
KURSA KODS VadZP945

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Uzņēmējdarbības saimnieciskie procesi  
Kursa nosaukums angliski Economic processes of entrepreneurship
Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss

Dizains

*Statuss (A, B, C daļa) A daļa
Kredītpunktu skaits; KRP 
sadalījums pa semestriem, ja kursam ir 
vairākas daļas

4KRP

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Inese Leitāne
Astra Straume
Aija Kairēna
Meldra Gineite

Dabas un sociālo zinātņu
fakultāte

Lektore, mg.oec.
Lektore, mg.oec. 
Lektore, mg.oec.
Lektore, mg.st.tqm

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

160

Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

16

Semināru vai praktisko nodarbību
skaits

16

Laboratorijas darbu skaits -
Kursa līmenis P
Pārbaudes forma/ -as Eksāmens
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss 
jāapgūst)

-

Zinātņu nozare/apakšnozare Vadībzinātne, uzņēmējdarbības vadība
Kursa mērķi Sniegt  zināšanas  par  uzņēmējdarbības

priekšnosacījumiem  un  principiem,  parādot
saimnieciskās darbības procesus ietekmējošos ārējos un
iekšējos  vides  faktorus,  to  savstarpējo mijiedarbību,  kā
arī veidot izpratni par praktiski pielietojamām metodēm
uzņēmējdarbībā.

Kursa uzdevumi Izskaidrot studentiem:
 uzņēmējdarbības ekonomisko un tiesisko 

pamatojumu,
 uzņēmējdarbības makro un mikro vides faktorus,
 uzņēmējdarbības procesa sastāvdaļas, 

uzņēmējdarbības plāna būtību.
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

1) Students spēj noteikt un analizēt dažādu 
uzņēmējdarbības vides faktoru ietekmi.

2) Students spēj pamatot, analizēt un prezentēt 
biznesa idejas.

Kursa valoda Latviešu valoda
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm)
KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI

(līdz 300 rakstu zīmēm)



Moduļa  ietvaros  studenti  tiek  iepazīstināti  ar
uzņēmējdarbības  priekšnosacījumiem,
uzņēmējdarbības plānošanas un organizēšanas
procesu.  Iegūst  prasmes  praktiski  analizēt
uzņēmējdarbības  vidi,  pielietot  mārketinga
instrumentus, veikt grāmatvedības uzskaiti.

During  the  module  students  understand
preconditions  for  starting  their  own  business,
planning  and  organization  process  of
entrepreneurship.  Course  gives  knowledge  about
micro and macro environment, methods to analyzing
chances  of  business,  using  marketing  instruments,
managing bookkeeping.

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma Apjoms

stundās
Veids 

Ekonomika
Ievads ekonomikas teorijā 4 2 lekcijas
Valsts ekonomiskā izaugsme, IKP 2 Lekcija
Ekonomiskais līdzsvars, ekonomiskās attīstības cikli 4 Praktiskā nodarbība
Nestabilitāte- inflācija, bezdarbs 2 Seminārs
Fiskālā, monetārā politika 4 Praktiskā  nodarbība,

seminārs
Mārketings
Mārketinga jēdziens.
Mārketings kā biznesa filozofija

2 Lekcija

Pircēju rīcība tirgū
Segmentēšana un pozicionēšana

2 ½  lekcija,  ½  praktiskā
nodarbība

Produkts ( prece un pakalpojums, kopīgais un 
atšķirīgais)
Preču zīme, zīmols

2 ½  lekcija,  ½  praktiskā
nodarbība

Sadale, realizācijas ceļi, starpnieki,
to vadīšana
Cenu stratēģijas

2 ½  lekcija,  ½  praktiskā
nodarbība

Mārketinga komunikācijas un produkta virzīšana tirgū 2 ½  lekcija,  ½  praktiskā
nodarbība

Reklāmas saturs, veidi.
Mediju izvēle, izmaksas.

2 Seminārs

Mārketinga plānošana 4 Lekcija, seminārs
Uzņēmējdarbība
Uzņēmējdarbības vides raksturojums Latvijā. 2 Lekcija
Komercdarbības formas Latvijā.
Uzņēmuma dibināšanas procedūra 

2 ½  lekcija,  ½  praktiskā
nodarbība

Biznesa ideju meklēšana, analīze.
Biznesa plāns kā biznesa idejas analīzes instruments.

2 ½  lekcija,  ½  praktiskā
nodarbība

Produkta iezīmes, īpašības, klasifikācija. Produkta 
pozicionēšana tirgū.
Produkta kvalitāti raksturojošās pazīmes. 

2 ½  lekcija,  ½  praktiskā
nodarbība

Tieši ietekmējošie ārējās vides faktori
Netieši ietekmējošie ārējās vides faktori

2 ½  lekcija,  ½  praktiskā
nodarbība

Misija un vīzija, mērķi.
Uzņēmumā notiekošie procesi
Ražošanas tehnoloģiju plānošana. Ražošanas tehniskā 
bāze.

2 ½  lekcija,  ½  praktiskā
nodarbība



Cenu veidošana
Uzņēmuma mikrovides elementu mijiedarbība 2 Praktiskā nodarbība
Grāmatvedība
Grāmatvedības uzdevumi, priekšmets un metode 4 Lekcija,  praktiskā

nodarbība
Dokumentācija un dokumenti 4 Lekcija,  praktiskā

nodarbība
Uzņēmuma saimniecisko darījumu atspoguļošana 
grāmatvedībā

8 2  lekcijas,  2  praktiskās
nodarbības

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās
Ekonomika
PEST analīze 4
Preses izdevumu analīze par aktuālām ekonomikas
tēmām

4

Mārketings
Konkrēta  produkta  mārketinga  kompleksa
elementu analīze

2

Segmentēt  tirgu  konkrētam  produktam  (  darbs
grupās)

2

Konkrēta zīmola izpēte
(prezentācija līdz 5 min.)

2

Konkrēta produkta realizācijas izpēte. 2
Konkrēta  uzņēmuma  mārketinga  komunikācijas
kampaņas elementi

2

Reklāmas ziņojuma izstrāde (prezentācija) 2
Biznesa plānā sadaļas „Mārketinga stratēģija” 
izstrāde

4

Uzņēmējdarbība
Izstrādāt brīvi izvēlētas nozares raksturojumu 4
Veikt komercdarbības formu salīdzinājumu, izmantojot
sagatavoto matricu un Komerclikumu

2

Veikt  aptauju  par  nepieciešamajām  precēm  un
pakalpojumiem

2

Izvēlēties  saimnieciskās  darbības  formu  savai
uzņēmējdarbībai, savākt un izanalizēt informāciju, kas
jāzina, realizējot šo darbības veidu, „+” un „-”.

2

Izveidot sava produkta aprakstu, norādot tā īpašības un
vietu tirgū.

2

Izstrādāt  savas  uzņēmējdarbības  misiju,  vīziju  un
mērķus (1 stratēģiskais, 2 taktiskie, 4 operatīvie)

2

Grāmatvedība 
Pašnodarbinātas personas atskaites izstrāde 4
Praktisko uzdevumu risināšana 6

Gatavošanās eksāmenam 16

*Prasības KRP iegūšanai Sekmīgi izpildīti visi patstāvīgā darba uzdevumi.
Biznesa idejas prezentācija

*Mācību pamatliteratūra 1. Leibuss I.Individuālā uzņēmēja grāmatvedība un 
nodokļi Rīga . SIA „Lietišķās informācijas dienests”,2006-
191 lpp.



2. Blaits Dž .Mārketings. – R.: Zvaigzne ABC, 2004. – 
284 lpp.
3. Abizāre V. Ievads uņēmējdarbībā : mācību līdzeklis / 
Vēsma Abizāre. - Rīga : RaKa, 2004. - 140 lpp.
4. Mazā biznesa kurss : mācību līdz.  - Rīga : Jumava, 
2006 (Rēzekne : Latgales druka). - 326 lpp. 
5. Nešpors V. Ievads mikroekonomikas teorijā / Viktors 
Nešpors ; rec. Juris Saulītis, Marga Živitere. - Pārstrādāts 
izdevums. - Rīga : autora izd., 2005. - 150 lpp

Mācību papildliteratūra 1. Likums „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, pieņemts 
1993.gada 11.maijā.
2.  Likums „Par valsts sociālo apdrošināšanu”, pieņemts 
1997.gada 1.oktobrī.
3.  Briģe A. Lietišķais mārketings.- R.: Zvaigzne ABC, 
b/g, 108 lpp.
4.  Mārketiga pamati. – R.:Jumava, 2002.- 351 lpp.
5.  Alsiņa R. Uzņēmējdarbības plānošanas principi un 
metodes : mācību līdzeklis ekonomikas profila bakalauru 
un profesionālo programmu studijām / Rasma Alsiņa, 
Gunārs Gertners ; Rīgas Tehniskā universitāte. Ražošanas 
un Uzņēmējdarbības ekonomikas katedra. - 2., pārstr. un 
papild. izd. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2007. - 229 lpp.
6.  Slavinska I. Uzņēmējdarbības plānošana un kontrole : 
[mācību līdzeklis] / Inta Slavinska ; red. Vija Vāvere. - 2., 
papild. izd. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2005. - 175
lpp.

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti

1. Periodika: Kapitāls, Forbes, Latvijas Ekonomists, 
Lietišķā diena, Dienas bizness, Biznesa psiholoģijas

2. Datu bāzes: Lursoft, LETA, Nozare.lv, NAIS, SAGE,
Latvijas statistika 

Interneta resursi: www.biznesam.lv, www.liaa.gov.lv, 
www.em.gov.lv, www.ted.com 

Kursa autors: 04.04.11.
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