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Studiju gads 1. 

Akadēmiskais gads 2017./2018. 

Studiju līmenis Bakalaura studiju programma 

Studiju kursa kods BVa019 

Studiju kursa docētājs/i Kristaps Lešinskis 

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

ECTS kredītpunktu 

apjoms (1 Latvijas KP 

atbilst 1,5 ECTS) 

6 ECTS 

Studiju īstenošanas 

valoda 

latviešu 

Studiju kursa veids 

(obligātais, izvēles) 

obligātais 

Semestris, kad kurss tiek 

īstenots 

2. 

 

Studiju kursa īstenošanas 

veids  

Docētāja klātbūtnē 

Kursa īstenošanas mērķis Studiju kursa mērķis ir nodrošināt studentus ar vispārēju izpratni par 

uzņēmējdarbības būtību, procesu, ar to saistītajiem galvenajiem jēdzieniem, 

to interpretāciju, būtību un nozīmi. Kursa apguves rezultātā studentam jāgūst 

skaidrs priekšstats par uzņēmējdarbības uzsākšanas ekonomiskajiem 

aspektiem un plānošanu, kā arī jāapgūst un jāspēj analizēt svarīgākā 

problemātika, ar kuru saskaras uzņēmējs, jau reāli uzsākot un veicot 

uzņēmējdarbību. Studenta Patstāvīgajam darbam ir jāveicina studenta spēja 

individuāli, patstāvīgi analizēt un vērtēt situāciju kādā konkrētā biznesa 

industrijā. 

Prasības studiju kursa 

apguves uzsākšanai 

 

Lai sekmīgi apgūtu kursu “Uzņēmējdarbība”, studentiem ir jābūt vispārējām 

zināšanām biznesa un ekonomikas pamatos, kuras sniedz vispārējās vidējās 

izglītības iestādes. Studentam nepieciešamas svešvalodu zināšanas, lai varētu 

sekmīgi izmantot pieejamos starptautiskos informācijas resursus. Jāprot 

prezentēt savus darbus gan rakstiski, gan mutiski, kā arī jāspēj pamatoti 

diskutēt un aizstāvēt savu viedokli semināros, klases darbos. 

Studiju kursa saturs 

 

 

1. Uzņēmējdarbība un uzņēmējs. 

2. Biznesa ideja un tās radīšana. 

3. Industrijas analīzes tehnika. 

4. Uzņēmējdarbības faktors „darbs”. Darbaspēks uzņēmumā. Darba 

samaksa un darbaspēka izmaksas uzņēmumā. 

5. Uzņēmuma lielums. Mazās un vidējās uzņēmējdarbības problemātika.  

6. Uzņēmuma lielums. Liela mēroga uzņēmējdarbība. Uzņēmuma 

izaugsme, tās stratēģiskās alternatīvas. 

7. Horizontālā rakstura kooperācija uzņēmējdarbībā. 

8. Produkta jēdziens.  

9. Cenas. Cenu veidošana. Cenu veidi. Cenu politika. 

10. Pārvaldes mehānisms uzņēmumā. 

11. Uzņēmuma lēmumu vispārējā teorija. Lēmumu pieņemšanas process. 
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12. Uzņēmējdarbības risks. 

13. Uzņēmējdarbības starptautiskie aspekti. 

14. Ārējo tirgu apgūšanas metodes. 

15. Uzņēmējdarbības sociālie un ētiskie apsvērumi. 

 

Studējošo patstāvīgā 

darba organizācija un 

uzdevumi /Plānotās 

studiju formas un 

mācīšanas metodes 

Students apmeklē lekcijas, piedalās individuālajos un grupu darbos klasē, 

diskutē semināros, kā arī izstrādā patstāvīgo studiju darbu. 

Kopīgo vērtējumu studiju kursa apguvei veido: 10% aktīva līdzdalība 

lekcijās, semināros, klases darbos; 10% kontroldarbi; 40% patstāvīgā darba 

sagatavošana; 40% rakstiskais eksāmens kursa noslēgumā. 

Studiju metodes 
Studenta darba apjoms 

Lekcijas 48 

Individuālie un grupu praktiskie darbi klasē 16 

Semināri klasē 8 

Klases kontroldarbi 8 

Patstāvīgā darba sagatavošana 40 

Darbs bibliotēkā, patstāvīgas studijas 40 

 Kopā 160 stundas 

Plānotie studiju rezultāti 

(zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

 

 

1. Izpratne par uzņēmējdarbības terminoloģiju, jēdzieniem un to 

nozīmi. 

2. Prasme radīt biznesa ideju. 

3. Zināšanas un prasmes ar biznesa ideju saistītās industrijas 

definēšanā un analīzē. 

4. Plaša profila izpratne par uzņēmējdarbības procesiem, to 

vadīšanas īpatnībām. 

5. Prasme prezentēt un aizstāvēt savu viedokli ar uzņēmējdarbību 

saistītās situācijās. 

Studiju rezultātu 

vērtēšanas metodes un 

kritēriji 

 

 

        

Studiju rezultāti 

 

Pārbaudes forma 

1. 2. 3. 4. 5. 

Kontroldarbi ●   ●  

Patstāvīgais mājas darbs  ● ● ● ●  

Klases darbs, seminārs ● ●  ● ● 

Rakstisks eksāmens ●  ● ●  

Obligātā un 

papildliteratūra  

 

 

Obligātā literatūra: 

1. Barringer, B., Ireland, D. Entrepreneurship: Successfully Launching 

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

2. Hofs, K.G. Biznesa ekonomika. R., Jāņa Rozes apgāds, 2010. 

3. Hill, C.W.L., Jones, G. Strategic Management. New York: Houghton 

Mifflin Company, 2007 

4. Sloman, J., Hinde, K. Economics for Business. 4th edition. Harlow, 

Prentice Hall, 2007. 

 

Papildu literatūra: 

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

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

Pearson Prentice Hall, 2007. 

3. Hill, Ch.W.L. International Business. 5th edition.- McGraw-Hill/Irwin, 

2005. 

4. Mariotti, S. Entrepreneurship.- by Pearson Education, Upper Saddle 
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River, New Jersey, 2007. 

 

Rekomendējamie izvēles 

kursa elementi 

Tiek saskaņots, uzsākot studiju kursu 

 

Docētājs    ____________________/K. Lešinskis /  


