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Kursa nosaukums latviski Uzņēmumu pārvaldības sistēmas

Kursa nosaukums angliski Management systems of organizations

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

-

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

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

Statuss (A, B, C daļa) B1 Vides pārvaldība
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums
pa semestriem, ja kursam ir vairākas 
daļas

2

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Māra Zeltiņa

Daiga Ercuma

Dabas un inženierzinātņu fakultāte
Vadības un sociālo zinātņu 
fakultāte

docente, Dr. biol.

asistente, Mg.sc.educ.
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)

Uzņēmējdarbība (A), Vadības teorija (B1), Cilvēkresursu vadība 
I,II (A), Vides ekonomika un pārvalde (B)

Zinātņu nozare/apakšnozare Vadībzinātne

Kursa mērķi Radīt izpratni par dažādu pārvaldības sistēmu darbības principiem,
pielietojamību un nozīmi organizācijas attīstībā

Kursa uzdevumi 1. Iepazīstināt ar pārvaldības sistēmu veidiem un to 
savstarpējās integrācijas iespējām.

2. Veidot prasmes izvēlēties organizācijai atbilstošāko 
pārvaldības sistēmas veidu un plānot sistēmas ieviešanu 
un uzturēšanu

Kursa valoda Latviešu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski Spēj identificēt organizācijas procesus un noteikt to izpildes rādītājus

Spēj analizēt procesu norisi un izstrādāt priekšlikumus procesu uzlabošanai
Spēj izvēlēties organizācijai atbilstošāko pārvaldības metodi; pārvaldībā prot
integrēt ilgtspējības principus 

angliski Students  are  able  to identify  processes  of  the  organization and  identify the
performance  indicators.
Students are able to analyze processes and develop proposals to improvement.
Students are able to choose the most appropriate management  method by
integration of sustainable development principles

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

-

 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā



KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Kursa ietvaros tiek aplūkota pārvaldības sistēmu izveidošanās vēsture, attīstība, 

pamatprincipi, veidi un nozīme. Īpaša uzmanība tiek pievērsta vides pārvaldības 
sistēmas (VPS) komponentiem un plānošanai atbilstoši ISO 14001 standartam, kā arī
mūsdienu tendencēm VPS vai to elementu izvēlei atbilstoši uzņēmuma attīstībai; 
ISO 9001:2008 standarta prasībām un to ieviešanai organizācijā.

angliski In the course have discussed such themes as history, development, principles and 
meaning of management systems. Special attention is given to environmental 
management systems’ components and ISO 14001 standard, also ISO 9001:2008 and
its implementation. 

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
Sagaidāmais

rezultāts
Organizācijas vadības sistēma
Procesu vadība Izstrādāt konkrēta uzņēmuma 

procesu mijiedarbību un noteikt 
procesu mērījumus, kas ļautu 
pārliecināties par sistēmas 
efektivitāti. Rezultātus prezentēt 
seminārā.

5 Pārskats, 
prezentācija

Kvalitātes vadība Atrast kādā no LiepU pieejamajām 
zinātnisko rakstu datu bāzēm rakstu
angļu valodā (apm.10 lpp.) par 
kvalitātes vadību, izlasīt un 
sagatavot īsu stāstījumu grupas 
biedriem par izlasīto

4 Diskusija

Procesu analīze Identificēt kāda uzņēmuma 
pārvaldības problēmu, pamatojot to
ar faktiem un pierādījumiem un 

15 Pārskats, 
prezentācija

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)

Organizācijas vadības sistēma
Kvalitātes vadības filosofijas attīstība un būtība. 
Pārvaldības sistēmu aktualitāte un būtība. Definīcijas.

2 Lekcija

Produktu un pakalpojumu kvalitātes raksturotāji, rādītāji 2 ½ lekcija, ½ praktiskā nodarbība
Procesu vadība organizācijā:
-procesu identificēšana;
- procesu mijiedarbība;
-procesu rezultātu noteikšana

4 Lekcija, praktiskā nodarbība

ISO 9001:2008 standarta būtība un saturs, tā prasību 
skaidrojums

4 Lekcija, seminārs

Pārvaldības sistēmas ieviešanas projekts, tā vadība 2 Lekcija
Organizācijas iekšējie auditi, to būtība un organizēšana, 
sistēmas sertificēšanas process

2 ½ lekcija, ½ praktiskā nodarbība

Vides pārvaldības sistēmas
VPS veidi un to vieta pārvaldības sistēmu tīklā 2 Lekcija
VPS atbilstoši ISO 14001 specifiskie ieviešanas un uzturēšanas
principi

2 Lekcija, pārrunas

VPS galvenie komponenti (vides politika, tiešie un netiešie 
vides aspekti, pārvaldības programmas, sagatavošanās ārkārtas 
situācijām, sakari, monitorings un mērījumi, vadības pārskate)

4 Lekcija, seminārs

VPS attīstības tendences. Ekodizains un tā stratēģijas. 2 Lekcija, praktiskais darbs
Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēma. Darba 
aizsardzības sistēma.

2 Lekcija

Priekšnoteikumi VPS ieviešanai. Iepazīšanās ar VPS 
funkcionēšanu konkrētā uzņēmumā

4 Seminārs. Mācību ekskursija



piedāvāt 2 alternatīvus risinājumus,
nosakot katram variantam gan 
ieguvumus, gan zaudējumus. 
Prezentācija seminārā

Vides pārvaldības sistēmas
Situācijas raksturojums Atbilstoši VPS standartiem 

sertificētie uzņēmumi Latvijā- 
skaita dinamika, sadalījums pa 
nozarēm, sertificējošās iestādes 
u.c.- analīze, grafisks 
atspoguļojums, prezentācijas 
sagatavošana

6 Izprot situāciju 
Latvijā 
pārvaldības 
sistēmu 
ieviešanā, prot 
novērtēt 
ieguvumus un 
problēmas, 
izskaidrot 
tendences

Vides aspekti Tiešo un netiešo vides aspektu 
noteikšana konkrētā uzņēmumā- 
novērtējuma veidlapu aizpildīšana

6 Prot identificēt 
organizācijas 
tiešos un netiešos
vides aspektus

Pārvaldības sistēmu 
salīdzinājums

VPS ieviešanas atbilstoši ISO 
14001 un EMAS salīdzinājums- 
kopīgais un atšķirīgais, ieguvumi 
un šķēršļi

8 Izprot vides 
pārvaldības 
sistēmu būtību, to
kopīgās un 
atšķirīgās 
pazīmes

Pārvaldības sistēmas ieviešanas 
priekšnosacījumi un 
organizācijai atbilstošākās 
sistēmas izvēle

Gatavošanās semināram par 
priekšnoteikumiem veiksmīgai VPS
ieviešanai uzņēmumā/ iestādē

4 Prot izvēlēties 
organizācijai 
piemērotāko 
pārvaldības 
sistēmu

Prasības KRP iegūšanai  Sekmīgi izpildīti visi patstāvīgie darbi.
 Gala vērtējums veidojas:

60 % no patstāvīgo darbu vērtējuma
40 % no rakstiska eksāmena vērtējuma
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