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Studiju kursa 

nosaukums 
PROJEKTU SAGATAVOŠANA UN VADĪŠANA  

        

Kredītpunkti 2 
Apjoms 

(stundās) 
80   

        

Priekšzināšanas 

(Studiju kursu nosaukumi) 
Bez priekšzināšanām 

        

Zinātņu nozare Vadībzinātne 

  

Zinātņu apakšnozare Uzņēmējdarbības vadība 

 

  Apjoms    

Tālmācības nodarbības  40 akad. stundas    

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

Kontroltesti 8 akad. stundas    

Kontroluzdevumi     

Patstāvīgie darbi 22 akad. stundas    

Ieskaite 2 akad. stundas    

       

 Zinātniskais grāds Vārds, uzvārds 

Studiju kursa izstrādātājs 

 MBA Ivars Linde 

Studiju kursa recenzents 

 Dr.oec. Ineta Kristovska 

Studiju kursa vadītājs 

 MBA Ivars Linde 

     

 

   

Studiju kursa anotācija 

Kurss sniedz teorētiskās zināšanas un attīsta praktiskās iemaņas projektu vadīšanā - kādēļ nepieciešama 

projektu vadīšana, kas ir projekts, kā to pareizi uzsākt, kā definēt projekta fāzes, kā veidot projekta gaitas 

plānu, priekšstatu par projekta īstenošanas paņēmieniem, kā veidot projekta komandu, kā veiksmīgi uzraudzīt 

un noslēgt projektu. Studiju kursā paredzēts integrēt iepriekšējos studiju kursos iegūtās zināšanas, attīstīt 

patstāvīgā darba iemaņas, nostiprināt prasmi strādāt grupā, novērtējot tās dinamiku un darba efektu, apgūt un 

izprast informācijas izmantošanu plānošanā, attīstīt spēju pieņemt lēmumus, tos pamatot un aizstāvēt. 
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Studiju kursa mērķis 

- Sniegt izpratni par projektu vadības pamatprincipiem un projektu plānošanas procesu; 

- Apgūt metodes un praktiskus paņēmienus veiksmīgai projekta ieviešanai, ņemot vērā laika un budžeta 

ierobežojumus, kā arī kvalitātes prasības; 

- Iepazīties ar projekta dzīves cikla posmiem (projekta inicēšana, plānošana, ieviešana, uzraudzība, 

novērtēšana un slēgšana); 

- Gūt izpratni par organizācijas un grupas dinamiku projekta vadīšanas procesā; 

- Gūt izpratni par projekta vadītāja dažādajām lomām un atbildību, kā arī projektu vadībā nepieciešamo 

zināšanu kopumu saskaņā ar Starptautiskā projektu vadības institūta standartiem.  

 

 

Studiju kursa rezultāti 

 

Zināšanas: Studenti kursa laika   iegūst zināšanas par  projekta vadības pamatprincipiem un metodēm, kā 

arī praktiskas prasmes projekta izstrādei un plānošanai, kā arī iemaņas projekta komandas darba 

organizācijā. 

 

Prasmes:  Studenti kursa laika   iegūst  šādas prasmes: 

 -     sagatavot un aizstāvēt projektu;  

- prasmi strādāt grupā, novērtējot tās dinamiku un darba efektu,  

- izprast, iegūt un pielietot informāciju plānošanā,   

- spēju pieņemt lēmumus, tos pamatot un aizstāvēt. 

 

Kompetences: Students pēc sekmīga kursa apgubes spēj projektu pareizi uzsākt,   prot definēt projekta fāzes, 

kā  arī veidot projekta gaitas plānu, priekšstatu par projekta īstenošanas paņēmieniem, kā veiksmīgi noslēgt 

un prezentēt projektu. 

 

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

 

1. Tālmācības studiju materiāla satura apguve (t.sk. kontroltesti). 

2. Piedalīšanās praktiskajās nodarbībās (50%). 

3. Sekmīgs eksāmens. 

 

 

Tēmu apraksti/ Temati 

1. Pārskats par projektu vadīšanu  

Projekta jēdziens 

Projekta vadīšana  

Cilvēciskais faktors projekta vadīšanā 
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Projekta vadīšanas fāzes 

Projekta vadīšanas sistēma 

2. Projekta plānošana 

Plānošanas nozīme 

Plānošanas fāzes 

Norises plānošana 

Dokumentācija 

Kvalitātes plānošana 

Uzraudzības plānošana  

3. Projekta misija, uzdevumi un mērķi  
Misijas formulējuma nozīme 

Klienta vajadzību nodrošināšana projekta vadīšanā 

Misijas formulēšana 

Projekta mērķi 

Riska faktoru izvērtēšana  

4. Projekta struktūrplāns  
Struktūrplāna izstrādāšana 

Struktūrplāna būtība 

Laika, izmaksu un resursu aprēķināšana, novērtēšanas spēju uzlabošana.  

5. Projekta gaitas plāns  
Projekta gaitas plānošana  

Plānošanas vēsture 

Projekta gaitas tīkla plāna diagrammas 

Projekta gaitas plānošanas nozīme 

Struktūrplāna veidošana 

6. Projekta darbu grafiks  
Projekta gaitas tīkla plāna aprēķins 

Tīkla plāna izstrādāšanas likumi 

Plānošanas metodika 

Tīkla plāna izmantošana projekta vadīšanā 

Bultu diagrammu pārveidošana līniju diagrammās 

Beigu termiņa nozīme 

7. Projekta uzraudzība un noslēgums  
Projekta uzraudzības nozīme 

Paškontroles nozīme komandas darbā 

Projekta uzraudzības sistēmas raksturojums 

Pareizas sistēmas veidošana 

Projekta izvērtējums 

Projekta noslēgums 

8. Projekta komanda  
Projekta komandas vadīšana 
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Plānošanas nozīme komandas darbā 

Komandas organizēšana 

Komandas veidošana 

Komandas attīstības posmi 

Komandas saskarsmes attīstība 
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Litke H.D., Kunova I. Projektu vadība.– Rīga: BALTA eko, - 2003. 

Projektu vadīšanas rokasgrāmata. Dienas bizness, Rīga, 2007 

Kerzner H. Project Management: A Systems Appproach to Planning, Scheduling and 

Controlling, 11th edition.- John Wiley & Sons, 2013. 

Kerzner H. Project Management: A Managerial Approach. International Student Version, 8th 

edition.- John Wiley & Sons, 2009. 

Zvirbule-Bērziņa A., Mihejeva L., Auziņa A. Plānošana un ražošanas procesa organizēšanas 

pamatprincipi. Rīga: Turība, 2004. 143 lpp.  

Projektu vadīšanas rokasgrāmata.– Rīga: Diena Bonnier, - 2004. 

Projektu vadīšanas nacionālās kompetences vadlīnijas.– Rīgā: Latvijas Nacionālā projektu 

vadīšanas asociācija, 2011. 
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Uzulāns J. Projektu vadīšana mūsdienu apstākļos. Microsoft Office Project.- Rīga : Drukātava, 

2007. 

Džounss, Ričards. Projektu vadības pamati: praktisks ceļvedis Projektu vadībā un izpildē – Rīga: 

Lietišķās informācijas dienests, 2008. - 222 lpp. (Mazās un vidējās uzņēmējdarbības bibliotēka).  

A Guide to the Project Management Body of Knowledge: PMBOK Guide, Project Management 

Institute, 5th edition edition.– 2013. 

Богданов В. Управление проектами. Корпоративная система - шаг за шагом. 

Издательство: Манн, Иванов и Фербер. 2012 г. - 248 стр 

Grāmatas projektu vadīšanā krievu valodā www.pm-club.lg.ua 

Мазур И.И. Управление проектами. Издательство: Омега-Л. Серия: Современное бизнес-

образование. 2013 г. -  960 стр. 

Passenheim O. Project Management. 2009 - 117 lpp. bookboon.com/en/projectmanagement-

ebook 
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Žurnāls Kapitāls  

Žurnāls Forbes 

Dienas Bizness 

 

  

http://www.pm-club.lg.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemid=11
http://bookboon.com/en/projectmanagement-ebook
http://bookboon.com/en/projectmanagement-ebook
http://www.lnpva.lv/
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Studiju kursa 

nosaukums  

angļu valodā 
Project management 

 

Studiju kursa anotācija angļu valodā 

 

During the course students have a possibility to broaden theoretical knowledge and practical skills of project 

management. They will find answers on questions: What is project? How to start the project?  How to define 

the parts of project? How to plan the project? How to form the team? How to finish the project? 

 

BVK Studiju padomes atzīmes 

 

 

 

 

 

 


