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Klātiene

Studiju kursa mērķis ir nodrošināt studentus ar vispārēju izpratni par uzņēmējdarbības 

būtību, vidi, plānošanu un ar to saistītajiem galvenajiem jēdzieniem un to interpretāciju. 

Spēja strādāt 

patstāvīgi

Matemātika vidējās 

izglītības līmenī

Prof. Bakalaura studiju programma ``Biznesa procesu vadība``

STUDIJU KURSA APRAKSTS

Biznesa un organizāciju vadība I - Uzņēmējdarbība

Biznesa procesu vadība

1

Latviešu vai angļu

Obligāts

1



Nr.p.k.

1.

2

3

4

5

6

Nr.p.k.

1.

2.

3.

4

5

6

7

8

Biznesa ideja un tās radīšana. Produkts, vērtības 

piedāvājums un tā vadība uzņēmumā.
Patstāvīgs individuālais darbs un prezentācija

Biznesam izvēlētās industrijas analīze. Patstāvīgs individuālais darbs un prezentācija

Finanšu avoti un pieejamais atbalsts 

uzņēmējdarbības uzsākšanai.
Diskusija par izlasīto literatūru

Ievads studiju kursā. Uzņēmējdarbība būtība. 

Uzņēmējs un viņa loma sabiedrībā. 

Uzņēmējdarbības vide. Uzņēmējdarbības veidi. 

Komerciālā, dzīvesveida, sociālā, hobija 

uzņēmējdarbība. 

Studiju kursa saturs

Nosaukums

Biznesa ideja un tās radīšana. Produkts, vērtības piedāvājums un tā vadība uzņēmumā.

Resursi uzņēmējdarbības veikšanai. Zeme, darbs, kapitāls, uzņēmējspējas.

Mazā un vidējā uzņēmējdarbība. Liela mēroga uzņēmējdarbība. Uzņēmuma izaugsmes 

stratēģiskās alternatīvas.

Finanšu avoti un pieejamais atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai.

Biznesam izvēlētās industrijas analīze.

Uzņēmējdarbības būtība. Uzņēmējs un viņa loma sabiedrībā. Uzņēmējdarbības vide. 

Uzņēmējdarbības veidi. Komerciālā, dzīvesveida, sociālā, hobija uzņēmējdarbība. 

Tēma Pārbaudes veids

Resursi uzņēmējdarbības veikšanai. Zeme, darbs, 

kapitāls, uzņēmējspējas.

Patstāvīgs individuālais darbs un 

prezentācija

Mazā un vidējā uzņēmējdarbība. Liela mēroga 

uzņēmējdarbība. Uzņēmuma izaugsmes 

stratēģiskās alternatīvas.

Diskusija par izlasīto literatūru

Gala pārbaudījums Tests

Studiju kursa kalendārs

Gala darba aizstāvēšana
Patstāvīgs individuālais darbs un 

prezentācija



Nr.p.k. SP rez. nr.

1 1, 3

2 7

3 8, 11

4 4, 10

1 2 3 4

● ● ● ●

● ●

● ●

Terminoloģijas testi un krustvārdu mīklas 4

Debates 6

Studējošo patstāvīgā darba 

organizācija un uzdevumi / 

Plānotās studiju formas un 

mācīšanas metodes

Studiju vērtēšanas metode Sadalījums (%)

Aktīva dalība nodarbībā 20%

Patstāvīgs individuālais darbs un prezentācija 50%

Diskusija par izlasīto literatūru

Studiju metodes Studenta darba apjoms stundās (h)

Lekcija auditorijā 16

Darbs bibliotēkā 14

10%

Tests 20%

Kopā (%): 100%

Individuāli pastāvīgie uzdevumi, ko vada lektors 8

Lekcija-demonstrācija , ko vada industrijas pārstāvis 4

Diskusija auditorijā, ko vada lektors 4

Diskusiju grupas auditorijā, ko vada studenti 4

Grupu patstāvīgie uzdevumi, ko vada lektors 4

Gadījumu analīze

Literatūras apskats/analīze

Videoierakstu analīze

8

6

Studiju rezultātu vērtēšanas 

metodes un kritēriji

                                                     Studiju rezultāti

  Vērtēšanas metode

Mājas darbi un pārbaudes darbi

Patstāvīgs individuālais darbs un prezentācija

Kopā (h): 80

Plānotie studiju rezultāti 

(zināšanas, prasmes, 

kompetences)

Nosaukums

Iegūst izpratni par uzņēmējdarbības būtību, vidi, veidiem, uzņēmēja lomu 

sabiedrībā un uzņēmēja profilu

Pārzina uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamos resursus un to avotus.

Prot radīt biznesa ideju, definēt vērtību piedāvājumu klientam un veikt 

padziļinātu industrijas analīzi 

Iegūst kompetenci uzņēmējdarbības uzsākšanas plānošanai un vides 

analīzei

2

Tests



1 (ļoti, ļoti vāji)
nav izpratnes par priekšmeta pamatproblemātiku, nav gandrīz nekādu zināšanu studiju 

kursā

4 (gandrīz viduvēji)
kopumā apgūts studiju kurss, tomēr konstatējama nepietiekama dažu pamatkoncepciju 

izpratne, ir ievērojamas grūtības iegūto zināšanu praktiskā izmantošanā

3 (gandrīz vāji) zināšanas ir virspusējas un nepilnīgas, studējošais nespēj tās lietot konkrētās situācijās

2 (vāji)
ir virspusējas zināšanas tikai par atsevišķām problēmām, lielākā daļa studiju kursa nav 

apgūta

7 (labi)
kopumā izpildītas studiju kursa apguves prasības, tomēr dažkārt konstatējama neprasme 

iegūtās zināšanas izmantot patstāvīgi

6 (gandrīz labi)
izpildītas studiju kursa apguves prasības, tomēr vienlaikus konstatējama nepietiekami 

dziļa problēmas izpratne un neprasme izmantot iegūtās zināšanas

5 (viduvēji)
kopumā apgūts studiju kurss, tomēr konstatējama nepietiekama dažu problēmu 

pārzināšana un neprasme izmantot iegūtās zināšanas

10 (izcili)
zināšanas, prasmes un kompetence pārsniedz studiju kursa apguves prasības, liecina par 

spēju veikt patstāvīgus  pētījumus un dziļu problēmu izpratni

9 (teicami)
zināšanas, prasmes un kompetence pilnībā atbilst studiju kursa apguves prasībām, iegūta 

prasme patstāvīgi lietot iegūtās zināšanas

8 (ļoti labi)

pilnīgi izpildītas studiju kursa apguves prasības, tomēr atsevišķos jautājumos nav 

pietiekami dziļas izpratnes, lai zināšanas patstāvīgi lietotu sarežģītāku problēmu 

risināšanā

Obligātā literatūra

Obligātā literatūra 

1. Neck H.M., Neck C.P., Murray E.L. (2018). Entrepreneurship: The Practice and Mindset, 

1st Edition, Kindle Edition. SAGE Publications. 

2. Barringer B.R., Ireland R.D. (2018) Entrepreneurship: Successfully Launching New 

Ventures, Global Edition 6th Edition, Kindle Edition. Pearson. 

Ieteicamā literatūra 

1. Jaunākās zinātniskās publikācijas un starptautisko organizāciju pētījumi, ziņojumi. 

Vērtēšanas kritēriji

Vērtējums Skaidrojums






