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Studiju kursa 

nosaukums 
CILVĒKRESURSU VADĪBA 

        

Kredītpunkti 4 
Apjoms 

(stundās) 
160   

        

Priekšzināšanas 

(Studiju kursu nosaukumi) 
Bez priekšzināšanām 

        

Zinātņu nozare Vadībzinātne 

  

Zinātņu apakšnozare Sabiedrības vadība 

 

  Apjoms    

Tālmācības nodarbības  40 akad. stundas    

Kontaktstundas 8 akad. stundas    

Kontroltesti 8 akad. stundas    

Kontroluzdevumi 8 akad. stundas    

Patstāvīgie darbi 14 akad. stundas    

Ieskaite 2 akad. stundas    

       

 Zinātniskais grāds Vārds, uzvārds 

Studiju kursa izstrādātājs 

 Mg. paed. M Guna Liepiņa 

Studiju kursa recenzents 

 Dr.oec. Ineta Kristovska 

Studiju kursa vadītājs 

 
Dr.psych. 

Dr.sc.admin. 

Anita Lasmane 

Ineta Daiktere 
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Studiju kursa mērķis 

Sniegt zināšanas par  par personāla vadības būtību, mērķiem, uzdevumiem, funkcijām atbilstoši 

organizācijas lielumam un darbības ilgumam un attīstīt izpratni par sistēmisku, saskaņotu,  un 

mērķorientētu pieeju cilvēkresursu pārvaldībai, ņemot vērā cilvēkresursu  vadības sociālos un 

psiholoģiskos aspektus 

 

 

Studiju kursa rezultāti 

  

 Zināšanas: iegūtas zināšanas: par cilvēkresursu vadības stratēģiskām nostādnēm Latvijā un ES; cilvēkresursu 

vadības funkcijām un procesiem, to plānošanu, izpēti, vadīšanu, pilnveidi; ir izpratne par teorētisko un 

praktisko zināšanu saistību sekmīgā cilvēkresursu vadīšanā konkrētā organizācijā, tās darbības jomā. 

Prasmes: prasme izvērtēt cilvēkresursu vadības kvalitāti organizācijā, formulēt aktuālos uzdevumus un 

izstrādāt procesu pilnveidošanas vadlīnijas, pasākumus atbilstoši organizācijas vajadzībām; prasme izmantot 

dažādas cilvēkresursu plānošanas, meklēšanas, atlases, darba analīzes, motivēšanas un novērtēšanas metodes 

prasme saskaņot savus individuālos un organizācijas mērķus. 

Attieksmes (competence): labvēlīga attieksme pret cilvēkiem  kā būtisku organizācijas ilgtspējīgas attīstības 

resursu; izvērtējoša attieksme pret savu darbību, darba sniegumu, nosakot personīgos un organizācijas 

ieguvumus un ierobežojumus.    

 

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1.Tālmācības studiju materiāla satura apguve (t.sk. kontroltesti, kontroluzdevumi – 25%; līdzdalība 

diskusijās Moodle vidē – 25%). 

2.Piedalīšanās praktiskajās klātienes nodarbībās (15%). 

3.Sekmīgi izpildīts ieskaites/eksāmena darbs (35%). 

 

 

Tēmu apraksti/ Temati 

1. Cilvēkresursu vadība uzņēmumā (cilvēkresursu vadības vēsture, personāla vadībā lietotie jēdzieni, 

personāla vadības procesu ietekmējošie faktori). 

2. Personāla plānošana. Darba tirgus raksturlielumi un tendences Latvijā. Cilvēkresursu plānošanas nozīme un 

veidi. 

3. Amatu analīze un kompetenču modeļi. Personāla atlases procesa vadība. Pretendentu novērtēšana, izvēle 

un darba attiecību sākšana 

4. Komandas veidošana un vadība: komandas darba nozīme uzņēmumā, komandas attīstība. 
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5. Droša un veselīga darba vide: izpratne par drošu vidi, darba drošība, darba tiesiskā vide, emocionālā 

drošība. Stresa vadība. 

6. Vispārējās vadības ietekme uz cilvēkresursu vadību uzņēmumā: personāla vadības integrācija vispārējā 

vadībā, vadītāja ietekme uz personālu. 

7. Personāla motivēšana: teorijas un prakse. Atalgojuma sistēma uzņēmumā. 

8. Personāla apmācība un attīstība. Karjeras plānošana un attīstība. Lojalitāte. Personāla novērtēšana. 

9. Personāla vadības organizācija. Personāla vadības sistēmas novērtēšana.  

10.Pārmaiņu vadība. Pārmaiņu raksturojums, pārmaiņu cēloņi un sekas, personāla iesaistīšana pārmaiņu 

realizēšanā. 
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„Biznesa psiholoģija”  

“Kapitāls” 

Journal of Personnel Psychology 

International Journal of Human Resource Management 

http://journalseek.net/cgi-bin/journalseek/journalsearch.cgi?field=issn&query=0958-5192
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www.lpva.lv (Latvijas personāla vadīšanas mājas lapā pieejamā aktuālā informācija) 

www.eurofound.europa.eu/publications (informācija par aktuāliem pētījumiem) 

osha.europa.eu/lv/ (informācija par aktuāliem pētījumiem) 
 

 

Studiju kursa 

nosaukums 

angļu valodā 
Human Resource Management 

  

Studiju kursa anotācija angļu valodā 

The course gives owerwiev about HRM principles and  activities: Planning, organizing and controlling HR. 

 

BVK Studiju padomes atzīmes 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lpva.lv/
http://www.eurofound.europa.eu/publications
https://osha.europa.eu/lv/topics/worker-participation/index_html

