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Studiju kursa nosaukums  Projektu vadība III - Projekta resursu vadība 

Programma Biznesa procesu vadība 

Studiju gads 3 

Studiju līmenis Bakalaura 

Studiju kursa kods BP032 

Studiju kursa docētājs/i 
Zane Raščevska, Inga Uvarova, Jānis Hermanis, Juris Riekstiņš. 

Māris Krastiņš 

Kursa apjoms, KP 2 

ECTS kredītpunktu apjoms (1 

Latvijas KP atbilst 1,5 ECTS) 
3 

Studiju īstenošanas valoda Latviešu vai angļu 

Studiju kursa veids Obligāts 

Semestris, kad kurss tiek 

īstenots 
5 

Studiju kursa īstenošanas veids  Klātiene 

Kursa īstenošanas mērķis 

Studiju kurss ir veidots ar mērķi, lai studenti apgūtu un nostiprinātu 

padziļinātas zināšanas, prasmes un iemaņas projektu vadībā, pievēršot 

īpašu uzmanību projekta resursu un finanšu plānošanas un pārvaldības 

jautājumiem. Liela vērība kursā tiek pievērsta mūsdienīgu praktisko 

digitālo rīku izmantošanai, lai nodrošinātu efektīvāku projekta resursu 

pārvaldību. 



Prasības studiju kursa apguves 

uzsākšanai 
Komunikācijas 

prasmes 

Finanšu 

vadība 

Projektu vadība 

I - Projekta 

vadības principi 

un metodes 

Projektu vadība II - 

Pakalpojumu dizains 

Studiju kursa saturs 

Nr.p.k. Nosaukums 

1. 
Resursu veidi, nepieciešamā resursu daudzuma 

noteikšanas metodes un resursu plāna izstrāde 

2. Projekta kritiskais ceļš un resursu rezerves 

3. 
Resursu izmantošanas kalendārais grafiks un noslodzes 

plānošana  

4. Projektu portfelis un resursu koplietošanas plānošana 

5. 
Projekta izmaksu noteikšanas metodes un budžeta 

sastādīšana 

6. Projekta finansēšanas avoti un finanšu plūsma 

7. 
Resursu un budžeta kontrole un uzraudzība, projeta riski 

un to vadība, resursu plāna un budžeta izmaiņas 

8. Resursu izlietojuma efektivitātes un lietderības izvērtējums 

9. Digitālie risinājumi un rīki resursu plānošanai un vadībai 

Studiju kursa kalendārs 

Nr.p.k. Tēma Pārbaudes veids 

1. 

Kursa ievads. Ievads par ar 

resursu plānošanu un vadību 

saistītajiem jēdzieniem un 

resursu, budžeta  nozīmi 

projektu vadībā.  

Resursu veidi, nepieciešamā 

resursu daudzuma 

noteikšanas metodes un 

resursu plāna izstrāde   

2. 
Projekta kritiskais ceļš un 

rezerves.  

Patstāvīgs grupas darbs un 

prezentācija 

3. 

Resursu izmantošanas 

kalendārais grafiks un 

noslodzes plānošana. 

Projektu portfelis un resursu 

koplietošanas plānošana un 

vadība 

  

4 

Projekta izmaksu 

noteikšanas metodes un 

budžeta sastādīšana. 

Projekta finansēšanas avoti 

un finanšu plūsma 

Patstāvīgs grupas darbs un 

prezentācija 

5 

Resursu un budžeta 

kontrole un uzraudzība, 

projekta riski un to vadība, 

resursu plāna un budžeta 

izmaiņas 

  

6 

Resursu izlietojuma 

efektivitātes un lietderības 

izvērtējums 

Diskusija par izlasīto 

literatūru 



7 
Digitālie risinājumi un rīki 

resursu plānošanai un vadībai 

Patstāvīgs grupas darbs un 

prezentācija 

8 Gala pārbaudījums Tests 

9 Gala darba aizstāvēšana 
Patstāvīgs grupas darbs un 

prezentācija 

Studējošo patstāvīgā darba 

organizācija un uzdevumi / 

Plānotās studiju formas un 

mācīšanas metodes 

Studiju vērtēšanas metode Sadalījums (%) 

Aktīva dalība nodarbībā 10% 

Patstāvīgs individuālais darbs un 

prezentācija 
20% 

Patstāvīgs grupas darbs un 

prezentācija 
50% 

Tests 20% 

Kopā (%): 100% 

Studiju metodes 
Studenta darba apjoms stundās 

(h) 

Lekcija auditorijā 16 

Darbs bibliotēkā  12 

Diskusija auditorijā, ko vada lektors 5 

Diskusiju grupas auditorijā, ko vada 

studenti 
5 

Grupu patstāvīgie uzdevumi, ko vada 

lektors 
12 

Lekcija-demonstrācija , ko vada 

industrijas pārstāvis 
2 

Spēļošana 1 

Individuāli pastāvīgie uzdevumi, ko 

vada lektors 
12 

Gadījumu analīze 5 

Vizualizācija/plakāti 1 

Videoierakstu analīze 2 

Prāta vētra 2 

Izpēte 5 

Kopā (h): 80 

Plānotie studiju rezultāti 

(zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

Nr.p.k. Nosaukums SP rez. nr. 

1 

Pārzina projekta resursu un budžeta vadības 

teorijas jēdzienus, konceptus, metodes un 

citas aktualitātes saistībā ar projekta resursu 

vadību 

1, 2 



2 

Prot patstavīgi noteikt projektam 

nepieciešamos resursus un budžetu, pārvaldīt 

resursu un budžeta izlietojumu, kā arī 

identificēt riskus, kas ietekmē projekta 

resursus un budžetu. 

3, 4, 7, 8 

3 

Prot izvēlēties un lietot atbilstošus digitālus 

un tehnoloģiskus risinājumus, lai efektīvi 

pārvaldītu projekta resursus un budžetu 

4, 5 

4 

Spēj analizēt un interpretēt informāciju, pieņemt 

datos balstītus lēmumus, ātri īstenot un prezentēt 

nepieciešamās izmaiņas, izmantojot kritiskās 

domāšanas un modernas komandu vadības 

metodes, lai nodrošinātu efektīvu projekta un ta 

resursu vadību 

6, 7, 9, 

10, 11  

Studiju rezultātu vērtēšanas 

metodes un kritēriji 

                          Studiju rezultāti 

  Vērtēšanas metode 
1 2 3 4 

Mājas darbi un pārbaudes 

darbi 
● ● ● ● 

Patstāvīgs individuālais darbs 

un prezentācija 
● ● ●   

Patstāvīgs grupas darbs un 

prezentācija 
  ● ● ● 

Tests ●       

Obligātā literatūra 

Obligātā literatūra 

1. Portny, S. E. (2017). Project management for dummies. John Wiley & Sons. 

2. Layton, M. C., & Ostermiller, S. J. (2017). Agile project management for 

dummies. John Wiley & Sons. 

 

Ieteicamā literatūra 

1. Project management institute (2017). A Guide to the project management 

body of knowledge (PMBOK guide), 6th edition.  

2. Recent scientific publications and other researches 

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 

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 

 


