievads makroekonomikā. 

2. Galvenie makroekonomiskie rādītāji, tos raksturojoši rādītāji un to 

savstarpējā saistība. 

3. Tautsaimniecības nozaru struktūra. 

4. Fiskālā politika. 

5. Monetārā politika. 

6. XXI gadsimts – jauns skats uz ekonomiku. 

 

 

Studējošo patstāvīgā 

darba organizācija un 

uzdevumi 

 

Patstāvīgais darbs, kontroldarbs, kursa beigās eksāmens. Eksāmena vērtējumu 

pēc desmit ballu sistēmas veido patstāvīgā darba vērtējums gada laikā – par 

40%, kontroldarba vērtējums – par 40% un eksāmena laikā nodemonstrētās 

zināšanas – par 20%. 

Studiju metodes Studenta darba apjoms 

Lekcijas 20 

Pārbaudes darbi 4 

Semināri 16 

Patstāvīgais darbs 40 

 Kopā 80 stundas 

Plānotie studiju rezultāti 

(zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

 

 

Vispārīgās kompetences: 

1. Spēj izvērtēt nepieciešamo informāciju problēmas risināšanai, spēj 

atrast šo informāciju, analizēt un sintezēt informāciju. 

2. Spēj studēt literatūru latviešu un angļu valodā, izvērtēt rakstītā 

galvenos apgalvojumus, sniegt mutisku un rakstisku apkopojumu par 

izstudēto literatūru. 

3. Spēj strādāt grupā problēmas risināšanai, sadalīt pienākumus un 
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organizēt grupas darbu. 

4. Spēj uzstāties auditorijas priekšā, īsi, skaidri un saprotami formulējot 

savu domu. 

Speciālās kompetences: 

1. Spēj parādīt zināšanas par makroekonomikas priekšmetu un 

tautsaimniecības mērķi makrolīmenī, prasmes izvērtēt 

tautsaimniecības mērķa saistību ar mērķiem mikrolīmenī, spēj izprast 

ekonomikas pamatproblēmas un alternatīvos virzienus to risināšanai. 

2. Spēj parādīt zināšanas par galvenajiem makroekonomiskajiem 

rādītājiem un to savstarpējo saistību, prasmi novērtēt ekonomikas 

situāciju makrolīmenī, izvēloties tam attiecīgos rādītājus, spēj atrast 

un novērtēt makroekonomiskos rādītājus no informācijas avotiem vai 

no to savstarpējām sakarībām. 

3. Spēj parādīt zināšanas par valsts ekonomiskās politikas 

instrumentiem, prasmi izvērtēt to pielietošanas nepieciešamību un 

efektivitāti, spēj izprast ekonomiskās politikas instrumentu savstarpējo 

kopsakarību. 

4. Spēj parādīt prasmes analizēt valsts tautsaimniecību, novērtēt 

iespējamo valsts iejaukšanos ekonomikā un prognozēt tās sekas.  

Studiju rezultātu 

vērtēšanas metodes un 

kritēriji 

 

 Studiju rezultāti 

 

Pārbaudes forma 

1. 

 

2. 3. 4. 

 

1. kontroldarbs ● ●   

2. kontroldarbs   ● ● 

Patstāvīgā darba 

prezentācija 

   ● 

Rakstiskais eksāmens ● ● ● ● 

Semināri ● ● ● ● 

Diskusijas par studēto 

literatūru 

● ● ● ● 

Obligātā un 

papildliteratūra  

 

 

Obligātā literatūra: 

1. Dornbusch, R., Fischer, S., Macroeconomics, 6th ed. – New York: 

McGrow-Hill, 1994. 

2. McConnel, C.B., Brue, S.L. Economics Principles, Problems and 

Policies. – New York: McGrow-Hill – 1996. 

3. Šenfelde, M., Ņikitina, V., Kullesa, I., Ievads makroekonomikā. – 

Rīga: Kamene, 2000.  

4. Долан, Э.Дж., Макроэкономика. – Санкт-Петербург: Литера 

Плюс, 1997. 

Rekomendējamie izvēles 

kursa elementi 

Tiek saskaņots, uzsākot studiju kursu 

 

Docētājs    ____________________/I. Brīvers/  


