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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
  

Studiju kursa nosaukums Ievads biznesā 

Programma Uzņēmējdarbības vadīšana 

Studiju gads 1. 

Akadēmiskais gads 2017./2018. 

Studiju līmenis Bakalaura studiju programma 

Studiju kursa kods BVa018 

Studiju kursa docētājs/i Valentīna Pavlovska, Elita Lielā 

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 

1. 

 

Studiju kursa īstenošanas veids  Docētāja klātbūtne 

Kursa īstenošanas mērķis Studiju kursa mērķis ir sniegt vispārēju izpratni par uzņēmējdarbības un 

uzņēmumu finanšu būtību, ar to saistītajiem galvenajiem jēdzieniem, 

nozīmi un to lomu komercdarbības procesā, kā arī izpratni par 

uzņēmuma darbības plānošanas pamatprincipiem. Kursa apguves 

rezultātā studentam jāgūst skaidrs priekšstats par biznesa idejas 

formulēšanu un atbilstoša biznesa modeļa noteikšanu, uzņēmējdarbības 

komerciālajām, nekomerciālajām formām, uzņēmējdarbības uzsākšanas 

juridiskajiem un praktiskajiem aspektiem. 

Prasības studiju kursa apguves 

uzsākšanai 
Vispārējā vidējā izglītība, vispārējas zināšanas biznesā un ekonomikā, 

angļu valoda 

Studiju kursa saturs 

 

 

I daļa 

1. Uzņēmējdarbības un uzņēmēja jēdziens, būtība, mērķi, veidi. 

2. Biznesa ideja un tās radīšanas process.  

3. Uzņēmējdarbības iekšējā un ārējā vide. 

4. Uzņēmējdarbības plānošanas process un uzņēmuma mērķu 

definējums. 

5. Uzņēmējdarbības formas izvēle, uzņēmuma reģistrācija, 

uzņēmuma dibināšanas organizatoriskie pamati. 

II daļa 

1. Uzņēmumu finanses jēdziens, būtība un to loma komercdarbības 

procesā. 

2. Pamatlīdzekļu un apgrozāmo līdzekļu pārvaldības pamatprincipi. 

3. Uzņēmumu finansēšana un to avotu vispārīgais raksturojums. 

4. Uzņēmumu darbības plānošanas pamatprincipi. 

 

 

Studējošo patstāvīgā darba 

organizācija un uzdevumi 

/Plānotās studiju formas un 

mācīšanas metodes  

Kursa apgūšana notiek, izmantojot četras svarīgākās aktivitātes: lekcijas, 

individuālos vai grupas darbus klasē, patstāvīgā mājas darba izstrādi, kā 

arī ikviena studenta patstāvīgu darbu ārpus kontaktstundu perioda. 

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

atsevišķu darbu nozīmes struktūras: līdzdalība lekcijās un darba kvalitāte 

praktiskajos darbos, mājas darbu izstrāde, grupas patstāvīgā darba 

izstrāde un prezentācija, tests un kontroldarbs, gala eksāmens.  
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Studiju metodes Studenta darba apjoms  

I daļa II daļa 

Lekcijas 16 16 

Praktiskie darbi, patstāvīgo darbu 

prezentācija 

20 20 

Kontroldarbs 4 4 

Patstāvīgo mājas darbu un grupas 

darbu sagatavošana 

24 24 

Darbs bibliotēkā, patstāvīgas 

studijas 

16 16 

 Kopā 80 stundas 

Plānotie studiju rezultāti 

(zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

 

 

1. Prasme nodefinēt biznesa ideju un to pamatot, izvēlēties 

uzņēmējdarbībai piemērotu komercdarbības formu, sagatavot 

dokumentus uzņēmuma reģistrācijai. 

2. Prasme veikt biznesa vides analīzi un noteikt uzņēmuma attīstības 

mērķus. 

3. Iegūst kompetenci uzņēmuma finanšu teorijas jautājumos, izprotot 

uzņēmuma finanšu terminoloģiju, jēdzienus un to nozīmi. 

4. Izpratne par  uzņēmuma finansēšanas iespējām un uzņēmuma 

plānošanas pamatprincipiem un finanšu plāna veidošanas pamatiem. 

Studiju rezultātu vērtēšanas 

metodes un kritēriji 

 

 

        Studiju rezultāti 

 

Pārbaudes forma 

1. 2. 3. 4. 

Praktiskie individuālie un grupas 

darbi 
        

Mājas darbi         

Prezentācijas       

Kontroldarbs        

Rakstiskais eksāmens        

Obligātā un papildliteratūra  

 

 

Obligātā literatūra: 

1. LR Komerclikums. 

2. Barringer, B., Ireland, D., Entrepreneurship: Successfully 

Launching New Ventures (3rd Edition). Prentice Hall, 2009. 

3. Rūrāne, M., Uzņēmumu finanses. Rīga: Jumava, 2007.- 266.lpp.  

4. Lawrence, D. S., Haley, C. W., Introduction to Financial 

Management. USA: McGraw-Hill, Inc., 1991. 894 p. 

Papildliteratūra: 

1. Diderihs, H., Uzņēmumu ekonomika. R., Zinātne, 2000 

2. Griffin, R.W., Pustay, M.W., International Business. 5th 

edition.- Pearson Prentice Hall, 2007. 

3. Keown, A.J., Martin, J.D., Petty, J.W., Foundation of Finance. 

USA: Prentice Hall,2008. 522 p. 

4. Megginson, W.L., Smart, S.C., Lucey, B.M., Introduction to 

Corporate Finance. London: Cengage Learning EMEA, 2008. 

656 p. 

5. www.liaa.lv; www.ur.lv  

Rekomendējamie izvēles kursa 

elementi 

Tiek saskaņots, uzsākot studiju kursu 

  

                                     Docētāji                    ___________  /V.Pavlovska/    

 
_______________/E.Lielā/  

http://www.liaa.lv/
http://www.ur.lv/

