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KURSA KODS

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski Ekonomika
*Kursa nosaukums angliski Economics
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Sociālais darbinieks

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

1

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Aija Kairēna Vadībzinātņu katedra Asistente, Mg.oec.
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

12

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

6

*Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

6

Laboratorijas darbu skaits
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 
7- doktora; P – profesionālais**)

1-4

*Pārbaudes forma/ -as ieskaite
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Nav nepieciešamas

Zinātņu nozare/apakšnozare Ekonomika
*Kursa mērķi Iepazīstināt studentus ar ekonomikas likumsakarībām 

un problēmām, sniegt pamatzināšanas par tirgus 
ekonomikas funkcionēšanu no mikroekonomikas un 
makroekonomikas viedokļa, mācot analizēt apkārtējās 
vides un cilvēka savstarpējās attiecības tirgus 
ekonomikas apstākļos.

*Kursa uzdevumi 1. Iepazīstināt studentus ar ekonomikas 
likumsakarībām;

2. Izprast ekonomikas funkcionēšanas pamatprincipus;
3. Analizēt apkārtējo vidi.

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Ekonomikas pamatvērtību izpratne un metodikas 
pielietošana praktiski.

Kursa valoda Latviešu
*KURSA ANOTĀCIJA

LATVISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Kursa mērķis ir dot ekonomiskas 
zināšanas par vispārējām 
ekonomiskām likumsakarībām un 
to pielietošanas iespējām ikvienā 
uzņēmumā vai valsts iestādē. 
Studiju kursā paredzēts: 1) 

The course aims to provide economic knowledge of the
broad economic patterns and their application 
possibilities in every enterprise or public institution. 
Course of study provides: 1) to familiarize students 
with the broad economic patterns, as well as to develop
the use of regularities and on commercial activities, as 
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iepazīstināt studentus ar vispārējām 
ekonomiskajām likumsakarībām, kā
arī izkopt šo likumsakarību 
pielietošana gan komerciālā 
darbībā, gan arī ikdienas dzīvē; 2) 
dot pamatjēdzienus par plašu 
ekonomisko jautājumu loku.

well as in everyday life, 2) provide basic concepts for a 
wide range of economic issues.

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …,

ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas)
Apjoms
stundās

Veids 
(lekcijas, semināri, praktiskās

nodarbības, laboratorijas darbi)

Ekonomikas teorijas priekšmets. Ekonomikas 
pamatproblēma.

Tirgus saimniecības funkcionēšanas vispārējie
pamati

4 Lekcija, seminārs, grupu
darbs

Ievads makroekonomikā
Nacionālo norēķinu sistēma

4 Lekcija, prezentācija

Makroekonomiskā nestabilitāte 
Valsts loma ekonomikā

4 Lekcija, seminārs,
diskusijas

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
1. Mājas  darbs  ziņojuma  sagatavošanai  par

tēmu:  Latvijas tautsaimniecība;
2. Mājas  darbs  prezentācija  par  iekšzemes

kopproduktu, tā struktūru;
3. Mājas darbs: Valsts loma Latvijas ekonomikā

Mācību papildliteratūra Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca - Rīga : 
Zinātne, 2000. - 702 lpp. 
Gods Uģis. Makroekonomika - Rīga : 
Biznesa augstskola Turība, 2002. - 351 
lpp. 
Latvijas tautsaimniecība : 
makroekonomiskais apskats  - Rīga, 2008
Libermanis Georgs. Makroekonomika - 
Rīga : Kamene, 2006. - 445 lpp. 
Libermanis Georgs. Mikroekonomika - 
Rīga : Kamene, 2006. - 371 lpp. 
Lībs S Spēle galā. Game over –
Valters un Rapa, 2009
Pipers Nikolauss. Stāsti par ekonomikas 
vēsturi  - Rīga : SIA "Jāņa Rozes apgāds",
2005 
Rifkins Džeremijs. Jaunās ekonomikas 
laikmets - Rīga : Jumava, 2004. - 279 lpp. 
Šenfelde Maija. Makroekonomika - Rīga 
2006, RTU. - 231 lpp. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti www.csb.lv; www.fm.gov.lv

Kursa autors:
Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums

http://www.fm.gov.lv/
http://www.csb.lv/


Nr. S-7-1
APSTIPRINĀTS Studiju padomē

Protokols Nr. 5, 2007.gada 22.janvārī

Papildinājumi APSTIPRINĀTI Studiju padomē
Protokols Nr.3, 2008. gada 14. novembrī

Lappuse 3 no 3

Kurss apstiprināts:
Katedra (pēc kursa piederības) katedras sēdes protokols Nr.  Datums

Katedras vadītājs:
Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums


