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Klātiene

Veidot izpratni, kā neatkarīgi no darbības veida un uzņēmuma lieluma sasniegt mērķa 

auditoriju mūsdienu ekonomikas digitālajā vidē, vienlaikus sasniedzot efektīvu finansiālu 

rezultātu un kvalitatīvu satura vadību. Kursa ietvaros studenti tiek iepazīstināti ar 

praktiskām mārketinga zināšanām, tehnoloģijām un rīkiem, kas strādā globālā pasaules 
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Mārketinga kampaņu izveide. 
Patstāvīgs grupas darbs un 

prezentācija

Komunikācija ar klientu sociālajos tīklos.
Patstāvīgs grupas darbs un 

prezentācija

Studiju kursa kalendārs

Digitālā mārketinga reklāmas rīki tiešsaistē.
Patstāvīgs individuālais darbs un 

prezentācija

Digitālā mārketinga plāna mērķi un 

efektivitāte. 

Patstāvīgs grupas darbs un 

prezentācija

Tēma Pārbaudes veids

Pamata definīcijas digitālajā mārketingā. Kontroldarbs

Digitālā mārketinga pārvaldīšana 

organizācijā.
Diskusija par izlasīto literatūru

Studiju kursa saturs

Nosaukums

Satura mārketings.

Mārketinga kampaņu un plānu izveide.

Komunikācija ar klientu: sociālie mediji, platformas un masu auditorijas sasniegšanas 

rīki.

Digitālajā vidē ievākto datu analīze.

Reklāma un pārdošanas rīki digitālajā vidē.

Digitālā mārketinga definīcijas un nepieciešamība mūsdienās, kā arī tā pareiza vadība.

Satura mārketings un tā efektīva 

pārvaldīšana: meklēšanas rezultātu 

optimizācija, pareiza izvietošana, vadīšana, 

pielāgošana un automatizācija.

Patstāvīgs individuālais darbs un 

prezentācija



Nr.p.k. SP rez. nr.

1 1, 2

2 3, 9

3 5

4 4, 9, 11

1 2 3 4
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● ●

● ● ● ●

Obligātā literatūra

Obligātā literatūra:

1. Chaffey, D., Smith, PR. (2017), Emarketing Excellence. Planning and optimizing your digital 

marketing, 5th Edition, Oxon: Routledge.                      

2. Black Mirror (Netflix TV Series)                                                                                                      

3. Materiāli, kas izvietoti studies.ba.lv 

Ieteicamā iteratūra:

1. A Chaffey, D., Ellis-Chadwick, F., Mayer, R., Johnston, K. (2009), Internet Marketing: 

Strategy, Implementation and Practice, 4th Edition, Harlow: Pearson Education Limited.

2. Brown, Bruce C. (2011) How to use the Internet to advertise, promote, and market your 

business or website-- with little or no money, Atlantic Pub. Group.                                                 

3. Singh, N. (2012), Localization strategies for Global E-Business, New York: Cambridge 

University Press

4. Turban, E., King, D., Lee, J., Turban, T. (2015), Electronic Commerce: A managerial and 

Social Networks Perspective, 8th Edition, Switzerland: Springer International Publishing.

5. Schneider, G. (2015), Electronic Commerce, 11th Edition, Stamford: Cengage Learning.

6. Tuten, T.L., Solomon, M.R., Social media marketing. East Caroline university: Pearson 

education international, 2013, 826pp 

Individuāli pastāvīgie uzdevumi, ko vada lektors 18

Darbs bibliotēkā 16

Studiju rezultātu vērtēšanas 

metodes un kritēriji

                                                     Studiju rezultāti

  Vērtēšanas metode

Patstāvīgs individuālais darbs un prezentācija

Patstāvīgs grupas darbs un prezentācija

Aktīva dalība nodarbībā

Patstāvīgs grupas darbs un prezentācija

Kopā (h): 80

Plānotie studiju rezultāti 

(zināšanas, prasmes, 

kompetences)

Nosaukums

Spēj definēt produkta mērķa auditoriju un tās sasniegšanas veidus digitālajā 

vidē.

Prot kā vadītājs izdarīt analītiskus secinājumus pēc iegūtajiem datiem un 

tendencēm digitālā mārketinga ietvaros, kā arī prot nodrošināt to 

uzraudzību uzņēmumā.

Spēj patstāvīgi izmantot aktuālākos digitālā mārketinga rīkus, lai niegtu 

pienesumu organizācijas mērķu sasniegšanā.

Spēj izstrādāt digitālā mārketinga realizācijas plānu, kā arī to pamatoti un 

pārliecinoši prezentēt.

Studējošo patstāvīgā darba 

organizācija un uzdevumi / 

Plānotās studiju formas un 

mācīšanas metodes

Studiju vērtēšanas metode Sadalījums (%)

Patstāvīgs individuālais darbs un prezentācija 25%

Patstāvīgs grupas darbs un prezentācija 30%

Aktīva dalība nodarbībā

Studiju metodes Studenta darba apjoms stundās (h)

Lekcija auditorijā 26

Grupu patstāvīgie uzdevumi, ko vada lektors 20

15%

Patstāvīgs grupas darbs un prezentācija 30%

Kopā (%): 100%



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. Chaffey, D., Smith, PR. (2017), Emarketing Excellence. Planning and optimizing your digital 

marketing, 5th Edition, Oxon: Routledge.                      

2. Black Mirror (Netflix TV Series)                                                                                                      

3. Materiāli, kas izvietoti studies.ba.lv 

Ieteicamā iteratūra:

1. A Chaffey, D., Ellis-Chadwick, F., Mayer, R., Johnston, K. (2009), Internet Marketing: 

Strategy, Implementation and Practice, 4th Edition, Harlow: Pearson Education Limited.

2. Brown, Bruce C. (2011) How to use the Internet to advertise, promote, and market your 

business or website-- with little or no money, Atlantic Pub. Group.                                                 

3. Singh, N. (2012), Localization strategies for Global E-Business, New York: Cambridge 

University Press

4. Turban, E., King, D., Lee, J., Turban, T. (2015), Electronic Commerce: A managerial and 

Social Networks Perspective, 8th Edition, Switzerland: Springer International Publishing.

5. Schneider, G. (2015), Electronic Commerce, 11th Edition, Stamford: Cengage Learning.

6. Tuten, T.L., Solomon, M.R., Social media marketing. East Caroline university: Pearson 

education international, 2013, 826pp 

Vērtēšanas kritēriji

Vērtējums Skaidrojums




