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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
  

Studiju kursa nosaukums Projektu vadīšana 

Programma Uzņēmējdarbības vadīšana 

Studiju gads 3. 

Akadēmiskais gads 2017./2018. 

Studiju līmenis Bakalaura studiju programma 

Studiju kursa kods BVa033 

Studiju kursa docētājs/i Juris Uzulāns, 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 

6. 

 

Studiju kursa īstenošanas 

veids  

Docētāja klātbūtne 

Kursa īstenošanas mērķis Studiju kurss ir veidots ar mērķi, lai studenti apgūtu un nostiprinātu projekta 

vadīšanai nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas. Tāpēc kursā 

teorētiski un praktiski tiek noskaidrota projekta būtība, pazīmes un veidi, kā 

arī projekta vadīšanas būtība, funkcijas, metodes, procesi un līdzekļi. 

Kursa laikā ir jāizstrādā un jāprezentē projekta apraksts un tā ieviešanas plāni. 

Liela vērība kursā tiek pievērsta projekta vadītājam nepieciešamo zināšanu, 

prasmju un iemaņu nostiprināšanai projekta izstrādes, ieviešanas procesa un 

projekta komandas darba organizēšanā.  

Prasības studiju kursa 

apguves uzsākšanai 

 

Vadībzinības, lietišķā komunikācija un organizāciju psiholoģija, finanšu 

analīze 

Studiju kursa saturs 

 

 

1. Projekta un projektu vadīšanas definējums, projekta pazīmes. 

2. Projektu veidi, projektu izstrādes un vadīšanas aktualitāte. 

3. Projektu portfelis un tā vadīšanas specifika. 

4. Projekta komanda, projekta vadītāja funkcijas un loma projekta izstrādes 

un ieviešanas procesā. 

5. Projektu vadības speciālistu/vadītāju sertifikācija. 

6. Projekta izstrādes un vadīšanas posmi, to raksturojums. 

7. Projekta idejas radīšana un analīze. 

8. Projekta alternatīvu izvērtēšana.  

9. Projekta plānošana. Projekta risku noteikšana un to vadības plāna izstrāde. 

10. Projekta īstenošana un uzraudzība. 

11. Projekta noslēgums.  

12. Projekta vadīšanas instrumenta – datorprogrammas „Microsoft Project” 

izmantošana. 

 

 

Studējošo patstāvīgā 

Kursa apgūšana notiek, izmantojot 4 svarīgākās aktivitātes: lekcijas, grupas 

darbus klasē, patstāvīgā mājas darba izstrādi, kā arī ikviena studenta 

patstāvīgu darbu ārpus kontaktstundu perioda. Galīgā atzīme, ko students 
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darba organizācija un 

uzdevumi /Plānotās 

studiju formas un 

mācīšanas metodes  

saņem kursa noslēgumā, veidojas pēc šādas atsevišķu darbu nozīmes 

struktūras: aktīva līdzdalība lekcijās un darba kvalitāte praktiskajos darbos, 

mājas darbu izstrāde, kontroldarbs, grupas patstāvīgā darba izstrāde un 

prezentācija 

Studiju metodes Studenta darba apjoms 

Lekcijas 32 

Kontroldarbs 8 

Patstāvīgo mājas darbu un grupas darbu 

sagatavošana, prezentēšana 

80 

Seminari 8 

Darbs bibliotēkā, patstāvīgas studijas 32 

 Kopā 160 stundas 

Plānotie studiju rezultāti 

(zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

 

 

1. Zināšanas un prasme patstāvīgi sagatavot un noformulēt projekta ideju, 

izanalizēt projekta iespējamās alternatīvas. 

2. Prasme sagatavot projekta ieviešanas plānu, laika grafiku, resursu plānu 

un budžetu, tai skaitā, izmantojot datorprogrammu Microsoft Project. 

3. Prasme izveidot projekta komandu, nodefinēt katra projekta komandas 

locekļa veicamos pienākumus un uzdevumus. 

4. Prasme prezentēt un aizstāvēt izstrādāto projektu, pamatot tā izstrādāto 

ieviešanas plānu un budžetu. 

Studiju rezultātu 

vērtēšanas metodes un 

kritēriji 

 

 

        Studiju rezultāti 

 

Pārbaudes forma 

1. 2. 3. 4. 

Praktiskie individuālie un grupas darbi • • • • 

Mājas darbi • • • • 

Kontroldarbs • • •  

Grupas patstāvīgā darba prezentācija • • • • 

Obligātā un 

papildliteratūra  

 

 

Obligātā literatūra: 

1. Jerošenko,V., Pinnis, J., Averina J., Gribuste, E., Projektu vadīšanas 

rokasgrāmata. Rīga: Dienas Bizness, 2010. ISBN 9789984451411 

2. Forands, I., Projekta menedžments. Rīga: Latvijas izglītības fonds, 2006. 

258 lpp. ISBN 9984955819 

3. Geipele, I., Tambovceva,T., Projektu vadīšana : studijām un biznesam / 

Geipele,I., Tambovceva, T. - Rīga : Valters un Rapa, 2004. - 190 

lpp.  ISBN 9984-7680-3-1  

4. Meredith, J. R., Project Management / A Managerial approach  -6th ed. - 

John Wiley & Sons, 2006. 647p. ISBN 0-471-74277-5 

 

Papildliteratūra: 

1. Gray, C.F., Project management: the managerial process / Clifford F. 

Gray, Erik W. Larson, Boston : McGraw-Hill/Irwin, 2011 – 589 p., ISBN 

9780071289290 

2. Džouns, R., Projektu vadības pamati : praktisks ceļvedis projektu vadībā 

un izpildē, Rīga Lietišķās informācijas dienests, 2008. ISBN 

9789984826059. 

3. Uzulāns, J., Projektu vadība - Rīga : Jumava, 2004. - 244 

lpp.  ISBN 9984-05-834-4  

4. The definitive guide to project management : the fast track to getting the 

job done on time and on budget / Nokes, S., Major, I., Greenwood, A., 

Allen, D., Goodman, M. - London : Pearson Education : Prentice Hall, 

2003. - 229 p.  ISBN 0-273-66397-6 

5. Litke, H., Kunova, I., Projektu vadība. Rīga: Jumava, 2003. 126. lpp. 
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ISBN  9984956210. 

6. Reiters, V. ,Kailā patiesība par projektu menedžmentu / no vācu val. tulk. 

Ēva Fukse. - Rīga : Vaidelote, 2004. - 197 lpp 

7. Chapman C. B., Project risk management: processes, techniques and 

insights / Chris B. Chapman, Stephen C. Ward, Chichester : Wiley, 2005. 

– 389 p., ISBN 0470853557 

8. Callahan, K.R., Project management accounting: budgeting, tracking, 

and reporting costs and profitability, Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 

Inc., 2007. – 179 p., ISBN 9780470044698 

Rekomendējamie izvēles 

kursa elementi 

Tiek saskaņots, uzsākot studiju kursu 

 

Docētāji    ____________________/J. Uzulāns/ 

 

     ____________________/J. Hermanis/  


