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Studiju kursa 

nosaukums 
EKONOMIKA 

        

Kredītpunkti 2 
Apjoms 

(stundās) 
80   

        

Priekšzināšanas 

(Studiju kursu nosaukumi) 
Uzņēmējdarbība 

        

Zinātņu nozare Ekonomika 

  

Zinātņu apakšnozare Mikroekonomika, makroekonomika 

 

  Apjoms    

Tālmācības nodarbības  40 akad. stundas    

Kontaktstundas (klātienes nod., indiv. konsultācijas) 8 akad. stundas    

Vingrinājumi un pašpārbaudes jautājumi 16 akad. stundas    

Patstāvīgais darbs ar literatūru 14 akad. stundas    

Eksāmens 2 akad. stundas    

       

Akadēmiskais amats Zinātniskais grāds Vārds, uzvārds 

Studiju kursa izstrādātājs 

 Dr. oec. Aleksandrs Fedotovs 

Studiju kursa recenzents 

   

Studiju kursa vadītājs 

 Dr. oec. Aleksandrs Fedotovs 

 

 

Studiju kursa mērķis 

Veidot studentiem ekonomiskās domāšanas pamatus, radīt izpratni par tirgus ekonomikas darbības 

pamatprincipiem mikro- un makroekonomiskajā līmenī, par valsts ekonomiskās politikas mērķiem un 

instrumentiem, kā arī par mūsdienu pasaules ekonomikas attīstību. 
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Studiju kursa rezultāti 

 zināšanas: Kursā gaitā apgūtās zināšanas studenti varēs pielietot, analizējot ekeonomiskos 

rādītājus, spēs izprast ekonomisko rādītāju savstarpējās ssakarības. 

   prasmes: Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studējošie pratīs izmantot aprēķinus un grafiskos 

modeļus ekonomisko situāciju analīzei. Izprot valsts ekonomiskās politikas būtību un 

instrumentus. Pazīst un spēj novērtēt alternatīvās ekonomiskās koncepcijās. 

 kompetence: Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studējošie pratīs uztvert  ekonomiskās politikas 

mijidarbību, kā arī veikt nepieciešamos aprēķinus uzņēmuma finansiālā stāvokļa novērtēšanai. 

Pratīs orientēties ekonomisko situāciju gradiskajos modeļos, šādus modeļus izanalizēt, kā arī spēs 

orientēties valsts ekonomiskās politikas saturu veidojšajos elementos. 

 

 

 Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1.Tālmācības studiju materiāla satura apguve (t.sk. pašpārbaudes testi un uzdevumi). 

      2. Eksāmena sekmīga nokārtošana. 

  

 

Tēmu apraksti/ Temati 

1. Ekonomikas priekšmets.  

Kas ir ekonomika? Mikroekonomika un makroekonomika. Pozitīvā un normatīvā ekonomika. Ekonomikas 

pamatjautājumi. Ražošanas faktori un faktoru ienākumi. Ražošanas iespēju robeža. Alternatīvās izmaksas. 

Ekonomiskās sistēmas. Valsts loma ekonomikā. 

2. Pieprasījums un piedāvājums. Patērētāju rīcība. 

Pieprasījums. Pieprasījuma likums. Pieprasījuma līkne. Piedāvājums. Piedāvājuma likums. Piedāvājuma 

līkne. Tirgus līdzsvars. Līdzsvara cena un faktiskā cena. Cenu regulēšanas sekas. Pieprasījuma un piedāvājuma 

līkņu pārbīdes. Pieprasījuma elastība. Derīgums un robežderīgums. Krītošā robežderīguma likums.  

3. Ražošana, izmaksas un peļņa. 

Robežražīguma jēdziens. Krītošā robežražīguma likums. Robežražīguma sakarība ar kopējo produkcijas 

apjomu. Ražošanas izmaksu jēdziens. Peļņas jēdziens. Grāmatvedības izmaksas un grāmatvedības peļņa, 

ekonomiskās izmaksas un ekonomiskā peļņa. Īslaicīgā un ilgstošā perioda jēdzieni. Pastāvīgās, mainīgās un 

kopējās izmaksas. Vidējās izmaksas. Robežizmaksas un to ekonomiskā nozīme.  

4. Tirgus modeļi. 

Četru tirgus modeļu raksturojums. Pilnīgās konkurences jēdziens. Pārdevēja kopējais ienākums un 

robežienākums pilnīgās konkurences apstākļos. Peļņas maksimizācija pilnīgās konkurences apstākļos. Peļņas 

maksimizācijas nosacījums: MR = MC. Zaudējumu minimizācija pilnīgās konkurences apstākļos. Kopējais 

ienākums un robežienākums nepilnīgās konkurences apstākļos. Peļņas maksimizācija nepilnīgās konkurences 

apstākļos. Zaudējumu minimizācija nepilnīgās konkurences apstākļos.  

5. Iekšzemes kopprodukts. 

Iekšzemes kopprodukta jēdziens un aprēķināšanas problēmas. IKP aprēķināšanas metodes. IKP struktūra. 

Nominālais un reālais IKP. IKP pieauguma faktori. IKP un sabiedrības labklājība. IKP starptautiskie 

salīdzinājumi 
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6. Makroekonomiskās svārstības. 

      Ekonomikas cikliskā attīstība. Ekonomiskā cikla fāzes. Makroekonomiskās regulēšanas uzdevumi. 

      Inflācija, tās veidi un sociālekonomiskās sekas. Bezdarbs, tā formas un sociālekonomiskās sekas. 

7. Makroekonomiskais līdzsvars un makroekonomiskā politika. 

Kopējais pieprasījums un kopējais piedāvājums. Makroekonomiskais     līdzsvars un tā izmaiņas. Kopējā 

pieprasījuma un kopējā piedāvājuma līkņu pārbīdes.Valsts fiskālās politikas būtība, mērķi un instrumenti. 

Centrālās bankas monetārās politikas būtība, mērķi un instrumenti. 

8. Starptautiskās ekonomiskās attiecības. 

Salīdzinošās priekšrocības starptautiskajā tirdzniecībā. Tirdzniecības brīvība un protekcionisms.Valūtas 

kurss un to ietekmējošie faktori. Maksājumu bilance un tās sakarība ar valūtas kursu. Starptautiskā 

ekonomiskā integrācija. 

 

Literatūra 

 

Nešpors V. (2012). Mikroekonomikas teorijas pamati. Rīga: RTU izdevniecība. 

Bikse V. (2007). Ekonomikas teorijas pamatprincipi. Rīga: Izglītības soļi. 

Lībermanis G. (2006). Mikroekonomika. Rīga: Kamene. 

Lībermanis G. (2007). Makroekonomika. Rīga: Kamene. 

Šenfelde M. (2006). Makroekonomika. Rīga: RTU izdevniecība. 

Макконнелл К.Р., Брю С. Л., Флинн, Ш. (2011). Экономикс. Пер. с англ. М.: ИНФРА-М. 

Самуэльсон П., Нордхаус В. (2007). Экономика. 18-е изд. Пер. с англ. М., СПб., Киев: 

Вильямс. 

Абель Э., Бернанке Б. (2010). Макроэкономика. 5 изд. СПб.: Питер. 

  

P
ap

il
d
li

te
ra

tū
ra

 

Mankiw N.G., Taylor M.P., Ashwin A. (2013). Business Economics. Cengage Learning. 

McConnell, C. R., Brue, S. L., Flynn, S. (2009). Economics. McGraw-Hill; Irwin. 

Sloman, J.; Wride A. (2009). Economics. 7th ed. Prentice Hall; Financial Times.  

Вечканов Г.С. (2010). Макроэкономика. 2-е изд. СПб.: Питер. 

Войтов А.Г. (2008). Экономика. Общий курс (Фундаментальная теория экономики): 

Учебник.10-е изд. М.: Дашков и Ко. 

Сломан Дж. (2005). Экономикс. 5-е изд./Пер. с англ. – СПб.: Питер. 

Ie
te

ic
am

ā 

p
er

io
d
ik

a 

Dienas Bizness 

Kapitāls 

Latvijas Ekonomists 

www.em.gov.lv 

ec.europa.eu/eurostat 

 

 

 

 

https://www.em.gov.lv/
http://ec.europa.eu/eurostat
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Studiju kursa 

nosaukums 

angļu valodā 
Economics 

 
 

 

Studiju kursa anotācija angļu valodā 

The aim of the course is to lay foundation of students’ economic thinking, to create understanding of 

fundamental principles underlying operation of market economy at micro- and macroeconomic levels, to 

explain the aims and tools of economic policy as well as development principles of modern global economy. 

 

BVK Studiju padomes atzīmes 

 

 

 

 

 

 


