
KURSA KODS EkonP118 ;’ EkonP040

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Ekonomikas teorija I; II
Kursa nosaukums angliski Economic theory I; II
Kursa nosaukums otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

-

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

Tūrisma vadība un rekreācija, Biznesa un organizāciju 
vadība, Komunikācijas vadība, Vides un atjaunojamo 
energoresursu pārvaldība un inženierija

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

2 KRP (1.sem.), 2 KRP (2.sem)

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Diāna Līduma Vadības un sociālo zinātņu 

fakultāte
lektore, Mg.oec.

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

160

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

24

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

8

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

P 

Pārbaudes forma/ -as Ieskaite (I daļa), eksāmens (II daļa)

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

-

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

problēmām,  sniegt  pamatzināšanas  par  tirgus  ekonomikas
funkcionēšanu  no  mikroekonomikas  un  makroekonomikas
viedokļa,  veicinot  studenta  spēju  analizēt  apkārtējās  vides  un
cilvēka  savstarpējās  attiecības  tirgus  ekonomikas  apstākļos,
sekmējot   teorētiski  pamatotu  ekonomisko lēmumu pieņemšanu
praksē. 

Kursa uzdevumi Izprast:
 ekonomikas pamatproblēmu;

 tirgus saimniecības funkcionēšanu un tirgus mehānisma 
darbības būtību;

 patērētāju rīcību tirgū un ražošanas jautājumus, izmaksu 
veidus;

 tirgus tipus un konkurenci;

 makroekonomikas pamatjautājumus un valsts lomu 
ekonomikā;

 nacionālo norēķinu sistēmu un makroekonomisko 
nestabilitāti;

 fiskālās un monetārās politikas pamatprincipus;

 starptautiskās ekonomikas un ārējo sakaru nozīmi.

Kursa valoda Latviešu

 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā



STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski Ekonomikas pamatvērtību izpratne un metodikas pielietošana praktiski:

Zināšanas par ekonomiskās sistēmas dalībnieku uzvedību faktoriem, likumsakarībām un
ekonomisko procesu mijiedarbību. 
Prasme pieņemt lēmumus atbilstoši situācijas izmaiņām, izprotot ekonomiskās attīstības
likumsakarības  un  principus,  saskatot  uzņēmuma  darbības  kopsakarības  un  analizējot
ekonomiskajā vidē notiekošos procesus.
Prasme  analizēt,  sistematizēt,  sintezēt  un  integrēt  uzņēmuma  darbībai  nepieciešamo
informāciju,  lietojot  modernās  informācijas  iegūšanas,  apstrādes  un  sistematizēšanas
tehnoloģijas, patstāvīgi apgūstot jaunas zināšanas, organizējot savu darbu, sagatavojot un
sniedzot prezentācijas par rezultātiem.
Kompetences
Spēja lietot praksē iegūtās zināšanas un prasmes, izmantot informāciju savas darbības 
optimizēšanai, darboties individuāli un sadarboties grupā, risinot problēmsituācijas.
Izmantot teorētiskās un praktiskās zināšanas un prasmes uzņēmuma un tā struktūrvienību 
vadīšanā, prognozējot un organizējot uzņēmuma racionālu un efektīvu darbību atbilstoši 
ekonomiskajai videi un tirgus situācijai.

angliski Economic values understanding and practical application of the methodology:
Knowledge of  the  economic  system  in  the  behavior  factors,  regularities  and
economic interaction.
Ability to  make  decisions  in  accordance  with  the  altered  understanding  of
economic  development  patterns  and  principles,  seeing  business  links  and
analyzing the economic environment processes.
Ability  to  analyze,  process,  summarize  and  integrate  the  company's  business
information necessary for the use of modern information acquisition, processing,
and categorization technologies, constantly learning new skills, organizing their
work, preparing and giving presentations on the results.
Competence.  The  ability  to  use  practical  knowledge  and  skills  to  use  the
information  to  optimize  their  activities,  act  independently  and  work  group
problem solving.
Use of theoretical and practical knowledge and skills in business and management
departments,  and  the  organization  of  the  company  forecasting  a  rational  and
efficient operation according to the economic environment and market conditions.

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

-

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Studiju kursa I daļa veido zināšanas par ekonomikas pamatproblēmām, tirgus 

saimniecības funkcionēšanu, tirgus mehānisma darbības būtību, patērētāju rīcību tirgū un 
ražošanas jautājumiem, izmaksu veidiem, kā arī tirgus tipiem un konkurenci, tādējādi 
radot izpratni par vispārējām ekonomiskajām likumsakarībām, kā arī šo likumsakarību 
pielietošanu gan saimnieciskā darbībā, gan arī ikdienas dzīvē. 
Studiju kursa II daļa veido zināšanas par vispārējām makro ekonomiskajām 
likumsakarībām, aptverot jautājumu loku gan par makro ekonomisko nestabilitāti, gan 
fiskālo un monetāro politiku, kā arī instrumentiem, kas veicinātu iekšzemes kopproduktu 
pieaugumu un ekonomisko stabilitāti. 
Studiju kurss kopumā iepazīstina studentus ar ekonomisko jēdzienu un instrumentu 
pielietošanu uzņēmējdarbībā un stratēģijas izstrādē.

angliski The study course part I includes: form knowledge anout the economics basic problem, 
market economy functioning, essence of the market mechanism work, consumers’ action 
in the market and production issues, types of costs, and also about the market types and 
competition. Thus creating the understanding about the general economic regularities, and 
also the usage of the regularities both in the economic work and daily life.
The content of the study course part II: form the knowledge about general macro-
economic regularities; covering a range of issues both on the macro-economic instability, 
both fiscal and monetary policies, as well as tools that facilitate GDP growth and 



economic stability. 
The study course introduce the students with the usage of economic terms and tools in the 
everyday work and strategy planning.

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
Ekonomikas teorijas priekšmets. Ekonomikas pamatproblēma. 
Vajadzību teorija. Resursi un to ierobežotība. Ekonomikas pamatvirzieni.

4 1 lekcija, 
1 seminārs (patst.d. 
Nr.1)

Ražošanas iespēju līkne
Ierobežotība. Izvēles cena. Alternatīvas, minimuma un maksimuma 
principi

2 1 lekcija

Uzņēmums, saimnieciskā darbība un ražotāja uzvedība. 2 1 lekcija (patst.d. Nr.2)

Preces pieprasījums, piedāvājums, tirgus līdzsvars, 
elastība. 

Pieprasījums un cena. Pieprasījuma funkcija. Ārpuscenas 
faktoru ietekme uz preces un pakalpojumu pieprasījumu.

Piedāvājums un cena. Piedāvājuma funkcija. Ārpuscenas faktoru ietekme 
uz preces un pakalpojumu piedāvājumu.
Pieprasījuma un piedāvājuma līdzsvars. Tirgus cenas. Elastības jēdziens. 
Pieprasījuma un piedāvājuma elastība.

8 3 lekcijas, 
1 seminārs (patst.d. 
Nr.3; 4)

Patērētāja rīcība tirgū. 
Patērētāja uzvedības teorija. Patērētāja ienākumi un izdevumi. 

6 2 lekcijas, 
1 seminārs (patst.d. 
Nr.5) 

Ražošanas teorija, izmaksas un ieņēmumi. 
Ekonomiskās izmaksas un to veidi. 
Bezzaudējumu punkts.

6 3 lekcijas (patst.d. 
Nr.6)

Tirgus tipi. Konkurence un peļņas maksimizēšana. 
Tirgus formas un tipi.
Pilnīgas un nepilnīgas konkurences tirgus modeļi.

4 1 lekcija, 
1 seminārs (patst.d. 
Nr.7)

II daļa
Ievads makroekonomikā. Makroekonomika kā ekonomikas nozare. 
Svarīgākie makroekonomiku ietekmējošie mainīgie resursi. 
Makroekonomikas sektori.

2 1 lekcija

Nacionālo norēķinu sistēma. Iekšzemes kopprodukts un tā aprēķināšanas
metodes. Nacionālais kopprodukts. Tīrais nacionālais produkts. 
Nacionālais ienākums. Personiskais ienākums. Nominālais un reālais 
iekšzemes kopprodukts. Patēriņa cena un indekss. 

4 1 lekcija,
1 seminārs (patst.d. 
Nr.1)

Makroekonomiskais līdzsvars. Kopējais pieprasījums un tā noteicošie 
faktori. Kopējais piedāvājums. 
Līdzsvara noteikšana un nodrošināšana. 

2 1 lekcija

Makroekonomiskā nestabilitāte. Nestabilitāte makroekonomikā. 
Biznesa cikli. Nodarbinātība un bezdarbs. Inflācija.

6 2 lekcijas, 
1 seminārs (patst.d. 
Nr.2)

Valsts loma ekonomikā. 
Valsts funkcijas tirgus sistēmas nodrošināšanai un tirgus sistēmas 
regulēšanai.

4 2 lekcijas (patst.d. 
Nr.3)



Fiskālā politika. Valsts budžets un nodokļi. 
Fiskālās politikas jēdziens. Valsts budžets un budžeta sistēma. Nodokļi. 
Nodokļu funkcijas un veidi. Efektīvas nodokļu sistēmas kritēriji.

6 3 Lekcijas, 
1 seminārs (patst.d. 
Nr.4; 5)

Nauda. Banku sistēma. Monetārā politika. 
Naudas būtība un funkcijas. Naudas formas. Centrālā banka funkcijas. 
Naudas piedāvājums un naudas pieprasījums.
Komercbankas un kredīts. 

4 1 lekcija (patst.d. Nr.6)

Starptautiskie ekonomiskie sakari.

Starptautiskie ekonomiskie sakari. 

Ekonomiskā integrācija. 

4 1 lekcija, 
1 seminārs (patst.d. 
Nr.7)

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
Sagaidāmais

rezultāts
I daļa

Ekonomikas teorijas
priekšmets. Ekonomikas

pamatproblēma.

1. Mājas darbs: ziņojuma 
sagatavošana par tēmu 
“Ekonomikas pamatproblēma 
Latvijas mājsaimniecību 
skatījumā.” [Izmant. masu 
informācijas līdz., stat.datu un 
elektroniskos resursus]

6 Ziņojums, tā 
prezentācija (~5min.); 
iesaistīšanās diskusijā 
grupās
(vērt.– atzīme.) 

Uzņēmums, saimnieciskā
darbība un ražotāja

uzvedība.

2. Mājas  darbs  pirms  lekcijas:
materiālu  studēšana  par  tēmu:
“Saimnieciskās darbības motivācija
Latvijā"  [Izmant.  teor.  lit.  un
elektr.res.]

5 Konspektīvs materiālu 
apkopojums par tēmu.
(Vērtēšana ieskaitē)

Preces pieprasījums,
piedāvājums, tirgus
līdzsvars, elastība.

3. Sagatavošanās  diskusijai  “Tirgus
attiecības  un  tās  ietekmējošie
faktori”.  [Izmant.  teor.  pamatlit.:
Mikroekonomika]

4 Sagatavoti materiāli 
diskusijai seminārā, 
līdzdalība diskusijās 
(vērt.– iesk.)

Preces pieprasījums,
piedāvājums, tirgus
līdzsvars, elastība.

4. Mājas  darbs:  uzdevumu  risināšana
par  tirgu,  pieprasījumu  un
piedāvājumu. [Izmant. sagat. uzd.]

15 Atrisināti uzdevumi.
Vērtēšana ieskaitē 

Patērētāja rīcība tirgū 5. Mājas  darbs:  teorētiska  materiāla
studēšana  atbilstoši  tēmai
“Patērētāju  uzvedība  tirgū”.
[Izmant. teor. lit.]

5 Konspektīvs materiālu 
apkopojums par tēmu.
Diskusijas seminārā 
(vērt.– iesk.)

Ražošanas teorija, izmaksas
un ieņēmumi.

6. Mājas  darbs:  literatūras  studēšana
par  tēmu  “Ražošanas  izmaksas
uzņēmumā,  t.sk.,  pakalpojumu
sniedzējiem”  [Izmant.  teor.lit.]  un
uzdevumu risināšana par izmaksām,
ieņēmumiem  un  peļņu.  [Izmant.
sagat. uzd.]

5 Konspektīvs materiālu 
apkopojums par tēmu 
un atrisināti uzdevumi.
Vērtēšana ieskaitē.

Tirgus tipi. Konkurence un
peļņas maksimizēšana.

7. Mājas darbs: referāta sagatavošana 
“Tirgus modeļi Latvijā” [Ieteic. apj.
~7lpp., iespējams grupu darbs] un 
gatavošanās semināram 
“Konkurence, tās ietekme un 
nozīmība”. [Izmant. masu 
informācijas līdz., stat.datu un 
elektroniskos resursus]

8 Uzrakstīts referāts, 
referāta prezentācija
(vērt. – atzīme.), 
Līdzdalība diskusijās 
problēmseminārā
(vērt. – iesk.)

II daļa
Nacionālo norēķinu sistēma. 1. Mājas darbs: ziņojuma 

sagatavošana par tēmu “Statistikas 
dati par Latvijas makroekonomisko 
situāciju” [Izmant. masu 
informācijas līdzekļus, stat.datus un

8 Sagatavots ziņojums, 
ziņojuma prezentācija 
(~5min.)
Līdzdalība diskusijā un
grupu darbā 



elektr. resursus] (vērt.– atzīme.)
Makroekonomiskā

nestabilitāte. 2. Sagatavoties diskusijai (grupās) “ 
Inflācija un bezdarbs” [Izmant. teor.
pamatlit.: Makroekonomika]

4 Konspektīvs materiālu 
apkopojums par tēmu.
Līdzdalība diskusijās 
problēmseminārā
 (vērt.– iesk.)

Valsts loma ekonomikā. 3. Mājas darbs: materiāla studēšana 
par tēmu “Valsts funkcijas 
ekonomikā” [Izmant. teor. lit.]

5 Konspektīvs materiālu 
apkopojums par tēmu.
Vērtēšana eksāmenā

Fiskālā politika. Valsts
budžets un nodokļi.

4. Mājas darbs: teorētiska materiāla 
studēšana atbilstoši tēmai “Valsts 
budžeta problēmas”. [Izmant. masu 
informācijas līdzekļus, stat.datus un
elektr. resursus]

5 Konspektīvs materiālu 
apkopojums par tēmu.
Vērtēšana eksāmenā

Fiskālā politika. Valsts
budžets un nodokļi.

5. Mājas darbs: referāta sagatavošana 
par tēmu “Latvijas nodokļu 
politika”. (Ieteic. apj. ~5 lpp.) 
[Izmant. masu informācijas 
līdzekļus, stat.datus un elektr. 
resursus]

8 Uzrakstīts referāts, 
referāta prezentācija 
(~5min.)
(vērt. – atzīme.)

Nauda. Banku sistēma.
Monetārā politika.

6. Mājas darbs: literatūras studēšana 
par tēmu “Latvijas banku sistēma”. 
[Izmant. teor. lit. un elektr.res.]

6 Konspektīvs materiālu 
apkopojums par tēmu.
Vērtēšana eksāmenā

Starptautiskie
ekonomiskie sakari.

7. Mājas darbs: tēžu sagatavošanai 
“Latvijas ārējā ekonomika”. 
[Izmant. masu informācijas 
līdzekļus, stat.datus un elektr. 
resursus]

12 Sagatavotas tēzes 
(apj.~3 lpp.), 
Līdzdalība diskusijās 
problēmseminārā
(vērt. – iesk.)

Prasības KRP 
iegūšanai

Teorētiskā kursa apguve, pastāvīgā darba uzdevumu izpilde un sekmīga noslēguma
pārbaudījuma nokārtošana.

Mācību 
pamatliteratūra I daļa

1. Bikse  Veronika. Ekonomikas  teorijas  pamatprincipi :  mācību  līdzeklis /
Veronika Bikse. - Rīga : Izglītības soļi, 2007. - 454 lpp.

2. Gods Uģis. Mikroekonomika/ Uģis Gods. - Rīga : Biznesa augstskola Turība,
2008. - 430 lpp.

3. Škapars  Roberts. Mikroekonomika/  Roberts  Škapars ;   -  Rīga :
Ekonomikas pētījumu un biznesa izglītības institūts, 2007.xii, - 369 lpp. 

4. Welch,  Patrick  J. Economics,  Theory  and  Practice 
Wiley, 2007. xx, - 532 p
II daļa

1. Bikse  Veronika. Ekonomika  un  bankas /  Veronika  Bikse. -  Rīga :  Latvijas
Komercbanku asociācijas Konsultāciju un mācību centrs, 2009. - 224 lpp.  

2. Libermanis  Georgs. Makroekonomika :  [mācību  grāmata] /  Georgs
Libermanis. - Rīga : Kamene, 2006. - 445 lpp. 

3. Šenfelde Maija. Makroekonomika : māc. grām. / Maija Šenfelde ; sagat.: M. 
Šenfelde, G. Blagova, L. Briede, L. Čakša ; atb. red. J. Saulītis ; Rīgas 
Tehniskā universitāte. Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts. - 
Rīga : RTU Izdevniecība, 2006 : RTU. - 231 lpp. 

4. Murphy, Antoin E. The Genesis of macroeconomics, Oxford University Press,
2009. x, - 234 p.

Mācību 
papildliteratūra I daļa

1. Atslēga, Dace. Ekonomika, Jumava, 2008. - 142, [2] lpp.
2. Ādamsone Liena. Mikroekonomikas analīze: tirgus nepilnības un sabiedrības

(valsts) iespējas to novēršanā : mācību līdzeklis / L. Ādamsone, V. Nešpors. -
Rīga : b.i., 2007. - 120 lpp.

http://alise.liepu.lv/Alise/lv/book.aspx?id=21915
http://alise.liepu.lv/Alise/lv/book.aspx?id=34886
http://alise.liepu.lv/Alise/lv/book.aspx?id=21302


3. Kumerdanka, Aira. Biznesa ekonomiskie pamati  ,  Biznesa augstskola Turība,
2007. - 195 lpp.

4. Libermanis Georgs. Mikroekonomika / Georgs Libermanis. - Rīga : Kamene,
2006. - 371 lpp. 

5. Levits, Stīvens. Superfrīkonomika Zoldnera izdevniecība, 2013. - 233 lpp.
6. Levits, Stīvens. Frīkonomika Zoldnera izdevniecība, 2013. - 336 lpp.
7. Nešpors  Viktors. Ievads  mikroekonomikas  teorijā /  Viktors  Nešpors ;  rec.

Juris  Saulītis,  Marga  Živitere. -  Pārstrādāts  izdevums. -  Rīga :  autora  izd.,
2005. - 150 lpp. 

8. Nešpors  Viktors. Mikroekonomikas  teorijas  pamati /  Viktors  Nešpors. -
[Rīga : Viktors Nešpors, 2010]. - 254 lpp. 

9. Oļevskis,  Grigorijs. Uzņēmējs  un  tirgus 
Jāņa Rozes apgāds, 2007. - 219 lpp.

10. Škapars  Roberts.  Mikroekonomika :  loģiskās  shēmas  /  Roberts  Škapars.  -
Rīga : Ekonomikas pētījumu un biznesa izglītības institūts, 2007. - xii, 369
lpp.

11. Campbell  R.McConnell.  Microeconomics  -McGraw  Hill  Higher
Education:2009

II daļa

1. Krūgmens,  Pols.  Depresīvās ekonomikas atgriešanās un 2008.gada krīze  -
Rīga : Jumava, 2010, - 216 lpp.

2. Pipers, Nikolauss. Stāsti  par ekonomikas vēsturi   – Rīga :  SIA "Jāņa Rozes
apgāds", 2005. - 160, [1] lpp.

3. Plotkāns Aigars. Cita ekonomika - Rīga : Dienas Grāmata, 2010. - 191, [1]
lpp.

4. Roldugins, Valērijs. Pasaules valstu ekonomikas vārdnīca   Jumava, 2006. 505
lpp., [4] lp. krās. il.

5. Senors,  Dans. Uzņēmēju  nācija   –  Rīga  : 
Jāņa Rozes apgāds, 2012. - 247, [1] lpp.

6. Latvijas  ekonomikas  un  sabiedrības  pārstrukturizācijas  ietekme  uz
uzņēmējdarbības konkurētspēju un iedzīvotāju dzīves kvalitāti   – Rīga :  LU
Akadēmiskais apgāds, 2006. - 339 lpp.

7. Campbell  McConnell,  Stanley  Brue,  and  Sean  Flynn.  Macroeconomics -
McGraw-Hill/Irwin; 18 edition :2008.

8. N.Gregory Mankiw, Mark P.Taylor. Economics – Cengage Learning EMEA,
2010

Periodika, 
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