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Ierobežotās izvēles kurss (B daļa), akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas 

„Ekonomika” apakšprogrammā „Uzņēmējdarbība un vadīšana”  

pilna laika studentiem 4.kursa 8.semestrī,  

nepilna laika studentiem 5.kursa 10.semestrī. 
 

Anotācija 

Prakse ir studijas programmas neatņemam sastāvdaļa. Studentu teorētisko zināšanu 

nostiprināšana, studiju programmai atbilstošas kompetences iegūšana, praktisko iemaņu 

apgūšana uzņēmējdarbības un vadīšanas jomā. Nepieciešamās informācijas iegūšana 

bakalaura darba izstrādei. Prakses vietas: uzņēmumi, organizācijas un iestādes, kā arī ārvalstu 

uzņēmumi un to filiāles. 
 

Annotation 

Practical training is an integral part of the Study Programme. It improves the theoretical 

knowledge of students and provides competences and practical skills required by the Study 

Programme in the field of business and management. It gives necessary information for 

elaborating a bachelor’s paper. Places of practical training are as follows: enterprises, 

organisations and institutions, as well as foreign companies and their affiliates.  
 

Priekšzināšanas 

Mikroekonomika, makroekonomika, vienkāršā grāmatvedība, uzņēmējdarbība, vadīšana 
 

Prakses mērķis 

Teorētisko zināšanu nostiprināšana un praktisko iemaņu iegūšana uzņēmējdarbības un 

vadīšanas procesos dažādās tautsaimniecības nozarēs, piedaloties šo procesu izpildē, to 

organizēšanā un vadīšanā. 
 

Praksē sasniedzamie rezultāti (zināšanas, prasmes un kompetence) 
Pēc prakses realizēšanas studentam būs: 

 zināšanas – par uzņēmējdarbības un vadīšanas teorētisko aspektu padziļinātu izmantošanu 

praktiskos uzņēmējdarbības un vadīšanas procesos dažādu tautsaimniecības nozaru 

uzņēmumos (organizācijās, iestādēs); 
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 prasmes – integrēt un izmantot zināšanas, lai piedalītos uzņēmējdarbības un vadīšanas 

norisei uzņēmumos (organizācijās, iestādēs). Analizēt, salīdzināt un izvērtēt dažādus 

procesus uzņēmumos (organizācijās, iestādēs) un noteikt to pilnveidošanas iespējas; 

 kompetence – pārzina, izprot, spēj izvērtēt, izskaidrot un radoši realizēt iegūtās teorētiskās 

zināšanas un praktiskās iemaņas uzņēmējdarbības un vadīšanas procesos dažādās 

tautsaimniecības nozarēs, piedaloties šo procesu izpildē, to organizēšanā un vadīšanā. 
 

Learning Outcomes (knowledge, skills and competence) 

After completing the course student will have: 

 knowledge – students gain knowledge on extensively using the theoretical aspects of 

business and management in practical processes of doing business and management in 

enterprises (organisations, institutions) of various industries of the national economy; 

 skills – students can integrate and exploit their knowledge to participate in the processes of 

doing business and management in enterprises (organisations, institutions). They are able to 

analyse, compare, and assess various processes in enterprises (organisations, institutions) 

and determine the possibilities of their improvement; 

 competence – students understand, can assess, explain, and creatively implement their 

theoretical knowledge and practical skills in the processes of doing business and 

management in various industries of the national economy by taking part in executing, 

organising, and managing these processes. 
 

Prasības kredītpunktu ieguvei 

Students praksi veic patstāvīgi, saskaņā ar grafiku un uzdevumiem, ko praktikants sastāda 

kopā ar prakses vietas vadītāju.  

Prakses laikā students sagatavo prakses atskaiti un saņem no prakses vietas vadības atsauksmi 

par darbu, kurus iesniedz institūtā nozīmētajam prakses vadītājam: pilna laika studenti nedēļas 

laikā pēc prakses beigām, nepilna laika studenti saskaņā ar institūta noteikto grafiku. 

Prakses atskaiti sastāda un noformē saskaņā ar programmu un individuālo uzdevumu (ja tāds 

ir). Prakses atskaiti noformē atbilstoši Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes 

izstrādātajiem studiju darbu noformēšanas metodiskajiem noteikumiem. 

Prakses atskaite sagatavojama datorsalikumā (15 - 20 lpp. apjomā, neskaitot pielikumus), tajā 

ietvertas galvenās sastāvdaļas: 

 ievads; 

 prakses vietas vispārējais raksturojums; 

 detalizēts veiktā darba apraksts un gūtie rezultāti, parādot arī individuālā darba 

izpildi; 

 secinājumi un priekšlikumi; 

 literatūras saraksts; 

 pielikumi (ja tādi nepieciešami). 

Prakses atskaitē atspoguļo veikto darbu, savākto informāciju, tās analīzi, problēmu atklāšanu 

un risināšanu. Prakses atskaitē studentam jāparāda teorētiskās zināšanas un spēja saistīt tās ar 

praksi, spējas veikt praktisko materiālu sistematizāciju, pētīšanu un analīzi. 

Prakses atskaišu aizstāvēšana notiek institūtā un prakses vērtēšanu veic ar institūta direktora 

rīkojumu apstiprināta komisija. Komisijas sastāvā ir vismaz trīs docētāji, no kuriem viens ir 

prakses vadītājs. 

Prakses aizstāvēšanai students sagatavo prezentāciju un 5 – 7 minūšu laikā aizstāv prakses 

laikā veiktos programmas uzdevumus, atspoguļotās problēmas, akcentējot svarīgākās atziņas 

un piedāvātos risinājumus. 

Prakses vērtē 10 ballu sistēmā. Zemākā sekmīgā atzīme ir 4 (gandrīz viduvēji). 

 

PRAKSES IZVĒRSTA PROGRAMMA 
 

1. Iepazīties ar prakses vietas uzņēmumu/iestādi/organizāciju.  
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2. Izpētīt prakses vietas ražošanas un vadīšanas struktūru, to savstarpējos sakarus un dot 

novērtējumu. 

3. Noskaidrot prakses vietas saimnieciskās darbības veikšanai saistošo tiesisko un normatīvo 

bāzi, un izpētīt tās pielietošanu praksē. 

4. Piedalīties saimnieciskās darbības grāmatvedības uzskaites procesā un pirmdokumentu 

sastādīšanā. 

5. Veikt saimnieciskās darbības analīzi par uzņēmējdarbības rezultātiem. Noskaidrot 

saimnieciskās darbības veiksmju un neveiksmju faktorus, to cēloņus, izdarīt secinājumus 

un izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma ienesīguma paaugstināšanai. 

6. Datu vākšana, apkopošana un sistematizēšana prakses atskaites un bakalaura darba 

izstrādei. 

 

Mācību un metodiskās literatūras saraksts 
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lpp. 
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14. Vedļa A. Uzņēmējdarbības kurss / Petrovskis&Co,  Rīga, 2000.,455 lpp. 
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21. Žurnāls „Kapitāls” 

 

 

Informācija par programmas izstrādāšanu, izvērtēšanu un saskaņošanu 

 

Programmu izstrādāja - Dr.oec., asoc.prof.A.Auziņa 

 

Saskaņots: 

Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūta direktore - Dr.oec., asoc.prof. A.Auziņa 

ESAF Metodiskās komisijas vadītāja - Dr.oec., prof. A.Dobele 

ESAF Dekāne - Dr.oec., prof. A.Zvirbule-Bērziņa 

 

 


