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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
  

Studiju kursa nosaukums Pārdošanas prasmes 

Programma Uzņēmējdarbības vadīšana  

Studiju gads 4. 

Akadēmiskais gads 2017./2018. 

Studiju līmenis Bakalaura studiju programma 

Studiju kursa kods BVa022 

Studiju kursa docētājs/i Edgars Ražinskis 

Kursa apjoms 2 KP, Latvijas KP jāreizina ar 1,5, lai iegūtu ECTS kredītpunktus 

ECTS kredītpunktu apjoms 

(1 Latvijas KP atbilst 1,5 

ECTS) 

3 ECTS 

Studiju īstenošanas 

valoda 

latviešu 

Studiju kursa veids 

(obligātais, izvēles) 

obligātais 

Semestris, kad kurss tiek 

īstenots 

7. 

 

Studiju kursa īstenošanas 

veids  

Docētāja klātbūtne 

Kursa īstenošanas mērķis  Sniegt studentiem zināšanas par pārdošanas vadības nozīmi un 

iespējām, pārdošanas vadības principiem. 

 Veidot izpratni par pārdošanas veicināšanas paņēmieniem un to 

pielietošanas iespējām. 

 Atraisīt studentos pārliecību par savām spējām un attīstīt pārdot 

prasmes, pielietojot tās atbilstoši konkrētai auditorijai. 

 Radīt priekšstatu par pārdošanas komandas izveidi, tās vadību un 

motivēšanas metodēm. 

 Sniegt padziļinātas zināšanas par pārdošanas veicināšanas 

metodēm un instrumentiem interneta vidē. 

Prasības studiju kursa 

apguves uzsākšanai Mārketings, lietišķā saskarsme, vadībzinības, svešvalodas 

Studiju kursa saturs 

 

 

1. Pārdošanas veicināšanas būtība, mērķi un organizēšana. 

2. Klientu lojalitāte. Lojalitāte, kā pārdošanas procesa mērķis.  

3. Pārdošanas veicināšanas līdzekļi un metodes dažādos tirgos. 

4. Kā pārdot vairāk. Metodes, kā tieši ietekmēt pārdošanas rezultātus. 

5. Pārdevēja tēls, tā apzināšana un radīšana; 

6. Pārdevēja fizisko un personisko īpašību attīstīšana. Runa, tēls, 

ķermeņa valoda. 

7. Pārdošanas komanda, tās veidošana, atlase un motivēšana. 

8. Web pārdošana, kā veicināt pārdošanu ar moderno tehnoloģiju 

palīdzību. 

9. Pārdošanas stratēģija un tās integrācija uzņēmumā. 

10. Elementi, kas veicina un bremzē pārdošanu internetā. 

 

 

 

Students apmeklē lekcijas, izpilda praktiskos darbus, veic situāciju analīzi, 

piedalās izbraukuma semināros uzņēmumos, piedalās simulācijas spēlē. 
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Studējošo patstāvīgā 

darba organizācija un 

uzdevumi /Plānotās 

studiju formas un 

mācīšanas metodes  

 

Studiju metodes Studenta darba apjoms 

Lekcijas 16 

Praktiskie darbi 12 

Patstāvīgā darba sagatavošana  

un prezentācija 

24 

Grupas darbi 12 

Darbs bibliotēkā, patstāvīgas studijas 16 

 Kopā 80 stundas 

Plānotie studiju rezultāti 

(zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

 

 

1. Izpratne par pārdošanas vadības un pircēju apkalpošanas nozīmi 

pārdošanas veicināšanā. 

2. Prasme noteikt piemērotākos pārdošanas veicināšanas paņēmienus 

atbilstoši tirgus īpatnībām. 

3. Prasmes profesionāli vadīt pārdošanas sarunas un argumentēti strādāt ar 

klienta iebildumiem un atrast pieņemamu problēmu risinājumu visiem 

sarunu partneriem. 

Studiju rezultātu 

vērtēšanas metodes un 

kritēriji 

 

 

        Studiju rezultāti 

 

Pārbaudes forma 

1. 2. 

Praktiskie darbi • • 

Grupas darbi • • 

Patstāvīgā darba prezentācija • • 

Rakstiskais eksāmens • • 

Obligātā un 

papildliteratūra  

 

 

Obligātā literatūra: 

1. Pārdošanas vadības rokasgrāmata. Rīga : Dienas bizness, 2003. 1.-

12. daļa. 

2. Stratēģiskā pārdošanas vadība. Rīga: Lietišķais informācijas 

dienests, 2008. 175 lpp. ISBN 9789984826103  

3. Leihers, Š. Veiksmīga pārdošana. Rīga: De-Novo, 2004. 128 lpp. 

ISBN 9984772012 

 

Papildliteratūra: 

1. Frīdmentls, D. Aktīvā klientu apkalpošana. Rīga: Zvaigzne, 2006. 

126 lpp. ISBN 9984373983 

2. Hellers, R. Prasme pārdot. Rīga: Zvaigzne, 2000. 72 lpp. ISBN 

9984220769 

3. Leiks, N., Hekī, K. Klientu apkalpošanas rokasgrāmata. R.: SIA 

”Lietišķās informācijas dienests”, 2005. 216 lpp. ISBN 9984978915 

4. Šota, B. Sarunas : drošas, radošas un veiksmīgas. Rīga: De-Novo, 

2002. 126 lpp.ISBN 9984956202 

5. Zavadskis, M. Pārdošanas meistarība. Rīga: Jumava, 2004. 229 lpp. 

ISBN 9984057461 

Rekomendējamie izvēles 

kursa elementi 

Tiek saskaņots, uzsākot studiju kursu 

 

Docētājs    ____________________/E. Ražinskis/  
 


