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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
  

Studiju kursa nosaukums Cilvēkresursu vadīšana 

Programma Uzņēmējdarbības vadīšana 

Studiju gads 4. 

Akadēmiskais gads 2017./2018. 

Studiju līmenis Bakalaura studiju programma 

Studiju kursa kods BVa038 

Studiju kursa docētājs/i Andris Sarnovičs 

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 valoda 

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 cilvēkresursu vadīšanas teoriju un tās 

jēdzieniem, kā arī sniegt iespēju praktiski apgūt cilvēkresursu vadīšanas 

funkcijas un metodes, lai, izprotot tās nozīmi un iespējamās problēmas, varētu 

organizācijā īstenot kvalitatīvu cilvēkresursu vadīšanu. 

Prasības studiju kursa 

apguves uzsākšanai 

Vadībzinības, Tiesību zinības I un dokumentu pārvaldība, Vadības 

psiholoģija 

Studiju kursa saturs 

 

 

1. Cilvēkresursu vadīšanas būtība, funkcijas un uzdevumi. 

2. Personāla plānošana.  

3. Personāla meklēšana, piesaiste un atlase.  

4. Personāla iesaiste organizācijas dzīvē. 

5. Personāla motivēšana. 

6. Personāla attīstības veicināšana. 

7. Personāla budžeta un atalgojuma sistēmas veidošana. 

8. Personāla novērtēšana. 

9. Cilvēkresursu vadīšanas politika un stratēģija. 

10. Cilvēkresursu vadīšana un tās funkciju novērtēšana. 

11. Personāla lietvedība. 

 

Studējošo patstāvīgā 

darba organizācija un 

uzdevumi /Plānotās 

studiju formas un 

mācīšanas metodes 

Students apmeklē lekcijas un piedalās diskusijās, semināros. Izpilda 

patstāvīgos individuālos darbus, izpilda un prezentē grupas darbus. Raksta 

testu un eksāmenu.  

Kopīgo vērtējumu studiju kursa apguvei veido:  

25% grupas darba sagatavošana un prezentācija; 

25% individuālā darba sagatavošana;  

25% tests;   

25% rakstiskais eksāmens kursa noslēgumā. 

Studiju metodes Studenta darba apjoms 

Lekcijas 20 

Rakstveida grupas darbs 20 
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Individuālo un grupas darbu/prezentācijas 

sagatavošana 

24 

Darbs bibliotēkā, patstāvīgas studijas 16 

 Kopā 80 stundas 

Plānotie studiju rezultāti 

(zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

 

 

1. Prot pielietot teorētiskās zināšanas, lai īstenotu profesionālu 

uzņēmumu cilvēkresursu vadīšanu, t.i., spēj plānot nepieciešamo 

personāla skaitu, atlasīt, novērtēt un motivēt personālu, sagatavot 

personāla dokumentāciju, novērtēt cilvēkresursu vadīšanu un tās 

funkcijas. 

2. Prot strādāt komandā, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi un 

risināt konflikta situācijas. 

Studiju rezultātu 

vērtēšanas metodes un 

kritēriji 

 

 

        

Studiju rezultāti 

 

Pārbaudes forma 

1. 2. 

Tests ●  

Mājas darbi ●  

Grupas darbs un tā 

prezentācija 
● ● 

Rakstisks eksāmens ●  

Obligātā un 

papildliteratūra  

 

 

Obligātā literatūra: 

1. Bloisi, W., An Introduction to Human Resource Management, 

McGraw-Hill, UK, 2007. - 470p. 

2. Ešenvalde, I., Personāla praktiskā vadība / Inese Ešenvalde. - Rīga : 

Merkūrijs LAT, 2004. - 308 lpp. 

3. Dessler, G., Human resource management - 9-th ed. – Harlow,: 

Prentice Hall, 2003. - 558 p. 

 

Papildliteratūra: 

1. Armstrong, M., A Handbook of Human Resource Management 

Practice.  - 10th ed. – London; Philadelphia: Kogan Page, 2006. - 982 

p. 

2. Boitmane, I., Personāla atlase un novērtēšana – R. : Lietišķās 

informācijas dienests, 2008. - 186 lpp. 

 

Rekomendējamie izvēles 

kursa elementi 

Tiek saskaņots, uzsākot studiju kursu 

 

Docētājs    ____________________/A. Sarnovičs/  


