
KURSA KODS VadZP036

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Uzņēmējdarbība
Kursa nosaukums angliski Entrepreneurship
Kursa nosaukums otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

-

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

Tūrisma vadība, Kultūras vadība, Komunikācijas vadība, 
Vides un atjanojamo energoresursu pārvaldība un inženierija

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

2

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Meldra Gineite Vadības un sociālo 

zinātņu fakultāte
Lektore, mg.sc.tqm

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

80

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

8

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 Eksāmens

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

Ekonomikas teorija I, II (A), Finanšu teorija (A), Vadības 
teorija I, II (A) u.c.

Zinātņu nozare/apakšnozare Vadībzinātne, uzņēmējdarbības vadība
Kursa mērķi Iepazīstināt studentus ar uzņēmējdarbības 

priekšnosacījumiem un principiem, sniedzot zināšanas par 
uzņēmējdarbības procesu ietekmējošiem ārējiem un 
iekšējiem apstākļiem, to savstarpējo mijiedarbību, kā arī 
veidot izpratni par praktiski pielietojamām metodēm 
uzņēmējdarbības pārvaldīšanai.

Kursa uzdevumi Izskaidrot studentiem:
 uzņēmējdarbības ekonomisko un filosofisko 

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

būtību.
Kursa valoda Latviešu valoda

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski Spēj  noteikt  un  analizēt  dažādu  mikro  un  makro  faktoru

ietekmi uz uzņēmumu.
Spēj analizēt un pamatot savas un citu biznesa idejas.

 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā



Spēj identificēt un izveidot sava biznesa modeli.
Spēj sagatavot biznesa koncepciju.
Prot izveidot un novadīt biznesa idejas prezentāciju.

angliski Able to identify and analyze the various micro and macro
factors to the company.
Able  to  analyze  and justify their  own and other  business
ideas.
Able to identify and set up their own business model.
Able to prepare business concept.
Able to develope and conduct business idea presentation.

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

-

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Kursa laikā studējošie tiek iepazīstināti ar uzņēmējdarbības 

priekšnosacījumiem, uzņēmējdarbības plānošanas un 
organizēšanas procesu. Kurss sniedz zināšanas par 
uzņēmējdarbības būtību, biznesa idejām, uzņēmējdarbības 
tiesisko regulējumu, makrovidi, tās analīzes metodēm, 
plānošanas lomu un būtību, produktu un tā kvalitāti, 
uzņēmuma iekšējo vidi, riskiem un galvenajām problēmām 
uzņēmējdarbībā.

angliski During  the  course  students  understand  preconditions  for
starting  their  own  business,  planning  and  organization
process of entrepreneurship. Course gives knowledge about
point  of  entrepreneurship,  business  ideas,  business  laws,
micro  and  macro  environment,  methods  to  analyzing
chances of business, planning, products and its quality, risks
and main problems of entrepreneurship.

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)

Uzņēmējdarbības būtība un loma, attīstības tendences
Definīcijas. 
Uzņēmējdarbības vides raksturojums Latvijā.
Attīstības tendences: videi draudzīga uzņēmējdarbība; 
inovatīva uzņēmējdarbība; sociāli atbildīga 
uzņēmējdarbība

4 1 lekcija, 
1seminārs

Biznesa idejas
Biznesa ideju meklēšana, analīze.
Dažādu biznesa ideju analīze

4 1 lekcija, 
1 praktiskā nodarbība

Produkts, tā izstrāde
Produkta iezīmes, īpašības, klasifikācija.
Produkta kvalitāti raksturojošās pazīmes.
Pircēja lēmuma pieņemšanas process.

4 1 lekcija, 
1 seminārs

Uzņēmējdarbības uzsākšanas uzdevumi
Uzņēmējdarbīabs formas un nosaukuma izvēle.
Darbības vietas izvēle.
Sākotnējo investīciju aprēķins.

4 1 lekcija, 
1 praktiskā nodarbība



Uzņēmuma makrovide, tās analīzes metodes
Makrovides sastāvdaļas.
PEST analīze.
Mērķauditorijas analīze
Konkurentu analīze

4 1 lekcija, 
1 praktiskā nodarbība

Uzņēmējdarbības plānošana
Plānošanas principi un veidi
Biznesa plāns

4 1 lekcija, 
1 praktiskā nodarbība

Uzņēmuma iekšējā vide
Uzņēmuma funkcionēšanas process.
Darbinieku loma uzņēmējdarbībā.
Uzņēmuma organizatoriskā struktūra.
Ražošanas tehnoloģiju plānošana. Ražošanas tehniskā 
bāze.
Resursu sagādes organizēšana.
Kvalitātes vadība uzņēmumā.

6 1 lekcija,
1 praktiskā nodarbība
1 seminārs 

Riski un galvenās problēmas uzņēmējdarbībā
Risku veidi.

2 1 lekcija

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
Sagaidāmais

rezultāts
Uzņēmējdarbības attīstības 
tendences

Grupās vai individuāli izstrādāt 
uzņēmējdarbības attīstības analīzi 
savā pilsētā/novadā (atzīme)

8 Prezentācija 
seminārā

Biznesa idejas Uz nodarbību individuāli sagatavot 
10 dažādas biznesa ideju sarakstu 
(ieskaitīts/neieskaitīts)

3 Praktiskā 
nodarbība

Produkts, tā izstrāde Individuāli sagatavot pārskatu par 15 
uzņēmumu aprakstiem 
(ieskaitīts/neieskaitīts)

8 Seminārs

Uzņēmējarbības uzsākšana 
un attīstības tendences

Gatavošanās kontroldarbam (atzīme) 8 Kontroldarbs

Biznesa plāna izstrāde un 
prezentācija

Grupās sagatavot biznesa plānu par 
savu biznesa ideju (atzīme)

21 Eksāmena darbs

Prasības KRP iegūšanai Piedalīšanās semināros un praktiskajās nodarbībās, sekmīgi 
izpildīti visi patstāvīgie darbi, sagatavots biznesa plāns un veikta tā 
prezentācija.



Mācību pamatliteratūra Ruperte Indra. Uzņēmuma vadīšana : īsi par galveno teorijā un 
praksē / Indra Ruperte; atb. red. Ieva Heimane ; lit. red. Lauma 
Asare ; Ineses Silinieces noform. - Rīga : Jumava, [2010] : 
(Tipogrāfija Rota). – 197
Mazā biznesa kurss : mācību līdz. / sagat.: Sniedze Joma, Egita 
Kalnīte, Gundega Pelše, Jānis Pujāts, Daina Pūre, Indra Ruperte ; 
atb. red. Inga Zariņa ; māksl. Ints Vilcāns. - 2., lab. un papild. izd. - 
Rīga : Jumava, 2006 (Rēzekne : (Latgales druka). - 326 lpp. 
Alsiņa Rasma. 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.

Mācību papildliteratūra Slavinska Inta. Uzņēmējdarbības plānošana un kontrole : [mācību 
līdzeklis] / Inta Slavinska ; red. Vija Vāvere. - 2., papild. izd. - 
Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2005. - 175 lpp.
Abizāre Vēsma. Ievads uņēmējdarbībā : mācību līdzeklis / Vēsma 
Abizāre. - Rīga : RaKa, 2004. - 140 lpp.
Rurāne Marita. Uzņēmējdarbības organizācija un plānošana / 
Marita Rurāne. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2002. - 330 lp. 
Zvirbule-Bērziņa Andra. Plānošana un ražošanas procesa 
organizēšanas pamatprincipi : māc. līdz. / Andra Zvirbule-Bērziņa, 
Līga Mihejeva, Anita Auziņa. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 
2004

Periodika, interneta resursi 
un citi avoti

Periodika: Kapitāls, Forbes, Lietišķā diena, Dienas bizness
Datu bāzes: Lursoft, LETA, Nozare.lv, SAGE, EBSCO, Latvijas 
statistika 
Interneta resursi: www.liaa.gov.lv, www.em.gov.lv, www.ted.com

Kursa izstrādātājs:
Gineite Meldra 29.10.2014.

Paraksts Paraksta atšifrējums Datums
Kurss apstiprināts: Anita Jansone 29.10.2014.

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta

direktors 

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

protokols Nr.
      Datums

http://www.liaa.gov.lv/
http://www.ted.com/
http://www.em.gov.lv/

