
KURSA KODS VadZP113, VadZP114

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Cilvēkresursu vadība I, II

Kursa nosaukums angliski Human Resources Management I, II

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

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

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 (5. semestris), 2 KRP (6. semestris)

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Anita Mežinska Vadības un sociālo 

zinātņu fakultāte
Lektore, MBA, Mg. Paed.

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 (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 
7- doktora; P – profesionālais)

P

Pārbaudes forma/ -as Ieskaite (5. semestrī); eksāmens (6. semestrī)

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Zinātņu nozare/apakšnozare Vadības zinības/ uzņēmējdarbība

Kursa mērķi Sniegt studentiem plašas, vispusīgas un praktiski

pielietojamas zināšanas cilvēku resursu vadīšanā. 
Kursa uzdevumi 1. Iepazīstināt ar personāla vadības un CRV koncepciju, to 

    kopīgo un atšķirīgo; izprast galvenos CRV uzdevumus.
2. Sniegt lietišķās saskarsmes atziņas, kas ļauj labāk izprast 
    komunikācijas lomu savstarpējā saskarsmē un novērst 
    saskarsmes traucēkļus. 
3. Sniegt teorētiskas un praktiski pielietojamas zināšanas par
   konfliktu iedalījumu, konfliktu risināšanas paņēmieniem. 

Kursa valoda Latviešu valoda

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski 1. Profesionālās  kompetences:  izvēlēties  un  novērtēt

personālu,  identificēt  problēmas  un  izstrādāt  to
risinājumus, organizēt un vadīt personāla darbu.

2. Sociālās kompetences: veidot profesionālas attiecības ar
darbiniekiem, prast efektīvi izmantot komunikācijas un
verbālās  prezentācijas  prasmes,  sarunu  vadīšanas
prasmi. 

 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā

https://luis.lu.lv/pls/lu/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=LVADP107


angliski 1. Professional competence: Select and assess staff, identify 
problems and to develop their solutions, to 2rofessi and 
manage work of  the staff .
2. Social competence: to build 2rofessional relationships 
with the staff, to be able to apply communication and verbal 
presentation skills effectively.

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

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Kurss sadalīts 3 lielās nodaļās: “Personāla vadība,” “Lietišķā

saskarsme un saskarsmes psiholoģija,” “Konfliktu vadība”. 
Kurss sniedz topošajiem vadītājiem nepieciešamās 
zināšanas, lai ikdienā veiktu svarīgāko vadīšanas funkciju – 
strādātu ar savā pakļautībā esošo personālu, izprotot 
cilvēkresursu lomu uzņēmuma mērķu sasniegšanā un 
konkurētspējas nodrošināšanā.

Angliski This course provides the necessary amount of theoretical 
and practical knowledge for potential managers. Practical 
aim is to understand and to fulfill the main function of 
manager – to lead his/ her human resources; to understand 
the role of HR in order to reach established company goals 
and to gain competitiveness. 

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)

Personāla vadība (I daļa):
1) darbaspēka politika uzņēmumā/ organizācijā;
2) darbinieku atlase;
3) darba izpildījuma novērtēšana.

32 8 lekcijas
8 praktiskās nodarbības

Lietišķā saskarsme un saskarsmes psiholoģija (II daļa):
1) saskarsmes loma uzņēmumā/ organizācijā;
2) sociālā percepcija;
3) informācija un komunikācija; 
4) interakcija;
5) neverbālā komunikācija;
6) principiālo sarunu metode.

22 6 lekcijas
5 praktiskās nodarbības

Konfliktu vadība:
1) konfliktu iedalījums;
2) konflikta risināšanas process un taktika;
3) konflikta risināšanas metodes.

10 2 lekcijas
3 praktiskās nodarbības

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
Sagaidāmais

rezultāts
1) teorētiskās literatūras 

studijas;
Individuāli iepazīties ar iesūtīto 
literatūras sarakstu, izlasīt 
izvēlētās vai obligāti lasāmās 

44 Studentam ir 
teorētiskās zināšanas
mācību priekšmetā



grāmatas
2) amata/darba apraksta 

izstrāde;
Individuāli iepazīties ar 
konkrētu darba aprakstu, 
izanalizēt tā satura atbilstību 
mācītajam; papildināt darba 
aprakstu

2 Students prot 
izstrādāt amata 
aprakstu, pārzina tā 
veidošanas principus

3) personas apraksta/ 
specifikācijas izstrāde;

Grupās izstrādāt personas 
aprakstu konkrētam amatam, 
izmantojot lekciju kursā 
saņemto informāciju

2 Students prot 
izstrādāt personas 
aprakstu 

4) kompetenču modeļa 
izstrāde;

Grupās izvēlēties kompetenču 
modeļa sadaļas konkrētam 
amatam; izstrādāt galvenās 
kompetences katrai sadaļai 
atbilstoši amata aprakstam

5 Students prot 
izstrādāt vienkāršu 
kompetenču modeli

5) lomu spēles „Atlases 
intervija” gatavošana 
grupās;

Grupās izvēlēties vakanto 
profesiju; sagatavot vismaz 20 
intervijas jautājumus; sadalīt 
lomas intervijai

5 Sagatavota lomu 
spēle „Atlases 
intervija” (grupās)

6) lomu spēles „Principiālās 
sarunas” gatavošana grupās;

Individuāli izlasīt norādīto 
grāmatu; grupās sagatavot 
jautājumus un argumentus 
konkrētas situācijas risināšanai 
ar principiālo sarunu metodi

5 Sagatavota lomu 
spēle „Principiālās 
sarunas” (grupās)

7) lomu spēles „Konflikta 
situācijas risināšana” 
gatavošana;

Individuāli izlasīt lekciju kursā 
saņemtos materiālus par 
konfliktu risināšanu; grupās 
sagatavot argumentus, 
jautājumus konflikta situācijas 
risināšanai

5 Sagatavota lomu 
spēle „Konflikta 
situācijas risināšana”

8) komunikācijas sistēmas un 
saskarsmes barjeru 
noteikšana grupā; 

Grupās izspēlēt pasniedzējas 
piedāvātās komunikācijas 
problēmsituācijas; definēt un 
izanalizēt praksē konstatētās 
saskarsmes barjeras

7 Noteiktas 
komunikācijas 
sistēmas un 
saskarsmes barjeras 
grupā

9) referāta rakstīšana par 
komunikācijas barjerām, to 
pārvarēšanu;

Individuāli izvēlēties tēmu, kurā
atklātas 3 – 5 tipiskās 
komunikācijas barjeras; 
uzrakstīt referātu

12 Uzrakstīts referāts 
par komunikācijas 
barjerām un to 
pārvarēšanu

10) prezentācijas „Darba 
vērtēšanas metodes” 
sagatavošana;

Grupā izvēlēties 1 no darba 
vērtēšanas metodēm; sagatavot 
PowerPoint prezentāciju par 
izvēlēto metodi; prezentēt

3 Sagatavota 
prezentācija
„Darba vērtēšanas 
metodes”

11) prezentācijas „Neverbālās 
komunikācijas elementi” 
sagatavošana;

Individuāli izlasīt ieteikto 
grāmatu; grupās sagatavot 
PowerPoint prezentāciju par 1 
no neverbālās komunikācijas 
elementiem; prezentēt

3 Studenti izprot 
neverbālās 
komunikācijas lomu;
ir sagatavota 
prezentācija
„Neverbālās 
komunikācijas 
elementi”

12) esejas „Es un mani 
darbinieki” rakstīšana

Individuāli uzrakstīt 3 lpp. 
apjoma eseju, kurā students, 
iejūtoties vadītāja lomā, 

3 Uzrakstīta eseja „Es 
un mani darbinieki”, 
ievērojot izvirzītās 



apraksta, kā realizēs cilvēku 
resursu vadības funkcijas savā 
uzņēmumā vai struktūrvienībā

prasības

Prasības KRP iegūšanai Students sekmīgi uzrakstījis vismaz 4 (no 5) zināšanu pārbaudes 
testiem, piedalījies visu lomu spēļu un prezentāciju sagatavošanā, 
iesniedzis rakstu darbus un saņēmis sekmīgu novērtējumu. Sekmīgi
nokārtota I daļas noslēguma ieskaite un II daļas noslēguma 
eksāmens

Mācību pamatliteratūra 1. Forands Ilgvars. Personāla vadība / Ilgvars Forands. - Rīga : 
Latvijas izglītības fonds, [2003]. - 191 lpp.

2. Bokums Zigfrīds. Personālvadības rokasgrāmata / Zigfrīds 
Bokums, Ilgvars Forands. - Rīga : Kamene, 2000. - 141 lpp.

3. Ešenvalde Inese. Personāla praktiskā vadība : [rokasgrāmata] /
Inese Ešenvalde ; red. Ausma Lībiete ; māksl. Sergejs 
Kozlovs. - Rīga : Merkūrijs LAT, [2004]. - 308 lpp.

4. Omārova Silva. Cilvēks runā ar cilvēku : saskarsmes 
psiholoģija / Silva Omārova. - Rīga : Kamene, [2006]. - 130 
lpp. : il., tab. ; 21 cm. - Bibliogr.: 129.-130. lpp.

Mācību papildliteratūra 1. Gratone Linda. Cilvēkresursu stratēģija / Linda Gratone ; no 
angļu val. tulk. Aija Tūna ; atb. red. Iveta Šalkevica ; vāka 
māksl. Arta Ozola-Jaunarāja, Jānis Jaunarājs. - Rīga : Jumava. 
SIA "J.L.V.", 2004 (Ogre : (Tipogrāfija Ogrē). - 284 lpp. 

2. Fišers Rodžers. Prasme vienoties : Kā sasniegt vēlamo / 
Rodžers Fišers, Viljams Ūrijs, Brūss Petons ; no angļu val.tulk. 
I.Teibe, lit.red. I.Keiša. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2002. - 200 
lpp.

3. Hodžsone Džeina. Līdzvērtīgs sarunu partneris : zibenīgās 
atbildes taktika / Dž.Hodžsone ; Biznesa augstsk. "Turība" 
Ekonomikas kat. ; no angļu val. tulk. D.Sīle ; red. V.Vāvere. - 
Rīga : SIA Biznesa augstsk. "Turība", 2001. - 249 lpp. 

Periodika, interneta resursi 
un citi avoti

www.biznesam.lv
www.lpva.lv

Kursa izstrādātājs:
Anita Mežinska 10. 11. 2014.
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