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STUDIJU KURSA APRAKSTS 

         

Studiju kursa nosaukums  Ekonomika 

Programma Biznesa procesu vadība 

Studiju gads 1 

Studiju līmenis Bakalaura 

Studiju kursa kods BP022 

Studiju kursa docētājs/i Prof. Dzintra Atstāja 

Kursa apjoms, KP 4 

ECTS kredītpunktu apjoms 

(1 Latvijas KP atbilst 1,5 

ECTS) 
6 

Studiju īstenošanas valoda Latviešu vai angļu 

Studiju kursa veids Obligāts 

Semestris, kad kurss tiek 

īstenots 
2 

Studiju kursa īstenošanas 

veids  
Klātiene 

Kursa īstenošanas mērķis 

Ekonomikas studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem izpratni par 

likumsakarībām, kas nosaka tirgus darbības principus un tirgus dalībnieku 

izturēšanos; par saimnieciskās darbības mērķiem makrolīmenī, par 

ekonomisko procesu norisi, tos raksturojošiem rādītājiem un savstarpējo 

saistību, par iespējām un līdzekļiem ietekmēt šo procesu norisi. 

Prasības studiju kursa 

apguves uzsākšanai 
Biznesa angļu valoda Matemātika     

Studiju kursa saturs Nr.p.k. Nosaukums 



1 

Ekonomikas pamatjautājumi un aktualitātes 21.gs.(Jaunā 

ekonomika, MeMeNomika, Zaļā un Zilā ekonomika, GiG 

ekonomika, Ēnu ekonomika, Sirdsapziņas ekonomika, 

Bioekonomika, Aprites ekonomika, Dalīšanās ekonomika, 

Dāvanu ekonomika, Sociālā un solidaritātes ekonomika, Radošā 

ekonomika u.c.) 

2 Ievads mikroekonomikā 

3 Patērētāja ekonomika 

4 Ražotāja ekonomika 

5 Makroekonomikas rādītāji un to savstarpējā saistība 

6 Ekonomikas augsme un ekonomikas ilgtspējīga attīstība 

7 Tautsaimniecības struktūra 

8 Fiskālā un monetārā politika 

Studiju kursa kalendārs 

Nr.p.k. Tēma Pārbaudes veids 

1 
Ekonomikas pamatjautājumi 

un aktualitātes 21.gs. 

Pastāvīgs grupas darbs un 

prezentācija 

2 Ievads mikroekonomikā Tests 

3 Patērētāja ekonomika Kontroldarbs 

4 Ražotāja ekonomika 
Pastāvīgs grupas darbs un 

prezentācija 

5 
Makroekonomikas rādītāji un 

to savstarpējā saistība 

Pastāvīgs individuālais 

darbs un prezentācija 

6 
Ekonomikas augsme un 

ekonomikas ilgtspējīga attīstība 

Diskusija par izlasīto 

literatūru 

7 Tautsaimniecības struktūra Kontroldarbs 

8 Fiskālā un monetārā politika 
Diskusija par izlasīto 

literatūru 

9 Eksāmens Rakstiskais eksāmens 

Studējošo patstāvīgā darba 

organizācija un uzdevumi / 

Plānotās studiju formas un 

mācīšanas metodes 

Studiju vērtēšanas metode Sadalījums (%) 

Tests 25% 

Pastāvīgs individuālais darbs un 

prezentācija 
15% 

Pastāvīgs grupas darbs un prezentācija 15% 

Diskusija par izlasīto literatūru 15% 

Rakstiskais eksāmens 30% 

Kopā (%): 100% 

Studiju metodes 
Studenta darba apjoms stundās 

(h) 



Lekcija auditorijā 32 

Darbs bibliotēkā  50 

Diskusija auditorijā, ko vada lektors 24 

Diskusija-panelis, ko vada industrijas 

pārstāvis 
14 

Individuāli pastāvīgie uzdevumi, ko vada 

lektors 
40 

Kopā (h): 160 

Plānotie studiju rezultāti 

(zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

Nr.p.k. Nosaukums 

1 Spēj parādīt ekonomikas jēdzienu un likumsakarību izpratni. 

2 
Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to 

izmantot, pieņemt lēmumus un risināt problēmas. 

3 

Spēj patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, virzīt savu un 

komandas tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi, parādīt 

zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, uzņemties atbildību un 

iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu 

cilvēku darbu, pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus 

mainīgos vai neskaidros apstākļos.  

4 

Spēj studēt literatūru latviešu un angļu valodā, izvērtēt 

rakstītā galvenos apgalvojumus, veikt aprēķinus, sniegt mutisku 

un rakstisku apkopojumu par izstudēto literatūru. 

Studiju rezultātu vērtēšanas 

metodes un kritēriji 

                                 Studiju rezultāti 

  Vērtēšanas metode 
1 2 3 4 

Mājas darbi un pašpārbaudes darbi ● ● ● ● 

Patstāvīgā darba prezentācija   ●   ● 

Kontroldarbs auditorijā   ●     

Semināri, praktiskie darbi ●   ● ● 

Eksāmens ● ● ● ● 

  Obligātā literatūra 

Obligātā un ieteicamā 

literatūra 

Obligātā literatūra 

1. Principles of Microeconomics (2017) 2e by OpenStax is licensed under 

Creative Commons Attribution License v4.0 Web Version 

https://openstax.org/details/books/principles-microeconomics-

2e?Book%20details Ch.1, 2, 3, 4, 6, 7.                    

2. Principles of Macroeconomics for AP® (2017) Courses 2e by OpenStax is 

licensed under Creative Commons Attribution License v4.0 

https://openstax.org/details/books/principles-macroeconomics-ap-courses-

2e Ch.1, 2, 5, 6, 7.                        

Ieteicamā literatūra patstāvīgām studijām:          



1. Latvijas Bankas mājas lapa www.bank.lv;                                

https://www.makroekonomika.lv/ 

2. Finanšu ministrijas mājas lapa www.fm.gov•Ekonomikas ministrijas 

mājas lapa www.em.gov.lv 

3. Latvijas Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapa www.csb.gov.lv 

4. Eurostat mājas lapa https://ec.europa.eu/eurostat 

5. Federal Reserve Bank https://fred.stlouisfed.org/    

6. Dawlabani, Said Elias MEMEnomics, New York : SelectBooks, Inc., 

[2013]. xvi, 284 6th Annual Green Economics Conference Green 

Economics. The Economics of Anthropocene Oxford : Green Economics 

institute, c2011. 345 p 

7. Overman, Steven The conscience economy Brookline, MA : Bibliomotion, 

2014. xxvi,190 

8. Circular economy and sustainable development enterprises New York, NY 

: Springer Berlin Heidelberg, c2018. xv, 304 pages. 

9. Entrepreneurship and the shadow economy Cheltenham, UK : Edward 

Elgar Publishing, c2016. 235 p. 

10. Creative economy. Report 2008 UNCTAD, c2008. 332 lpp 

11. Pauli, Gunters. Zilā ekonomika 3.0 Rīga : Zvaigzne ABC,  

https://www.un.org/development/desa/socialperspectiveondevelopment/iss

ues/social-and-solidarity-economy.html 

12. Diane Mulcahy, The Gig Economy: The Complete Guide to Getting Better 

Work, Taking More Time Off, and Financing the Life You Want Kindle 

Edition Kindle Edition, 241p (situāciju analīze, pēc izvēles) 

  

Vērtēšanas kritēriji 

Vērtējums Skaidrojums 

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 

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 

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 

http://www.em.gov.lv/
http://www.csb.gov.lv/
https://ec.europa.eu/eurostat
https://www.un.org/development/desa/socialperspectiveondevelopment/issues/social-and-solidarity-economy.html
https://www.un.org/development/desa/socialperspectiveondevelopment/issues/social-and-solidarity-economy.html


2 (vāji) 
ir virspusējas zināšanas tikai par atsevišķām problēmām, lielākā 

daļa studiju kursa nav apgūta 

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

nekādu zināšanu studiju kursā 

 


