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Studiju kursa nosaukums UZŅĒMĒJDARBĪBA 

Apjoms kredītpunktos/ 

ECTS) 
2/3 Apjoms (stundās) 80 

Priekšzināšanas - 

Zinātņu nozare Sociālās zinātnes/ Ekonomika un uzņēmējdarbība 

Zinātņu apakšnozare Uzņēmējdarbības vadība 

Akadēmisko stundu kopsavilkums Apjoms (akadēmiskās stundas) 

Tālmācības nodarbības 40 

Kontaktstundas / video lekcijas 8 

Vingrinājumi, pašpārbaudes jautājumi un 

testi 

14 

Patstāvīgie darbi/attālinātās diskusijas 16 

Eksāmena/Ieskaites darbs 2 

1. līmeņa profesionālās 

studiju programmas 

Tiesību zinātnes 

Studiju kursa autors(i)  Mg.sc.soc. Madara Māra Irbe 

Studiju kursa 

pasniedzējs(i) 
Mg.sc.soc. Madara Māra Irbe  

Studiju kursa mērķis: 

Motivēt studējošos apzināties uzņēmējdarbību kā profesionālu un ilgtspējīgu 

nodarbošanos.  
Attīstīt un nostiprināt studējošajos spēju identificēt un analizēt komercializācijas 

potenciālu dažādu nozaru biznesa idejām.  
Veidot prasmi analizēt būtiskos uzņēmējdarbības procesus, lai studējošais apzinātos 

nepieciešamos resursus un aktivitātes, tādējādi sekmējot reālas komercdarbības 

uzsākšanu 

Prasības kredītpunktu 

iegūšanai (kursa 

novērtējuma struktūra):  

 

Gala vērtējums tiek aprēķināts: 

• Moodle diskusija/uzdevums – 40% 

• Eksāmens – 60% 

Studiju rezultāti 

1. Zināšanas:  

1.1.Studējošais apgūst uzņēmējdarbības procesus no idejas līdz realizācijai.  

1.2.Studējošais izšķir uzņēmējdarbības veidus un atpazīst dažādus biznesa modeļus. 

1.3.Studējošais precīzi definē klientu segmentus un pieprasījumu, balstoties uz vajadzību izpēti. 

1.4.Studējošais uzskaita uzņēmējdarbības atbalsta iespējas un instrumentus. 

1.5.Studējošais demonstrē izpratni par biznesa finanšu plānošanu.  

1.6.Studējošais iegaumē uzņēmuma reputācijas un tēla veidošanas pamatprincipus.  

2. Prasmes:  

2.1.Studējošais pamato biznesa idejas pieprasījumu un konkurētspēju nacionālā un/vai starptautiskā 

mērogā.  

2.2.Studējošais novērtē nepieciešamos resursus biznesa idejas īstenošanai un komercializēšanai. 

2.3.Studējošais uzkonstruē pamatotu biznesa modeli biznesa idejai.  

2.4.Studējošais pieņem lēmumus, pamatojoties uz identificētu biznesa iespēju un vajadzību izpēti.  

3. Kompetence:  

3.1.  Studējošais izveido pārliecinošu biznesa plānu. 

3.2.  Studējošais ilustrē savas vīzijas un plānus biznesa idejas īstenošanai. 
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3.3. Studējošais apzinās nepieciešamos resursus biznesa idejas īstenošanai un demonstrē gatavību 

piesaistīt tos. 

Studiju kursa saturs 

N.p.k. 
Temati 
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1.  UZŅĒMĒJDARBĪBAS BŪTĪBA:  
1.1. Uzņēmējdarbības veidi. 
1.2. Jaunuzņēmumu attīstības fāzes 

un atbalsta iespējas katrā fāzē. 
1.3. Uzņēmējdarbības motivātori un 

misijas. 
1.4. Tendences, kas atklāj biznesa 

iespējas. 

8 

5 2 2 

2 

2.  DIZAINA DOMĀŠANA 

SEKMĪGAI 

UZŅĒMĒJDARBĪBAI: 
2.1. Problēmu/ neapmierinātu 

vajadzību “Mind dump” metode.  
2.2. Risinājumu radīšana ar “Mind 

maps” metodi. 
2.3. Risinājumu vērtēšanas matrica. 
2.4. “Idea Space” metode radošuma 

palielināšanai.  

5 1 2 

3.  ‘KLIENTA BALSS’ RADĪŠANA 

SAVAM RISINĀJUMAM: 
3.1. Risinājuma komercializācijas 

potenciāla izzināšana ar LEAN 

kanvas metodi.  
3.2. ‘Klienta balss’ radīšana ar 

“MOM’s test” metodi. 
3.3. Klienta segmentu raksturošana. 
3.4. Risinājuma vērtības 

piedāvājuma radīšana.  

5 2 2 

4.  BIZNESA MODEĻA KANVAS 

BIZNESA PROCESI: 
4.1. Mērķauditorija un vērtības 

piedāvājums. 
4.2. Informatīvie un izplatīšanas 

kanāli. 
4.3. Klientu attiecību modelēšana. 
4.4. Biznesa aktivitātes un 

nepieciešamie resursi. 
4.5. Partneri.  

5 1 2 
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5.  ILGTSPĒJĪGS BIZNESA 

MODELIS: 
5.1. Pašizmaksas aprēķins. 
5.2. Naudas plūsma. 
5.3. Finansiāla atbalsta veidi un 

iespējas.  

5 2 2 

6.  UZŅĒMĒJDARBĪBAS 

STRATĒĢIJA, MĒRĶI UN 

BIZNESA PLĀNS 
6.1. Stratēģijas izstrāde īsam un 

vidējam termiņam. 
6.2. Biznesa mērķi un plāni to 

sasniegšanai. 
6.3. Biznesa plāna uzbūve un saturs.  

5 2 2 

7.  UZŅĒMUMA REPUTĀCIJA: 
7.1. Vizuālās identitātes uzbūve. 
7.2. Uzņēmuma tēls un reputācija. 
7.3. Dažādi reklāmas veidi 

atpazīstamības veicināšanai. 

5 2 2 

8.  KOMERCDARBĪBAS VEIDI 

UN TĀS REĢISTRĀCIJA: 
8.1. Komercdarbības veidi. 
8.2. Komercdarbības reģistrācija. 

5 2 2 

KOPĀ: 8 40 14 16 2 

80 

 

Apgūstot studiju kursu un sekmīgi nokārtojot pārbaudījumus, studējošais spēj (zināšanas, prasmes 

un kompetences) 

Studiju rezultāti: Novērtēšanas kritēriji 

  (40-69%)  (70-89%)  (90-100%) 

Zināšanas 

1. Apgūt uzņēmējdarbības procesus 

no idejas līdz realizācijai. 

Ar grūtībām spēj 

izprast 

uzņēmējdarbības 

procesus. 

Izprot  

uzņēmējdarbības 

procesus, bet ir 

grūtības attiecināt to 

uz reālu uzņēmumu. 

Pārvalda un pilnībā 

izprot 

uzņēmējdarbības 

procesus un var 

brīvi attiecināt to 

uz reālu uzņēmumu 

2. Izšķirt uzņēmējdarbības veidus un 

atpazīst dažādus biznesa modeļus. 

Ar grūtībām izšķir 

uzņēmējdarbības 

veidus un dažādus 

biznesa modeļus. 

Atšķir 

uzņēmējdarbības 

veidus un biznesa 

modeļus. 

Pārzina visus 

uzņēmējdarbības 

veidus un dažādus 

biznesa modeļus. 

3. Precīzi definēt klientu segmentus 

un pieprasījumu, balstoties uz 

vajadzību izpēti. 

Nepilnīgi veic 

vajadzību izpēti un 

vispārināti definē 

klientu segmentus un 

pieprasījumu. 

Veic vajadzību 

izpēti, bet nespēj 

pamatot klientu 

segmentu 

definējumu un 

pieprasījumu. 

Precīzi un 

argumentēti definē 

klientu segmentus 

un pieprasījumu, 

balstoties uz rūpīgi 

veiktu vajadzību 

izpēti. 
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4. Uzskaitīt uzņēmējdarbības atbalsta 

iespējas un instrumentus. 

Nosauc populārus 

uzņēmējdarbības 

atbalsta 

instrumentus. 

Nosauc dažādus 

uzņēmējdarbības 

atbalsta instrumentus 

dažādās 

uzņēmējdarbības 

attīstības fāzēs. 

Pārzina lielāko 

daļu 

uzņēmējdarbības 

atbalsta 

instrumentus un to 

atbilstību dažādām 

uzņēmējdarbības 

attīstības fāzēm, kā 

arī nozarēm. 

5. Demonstrēt izpratni par biznesa 

finanšu plānošanu.  

Vāji pārzina biznesa 

finanšu plānošanas 

struktūru. 

Pārzina finanšu 

plānošanas struktūru, 

bet nespēj attiecināt 

uz reālu uzņēmumu. 

Smalki pārzina 

finanšu plānošanas 

struktūru, spēj 

attiecināt uz reālu 

uzņēmumu.  

6. Iegaumēt uzņēmuma reputācijas 

un tēla veidošanas pamatprincipus. 

Zina, kas ir 

uzņēmuma 

reputācija un tēls. 

Pārzina uzņēmuma 

reputācijas un tēla 

veidošanas 

pamatprincipus. 

Demonstrē 

pārliecinošas 

zināšanas par 

uzņēmuma 

reputācijas un tēla 

veidošanos 

pamatprincipiem, 

apraksta reālus 

piemērus. 

Prasmes  

1. Pamatot biznesa idejas 

pieprasījumu un konkurētspēju 

nacionālā un/vai starptautiskā 

mērogā.  

Vispārināti, 

nebalstoties uz 

ticamu informāciju, 

prognozē 

pieprasījumu. 

Prognozē 

pieprasījumu, 

balstoties uz ticamas 

informācijas analīzi. 

Prognozē 

pieprasījumu, 

balstoties uz 

ticamas 

informācijas analīzi 

un rūpīgi veiktu 

vajadzību izpēti. 

2. Novērtēt nepieciešamos resursus 

biznesa idejas īstenošanai un 

komercializēšanai. 

Nosauc populārus 

resursu veidus 

jebkuras biznesa 

idejas īstenošanai. 

Nosauc pamatotus 

resursus izvēlētās 

biznesa idejas 

īstenošanai. 

Nosauc un 

detalizēti novērtē 

pamatotus resursus 

izvēlētās biznesa 

idejas īstenošanai. 

3. Uzkonstruēt pamatotu biznesa 

modeli biznesa idejai.  

Uzkonstruē biznesa 

modeli, pamatojoties 

uz lektores minētiem 

piemēriem, izdales 

materiāliem. 

Uzkonstruē biznesa 

modeli, kas atbilst 

izvēlētajai biznesa 

idejai un, kas balstās 

uz vajadzību un 

mērķauditorijas 

izpēti. 

Uzkonstruē biznesa 

modeli, pievienojot 

argumentāciju, kas 

pamato izvēlēto 

informāciju, un kas 

atbilst izvēlētajai 

biznesa idejai. 

4. Pieņemt lēmumus, pamatojoties uz 

identificētu biznesa iespēju un 

vajadzību izpēti. 

Pieņem lēmumus, 

balstoties uz 

vispārpieņemtu 

informāciju.  

Pieņem lēmumus, 

pamatojoties uz 

vispārinātiem izpētes 

rezultātiem. 

Pieņem lēmumus, 

pamatojoties uz 

pamatotiem izpētes 

rezultātiem. 

Kompetences 

1.  Izveidot pārliecinošu biznesa 

plānu. 

Izveido biznesa 

plānu ar vispārinātu 

informāciju.  

Izveido biznesa 

plānu ar detalizētu 

informāciju. 

Izveido biznesa 

plānu ar detalizētu 
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un pamatotu 

informāciju. 

2.  Ilustrēt savas vīzijas un plānus 

biznesa idejas īstenošanai. 
Ilustrē populāras 

vīzijas un plānus 

biznesa idejas 

īstenošanai, nesaistīti 

ar izvēlēto biznesa 

ideju. 

Detalizēti ilustrē 

vīzijas un plānus 

biznesa idejas 

īstenošanai, tomēr 

nav attiecināms uz 

reālu uzņēmumu. 

Detalizēti un 

pamatoti ilustrē 

vīzijas un plānus 

biznesa idejas 

īstenošanai, kas 

būtu attiecināms uz 

reālu uzņēmumu. 

3. Apzināties nepieciešamos resursus 

biznesa idejas īstenošanai un 

demonstrēt gatavību piesaistīt tos. 

Identificē populārus 

resursu veidus 

jebkuras biznesa 

idejas īstenošanai. 

Identificē pamatotus 

resursus izvēlētās 

biznesa idejas 

īstenošanai, zina to 

piesaistes iespējas. 

Identificē un 

detalizēti novērtē 

pamatotus resursus 

izvēlētās biznesa 

idejas īstenošanai, 

demonstrē 

pārliecinošu plānu 

to apguvei. 

Iegūto studiju rezultātu apliecinājums 

Studiju rezultāti 

 

Novērtēšanas metode 

1.1.-1.2. 2.1 3.1. 

Moodle diskusija/uzdevums X X X 

Eksāmens X X X 
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