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KURSA KODS∗ VadZPB10

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Inovāciju vadība un ekoinovācija 
Kursa nosaukums angliski Innovation Management and Eco Innovation
Kursa nosaukums otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču 
valodā)

–

Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Ekotehnoloģijas

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

2 

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Gundega Lapiņa
Jānis Stabulnieks

DIF
DIF

Asoc. profesore, Dr. paed.
Dr.Habil.Sc.Ing.

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

80

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

11 

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

5 

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

P

Pārbaudes forma/ -as Eksāmens – prezentācija seminārā
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Vides zinātne un pārvaldība (A),  Ekoloģija un 
ekotehnoloģiju attīstība (A), Vides tehnoloģiju sistēmas 
(A)

Zinātņu nozare/apakšnozare Vadībzinības
Kursa mērķi Kursa mērķis ir nodrošināt studentus ar zināšanām un 

prasmēm, kas nepieciešamas inovatīvā uzņēmējdarbībā.
 Docētāja nodomi mērķa sasniegšanā:
 Attīstīt  maģistrantu  izpratni  par  inovācijas  vadību 
uzņēmumā un attiecināt zināšanas uz eko-inovācijas vadību. 
Piemēram, apgūstot teoriju par inovācijas daudzveidīgajiem 
aspektiem, studenti iemācās saskatīt dažāda veida inovāciju 
( produkta, procesa, organzācijas, utt.), kas raksturīga eko-
uzņēmumiem. 
Studenti iemācīsies novērtēt uzņēmuma inovācijas sniegumu 
un  veidus  tā  uzlabošanai.  Piemēram,  studenti  analizēs 
konkrētu eko-uzņēmumu sniegumu un novērtēs uzņēmuma 
inovācijas kultūru, stratēģiju, inovācijas procesu vadību un 
to ietekmējošos faktorus.  
Studenti iegūs radošās domāšanas zināšanas un prasmes un 
pratīs  tās  pielietot  uzņēmuma  problēmu  risināšanā. 
Piemēram,  praktiskā  darba  ietvaros  studenti  risinās  reāla 
eko-uzņēmuma problēmas un novērtēs iegūtos rezultātus. 

Kursa uzdevumi 1.  Apgūt  inovācijas  daudzveidīgos  aspektus  un 

 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā
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inovācijas vadības pamatprincipus.  
2.  Apgūt  zināšanas  par  radošuma  lomu  inovatīvā 
uzņēmējdarbībā  un  iegūt  radošās  domāšanas  prasmes 
un prast tās pielietot uzņēmumā.
3. Iegūs zināšanas par jaunu produktu attīstības procesu 
un jaunu produktu attīstības metodēm.  
4. Iegūs izpratni par inovācijas finansējuma dinamiku, 
zinās  ārējos  inovācijas  finansējuma  avotus,  spēs  tos 
izvērtēt  un  pratīs  izvēlēties  atbilstošo  finanšu  avotu 
sava inovācijas procesa finansējumam;    
5.  Zinās,  kā  izmērīt  inovācijas  sniegumu  valstī  un 
uzņēmumā.  
6.  Pārzinās  inovācijas  atbalsta  struktūras,  to  darbības 
pamatprincipus  un  lomu,  un  zinās,  kā  ar  tām 
sadarboties, lai iegūtu labumu uzņēmumam. 

Kursa valoda Latviešu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski Zināšanas: teorētiskās zināšanas inovācijas vadības jomā - 

inovācijas  tipi,  inovācijas  vadības  pamatelementi  un  to  
nozīme  uzņēmuma  vadībā  un  ilgtspējīgā  attīstībā,  jaunu  
produktu  attīstības  metodes,  inovācijas  finansējuma  
iespējas,  inovācijas  snieguma  mērīšanas  metodes,  
inovācijas  atbalsta  sistēmas  un   struktūru  izpratne.  
Zināšanas par radošās domāšanas būtisko nozīmi inovatīvā  
uzņēmējdarbībā.
Prasmes: Prasmes pielietos  iegūtās teorētiskās zināšanas  
praksē: 
Prasme orientēties inovācijas terminoloģijā, prasme strādāt  
komandā ,  veicot  grupas darbus,  prasme mērīt  inovācijas  
sniegumu  uzņēmumā  un  analizēt  tā  rezultātus,  prasme  
orientēties  inovācijas  atbalsta  struktūrās  un  atrast  
vispiemērotāko  sava  uzņēmuma  vajadzībām;  prasme  
pielietot  radošās  domāšanas  instrumentus  praktisku  
uzņēmuma problēmu risināšanā un novērtēšanā.
Kompetence: 
Pārvaldīt un koordinēt inovācijas vadību uzņēmumā.

angliski Knowledge: theoretical  knowledge  of  innovation  
management – types of innovation, innovation management  
dimensions  and  their  role  in  company  management  and  
sustainable  development,  new  product  development  
methods,  innovation  financing,  innovation  metrics,  
innovation  support  systems;  knowledge  on  the  role  of  
creative thinking in innovative entrepreneurship.
Skills: Skills to apply the obtained theoretical knowledge in  
practice.
Competence: 
Manage  and  coordinate  innovation  management  in  
company. 

otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču 
valodā)

–

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
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latviski Kurss „Inovāciju vadība un ekoinovācija” palīdz studentiem 
izprast inovācijas virzošo nozīmi sabiedrībā un uzņēmumā. 
Studenti  iegūs  zināšanas  un  prasmes  inovācijas  vadībai 
uzņēmumā.  Ekoinovācija  kā  ilgtspējīgas  attīstības  faktors 
integrēta  kursā  praktisku  piemēru  veidā  un  būs  studentu 
izpētes objekts praktiskajos darbos.

angliski The course „Innovation Management  and Eco-Innovation” 
helps students to understand the driving role of innovation in 
society  and  company.  Students  will  gain  knowledge  and 
skills for company innovation management. Eco innovation 
as  the  leading  factor  of  sustainable  development,  is 
integrated in the course in a form of practical examples and 
will  be the main research object in the students’ practical 
works.

otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču 
valodā)

–

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)

I daļa
Ievadlekcija.  Inovācijas  attīstība  pasaulē,  Eiropā, 
Latvijā.  Šumpētera  hipotēze.  Inovācija  kā 
ekonomikas virzītājspēks.
1.daļa. Inovācija: teorija un prakse

• Inovācija un ar to saistītie jēdzieni.
• Inovācijas klasifikācija.
• Inovācijas  menedžments  uzņēmumā. 

Inovācijas process. 
2.daļa Inovatīva uzņēmējdarbība

• Inovatīvs uzņēmums
• Darbinieku  kompetenču  prasības  inovatīvā 

uzņēmējdarbībā.
• Inovācijas snieguma mērījuma metodes.

3. daļa. Radošā domāšana uzņēmējdarbībā.
• Radošās domāšanas process. 
• Radošās domāšana metodes.
• Radošās  domāšanas  metožu  pielietojums 

uzņēmējdarbībā.
4.daļa Jaunu produktu attīstība

• Jaunu produktu attīstības process.
• Jaunu produktu attīstības metodes.
• Inovācijas  komercializācija:  jaunu  produktu 

un pakalpojumu ieviešana tirgū.
5.daļa. Inovācijas finansēšana

• Pārskats par inovācijas finansēšanas 
dinamiku.

• Inovācijas finansēšanas iespējas.
6.daļa. Inovācijas atbalsta sistēmas

4 

6

4

8

4

2

4

Lekcija -2 (J.Stabulnieks)

Lekcija, praktiskais darbs
(G.Lapiņa)
2– lekcija

  1 – prakt.d.

Lekcija, praktiskais darbs 
(G.Lapiņa)
1 – lekcija
 1– prakt.d.

Lekcija, praktiskais darbs 
(G.Lapiņa)
2– lekcija

 2– prakt.d.

Lekcija, praktiskais darbs 
(G.Lapiņa) 
1– lekcija

  1 – prakt.d.

Lekcija (G.Lapiņa)
1 - lekcija

Lekcija (J.Stabulnieks)
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• Nacionālā inovācijas sistēma. 
• Inovācijas kultūra. 
• Inovācijas politika. 
• Inovācijas indikatoru salīdzinājums.
• Iniciatīva „Inovācijas Savienība”. 
• Inovācijas atbalsta struktūras. 

Eksāmens - Seminārs. 

4

 1 - lekcija
               1 – praktiskais darbs 
– Liepājas biznesa inkubatora 

apmeklējums

Studentu nobeiguma darbu 
prezentācijas: eko-inovācijas 

analīze uzņēmumā. 
(J.Stabulnieks un G.Lapiņa)

2 – praktiskais darbs

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba 

uzdevumi
Apjoms 
stundās

Sagaidāmais rezultāts

1. daļa. Inovācijas 
klasifikācija.

Eko –inovācijas 
piemēri – produkta, 
procesa, pakalpojuma, 
mārketinga, 
organizācijas 
inovācija

 4 Saraksts  ar  eko-inovācijas 
piemēriem,  atbilstoši 
klasifikācijai

3. daļa.  Eko-inovatīva 
uzņēmuma problēmas 
identifikācija.

Atrast internetā u.c. 
eko uzņēmumu, 
iepazīties ar to un 
identificēt vienu 
problēmu, kas būtu 
risināma ar radošās 
domāšanas metodēm.

4 Uzņēmuma  profila  apraksts; 
precīzs  problēmas 
formulējums

4.daļa Jaunu produktu 
attīstības procesa apraksts un 
analīze.

Identificētajā eko-
uzņēmumā 
noskaidrot, aprakstīt 
un analizēt jauna 
produkta attīstības 
procesu.

8 Jaunu  produktu  attīstības 
procesa  apraksts,  vēlams 
izmantojot  kādu  no  JPA 
metodēm.

5.daļa. Inovācijas finansējuma 
ārējie avoti.

Identificētajam 
uzņēmumam (vai JPA 
procesam)  noteikt 
vispiemērotākos 
ārējos inovācijas 
finansējuma avotus un 
veikt to analīzi..

6 JPA  potenciālā  ārējā 
finansējuma analīze.

Nobeiguma darbs. Veikt eko-inovācijas 
vai eko-inovatīva 
uzņēmuma analīze,  
balsoties uz apgūto 
teoriju un iegūtajām 
prasmēm un 
zināšanām.

26 PowerPoint prezentācija – eko 
inovācijas analžie.

Kopā 48

Prasības KRP iegūšanai
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Periodika, interneta resursi 
un citi avoti

1. Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam. 
European Union Scoreboard 
http://  ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-  
2013_en.pdf 

2. Europe 2020 Strategy, Innovation Union 
3. Eiropas stratēģija 2020, Inovācijas savienība 
4. www.innovation.lv/ino2/publications/lv10.doc   
5. Inovāciju portāls www.innovation.lv

Kursa izstrādātāji:
Gundega Lapiņa

Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums
Jānis Stabulnieks

Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums

Kurss apstiprināts: Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta 

direktors 

Paraksta atšifrējums Fakultātes domes sēdes 
protokols Nr. / Institūta 
Zinātniskās padomes 

protokols Nr.
Datums

http://www.innovation.lv/
http://www.innovation.lv/ino2/publications/lv10.doc
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2013_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2013_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2013_en.pdf

