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1. MĀCĪBU PROCESA ORGANIZĀCIJA 
 

Kursā „Ievads studiju nozarē” tiek sniegta vispusīga informācija par studiju 
procesu Rīgas Tehniskajā universitātē, konkrēti Inženierekonomikas un vadības 
fakultātē, par studiju programmu struktūru un saturu. Studentiem tiek izskaidrota 
zināšanu, izglītības un pašizglītības loma mūsdienu cilvēka dzīvē, akadēmiskās 
izglītības, profesionālās izglītības un zinātnes saistība, uzsverot jaunu zināšanu kā 
jebkura zinātniskā darba galveno mērķi. Kurss iepazīstina studentus ar zinātniski 
pētnieciskā darba izstrādes pamatjautājumiem, sākot no pētījuma tēmas izvēles līdz 
pabeigtam un pareizi noformētam darbam. 

Mūsdienās katram cilvēkam ir tiesības saņemt izglītību. Lai varētu paplašināt 
savas zināšanas un pilnvērtīgi konkurēt darba tirgū, Latvijā ir pietiekami daudz 
budžeta un maksas iestāžu, kur var iegūt izglītību. Lai iegūtu vēlamā līmeņa 
izglītību un nezaudētu lieki gadus, ir jāzina, kā tiek iegūta izglītība. Lielākā daļa 
mācīties gribētāju ir jaunieši, un viņi arī ir savas valsts nākotne. 

Izglītības nozari varētu uzskatīt par pamatu visām pārējām nozarēm, jo, 
pateicoties tai, rodas zinoši speciālisti savā jomā, kuri spēj ar savu darbu un idejām 
attīstīt un uzlabot citas nozares, tādā veidā kopumā palielinot tautsaimniecības 
izaugsmi. Arī analizējot kopsakarības, viens no būtiskākajiem faktoriem ir tas, ka 
iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes rādītāji un iesaistīšanās valstī notiekošajos 
procesos ir tiešā veidā atkarīga no personas izglītības līmeņa. 

Izglītības iegūšana šodien ir kļuvusi par nepieciešamību, tas ir veids, kas ļauj 
cilvēkam sasniegt savus ideālus, piepildīt personiskās vajadzības un vēlēšanās. 
Tāpēc šī joma ir īpaši svarīga gan katram indivīdam, gan katrai valstij, gan visai 
pasaulei kopumā. Izglītība ir cilvēces progresa dzinējspēks. Un tāpēc šai jomai 
jāvelta atbilstošu uzmanību. 

Attīstoties tautsaimniecībai, būtiski pieaug augstākās ekonomiskās izglītības 
loma. Ir notikusi pārgrupēšanās izglītības nozaru popularitātes reitingā. Ekonomika 
ir kļuvusi par vienu no vispieprasītākajām un visiecīnītākajām zinātnēm. Sabiedrība 
ātri mainīja  uzskatu, ka svarīgas  ir ne tikai patiesas zināšanas, bet arī zināšanas par 
to, kā racionāli un veiksmīgi saimniekot. 

Šajā situācijā bija strauji jāmodernizē augstākā ekonomiskā izglītība un jādod 
iespēja to apgūt ikvienam, kurš to vēlas. 
 
Vienosimies par dažiem biežāk lietotajiem terminiem: 
Izglītība - zināšanu  un kultūras izplatīšana; mācīšanas un audzināšanas pasākumu 
kopums. 
Specialitāte – atsevišķa (zinātnes, tehnikas, mākslas vai aroda) nozare; arī izglītība, 
ko cilvēks ieguvis kādā nozarē. 
Profesija – pamatdarbs, galvenā nodarbošanās, kas prasa noteiktu sagatavotību, 
attiecīgu izglītību. 
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Ekonomika (economics < gr. Oikonomikē (technē) - saimniecības vadīšanas 
māksla: 

• sabiedrisko attiecību kopums produkcijas ražošanas, apmaiņas un sadales 
jomā; 

• konkrētās valsts (vai tās daļas - nozares un ražošanas veidu), valstu grupu vai 
visas pasaules saimniecība; 

• zinātne par saimniecību, par to, kā cilvēki to vada, par attiecībām starp 
cilvēkiem ražošanas un preču maiņas procesā, par ekonomisko attiecību 
norises likumsakarībām. 

Vadība / pārvaldība (management). Arī menedžments. Profesionāla 
uzņēmējdarbības vadīšana, kas tiek īstenota, lai iegūtu vēlamo rezultātu. Termins 
nozīmē dažādu darbību koordinēšanas procesu, ņemot vērā to mērķus, izpildes 
apstākļus, realizācijas posmus. Runājot par vadību konkrētā organizācijā, vispirms 
jāidentificē vadīšanas procesa mērķi un uzdevumi, kā arī jānosaka tās organizēšana, 
t. i., jānosaka, kādām jomām jākļūst par koordinēšanas un regulēšanas objektu un 
kādā veidā šī koordinēšana tiks īstenota. Vadība balstās uz mārketingu, ražošanas 
un finanšu vadīšanu. Vadības teorijas attīstība saistīta ar tādiem vārdiem kā: 
Frederiks V. Teilors, Anrī Fajols, Eltons Mcjo, Mērija Foleta u. c. 20. gs. 60. 
gados, attīstoties ESM un matemātiskajām metodēm, radās vadības kvantitatīvā 
teorija. Vadības procesos aktīvi sāka izmantot spēļu teorijas, racionālo lēmumu 
teorijas matemātiskos modeļus, operāciju pētījumus optimāla lēmuma pieņemšanai 
Uzņēmējdarbība (angl. business — joma, uzņēmējdarbība (privātā)): 

• iniciējoša ekonomiskā darbība, kas atšķirībā no darbībām citās dzīves jomās 
par galveno mērķi izvirza peļņas gūšanu un savas darbības jomas attīstīšanu. 
Mazu firmu neliela mēroga uzņēmējdarbību sauc par mazo uzņēmējdarbību; 

• darījumi, tirgus operācijas, kas vērstas uz noteiktu rezultātu sasniegšanu 
(peļņas gūšanu). 

Uzņēmējdarbība (enterprising; entrepreneurship). Peļņas gūšanas nolūkā veikta 
darbība - jaunu produktu veidu radīšana, jaunu izmaksu samazināšanas veidu 
meklēšana, padarot šo produkciju pievilcīgāku patērētājiem. 
Vadīšana – analīze, prognozēšana, plānošana, vadāmo sistēmu organizēšana, 
darbības motivācija un kontrole, lai pamatoti izvēlētos vadāmās sistēmas darbības 
mērķus un sekmīgi tos sasniegtu. 
Biznesmenis – kapitāla īpašnieks, kas organizē tā izdevīgu apriti, cenšas gūt 
maksimālu peļņu. Biznesmenis ir ieinteresēts organizācijas darbības saglabāšanā un 
attīstībā. 
Menedžeris – organizācijas darbības organizators. Menedžeru darbā pieņem 
īpašnieks. Viņš realizē īpašnieka, strādājošo un savas intereses. 
Uzņēmējs – cilvēks, kas uzņemas atbildību, riskē, organizējot darbību, izvēloties 
darbības mērķus, sākot ražošanu. Uzņēmējs nav pilnīgs sinonīms terminam 
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menedžeris. Viņiem kopēja ir darbības mērķu izvēlēšanās, organizācijas veidošana, 
šajās jomās uzņēmējs strādā kā menedžeris. 

2011. gadā 14. jūlija tika veikti grozījumi Augstskolu likumā, kur pārādījās 
termini: 
Studiju kurss - noteiktā līmenī un apjomā organizēts studiju programmai 
atbilstošu zināšanu, prasmju un kompetences sistēmas izklāsts, kam ir definēti 
studiju rezultāti, par kuru sasniegšanu tiek piešķirti kredītpunkti. 
Studiju modulis - studiju programmas sastāvdaļa, ko izveido, apvienojot studiju 
kursus vai to daļas, kuriem ir kopīgs mērķis un sasniedzami studiju rezultāti. 
Studiju posms - jebkura studiju programmas sastāvdaļa, kas ir novērtēta un 
dokumentēta un ietver zināšanu, prasmju un kompetences apguvi, bet nav pilna 
studiju programma. 
Studiju rezultāti - studiju programmas, studiju moduļa vai studiju kursa 
noslēgumā iegūstamais zināšanu, prasmju un kompetences kopums. 

1.1. Latvijas Republikas izglītības sistēma  

 
1.1. att. Latvijas Republikas izglītības sistēma 
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1.2. Augstākās izglītības sistēmas vispārīgs raksturojums  

Tiesības uz izglītību 
Katram Latvijas Republikas pilsonim un pastāvīgajam iedzīvotājam, kuram ir 
tiesības uz Latvijas Republikas izdotu nepilsoņa pasi, arī personai, kurai izsniegta 
pastāvīga uzturēšanās atļauja, arī Eiropas Savienības valsts pilsoņiem, kam 
izsniegta termiņuzturēšanās atļauja, un viņu bērniem ir vienlīdzīgas tiesības iegūt 
izglītību Latvijā.  
Izglītības ieguves valoda 
Valsts un pašvaldību izglītības iestādēs izglītību iegūst valsts valodā. Citā valodā 
izglītību var iegūt privātās izglītības iestādēs, kā arī valsts un pašvaldību izglītības 
iestādēs, ja tajās tiek īstenotas mazākumtautu izglītības programmas. Ikviens, kurš 
apgūst pamatizglītību vai vidējo izglītību citā valodā, vienlaicīgi apgūst arī valsts 
valodu un kārto valsts valodas pārbaudes eksāmenu valstī noteiktajā kārtībā un 
apjomā.  
Pamatā akadēmiskā (bakalaurs, maģistrs) un zinātniskā (doktors) grāda ieguvei 
nepieciešamie darbi izstrādājami un aizstāvami valsts valodā, izņemot likumdošanā 
paredzētos citus gadījumus.  
Uzņemšanas nosacījumi 
Atestāts par vispārējo vidējo izglītību vai diploms par profesionālo vidējo izglītību 
dod tiesības turpināt izglītību augstākās izglītības pakāpē, kur var apgūt 
akadēmiskās augstākās izglītības programmas vai profesionālās augstākās izglītības 
programmas.  
Uzņemšana studiju programmās notiek konkursa kārtībā, pamatojoties uz 
centralizēto eksāmenu rezultātiem. Augstskola var noteikt vēl papildus prasības 
attiecībā uz speciālu iepriekšējo izglītību, īpašu piemērotību un sagatavotību 
(piemēram, mākslā, mūzikā, sportā). Par to, kādas vidējās izglītības programmas 
atbilst konkrētajai studiju programmai, kādi centralizētie eksāmeni jākārto, kā arī 
par papildus prasībām augstskola informē vismaz piecus mēnešus pirms 
uzņemšanas uzsākšanas. Atlases procedūras dažādās augstskolās un arī dažādās 
programmās ir atšķirīgas. Šīs procedūras pamatā ir atkarīgas no tā, cik liels ir 
konkurss uz brīvajām vietām (gan valsts finansētajām, gan maksas). Atlases 
procedūras parasti ir viens vai vairāki iestājeksāmeni (ņemot vērā arī centralizēto 
eksāmenu rezultātus), kā arī atestātu/diplomu konkurss, kurā var tikt ņemtas vērā 
atzīmes mācību priekšmetos. Dažos gadījumos atlases procedūrās ir iekļauta arī 
intervija ar uzņemšanas komisijas pārstāvjiem. No 2004.gada iestājeksāmenus 
aizstās tikai centralizēto eksāmenu rezultāti.  
Ja vidējās izglītības atestāts/diploms ir iegūts ārvalstīs, saskaņā ar Augstskolu 
likumu šis dokuments ir jāiesniedz Akadēmiskās informācijas centram ekspertīzei. 
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1.3. Izglītības iestāžu nosaukumi 

Augstāko izglītību var iegūt  koledžā vai augstskolā.  
Koledža ir augstākās pakāpes izglītības iestāde, kas īsteno pirmā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības programmas.  
Koledžas ir visjaunākais profesionālās izglītības iestāžu tips Latvijā. Koledžas 
veidojas gan kā patstāvīgas izglītības iestādes, gan augstskolās. Augstskolās var būt 
gan koledžas kā patstāvīgas struktūrvienības, gan arī 1.līmeņa studiju programmas. 
Neskatoties uz atšķirīgajiem izglītības iestāžu nosaukumiem, koledžas izglītības 
programmu beidzēju statuss ir līdzvērtīgs gan darba tirgū, gan izglītības 
turpināšanai, jo izglītības programmu izveides un īstenošanas nosacījumi ir vienoti.  
Augstskola ir augstākās pakāpes izglītības iestāde, kura īsteno otrā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības un akadēmiskās augstākās izglītības programmas. 
Augstskolas iedalās universitātes tipa un neuniversitātes tipa augstskolās.  
Universitātes tipa augstskolas ir tās, kurās izglītība orientēta uz zinātnisko un 
pētniecības darbu zinātņu nozarēs, tādēļ pamatā īsteno akadēmiskās izglītības 
programmas un ar tām saistītas profesionālās programmas. Neuniversitātes tipa 
augstskolas ir tās, kurās studijas orientētas profesionālo zināšanu un prasmju 
apguvei. Šādās augstskolās tiek veikti pētījumi atsevišķās zinātņu, tautsaimniecības 
vai mākslas jomās.  

1.4. Studiju programmas 

Akadēmiskā augstākā izglītība 
Akadēmiskās augstākās izglītības programmas dod tiesības iegūt bakalaura 
akadēmisko grādu noteiktā zinātnes nozarē (ir izdalītas 8 zinātņu nozaru grupas - 
izglītības zinātnēs, humanitārajās zinātnēs, sociālajās zinātnēs, dabas zinātnēs, 
inženierzinātnēs, lauksaimniecības zinātnēs, veselības zinātnēs, vides zinātnēs. 
Katra no grupām ietver vairākas zinātnes nozares).  
Bakalaura grāda ieguves programma ilgst 3-4 gadus. Pēc bakalaura grāda ieguves 
studijas var turpināt maģistrantūrā vai augstskolas profesionālās izglītības 
programmās. Maģistra programma ilgst 1-2 gadus, grāda iegūšanai kopumā 
nepieciešami 5-6 gadi. Profesionālās izglītības programmas ilgums pēc bakalaura 
grāda ieguves ir 1-2 gadi.  
Maģistra grāds dod tiesības iestāties doktorantūrā, kas ilgst 3-4 gadus.  
Profesionālā augstākā izglītība 
Profesionālās augstākās izglītības programmas dod tiesības iegūt profesionālo 
kvalifikāciju, kā arī bakalaura profesionālo grādu. Profesionālās augstākās 
izglītības bakalaura grādu piešķir, ja programmas pilna laika studiju ilgums ir 
vismaz četri gadi.  
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Pēc bakalaura profesionālā grāda ieguves studijas var turpināt maģistrantūrā 
maģistra profesionālā grāda ieguvei. Profesionālās augstākās izglītības maģistra 
grādu piešķir, ja kopējais studiju ilgums ir vismaz 5 gadi.  
Personas, kas ieguvušas maģistra grādu, ir tiesīgas turpināt studijas doktorantūrā 
doktora grāda iegūšanai. Studiju programmas ilgums doktorantūrā 3-4 gadi.  
Tomēr augstākās izglītības programmu iedalījums akadēmiskajās un 
profesionālajās nav vienīgais. Pastāv vēl viens profesionālās augstākās izglītības 
iedalījums. Augstskolu likums un Profesionālās izglītības likums nosaka divu 
līmeņu profesionālo augstāko izglītību - pirmā līmeņa profesionālo augstāko jeb 
koledžu izglītību un otrā līmeņa profesionālo augstāko jeb augstskolu izglītību.  
Pirmā līmeņa augstākā izglītība 
Pirmā līmeņa augstākās izglītības programmas piedāvā apgūt sarežģītas pakāpes 
profesiju (banku darbinieki,  uzņēmējdarbības speciālisti, informācijas tehnoloģijas 
speciālisti, jurista palīgi, inženiertehniskie darbinieki), taču ne studijas, ne tālākā 
darbība nav saistītas ar zinātnisko pētniecību. Absolventa iegūtā kvalifikācija 
atbilst 4. Profesionālās  kvalifikācijas līmenim, kura ļauj tam konkurēt darba tirgū 
vai arī turpināt studijas pēctecīgā augstskolas programmā augstākas profesionālās 
kvalifikācijas ieguvei. Ceturtās profesionālās kvalifikācijas līmeņa studiju 
programmas ilgums ir 2-3 gadi pēc vidējās izglītības. Šīs programmas tiek 
pieskaitītas "neuniversitātes tipa" augstākās izglītības programmām.  
Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība 
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās iegūtā kvalifikācija 
atbilst   5.profesionālās kvalifikācijas līmenim. (Piektais līmenis - noteiktas nozares 
speciālista augstākā kvalifikācija, kas dod iespēju patstāvīgi analizēt, pieņemt 
lēmumus, projektēt un/vai plānot, organizēt, vadīt, kontrolēt, un/vai veikt 
zinātniskās pētniecības darbu attiecīgajā nozarē.) Parasti tajās vienlaikus ar 
kvalifikāciju tiek iegūts arī bakalaura profesionālais grāds noteiktā tautsaimniecības 
jomā. Šīs programmas tiek pieskaitītas "universitātes tipa" augstākās izglītības 
programmām.  
Var būt arī, t.s. īsās otrā līmeņa profesionālās studiju programmas (1-2 gadi), kurās 
tiek iegūta kvalifikācija, balstoties uz iepriekš iegūto pirmā līmeņa augstāko 
izglītību vai bakalaura   akadēmisko grādu.  
Piektā profesionālā kvalifikācijas līmeņa studiju programmu ilgums kopumā nav 
mazāks par 4 gadiem pēc vidējās izglītības un ne mazāks kā 2 gadi pēc koledžas 
izglītības ieguves. 
Pēcdiploma studijas  
Maģistra grāds dod tiesības studēt doktorantūrā, kas ilgst 3-4 gadus. Latvijā ir 
iespējams studēt doktora programmas sekojošos virzienos:  
Sociālajās zinātnēs; Dabas zinātnēs; Likumdošanā; Tehniskajās zinātnēs; 
Humanitārajās zinātnēs. 
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1.5. Rīgas Tehniskās universitātes vēsture 

Rīgas Politehniskā augstskola   1862-1896 
Rīgas Politehniskais institūts   1896-1919 
Tehniskās fakultātes 
 Latvijas Augstskolas, 
 Latvijas universitātes, 
 Latvijas Valsts universitātes sastāvā 1919-1958 
Rīgas Politehniskais institūts   1958-1990 
Rīgas Tehniskā universitāte   no 1990 
 
Rīgas Tehniskā universitāte ir vecākā un tradīcijām bagātākā Latvijas augstskola, 
turklāt vienīgā, kuras astoņas fakultātes piedāvā pilna spektra tehnisko un 
inženierzinātņu izglītību. 
1868. gadā tika nodibināta Komerczinību (Ekonomikas) nodaļa Rīgas 
Politehnikumā (tagad - Rīgas Tehniskā universitāte). Šodien Rīgas Tehniskajā uni-
versitātē (RTU) labās ekonomistu tradīcijas turpina Inženierekonomikas un 
vadības fakultāte (IEVF). 
RTU IEVF nodrošina visu līmeņu augstākās izglītības iegūšanu dažādos 
ekonomikas un uzņēmējdarbības virzienos. Inženierekonomikas un vadības 
fakultātes absolventi atbilstoši interesēm un kvalifikācijai var strādāt ražošanā, 
privātfirmās, valsts iestādēs, bankās, kā arī turpināt izglītību citu valstu 
augstskolās. Jāpiebilst, ka pēdējos gados tautsaimniecībā vērojams kvalificētu 
inženieru trūkums, tāpēc mūsu fakultātes beidzējiem paveras lieliskas karjeras 
perspektīvas. 
RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte (IEVF) savas aktivitātes orientē uz 
cilvēka, dabas un sabiedrības vajadzībām, un iegūtā izglītība ir pietiekami 
fundamentāla un elastīga, lai absolventi būtu ne tikai zinoši savas nozares 
speciālisti, bet arī radoši, domājoši cilvēki ar augstu pienākuma apziņu un 
atbildības izjūtu. Par to liecina arī fakultātes absolventu panākumi dažādās jomās. 
Daudzi ieņem vadošus amatus bankās, apdrošināšanas sabiedrībās un 
starptautiskās firmās, izstrādā jaunas tehnoloģijas dažādām nozarēm. RTU IEVF 
absolventi strādā tādos Latvijā pazīstamos uzņēmumos kā Lattelecom, Latvijas 
Gāze,  būvfirmās u.c. 
RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte nodrošina augstas kvalitātes 
studijas un mūsdienu līmenim atbilstošu zinātnisko pētniecību, kas ir cieši saistīta 
ar Latvijas rūpniecības un tautsaimniecības attīstību un to interesi par  jauniem un 
spējīgiem speciālistiem. 
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1.6. Rīgas Tehniskās universitātes atrašanās vietas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. att. Rīgas Tehniskās universitātes atrašanās vietas 

1.7. Rīgas Tehniskās universitātes struktūra un vadība 

 
1.3. att. Rīgas Tehniskās universitātes struktūra un vadība 
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Fakultātes: 
• Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte  
• Būvniecības fakultāte  
• Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte  
• Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte  
• Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte  
• Inženierekonomikas un vadības fakultāte  
• Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte  
• Transporta un mašīnzinību fakultāte 

 
Filiāles 

• Daugavpils filiāle  
• Liepājas filiāle  
• Ventspils filiāle 
• Cēsu filiāle  

 

Kas ir fakultāte? 
Tā ir augstskolas struktūrvienība, kas apvieno vienu vai vairākus radniecīgus 
zinātnes vai profesionālās darbības nozares pārstāvošus institūtus, katedras un 
profesoru grupas zinātniskās darbības un studiju procesa organizēšanai. Fakultātes 
vadītājs ir dekāns. 
 
Kas ir institūts? 
Institūts apvieno zinātnes vienas nozares katedras, profesoru grupas zinātniskās un 
mācību laboratorijas. Institūts izstrādā studiju programmas un ir atbildīgs par to 
realizāciju. Institūta vadītājs ir direktors. 
 
Kas ir katedra? 
Tā apvieno mācībspēkus, kas nodrošina kādas noteiktas studiju disciplīnas vai 
vairāku līdzīgu disciplīnu pasniegšanu un zinātniskos pētījumus, kas saistīti ar 
attīstību. 
 
Augstskolas uzdevums ir ne tikai dot zināšanas, bet iemācīt tās pielietot un 
patstāvīgi apgūt jaunas zināšanas, pat vairāk – radīt jaunas zināšanas. Tāpēc 
augstskolu studiju plāni paredz referātus, prakses atskaišu, kursa darbu, 
kvalifikācijas darbu vai bakalaura darbu izstrādi. Pēc savas ieceres tie ir patstāvīgi 
pētnieciski darbi. Tos veicot, students mācās formulēt darba uzdevumu, ģenerēt 
idejas, tās vērtēt, vākt informāciju, darboties ar to, analizēt, secināt, apstrādāt 
iegūtos rezultātus un tos tā sagatavot, lai tie būtu uztverami un saprotami citiem. 
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1.8. RTU akreditācijas lapa 

 
1.4. att. RTU akreditācijas lapa 
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1.9. Vērtēšanas sistēma 

Vērtēšanas pamatprincipi veidojas saskaņā ar MK noteikumiem (LR MK 
2001.gada 20.novembra noteikumu Nr.481 29.-32. punkts) un atbilstošiem RTU 
senāta lēmumiem. 
Studiju rezultātus vērtē pēc diviem kritērijiem - kvalitatīvais kritērijs (vērtējums 
10 ballu skalā) un kvantitatīvais kritērijs (kredītpunkti, iegūstot pozitīvu 
vērtējumu par studiju kursa satura apguvi). 
IEVF ievēro šādus izglītības vērtēšanas pamatprincipus, kas studiju programmā ir: 

• pozitīvo sasniegumu summēšana; 
• pārbaužu regularitāte; 
• vērtēšanas kritēriju atklātība un skaidrība; 
• vērtēšanas formu dažādība; 
• pārbaudes rezultātu pieejamība. 

Studentu zināšanu vērtējuma rezultāti divreiz gadā tiek apspriesti Ražošanas un 
uzņēmējdarbības institūta padomē un atbilstošajās katedrās. Rezultātus apkopo un 
vērtē arī programmas administrācija un tie kalpo par pamatu tālākai mācību procesa 
pilnveidošanai. 
Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir eksāmens un ieskaite, kas ir 
jākārto katra studiju kursa noslēgumā. Ikviena pārbaudījuma forma ir noteikta 
studiju programmā, izstrādāta atbilstoši RTU Satversmē un Latvijas likumdošanā 
noteiktajā kārtībā. Struktūrvienības vadītājs apstiprina izstrādāto pārbaudes formu 
un tā glabājas struktūrvienības lietvedībā. 
Studiju laikā mācībspēki izmanto vēl šādas zināšanu novērtēšanas formas: 
kontroldarbus, testus, individuāli vai grupas darbā izstrādātus zinātniski 
pētnieciskos darbus un to aizstāvēšanu, studentu patstāvīgos darbus, mājas darbus, 
līdzdalību semināros un referātu sagatavošanā un aizstāvēšanā u.c. 
Saskaņā ar RTU noteikto kārtību (Par Studiju rezultātu vērtēšanas nolikumu (RTU 
Senāta 2010. gada 29. marta sēdes lēmums)) eksāmeni un ieskaites notiek 
rakstveidā. Tas ļauj mācībspēkiem variēt un kombinēt teorētisko un praktisko 
zināšanu novērtēšanu, izmantojot teorētiskus jautājumus, testus, uzdevumus u.c. 
pārbaudes veidus. Programmas ietvaros nepārtraukti notiek pārbaudes darbu 
novērtēšanas pilnveidošana. 
Mācībspēki, uzsākot darbu ar studentiem mācību priekšmeta ietvaros, pirmajā 
nodarbībā iepazīstina studējošos ar zināšanu un prasmju vērtēšanas sistēmu. Šī 
vērtēšanas sistēma ir pieejama arī RTU interaktīvajā portālā www.ortus.rtu.lv. 
Studējošiem paziņo, kādi nosacījumi semestra laikā būs jāizpilda, kā tiks vērtētas 
zināšanas, kādā mērā darbs semestra laikā ietekmēs gala pārbaudījumu. 
Eksāmenu, mācību priekšmeta ietvaros, pieņem studiju kursa mācībspēks vai cits 
attiecīgās struktūrvienības vadītāja norīkots mācībspēks. Eksāmens tiek vērtēts 10 
ballu sistēmā, kur zemākais sekmīgais novērtējums ir 4 balles. Ieskaitē kursa 
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programmas apguve tiek vērtēta divdaļīgajā vērtējuma skalā - "ieskaitīts" vai 
"neieskaitīts". 
Bez noslēguma pārbaudījuma katrā studiju kursā ir arī kārtējie pārbaudījumi - 
kontroldarbi, semināri, studiju patstāvīgie darbi, pētniecības projekti u.c. Kārtējie 
pārbaudījumi ir noteikti un detalizēti aprakstīti studiju kursu programmās. 
Papildus mācībspēki pievērš uzmanību un novērtē arī studējošo prasmi strādāt ar 
mācību un zinātnisko literatūru, konspektēt, rakstīt referātus, sistematizēt 
materiālus, analizēt, spriest, pieņemt lēmumus. Liela vērība tiek veltīta studentu 
prasmei lasīt literatūru svešvalodās, izklāstīt neadaptētu tekstu galvenās idejas, 
diskutēt ar studiju biedriem, izmantot mācību tehniskos līdzekļus, veikt zinātniski 
pētniecisko darbu. Šīs prasmes tiek stimulētas ar interaktīvās studiju vides 
izmantošanu mācību procesā, kur mācībspēki veido diskusijas un forumus mācību 
priekšmeta ietvaros. 
Šāda vērtēšanas sistēma RTU darbojas no 2001./2002.mācību gada un nepārtraukti 
tiek pilnveidota atbilstoši starptautiskajiem standartiem un studiju programmas 
attīstībai. Aplūkotās vērtēšanas sistēmas izmantošana veicina studentu zināšanu un 
prasmju līmeņa paaugstināšanos, kā arī studējošo sekmju labāku pārskatāmību un 
kontroli. 
Studējošo vērtēšanas sistēmas rezultāti tiek izmantoti studiju programmas 
pilnveidošanā un attīstībā. 
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1.10. Studiju rezultātu vērtēšanas sistēma RTU IEVF  

1.1. tabula  
Vērtēšanas sistēma 

Apguves 
līmenis 

Vērtējums Paskaidrojums Atbilstošā 
ECTS 
atzīme 

Ļoti augsts 10 (izcili) Zināšanas, kas pārsniedz studiju programmas 
prasības, liecina par patstāvīgiem pētījumiem 
un par problēmu dziļu izpratni 

A 

9 (teicami) Pilnīgi apgūta priekšmeta programma, iegūta 
prasme patstāvīgi lietot iegūtās zināšanas 

A 

Augsts 8 (ļoti labi) Pilnīgi apgūta priekšmeta programma, taču 
atsevišķos jautājumos nav pietiekami  dziļas 
izpratnes, lai zināšanas patstāvīgi pielietotu 
sarežģītāku problēmu risināšanā 

B 

7 (labi) Kopumā apgūtas zināšanas priekšmeta 
programmas prasību līmenī, taču konstatējama 
atsevišķu mazāk svarīgu jautājumu neizpratne, 
ir nelielas grūtības atsevišķu praktisku 
uzdevumu risināšanā 

C 

Vidējs 6  (gandrīz 
labi) 

Kopumā apgūta priekšmeta programma, taču 
vienlaikus konstatējama atsevišķu lielāku 
problēmu nepietiekama izpratne, ir daļējas 
grūtības iegūto zināšanu praktiskā lietošanā 

D 

5 (viduvēji) Visumā apgūta priekšmeta programma, lai gan 
konstatējama vairāku svarīgu problēmu 
nepietiekami dziļa izpratne, ir grūtības iegūto 
zināšanu praktiskā izmantošanā 

E 

Zems 4 (gandrīz 
viduvēji) 

Visumā apgūta priekšmetu programma, tomēr 
konstatējama nepietiekama dažu 
pamatkoncepciju izpratne, ir ievērojamas 
grūtības iegūto zināšanu praktiska 
izmantošanā 

E/FX 

Nepietiekams 3-1 Negatīvs vērtējums, kas tiek iedalīts šādi: 
3 (vāji)  - zināšanas virspusējas un nepilnīgas, 
students nespēj tās pielietot konkrētās 
situācijās; 
2 (ļoti vāji) - ir virspusējas zināšanas tikai par 
atsevišķām problēmām, priekšmeta lielākā 
daļa nav apgūta; 
1 (ļoti, ļoti vāji) - nav izpratnes par priekšmeta 
pamatproblemātiku un priekšmetu, praktiski 
zināšanu nav 

Fail 
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1.11. Kreditēšanas sistēma 

Lai palīdzētu maznodrošinātiem studētgribētājiem saņemt izglītību, mūsu valstī tiek 
īstenota studentu kreditēšanas sistēma. 1997. gadā valsts ieviesa studējošā, bet 
1999. gadā - studiju kredītus. 
No 2001. gada gan studiju, gan studējošo kreditēšana tika reformēta - kopš tā brīža 
kredītus piešķir bankas, bet ar valsts galvojumu. Procedūra paredz to, ka kredītu 
izsniedzēji tiek izvēlēti izsoles ceļā, balstoties uz piedāvāto kredītprocentu likmi. 
Studējošā kredīts ir aizdevums no valsts budžeta vai kredītiestādes līdzekļiem, lai 
nodrošinātu studējošā sociālās vajadzības - uzturu, apģērbu, mācību līdzekļu iegādi 
un citus izdevumus. To var saņemt pilna laika (dienas nodaļas) studējošie. Kredīta 
apmērs vienam studējošajam nepārsniedz Ls l20 mēnesī. Kredīts tiek pārskaitīts 
katru mēnesi, izņemot jūliju un augustu, uz studējošā kontu. Studējošā kredīta 
likme var būt mainīga, bet ne vairāk kā 5 % gadā. Procenti par šo kredītu ir 
jāmaksā katru mēnesi. 
Studiju kredīts ir aizdevums studentam mācību maksas segšanai. Tas nepārsniedz 
augstskolas noteikto studiju maksu un valsts noteikto maksimālo studiju kredīta 
apmēru. Kredīts tiek automātiski pārskaitīts 2 reizes gadā uz augstskolas kontu. 
Studiju laikposmā, kamēr nav sākts kredīta atmaksāšanas termiņš, šī kredīta 
procentu likme ir 0%. Sākot ar kredīta atmaksu, būs jāmaksā kredītlīguma 
noslēgšanas gadā izsolīto bankas procentu likmi, bet ne vairāk kā 5 % gadā no 
atlikušās kredīta summas. 
Lai saņemtu studiju vai studējošo kredītu ar valsts galvojumu, ir nepieciešams 
galvojums. Galvojumu var nodrošināt: 

• Persona, kas apņemas pildīt saistības pret banku, ja pats kredīta ņēmējs tās 
nepilda (ir noteikti kritēriji, kuriem galvotājam ir jāatbilst); 

• Nekustamā īpašuma ķīla; 
• Vērtspapīru ķīla. 
• Kredīta nodrošinājums nav nepieciešams bāreņiem un bez apgādājamā 

palikušajiem studentiem līdz 24 gadu vecumam. 
Abu kredītu atmaksāšanas kārtība ir vienāda. Tos sāk atmaksāt ar divpadsmito 
mēnesi pēc studiju beigšanas, vai ar trešo mēnesi, ja studējošais tiek izslēgts no 
studējošo saraksta. 
Ja kredīta kopējā summa nepārsniedz 1000 latus, kredīts jāatmaksā 5 gadu laikā. 
Bet ja summa ir lielākā par 1000 latiem, tad 10 gadu laikā. Īpašos gadījumos var 
pagarināt kredīta atmaksāšanas termiņu (ja students atrodas grūtniecības vai 
pēcdzemdību atvaļinājumā, vai turpina pēcdiploma studijas). 
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1.12. Starptautiskā sadarbība 

Starptautiskās sadarbības paplašināšanās ir viens no līdzekļiem augstākās izglītības 
attīstībai Latvijā, Rietumvalstu augstskolu pieredzes apguvei un kopumā ar ES 
valstīm saskaņotas, uz demokrātijas principiem balstītas, augstākās izglītības 
sistēmas izveidei. 
Starptautiskā sadarbība lielākā vai mazākā mērā praktiski ir katrā Latvijas 
augstskolā. Sadarbība notiek ļoti dažādos virzienos un jomās, nozīmīgākie ir: 

• dalība kopīgos starptautiskos projektos; 
• sadarbības līgumu noslēgšana; 
• studiju programmu un kursu kopīga veidošana un īstenošana; 
• studentu un personāla apmaiņa, kas ietver: 

� vieslektoru uzaicināšanu darbam Latvijas augstskolās; 
� augstskolu akadēmiskā personāla stažēšanos ārvalstu augstskolās; 
� studentu studijas uz laiku vai to turpināšana augstākā līmenī ārvalstu 

augstskolās; 
� studentu prakses vietu nodrošināšana ārvalstu augstskolās; 
� ārvalstu studentu studijas Latvijas augstskolās; 

• ārvalstu palīdzība materiālās bāzes attīstībā un augstskolu struktūras 
pilnveidē; 

• kopīga konferenču, semināru un citu pasākumu organizēšana. 
 
RTU ir izveidotas speciālas starptautisko sakaru struktūrvienības, kuru uzdevums ir 
koordinēt, veicināt un nodrošināt informācijas apmaiņu starptautiskās sadarbības 
jomā. Ļoti svarīgs šo struktūrvienību uzdevums ir informēt studentus par iespējām 
saņemt speciālās stipendijas, grantus un cita veida ārvalstu piedāvājumus, kas 
veicina studentu mobilitāti. Pēdējos gados šāda veida ārvalstu palīdzība ir visai 
plaši attīstīta. Pašlaik Latvijas studentiem studijām ārvalstu augstskolās ir iespējas 
saņemt stipendiju piedāvājumus no: 

• Ziemeļvalstu Padomes; 
• Vācijas Akadēmiskā apmaiņas dienesta; 
• Somijas un Dānijas izglītības ministrijām; 
• Britu Padomes; 

Ārvalstu augstskolās studējošajiem ir iespēja saņemt arī studiju kredītu. 
Visumā  RTU starptautiskā sadarbība attīstās labi. 
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1.13. RTU stipendiju piešķiršanas nolikums 

1. RTU studējošie stipendiju saņem no RTU stipendiju fonda, kuru Izglītības un 
zinātnes ministrija iedala no valsts budžeta līdzekļiem Ministru kabineta 
24.08.2004. noteikumu Nr.740 „Noteikumi par stipendijām” (turpmāk tekstā – 
MK noteikumi Nr.740) 6. punktā paredzētajā kārtībā. 

2. Studējošajam no stipendiju fonda var piešķirt kādu no sekojošiem stipendiju 
veidiem: 

2.1. ikmēneša stipendiju, ko piešķir bakalaura studiju programmas, 
profesionālās augstākās izglītības programmas, maģistra studiju 
programmas studentam – 10 (desmit) mēnešus gadā (stipendiju nepiešķir 
jūlijā un augustā);  

2.2. ikmēneša stipendiju, ko piešķir doktora studiju programmas 
studentam – 11 (vienpadsmit) mēnešus gadā (stipendiju nepiešķir 
augustā); 

2.3. vienreizēju stipendiju, kura visa semestra laikā nepārsniedz ikmēneša 
stipendijas apmēru; 

2.4. paaugstinātu stipendiju, kura nepārsniedz ikmēneša stipendijas 
divkāršu apmēru. 

3. Uz stipendijas saņemšanu var pretendēt visi no valsts budžeta finansētajās 
studiju vietās studējošie, kuri atbilstoši RTU Studiju rezultātu vērtēšanas 
nolikuma prasībām ar pirmo reizi ir nokārtojuši visus viņiem paredzētos 
pārbaudījumus iepriekšējā sesijā un kuriem nav akadēmisko parādu. 

4. RTU stipendiju fonds tiek sadalīts šādi: 
4.1. ikmēneša stipendijām tiek paredzēti 95% (deviņdesmit pieci procenti) 

no kopējā stipendijām paredzētā finansējuma, tajā skaitā finansējums 
pilna semestra 10 (desmit) ikmēneša stipendiju apjomā tiek iekļauts katra 
semestra rezerves fondā, kas saskaņā ar šā nolikuma 16. punktu var tikt 
piešķirtas studējošajiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ kārtējā semestrī 
nevarēja pretendēt uz stipendiju; 

4.2. vienreizējām stipendijām par labām sekmēm un ieguldījumu studentu 
zinātniskajā darbā, pašpārvaldes, sporta un citās aktivitātēs tiek paredzēti 
5% (pieci procenti) no kopējā stipendijām paredzētā finansējuma; 

4.3. paaugstinātās stipendijas studējošajiem piešķir no ikmēneša 
stipendijām iedalītā finansējuma. 

5. Ikmēneša stipendija vienam studējošajam tiek noteikta šādā apjomā:  
5.1. bakalaura studiju programmas, profesionālās augstākās izglītības 

programmas, maģistra studiju programmas studējošajam - LVL 70,00 
(septiņdesmit lati un nulle santīmu) mēnesī; 

5.2. doktora programmās studējošajiem: 
5.2.1. studiju programmas apguvei - LVL 80,00 (astoņdesmit lati un 

nulle santīmu) mēnesī; 
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5.2.2. kredītam pielīdzinātā stipendija zinātniskā grāda ieguvei – LVL 
60,00 (sešdesmit lati un nulle santīmu) mēnesī. 

6. Lai pretendētu uz ikmēneša stipendijas saņemšanu, studējošie līdz katra 
semestra pirmā mēneša 10. datumam aizpilda iesniegumu. 

7. Studējošie iesniedz aizpildītu Iesniegumu savas fakultātes vai RTU filiāles 
Stipendiju piešķiršanas komisijai līdz katra semestra pirmā mēneša 10. 
datumam. 

8. Iesniedzot Iesniegumu fakultātes vai RTU filiāles Stipendiju piešķiršanas 
komisijai klātienē, studējošais parakstās Iesniegumu reģistrācijas žurnālā. 

9. Stipendijas tiek piešķirtas, ņemot vērā iepriekšējās sesijas vidējo svērto atzīmi 
visiem, izņemot: 

9.1. 1. kursa 1. semestra bakalaura studentiem tiek ņemts vērā RTU 
aprēķinātais reflektanta rangs, kāds studentam bijis, iestājoties 
universitātē; 

9.2. augstākā līmeņa studiju 1. kursa 1. pusgadā studējošajiem – 
iepriekšējā studiju līmeņa diploma pielikumā fiksētā vidējā svērtā atzīme; 

9.3. doktorantūras stipendijas tiek piešķirtas visiem studējošajiem, kas 
atbilst 3. punktā minētajām prasībām un ir iesnieguši Iesniegumu 
fakultātes vai RTU filiāles Stipendiju piešķiršanas komisijai. 

10. Ja diviem vai vairākiem studējošajiem, kuri pretendē uz stipendiju, ir vienādi 
šā nolikuma 9. punktā minētie rādītāji, Stipendiju piešķiršanas komisija 
stipendiju vispirms piešķir: 

10.1. invalīdam, bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam; 
10.2. studējošajam, kura ģimenei, ar kuru viņam ir nedalīta saimniecība, uz 

stipendiju konkursa norises brīdi piešķirts trūcīgās ģimenes statuss; 
10.3. studējošajam no ģimenes, kurā ir trīs vai vairāk bērnu; 
10.4. studējošajam, kura ģimenē ir viens vai vairāki bērni. 

11. Doktoranti kredītam pielīdzinātās stipendijas saņemšanai zinātņu prorektoram 
adresētu Iesniegumu iesniedz Doktorantu studiju daļā.  

12. No studējošajiem saņemtos iesniegumus izskata un izvērtē katrā fakultātē un 
RTU filiālē ar attiecīgās fakultātes domes vai RTU filiāles padomes lēmumu 
izveidotā Stipendiju piešķiršanas komisija. 

13. Fakultātes un RTU filiāles Stipendiju piešķiršanas komisijas sastāvā 
iekļaujamas šādas personas: 

13.1. viens attiecīgās fakultātes vai RTU filiāles administrācijas pārstāvis; 
13.2. divi attiecīgās fakultātes vai RTU filiāles akadēmiskā personāla 

pārstāvji; 
13.3. divi pārstāvji no attiecīgās fakultātes vai RTU filiāles studējošo 

pašpārvaldes. 
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14. Visu fakultāšu un RTU filiāļu stipendiju komisiju sastāvi tiek apstiprināti ar 
rektora rīkojumu. 

15. Izveidotās Stipendiju piešķiršanas komisijas ir atbildīgas par studējošo, kuri 
studē pirmā un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības, bakalaura, 
maģistra un doktora studiju programmās, stipendiju un vienreizējo stipendiju 
Iesniegumu izskatīšanu un finanšu resursu sadalīšanu stipendijām. 

16. Fakultāšu un RTU filiāļu stipendiju komisiju darba pārraudzībai un 
konfliktsituāciju risināšanai ar rektora rīkojumu izveido RTU Centrālo 
stipendiju piešķiršanas komisiju 3 (trīs) cilvēku sastāvā, no kuriem viens ir 
RTU Studentu parlamenta nozīmēts pārstāvis. 

17. RTU Centrālā stipendiju piešķiršanas komisija katru semestri saņem no kopējā 
stipendiju finanšu fonda izdalītu rezerves finanšu fondu šā nolikuma 4.1. 
punktā noteiktajā apjomā. No rezerves finanšu fonda Centrālā stipendiju 
piešķiršanas komisija var piešķirt ikmēneša stipendijas studējošiem, kuri, 
attaisnotu iemeslu dēļ, kārtējā semestrī nevarēja pretendēt uz ikmēneša 
stipendiju. Lēmumus par stipendijas piešķiršanu no rezerves fonda RTU 
Centrālā stipendiju piešķiršanas komisija pieņem pavasara semestrī līdz 
1.aprīlim un rudens semestrī līdz 1. novembrim. Ja pavasara semestrī līdz 
1.aprīlim vai rudens semestrī līdz 1. novembrim rezerves stipendiju fonds 
netiek iztērēts, tā atlikums ar RTU Centrālās stipendiju piešķiršanas komisijas 
lēmumu tiek pārdalīts fakultāšu stipendiju komisijām ikmēneša stipendiju 
piešķiršanai. 

18. Studējošajam ir tiesības līdz katra gada 1. oktobrim un līdz nākamā gada 1. 
martam iesniegt apelācijas sūdzību RTU Centrālajai stipendiju piešķiršanas 
komisijai par fakultātes dekāna vai RTU filiāles direktora izdoto rīkojumu, par 
stipendiju piešķiršanu un izmaksu. 

19. Vienreizējo stipendiju sadalei fakultāšu un RTU filiāļu Stipendiju piešķiršanas 
komisijas izskata iespējamo vienreizējo stipendiju kandidātu sarakstu, kurā 
iekļauti studējošie, ievērojot RTU administrācijas, studentu pašpārvaldes, 
Sporta kluba, Studentu kluba u.c. organizāciju un struktūrvienību 
priekšlikumus. Tikai iespējamo vienreizējo stipendiju kandidātu sarakstā 
minētie studenti iesniedz Iesniegumu vienreizējās stipendijas saņemšanai. 

20. Kanclera dienests 2 (divu) darba dienu laikā sadala piešķirto stipendiju fondu 
šādā kārtībā: 

20.1. piešķirot 5% (piecus procentus) no visa piešķirtā finansējuma 
vienreizējo stipendiju fondam; 

20.2. piešķirot finansējumu visiem doktora studijās pilna laika 
studējošajiem, kuri studē valsts budžeta vietās un nesaņem 
mērķstipendiju no Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu līdzekļiem; 

20.3. piešķirot semestra rezerves fonda finansējumu, saskaņā ar šā nolikuma  
4.1. punktu; 
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20.4. atlikušo finansējumu sadalot proporcionāli par valsts budžeta 
līdzekļiem studējošo skaitam pa fakultātēm un RTU filiālēm. 

21. Fakultāšu un RTU filiāļu Stipendiju piešķiršanas komisijas sadala sev 
piešķirtos ikmēneša stipendiju fondus atbilstoši budžeta finansēto studentu 
skaitam pa studiju līmeņiem, programmām un kursiem.  

22. Fakultāšu un RTU filiāļu Stipendiju piešķiršanas komisijas katra mācību gada 
1. pusgadā līdz 20. septembrim un 2. pusgadā līdz 20. februārim pilda šādas 
funkcijas: 

22.1. izskata visu pretendentu atbilstību šā nolikuma 3. punkta prasībām; 
22.2. nosaka pretendentu sekmību: 

22.2.1. pamatstudiju 1. kursa 1. pusgadā studējošajiem RTU 
aprēķinātais reflektanta rangs, kāds studentam bijis iestājoties 
universitātē; 

22.2.2. augstākā līmeņa studiju 1. kursa 1. pusgadā studējošajiem – 
iepriekšējā studiju līmeņa diploma pielikumā fiksētā vidējā svērtā 
atzīme; 

22.2.3. pārējiem studējošajiem – iepriekšējā semestra vidējā svērtā 
atzīme ar nosacījumu, ka tiek ņemtas vērā tikai sesijas laikā iegūtās 
pirmās atzīmes. Vienāda iepriekšējā semestra vērtējuma gadījumā 
prioritāti nosaka studējošā atbilstība kādai no šā nolikuma 10. 
punktā minētajām kategorijām. Ja ne uz vienu no vienādu 
vērtējumu ieguvušajiem studējošajiem minētās kategorijas nevar 
attiecināt, prioritāti nosaka tā semestra sekmības novērtējums, kas 
ir bijis pirms iepriekšējā semestra. 

22.3. rekomendē piešķirt stipendiju studējošajiem, kuru kandidatūras atbilst 
šajā nolikumā minētajiem kritērijiem un to prioritātēm, ievērojot 
stipendijām piešķirto finansējuma apjomu; 

22.4. rekomendē piešķirt paaugstināto stipendiju studējošajam, ja viņš ir 
saņēmis fakultātes domes vai RTU filiāles padomes ieteikumu. 

23. Stipendijas piešķir un izmaksā, pamatojoties uz fakultātes dekāna vai RTU 
filiāles direktora rīkojumu. 

24. Fakultāšu un RTU filiāļu stipendiju komisijām jāglabā studējošo Iesniegumi, 
to pielikumi, Iesniegumu reģistrācijas žurnāli un akti par dokumentu 
pieņemšanu un nodošanu attiecīgās fakultātes vai RTU filiāles (Stipendiju 
piešķiršanas komisijas) lietvedībā esošajā lietā atbilstoši lietu nomenklatūrai. 

25. Doktorantiem kredītam pielīdzinātās stipendijas sadala Doktorantu kredītam 
pielīdzināto Stipendiju piešķiršanas komisija, ievērojot Ministru kabineta 
29.05.2001. noteikumus Nr. 219 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un 
dzēsts studiju kredīts no valsts budžeta līdzekļiem" un MK noteikumus Nr. 
740. Kredītam pielīdzināto Stipendiju piešķiršana un izmaksa notiek saskaņā 
ar fakultātes dekāna vai RTU filiāles direktora rīkojumu. 
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26. Ikmēneša un paaugstinātās stipendijas izmaksu pārtrauc, ja studējošajam ir 
piešķirta mērķstipendija no Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu 
līdzekļiem ar pirmo mēnesi no šo stipendiju piešķiršanas datuma, vai citos 
normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos. 

27. Šā nolikuma 3. punktā minētajām personām grūtniecības atvaļinājuma laikā 
ikmēneša Stipendiju piešķir, pamatojoties uz darbnespējas lapu, kas izsniegta 
darbnespējas apliecināšanu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā. Šo stipendiju izmaksā uzreiz par diviem grūtniecības atvaļinājuma 
mēnešiem. 

28. Stipendijai paredzēto naudas summu ieskaita stipendijas saņēmēja Iesniegumā 
norādītajā bankas kontā. 

29. Stipendiju piešķiršanas komisija semestra laikā var anulēt lēmumu par 
stipendijas piešķiršanu, ja studējošais pārkāpj RTU iekšējās kārtības 
noteikumus vai citus viņam saistošus iekšējos normatīvos aktus, vai 
Iesniegumā ir sniedzis nepatiesas ziņas par sevi, savu ģimeni, vai pievienojis 
Iesniegumam viltotus dokumentus. 

30. Ja studējošais ir noformējis studiju pārtraukumu, viņam piešķirto stipendiju 
pārtrauc izmaksāt. Stipendijas izmaksu studējošajam var atjaunot pēc studiju 
pārtraukuma, ja viņš sekmīgi turpina studijas. 

31. Ja studējošais nav atvēris kontu nevienā no bankām, ar kurām RTU ir noslēgts 
sadarbības līgums, visa stipendijas summa, kas studējošajam piešķirta 
konkrētajā semestrī, tiek atgriezta kopējā stipendiju fondā. 
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1.14. Inženierekonomikas un vadības fakultātes struktūra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5. att. Inženierekonomikas un vadības fakultāte 
 

IEVF nodrošina visu līmeņu augstāko izglītību dažādos ekonomikas un 
uzņēmējdarbības virzienos, veic mācību metodiskās izstrādes un zinātniskos 
pētījumus dažādās ekonomikas jomās. IEVF studenti pēta dažādus ekonomikas 
jautājumus – makroekonomiskos procesus, naudas apgrozību, ražošanas veidus un 
tirgvedību, nacionālās un starptautiskās tirdzniecības tendences, valūtas finansiālo 
politiku un cenu politiku, nodarbinātību, darba ražīgumu, drošību un samaksu, 
nekustamo īpašumu pārvaldību, ražošanas izdevumus, muitas darbības 
pamatprincipus, nodokļu administrēšanas sistēmu, banku un finanšu sektora 
darbību.  
IEVF sagatavotie inženierekonomisti, uzņēmumu vadītāji, nekustamo īpašumu 
speciālisti, muitas, nodokļu administrēšanas, darba vides drošības speciālisti veic 
darbus, kas saistīti ar ekonomisko procesu un dažādās ekonomikas jomās sasniegto 
rezultātu analīzi gan mikrolīmenī, gan makrolīmenī. Viņi ieņem vadošus amatus 
valsts un pašvaldību institūcijās, iestādēs, komercsabiedrībās, nevalstiskajās, 
starptautiskajās un pārnacionālajās organizācijās.  
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1.6. att. Inženierekonomikas un vadības fakultātes struktūra 



 Mācību procesa organizācija  

26 

Studiju programmas: 

• Uzņēmējdarbība un vadīšana 
• Ekonomika 
• Uzņēmējdarbības finanses 
• Inovācijas un uzņēmējdarbība 
• Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana 
• Muitas un nodokļu administrēšana 
• Uzņēmējdarbības loģistika 
• Nekustamā īpašuma pārvaldība 
• Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana 
• Cilvēku resursu vadīšana 
• Darba aizsardzība 
• Ugunsdrošība un civilā aizsardzība 
• Visaptverošā kvalitātes vadība 
• Drošības inženierija 
• Vadībzinātne un ekonomika 

 

1.15. RTU studiju līmeņi  

 
1.7. att. RTU studiju līmeņi 
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1.16. Akadēmiskais personāls  

1.2. tabula  
Sadalījums pēc akadēmiskās kvalifikācijas (2011.g.) 

Kvalifikācija Skaits 

Profesori 19 

Asociētie profesori 14 

Docenti 32 

Lektori 26 

Asistenti 3 

Kopā 94 

Profesoru galvenie uzdevumi: 
1) augsti kvalificētu lekciju lasīšana, studiju, nodarbību un pārbaudījumu 
pārraudzība savā studiju kursā; 
2) pētniecības darba vadīšana zinātnes apakšnozarē vai mākslinieciskās jaunrades 
vadīšana nozarē, kas atbilst profesora amata nosaukumam; 
3) doktora līmeņa studiju un pētniecības darba vadīšana zinātnes apakšnozarē vai 
mākslinieciskās jaunrades vadīšana nozarē, kas atbilst profesora amata 
nosaukumam. 
Asociētā profesora galvenie uzdevumi: 
1) pētniecības darba veikšana zinātnes apakšnozarē vai mākslinieciskās jaunrades 
nozarē, kas atbilst asociētā profesora amata nosaukumam; 
2) pētniecības darba vadīšana doktora un maģistra grāda iegūšanai; 
3) studiju darba nodrošināšana un vadīšana. 
Docentu galvenie uzdevumi ir: 
1) pētniecības darbs zinātnes apakšnozarē vai mākslinieciskā jaunrade, kas atbilst 
docenta amata nosaukumam; 
2) lekciju lasīšana, studiju nodarbību vadīšana, eksāmenu un pārbaudījumu 
organizēšana savā studiju programmā (kursā, nozarē), īpaši tās pamatkursos. 
Lektora amatā var ievēlēt personas ar doktora vai maģistra grādu. Mākslas 
specialitātēs un profesionālajās studiju programmās lektoru ievēlēšanas noteikumus 
reglamentē augstskolas senāta apstiprināts nolikums. Lektorus ievēlē fakultātes 
dome vai institūta padome uz sešiem gadiem. 
Asistenta amatā var ievēlēt personas ar doktora vai maģistra grādu. 
Asistentus ievēlē fakultātes dome vai institūta padome uz sešiem gadiem un, ja 
viņiem nav doktora grāda, ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas. 
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1.17. Ekonomista profesijas standarts  

1.Vispārīgie jautājumi 
1. Profesijas nosaukums – ekonomists.  
2. Profesijas kods – 2631 02. 
2. Nodarbinātības apraksts 
1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – piektais profesionālās kvalifikācijas 
līmenis. 
2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums: – ekonomists analizē 
dažādus ekonomiskos procesus gan atsevišķu uzņēmumu, gan tautsaimniecības 
līmenī, t.i., analizē nodarbinātības, darba ražīguma un samaksas, ražošanas 
ieņēmumu un izdevumu gūšanas procesus, naudas apgrozījuma, finanšu aprites 
procesus, noskaidro faktorus, kas šos procesus ietekmē; plāno uzņēmuma darbību 
ar mērķi palielināt rezultātu efektivitāti; meklē risinājumus, kas palīdz novērst 
riskus, izstrādā budžetu un seko tā izpildei, izveido rezultātu efektivitātes 
novērtēšanas sistēmu un kontrolē normatīvajos aktos minēto procesu 
reglamentējošo prasību ievērošanu; organizē un vada plānošanas un analīzes darbu; 
informē un konsultē par ilgtspējīgas izaugsmes un saimnieciskās darbības 
plānošanas jautājumiem, kā arī patstāvīgi plāno un veic zinātniskās pētniecības 
darbu ekonomikas jomā un izstrādā priekšlikumus tā rezultātu ieviešanai. 
Ekonomists strādā uzņēmumos jebkurā tautsaimniecības nozarē, kā arī 
nevalstiskajās organizācijās. 
3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences 
1. Spēja analizēt un novērtēt ekonomisko vidi makro un mikro līmenī, tās attīstības 
tendences un perspektīvas Latvijā un pasaulē, un izstrādāt priekšlikumus nozaru un 
tautsaimniecības attīstības politikas pilnveidošanā. 
2. Spēja identificēt sociālās un ekonomiskās vides un to procesu izmaiņas, un 
pieņemt lēmumus par uzņēmuma saimnieciskās darbības mērķu un plānu maiņas 
nepieciešamību.  
3. Spēja noteikt darbības mērķus un pamatvirzienus uzņēmuma, kā arī nozares un 
valsts ilgtspējīgas izaugsmes un attīstības efektivitātes paaugstināšanas 
nodrošināšanai. 
4. Spēja orientēties normatīvo aktu prasībās ekonomikas jomā. 
5. Spēja sastādīt, analizēt un koriģēt ekonomisko procesu prognozes. 
6. Spēja pielietot finanšu un statistikas informāciju uzņēmuma saimnieciskās 
darbības uzskaitē, plānošanā un analīzē. 
7. Spēja sastādīt, analizēt un koriģēt funkcionālos un finanšu budžetus, mērķtiecīgi 
analizējot ieņēmumu un izdevumu dinamiku un struktūru. 
8. Spēja izvēlēties un izmantot uzņēmuma darbības alternatīvus finansēšanas 
avotus, izvērtējot resursu piesaistīšanas iespējas, riskus un to ietekmi uz rezultātu 
efektivitāti. 
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9. Spēja analizēt un novērtēt saimnieciskās darbības (pamatdarbības, investīciju un 
finanšu) rezultātus un identificēt uzņēmuma saimniecisko darbību ietekmējošos 
faktorus. 
10. Spēja apkopot datus, izmantojot modernās informācijas tehnoloģijas darbības 
plānošanai, kontrolei un koriģēšanai. 
11. Spēja nodrošināt efektīvu finanšu izlietošanu, analizējot, plānojot un koriģējot 
naudas plūsmu. 
12. Spēja sagatavot informāciju uzņēmuma vadībai par plāna izpildes gaitu lēmumu 
pieņemšanai saimnieciskās darbības attīstībai. 
13. Spēja izstrādāt un pielietot uzņēmumu saimnieciskās darbības efektivitātes 
rādītāju sistēmu. 
14. Spēja izstrādāt un kontrolēt saimnieciskās darbības efektivitātes palielināšanas 
plānu. 
15. Spēja izvērtēt un izmantot normatīvajos aktos noteiktos (tai skaitā, nodokļu) 
atvieglojumus darbības efektivitātes paaugstināšanai. 
16. Spēja izstrādāt investīciju, jauno produktu ieviešanas un jauno tirgu apgūšanas 
projektus, tos vadīt. 
17. Spēja pielietot ilgtermiņa ieguldījumu projektu efektivitātes novērtēšanas 
metodes, noteikt to ienesīgumu un riskus, sagatavot informāciju lēmumu 
pieņemšanai par investīcijām. 
18. Spēja izstrādāt programmas un pasākumus darba efektivitātes paaugstināšanai, 
nodrošināt to īstenošanu, uzraudzību un kontroli. 
19. Spēja izstrādāt programmas un pasākumus resursu (cilvēkresursu, finanšu, 
materiālu u.c. resursu) pārvaldībā, veikt to īstenošanu, uzraudzību un kontroli. 
20. Spēja kontrolēt uzņēmuma aktīvu vērtību, izmantot uzskaites datu bāzes 
informāciju operatīvai kontrolei. 
21. Spēja analizēt nodarbinātību, darba ražīgumu un darbaspēka izmaksas makro- 
un mikro līmenī. 
22. Spēja interpretēt un izmantot darbības plānošanai pamatdarbības, finanšu un 
investīciju darbības analīzes rezultātus. 
23. Spēja noteikt finanšu vadības pasākumus mērķu sasniegšanai. 
24. Spēja novērtēt saimnieciskās darbības un finanšu riskus un sastādīt to 
novēršanas plānu. 
25. Spēja nodrošināt darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības 
normatīvo aktu prasības. 
26. Spēja nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu. 
27. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās. 
28. Spēja veikt pētījumus ar zinātnisku vērtību ekonomikas nozarē un prezentēt 
iegūtos rezultātus. 
4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai 
nepieciešamās prasmes 
1. Izmantot ekonomikas teorijas atzinumus konkrētu faktu vērtēšanā un analīzē. 
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2. Plānot un analizēt ekonomiskās aktivitātes produktu, finanšu un darba tirgos. 
3. Izprast sabiedrībā notiekošos procesus un to ietekmi uz sociāli ekonomisko vidi. 
4. Izprast likumdošanas procesu un tā ietekmi uz uzņēmumu un ekonomiku 
kopumā. 
5. Izvērtēt sabiedriskajā apspriešanā izvirzīto normatīvo aktu projektus ekonomikas 
jomā un sniegt priekšlikumus to pilnveidošanai. 
6. Izvērtēt un salīdzināt saimnieciskās darbības alternatīvas, novērtēt to iespējamās 
sekas. 
7. Noteikt uzņēmuma mērķus. 
8. Novērtēt makroekonomisko situāciju un plānot uzņēmuma saimniecisko darbību 
atbilstoši mainīgajiem apstākļiem. 
9. Izprast saimnieciskās darbības ietekmi uz sociālekonomisko un ekoloģisko vidi 
īsā un ilgā laika posmā. 
10. Veikt saimnieciskās darbības plānošanu un finanšu vadību. 
11. Prognozēt uzņēmuma saimniecisko darbību un to ietekmējošos faktorus. 
12. Noteikt finanšu piesaistīšanas un izvietošanas veidus atbilstoši saimnieciskās 
darbības mērķiem. 
13. Izprast un analizēt uzņēmuma pamatdarbības, finanšu un investīciju darbības 
kopsakarības un rezultātus. 
14. Izstrādāt uzņēmuma saimnieciskās darbības efektivitātes palielināšanas 
pasākumus. 
15. Vērtēt investīciju projektu efektivitāti. 
16. Pārzināt un pielietot risku identificēšanas, novērtēšanas un novēršanas metodes. 
17. Izstrādāt saimnieciskās darbības un finanšu risku samazināšanas plānu. 
18. Pārzināt un pielietot aktīvu vērtības noteikšanas metodes. 
19. Lietot finanšu un statistikas informāciju. 
20. Pārzināt saimnieciskās darbības uzskaiti un kontroli. 
21. Pārzināt funkcionālo un finanšu budžetu un finanšu pārskatu sastādīšanas 
metodes. 
22. Pārzināt banku un finanšu sektora darbību un nodokļu sistēmu. 
23. Izmantot atbilstošas vadības metodes un formas. 
24. Pārzināt un lietot uz argumentiem balstītas lēmumu pieņemšanas metodes. 
25. Lietot modernās informācijas tehnoloģijas. 
26. Strukturēt, analizēt un izmantot iegūto saimnieciskās darbības informāciju. 
27. Izmantot secinājumu veidošanas loģiskās metodes. 
28. Izstrādāt ar saimniecisko darbību saistītus projektus un piedalīties to vadīšanā. 
29. Plānot, koordinēt un vadīt darba grupu, kā arī darboties tajā. 
30. Formulēt problēmas, dot uzdevuma nostādni. 
31. Veikt zinātnisko un pētniecisko darbu un pētījumu rezultātus ieviest praksē. 
32. Sagatavot prezentācijas un uzstāties ar ziņojumiem par profesionāliem 
jautājumiem konferencēs, semināros, sanāksmēs. 
33. Pārvaldīt valsts valodu. 
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34. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī. 
35. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās. 
36. Pastāvīgi pilnveidot profesionālās zināšanas. 
37. Ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus. 
38. Ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumus. 
5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu 
veikšanai nepieciešamās zināšanas 
1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas 
priekšstata līmenī: 
1.1. ekonomikas teorijas; 
1.2. ekonomisko sistēmu attīstības tendences pasaulē; 
1.3. saimnieciskās tiesības. 
2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās 
zināšanas izpratnes līmenī: 
2.1. nodokļu politika; 
2.2. starptautiskās ekonomiskās attiecības; 
2.3. lietišķā komunikācija; 
2.4. statistika;  
2.5. socioloģija; 
2.6. nozares tehnoloģijas; 
2.7. vides ekonomika; 
2.8. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās. 
3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas 
lietošanas līmenī: 
3.1. makroekonomika; 
3.2. mikroekonomika; 
3.3. komercdarbības ekonomika; 
3.4. ekonomiskā analīze un plānošana; 
3.5. ekonomiskā prognozēšana; 
3.6. vadības zinības; 
3.7. finanšu vadība un analīze; 
3.8. tirgzinības; 
3.9. kvalitātes vadība; 
3.10. projektu izstrāde, vadīšana un īstenošana; 
3.11. informācijas tehnoloģijas; 
3.12. finanšu grāmatvedība; 
3.13. vadības grāmatvedība; 
3.14. pētnieciskā darba metodoloģija; 
3.15. vides aizsardzība; 
3.16. valsts valoda; 
3.17. divas svešvalodas saziņas līmenī; 
3.18. darba aizsardzība; 



 Mācību procesa organizācija  

32 

3.19. darba tiesiskās attiecības. 
1.3. tabula  

Pienākumi un uzdevumi  
Pienākumi Uzdevumi 

1. Ekonomiskās sistēmas 
makro un mikro vides 
novērtēšana 
 

1.1. izprast pasaules ekonomikas attīstības tendences; 
1.2. novērtēt makroekonomisko vidi; 
1.3. novērtēt ārējās vides faktorus un to ietekmi uz 
saimniecisko darbību; 
1.4. analizēt un izvērtēt valsts makroekonomisko un 
struktūrpolitiku; 
1.5. novērtēt mikroekonomisko vidi; 
1.6. novērtēt iekšējās vides faktoru iedarbību; 
1.7. izstrādāt priekšlikumus saimnieciskās darbības 
organizēšanai, atbilstoši makro un mikro vides 
izmaiņām 

2. Komercsektora un 
publiskā sektora institūciju 
(organizāciju) attīstības 
virzienu un mērķu 
noteikšana 
 

2.1. raksturot organizācijas pastāvēšanas pamatu; 
2.2. noteikt organizācijas misiju, vīziju un attīstības 
mērķus; 
2.3. precizēt organizācijas filozofiju un vērtības; 
2.4. formulēt stratēģiskos, taktiskos un operatīvos 
mērķus; 
2.5. precizēt organizāciju attīstības virzienus atbilstoši 
iekšējās un ārējās vides izmaiņām 

3. Komercsektora un 
publiskā sektora institūciju 
(organizāciju) saimnieciskās 
darbības kopumā un 
atsevišķu tās posmu 
prognozēšana un plānošana 
 

3.1. noteikt organizācijas darbībai nepieciešamos 
resursus; 
3.2. plānot un vadīt organizācijas finansējuma efektīvu 
piesaistīšanu un izlietojumu; 
3.3. plānot un vadīt organizācijas darba ražīgumu un 
samaksu, ražošanas izdevumus un ieņēmumu gūšanas 
procesus; 
3.4. plānot un vadīt organizācijas naudas apgrozījumu, 
finanšu aprites procesus; 
3.5. izstrādāt sistēmu plānu izpildes kontrolei; 
3.6. prognozēt pieņemto lēmumu finanšu rezultātus 

4. Komercsektora un 
publiskā sektora institūciju 
(organizāciju) stratēģisko un 
taktisko mērķu sasniegšanas 
vadīšana 

4.1. izvēlēties mērķa sasniegšanas stratēģiju; 
4.2. izpētīt mērķa sasniegšanas alternatīvos variantus; 
4.3. noteikt piemērotāko organizācijas struktūru; 
4.4. identificēt veicamās funkcijas un to izpildei 
nepieciešamo personālu; 
4.5. izstrādāt ieteikumus organizācijas ekonomiskās 
politikas pilnveidošanai 

5. Komercsektora un 
publiskā sektora institūciju 
(organizāciju) saimnieciskās 
darbības procesu un resursu 
vadīšana, ar mērķi 
nodrošināt to efektīvu 
izmantošanu 

5.1. veikt zinātniskās pētniecības darbu, attīstot 
ekonomiskās teorijas, koncepcijas un metodikas; 
5.2. risināt pašreizējās un nākotnes ekonomiskās 
problēmas; 
5.3. izstrādāt priekšlikumus vadības lēmumiem, kas 
vērsti uz efektīvāku resursu izmantošanu; 
5.4. sniegt konsultācijas ekonomisko procesu vadības 
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jomā 
1.3. tab. turpinājums 

Pienākumi Uzdevumi 
6. Komercsektora un 
publiskā sektora institūciju 
(organizāciju) saimnieciskās 
darbības procesu un 
rezultātu analīze 
 

6.1. izstrādāt rezultātu novērtēšanas metodoloģiju; 
6.2. veikt sasniegto rezultātu kvantitatīvo un kvalitatīvo 
analīzi un interpretāciju atbilstoši mērķiem un 
uzdevumiem; 
6.3. noteikt uzņēmējdarbības un finanšu riskus, veikt to 
analīzi un ieteikt to novēršanas pasākumus; 
6.4. sagatavot iekšējos metodiskos dokumentus 
ekonomiskās efektivitātes novērtēšanas jomā 

7. Ekonomiskās attīstības 
problēmu pētīšana 
 

7.1. identificēt pastāvošās problēmas tautsaimniecībā 
makrolīmenī; 
7.2. strukturēt un detalizēt ekonomikas attīstības 
problēmu risinājuma variantus organizāciju līmenī; 
7.3. novērtēt starptautisko procesu ietekmi uz valsts 
tautsaimniecības attīstību; 
7.4. izstrādāt koncepciju ekonomisko procesu virzības 
ietekmēšanai 

 

1.18. Uzņēmuma vadītāja profesijas standarts  

1. Vispārīgie jautājumi  
1. Profesijas nosaukums – uzņēmuma vadītājs. 
2. Profesijas kods – 2149 65  
2. Nodarbinātības apraksts 
1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – piektais profesionālās kvalifikācijas 
līmenis. 
2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums: 
– uzņēmuma vadītājs plāno, organizē un vada uzņēmuma darbu atbilstoši 
uzņēmuma stratēģijai, misijai un mērķiem īpašnieku un sabiedrības interesēs, 
kontrolē darbu izpildi, motivē darbiniekus un nodrošina komunikāciju ar 
ieinteresētajām pusēm; pārzina un kontrolē uzņēmuma darbības funkcionālās 
sfēras: tirgzinības, ražošanas un pakalpojumu organizēšanu, personāla vadīšanu, 
finanses, vadības informācijas sistēmas, loģistiku u.c.  
Uzņēmuma vadītājs strādā komercsabiedrībās jebkurā tautsaimniecības nozarē, kā 
arī iestādēs un organizācijās, kuras atbilstoši komerclikumam nav uzskatāmas par  
komercsabiedrībām, bet savu darbību veic saskaņā ar komercdarbības principiem.3. 
Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences 
1. Spēja pielietot teorētiskās un praktiskās zināšanas un prasmes uzņēmuma un tā 

struktūrvienību efektīvai vadīšanai. 
2. Spēja izstrādāt uzņēmuma darbības stratēģiju, misiju un mērķus valsts, 

īpašnieku un sabiedrības interesēs.  
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3. Spēja plānot un prognozēt uzņēmuma efektīvu darbību atbilstoši noteiktajiem 
mērķiem, ekonomiskajai videi un darba tirgus situācijai. 

4. Spēja organizēt uzņēmuma racionālu darbību atbilstoši noteiktajiem mērķiem, 
ekonomiskajai videi un darba tirgus situācijai. 

5. Spēja vadīt nacionālu un internacionālu – multikulturālu darbinieku kolektīvu. 
6. Spēja strādāt individuāli un grupā, pielietojot savas zināšanas un līdera 

prasmes, spēja uzņemties atbildību par savas darbības rezultātiem. 
7. Spēja pārstāvēt uzņēmumu darījumos ar citiem uzņēmumiem, organizācijām, 

iestādēm, ieskaitot pašvaldības un valsts institūcijas.  
8. Spēja sadarboties ar citiem uzņēmumiem, īpašniekiem un citām ieinteresēto 

personu grupām uzņēmuma mērķu sasniegšanai.  
9. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās. 
10. Spēja veikt pētījumus ar zinātnisku vērtību vadībzinību jomā. 
11. Spēja lietot informācijas tehnoloģijas savas darbības veikšanai. 
12. Spēja nodrošināt darba aizsardzības un ugunsdrošības normatīvo aktu prasību 

ievērošanu uzņēmumā. 
13. Spēja nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu uzņēmumā. 
14. Spēja nodrošināt vides aizsardzības normatīvo aktu ievērošanu uzņēmumā. 
4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes 
1. Izprast aktuālās ekonomiskās attīstības likumsakarības un principus. 
2. Izprast uzņēmuma darbības kopsakarības. 
3. Analizēt ekonomiskajā vidē notiekošos procesus un pieņemt lēmumus atbilstoši 
situācijas izmaiņām. 
4. Analizēt uzņēmuma darbību, identificēt problēmas un izstrādāt to risinājumus. 
5. Analizēt, sistematizēt, sintezēt un integrēt uzņēmuma darbībai nepieciešamo 
informāciju. 
6. Pielietot ekonomiski matemātiskās metodes vadīšanas procesā.  
7. Lietot modernās informācijas iegūšanas, apstrādes un sistematizēšanas 
tehnoloģijas. 
8. Organizēt un vadīt personāla darbu; prasme risināt konfliktsituācijas. 
9. Būt līderim, vadīt komandas/grupas darbu. 
10. Strādāt komandā/grupā, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi, motivēt 
personālu. 
11. Izvēlēties, novērtēt un motivēt personālu. 
12. Ieviest progresīvus risinājumus un metodes uzņēmuma darbības galvenajās 
sfērās. 
13. Formulēt uzņēmuma mērķus, sastādīt attīstības stratēģisko plānu un veikt tā 
izpildes novērtējumu. 
14. Izprast patērētāju uzvedību un tirgvedības principus. 
15. Izprast ražošanas un pakalpojumu organizēšanas paņēmienus un principus. 
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16. Izprast uzņēmuma finanšu un tehnoloģiskās darbības rādītājus un pieņemt 
lēmumus, lai veicinātu uzņēmuma darbības optimizāciju un pelnītspējas 
uzlabošanu. 
17. Analizēt, novērtēt un plānot uzņēmuma finanses. 
18. Pielietot jaunākās darba organizācijas formas un informācijas tehnoloģijas.  
19. Pielietot vadības informācijas sistēmas uzņēmuma vadīšanas procesa 
nodrošināšanai. 
20. Izprast īpašnieku un citu ieinteresēto pušu intereses un integrēt tās uzņēmuma 
attīstības stratēģiskajā plānā. 
21. Komunicēt un sadarboties ar personālu, partneriem, īpašniekiem, massaziņas 
līdzekļiem, valsts un nevalstiskajām institūcijām. 
22. Orientēties uzņēmumu darbību reglamentējošajos dokumentos un normatīvajos 
aktos. 
23. Patstāvīgi apgūt jaunas zināšanas. 
24. Efektīvi plānot un organizēt savu darbu. 
25. Sagatavot un sniegt prezentācijas. 
26. Ievērot normatīvos aktus un ētikas normas. 
27. Pārvaldīt valsts valodu. 
28. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī. 
29. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās. 
30. Ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumus. 
31. Ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus. 
5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai  nepieciešamās zināšanas 
1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas 
priekšstata līmenī: 
1.1. ekonomisko sistēmu attīstības tendences pasaulē; 
1.2. globalizācijas loma ekonomisko procesu attīstībā. 
2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas 

izpratnes līmenī: 
2.1. ekonomikas teorija; 
2.2. ekonomiski matemātiskās metodes;  
2.3. starptautiskā komercdarbības vide; 
2.4. uzņēmuma darbības ilgtspējīgas attīstības plānošana; 
2.5. korporatīvā sociālā atbildība; 
2.6. inovāciju vadīšana; 
2.7. sociālais dialogs;  
2.8. loģistika; 
2.9. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās. 
3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas 

lietošanas līmenī: 
3.1.  stratēģiskā vadīšana; 
3.2.  personāla vadīšana; 
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3.3.  vadības psiholoģija; 
3.4.  ražošanas un pakalpojumu organizēšana; 
3.5.  finanšu un vadības grāmatvedība; 
3.6.  finanšu vadīšana; 
3.7.  vadības informācijas sistēmas; 
3.8.  kvalitātes vadības sistēmas; 
3.9.  tirgzinība; 
3.10. datorzinības; 
3.11.  komercdarbības normatīvie akti; 
3.12. darba tiesiskās attiecības; 
3.13. vides aizsardzība; 
3.14. darba aizsardzība; 
3.15. lietišķā komunikācija; 
3.16. ētika; 
3.17. valsts valoda; 
3.18. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī. 

1.4. tabula 
Pienākumi un uzdevumi  

Pienākumi Uzdevumi 
1. Komercdarbības makro un mikro vides 

analīze un novērtēšana 
1.1. Analizēt un novērtēt starptautisko un vietējo 

ekonomisko vidi, tirgus attīstības tendences, 
konkurences situāciju un konkurentu 
iespējamās aktivitātes; 

1.2. Novērtēt ārējās vides faktorus un to ietekmi uz 
uzņēmuma darbību; 

1.3. Novērtēt iekšējās vides faktorus un to ietekmi 
uz uzņēmuma darbību; 

1.4. Identificēt komercdarbības attīstības iespējas 
vietējā un starptautiskā mērogā 

2. Uzņēmuma  attīstības virzienu un mērķu 
noteikšana  

2.1. Formulēt uzņēmuma misiju un vīziju; 
2.2. Izstrādāt uzņēmuma attīstības stratēģiju; 
2.3. Definēt uzņēmuma darbības stratēģiskos, 

taktiskos un operatīvos mērķus un 
pamatvirzienus atbilstoši īpašnieku, citu 
ieinteresēto pušu un sabiedrības interesēm  

3. Uzņēmuma  efektīvas darbības 
plānošana un prognozēšana  

3.1. Analizēt un novērtēt uzņēmuma 
ekonomiskās darbības rādītājus; 

3.2. Sastādīt un apstiprināt īstermiņa (taktiskos) 
un ilgtermiņa (stratēģiskos) uzņēmuma 
darbības plānus;  

3.3. Identificēt mērķu un plānu maiņas 
nepieciešamību atbilstoši ekonomiskās vides 
un tirgus situācijas izmaiņām; 

3.4. Koriģēt un pilnveidot plānus dinamiskā 
ekonomiskā vidē atbilstoši noteiktajiem 
mērķiem, ekonomiskajai videi un tirgus 
situācijai 
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1.3. tab. turpinājums 
Pienākumi Uzdevumi 

4. Uzņēmuma  racionālas darbības 
organizēšana  

4.1. Īstenot komunikāciju ar uzņēmuma 
darbiniekiem par sasniedzamajiem mērķiem 
un uzdevumiem;  

4.2. Plānot, vadīt un koordinēt uzņēmuma 
funkcionēšanu kopumā. Organizēt 
uzņēmuma struktūrvienību racionālu un 
saskaņotu darbību;  

4.3. Motivēt darbiniekus, kontrolēt sev pakļautā 
personāla pienākumu izpildi;  

4.4. Pārzināt un kontrolēt uzņēmuma darbības 
funkcionālās sfēras: mārketingu, ražošanas/ 
pakalpojumu organizēšanu, personāla 
vadīšanu, finanšu vadīšanu, vadības 
informācijas sistēmas, loģistiku u.c.;  

4.5. Analizēt un novērtēt uzņēmuma darbību un 
sasniegtos rezultātus. Sekot mērķu 
īstenošanas gaitai, nodrošināt šo mērķu 
īstenošanu, pieņemt lēmumus un korekcijas 
operatīvās un stratēģiskās darbības 
optimizēšanai;  

4.6. Noteikt komercdarbības un finanšu  riskus, 
veikt to analīzi un īstenot aktivitātes risku 
negatīvās ietekmes  novēršanai;  

4.7. Nodrošināt uzņēmuma funkcionēšanas 
atbilstību starptautisko un Latvijas 
Republikas normatīvo aktu prasībām 
komercdarbības jomā;  

4.8. Nepieciešamības gadījumā īslaicīgi aizvietot 
uzņēmuma struktūrvienību vadītājus  

5. Uzņēmuma pārstāvēšana darījumos ar 
citiem uzņēmumiem, organizācijām, 
iestādēm, ieskaitot pašvaldības un valsts 
institūcijas 

5.1. Pārstāvēt uzņēmumu darījumos ar vietējiem 
partneriem;  

5.2. Pārstāvēt uzņēmumu darījumos ar valsts 
institūcijām, pašvaldību un sabiedrību; 

5.3. Pārstāvēt uzņēmumu darījumos ar 
partneriem un institūcijām ārvalstīs; 

6. Sadarbošanās ar augstākstāvošām 
institūcijām un īpašniekiem uzņēmuma 
mērķu sasniegšanai 

6.1. Informēt par uzņēmuma darba rezultātiem 
augstākstāvošos vadītājus un organizācijas, 
valsts institūcijas;  

6.2. Informēt īpašniekus un citas ieinteresētās 
puses par uzņēmuma darbu un tā rezultātiem  
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1.19. Bakalaura akadēmiskās studijas. Studiju programma 

„Uzņēmējdarbība un vadīšana” 

Šifrs RIBU0  

Nosaukums 
Uzņēmējdarbība un vadīšana 
Entrepreneurship and Management  

Nozare Uzņēmējdarbība un vadīšana  
Studiju līmenis bakalaura akadēmiskās studijas  
Struktūrvienība 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts  
Studiju vieta Rīga  
Studiju apjoms 120 kredītpunkti  
Iegūstamais grāds un 
kvalifikācija 

sociālo zinātņu bakalaura akadēmiskais grāds 
vadībzinātnē  

Iepriekšējā izglītība vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība  
Akred. lapas vai  
licences Nr. 

Programma akreditēta no 21.06.2006. līdz 31.12.2012., 
akreditācijas lapa Nr. 023-1018  

Programmas direktors Didenko Konstantins  
Studiju veids Pilna laika (dienas)  
Studiju ilgums gados 3.0 

 
Programmas saturs  
Priekšmets  Kredītpunkti 
Programmas obligātie priekšmeti  82 
Matemātika 9 
Matemātika ekonomistiem 4 
Tehnoloģiju fizikālie pamati 2 
Lietišķā ķīmija 2 
Datormācība (pamatkurss) 3 
Datormācība ekonomistiem 4 
Civilā aizsardzība 1 
Sports 0 
Mikroekonomika 4 
Makroekonomika 4 
Ievads studiju nozarē 1 
Ekonomiskā statistika  2 
Kvantitatīvās metodes ekonomikā 3 
Latvijas tautsaimniecība 2 
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Priekšmets  Kredītpunkti 
Tirgzinība 4 
Nodokļi un nodevas 3 
Starptautiskie ekonomiskie sakari 3 
Saimnieciskās un darba tiesības 4 
Finanšu pamati 4 
Lietišķā komunikācija 2 
Grāmatvedība 3 
Ražošanas un pakalpojumu organizēšana 4 
Sociālās attīstības modeļi 2 
Uzņēmējdarbības ekonomika 4 
Uzņēmējdarbības plānošana 4 
Uzņēmējdarbības vadīšana 4 

Specializējošie priekšmeti  15 
Nekustamā īpašuma ekonomika 4 
Uzņēmējdarbības loģistikas pamati  3 
Darba vadīšana (pamatkurss) 2 
Inovāciju ekonomika 3 
Izmaksu analīze 3 
Budžeta plānošana un kontrole 2 
Pārvadājumu organizēšana 2 
Transporta ekonomika un organizācija 2 
Angļu valoda (papildkurss ekonomistiem) 2 
Vācu valoda (papildkurss ekonomistiem)  2 
Muitas darbības pamati 2 
Ārējo ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana 2 
Būvniecības ekonomika 3 
Būvražošanas organizēšana un vadīšana 3 
Būvniecības tirgzinība  2 
Darba organizācija 3 
Ražošanas tehniskās sagatavošanas organizēšana 3 
Uzņēmējdarbības organizēšanas koncepcijas un metodes 2 
Investīciju ekonomika 3 
Finanšu instrumenti 3 
Tirdzniecības uzņēmumu vadīšana 4 
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Priekšmets  Kredītpunkti 
Humanitārie, sociālie priekšmeti  4 
Vadības socioloģija 2 
Vispārējā socioloģija 2 
Mazās grupas un personības socioloģija 2 
Politoloģija 2 
Latvijas politiskā sistēma 2 
Apvienotā Eiropa un Latvija 2 
Valodas  3 
Brīvās izvēles priekšmeti  6 
Gala / valsts pārbaudījums  10 
Bakalaura darbs 10 
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1.20. Bakalaura profesionālās studijas. Studiju programma 

„Uzņēmējdarbība un vadīšana” 

Šifrs RICU0  
Nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana  

Entrepreneurship and Management  
Nozare Uzņēmējdarbība un vadīšana  
Studiju līmenis bakalaura profesionālās studijas  
Struktūrvienība 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts  
Studiju vieta Rīga  
Studiju apjoms 160 kredītpunkti  
Iegūstamais grāds, 
kvalifikācija 

profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbībā un 
vadīšanā un ekonomista profesionālā kvalifikācija  

Iepriekšējā izglītība vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība,pirmā līmeņa 
augstākā profesionālā izglītība  

Akred. lapas licences Nr. Programma akreditēta no 29.10.2008 līdz 31.12.2014., 
akreditācijas lapa Nr. 023-1564  

Programmas direktors Didenko Konstantins  
Studiju veids Pilna laika (dienas)  
Studiju ilgums gados 4.0 

 
Programmas saturs  
Priekšmets  Kredītpunkti 
Programmas obligātie priekšmeti  82 
Matemātika 4 
Statistika 3 
Kvantitatīvās metodes ekonomikā 3 
Saskarsmes pamati  2 
Civilā aizsardzība 1 
Ievads specialitātē 1 
Sports 0 
Matemātika ekonomistiem 4 
Datormācība (pamatkurss) 3 
Mikroekonomika 3 
Makroekonomika 3 
Ražošanas un pakalpojumu organizēšana 4 
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Priekšmets  Kredītpunkti 
Tirgzinība 3 
Nodokļi un nodevas 3 
Saimnieciskās un darba tiesības 3 
Uzņēmējdarbības vadīšana 3 
Ekonomisko procesu analīze 3 
Ekoloģijas vadīšana 2 
Uzņēmējdarbības vadīšana (studiju projekts) 2 
Datormācība ekonomistiem 2 
Darba aizsardzība 2 
Lietišķā komunikācija 2 
Darba vadīšana 3 
Finanšu pamati 4 
Grāmatvedība 3 
Uzņēmējdarbības ekonomika 4 
Uzņēmējdarbības plānošana 4 
Starptautiskie ekonomiskie sakari 3 
Datormācība ekonomistiem (studiju projekts) 2 
Uzņēmuma ekonomika un plānošana (studiju projekts) 3 

Specializējošie priekšmeti  26 
Vadības grāmatvedība 4 
Revīzija un kontrole 2 
Vadīšanas sistēmanalīze 4 
Stratēģiskā vadīšana 3 
Vadības psiholoģija 3 
Projektu vadīšana 2 
Mazā biznesa vadīšana 2 
Komandas veidošana 2 
Uzņēmuma ekonomika 3 
Vides ekonomikas pamati 2 
Ekonomiskā prognozēšana 3 
Investīciju plānošana 3 
Ražošanas ekonomiskie modeļi 2 
Inovāciju ekonomika 3 
Uzņēmējdarbības lēmumu pieņemšana  4 
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Priekšmets  Kredītpunkti 
Ekonomiskās informācijas apstrāde 2 
Tautsaimniecības ekonomika un politika 3 
Komercdarbības organizēšana 4 
Demogrāfiskā politika un ilgtermiņa apdrošināšana 5 
Pakalpojumu apdrošināšana 3 
Uzņēmējdarbības administrēšana 3 
Uzņēmējdarbība un apdrošināšana 3 
Ievads būvuzņēmējdarbībā 2 
Būvuzņēmējdarbības tehniski ekonomiskā analīze 4 
Cenu veidošana būvniecībā 3 
Auditordarbība būvniecībā 3 
Tirgvedība būvniecībā  2 
Būvražošanas organizēšana un vadīšana 3 
Būvfirmas vadīšana 3 
Būvniecības ekonomika 3 
Būvlikums un būvnoteikumi  2 
Būvuzņēmējdarbības praktiskie aspekti 2 
Būvniecības pamati un normatīvi 2 
Jaunās produkcijas tirgzinības 2 
Mazum- un vairumtirdzniecības vadīšana 4 
Pārdošanas veicināšana 3 
Tirgzinības plānošana  3 
Starptautiskā tirdzniecība 2 
Starptautiskais mārketings 2 
Patērētāju uzvedība tirgū 2 
Elektroniskā komercija 4 
Produkcijas kvalitātes ekonomika 2 
Reklāma  4 
Pakalpojumu mārketings 2 
Muitas darbības pamati 2 
Ekonomiskās informācijas sistēmas  3 
Produkcijas un pakalpojumu kvalitātes nodrošināšana 3 
Resursu izmantošanas analīze 3 
Mazā biznesa finanses 4 
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Priekšmets  Kredītpunkti 
Finanšu vadīšanas informācijas sistēmas  3 

Humanitārie, sociālie priekšmeti  2 
Vispārējā socioloģija 2 
Politoloģija 2 
Ētikas pamati 2 
Lietišķā etiķete 2 
Organizāciju psiholoģija 2 
Valodas  6 
Brīvās izvēles priekšmeti  6 
Prakse  26 
Gala / valsts pārbaudījums  12 
Diplomprojekts 10 
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Profesionālās augstākās izglītības programmas „Uzņēmējdarbība un 
vadīšana” akreditācijas lapa 

 
1.8. att. Programmas „Uzņēmējdarbība un vadīšana” akreditācijas lapa 
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1.21. Bakalaura akadēmiskās studijas. Studiju programma 

„Ekonomika” 

Šifrs RIBE0  
Nosaukums Ekonomika  

Economics  
Nozare Ekonomika  
Studiju līmenis bakalaura akadēmiskās studijas  
Struktūrvienība 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas 

institūts  
Studiju vieta Rīga  
Studiju apjoms 120 kredītpunkti  
Iegūstamais grāds un 
kvalifikācija 

sociālo zinātņu bakalaura akadēmiskais grāds ekonomikā 

Iepriekšējā izglītība vispārējā vai profesionālā vidējā  
Akred. lapas vai licences Nr. Programma akreditēta no 07.10.2009. līdz 31.12.2015., 

akreditācijas lapa Nr. 023-1729  
Programmas direktors Šenfelde Maija  
Studiju veids Pilna laika (dienas)  
Studiju ilgums gados 3.0 

 
Programmas saturs  
Priekšmets  Kredītpunkti 
Programmas obligātie priekšmeti  82 
Matemātika 4 
Matemātika ekonomistiem 4 
Tehnoloģiju fizikālie pamati 2 
Lietišķā ķīmija 2 
Datormācība (pamatkurss) 3 
Datormācība ekonomistiem 2 
Civilā aizsardzība 1 
Sports 0 
Mikroekonomika 4 
Makroekonomika 4 
Ievads studiju nozarē 1 
Ekonomiskā statistika  2 
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Priekšmets  Kredītpunkti 
Kvantitatīvās metodes ekonomikā 3 
Latvijas tautsaimniecība 2 
Tirgzinība 4 
Nodokļi un nodevas 3 
Starptautiskā ekonomika 4 
Saimnieciskās un darba tiesības 4 
Finanšu pamati 4 
Lietišķā komunikācija 2 
Grāmatvedība 3 
Uzņēmējdarbības ekonomika 4 
Saskarsmes pamati  2 
Reģionālās plānošanas un prognozēšanas pamati  4 
Projektu vadīšana 4 
Vadīšanas teorija (pamatkurss) 2 
Starptautiskās finanses 4 
Eiropas Savienības ekonomiskās politikas aktualitātes 2 
Cilvēku resursu ekonomika  2 

Specializējošie priekšmeti  15 
Ekonomiskās domas vēsture 3 
Eiropas valstu ekonomika  3 
Ekonomisko pētījumu metodoloģija 2 
Nekustamā īpašuma ekonomika 4 
Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu vadīšana 2 
Ekonomiskās sistēmas funkcionēšanas modelis (lietišķā spēle) 2 
Inovāciju ekonomika 3 
Dabsaimniecības ekonomika 3 
Organizēšanas teorija 4 
Uzņēmējdarbības loģistikas pamati  3 
Ekonomiskās informācijas apstrāde 2 

Humanitārie, sociālie priekšmeti  4 
Vispārējā socioloģija 2 
Politoloģija 2 
Mazās grupas un personības socioloģija 2 
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Priekšmets  Kredītpunkti 
Vadības socioloģija 2 
Mūsdienu filozofija 2 
Valodas  3 
Brīvās izvēles priekšmeti  6 
Gala / valsts pārbaudījums  10 
Bakalaura darbs 10 
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Akadēmiskās augstākās izglītības programmas „Ekonomika” akreditācijas 
lapa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.9. att. Programmas „Ekonomika” akreditācijas lapa 
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1.22. LZP zinātnes nozaru klasifikācija 

Ekonomika  
Ekonomika ir zinātnes nozare, kurā pēta dabas, materiālo, darba un finanšu resursu 
racionālu ieguvi, sadali un izmantošanu, preču ražošanu un patēriņu un šā procesa 
realizāciju, ražošanas attiecību likumsakarības, ražošanas spēku attīstību 
tautsaimniecībā makrolīmenī un mikrolīmenī, tautsaimniecības struktūru un 
atsevišķu nozaru, preču un pakalpojumu attīstību un organizāciju ar mērķi 
sistemātiski palielināt iedzīvotāju ienākumus. 
Ekonomikas teorija ir zinātnes apakšnozare, kurā pēta ekonomikas 
pamatjēdzienus, ekonomiskos sakarus un šo sakaru vadīšanas iespējas, analizē 
ekonomiskos rādītājus starp ekonomiskām sistēmām, valstīm un sabiedrības 
slāņiem un prognozē tautsaimniecības vadīšanas procesa sekas atkarībā no 
specifisko faktoru iedarbības.  
Latvijas tautsaimniecība ir zinātnes apakšnozare, kurā pēta Latvijas 
tautsaimniecības un citu valstu struktūru, tās optimizāciju, izzina prioritāros 
virzienus un nozares, izvērtē tautsaimniecības stāvokli un izstrādā tās attīstības 
ieteikumus, kā arī izstrādā iedzīvotāju reālo ienākumu palielināšanas un labklājības 
nodrošināšanas metodes, pamato iekšzemes kopprodukta sadales iespējas.  
Makroekonomika ir zinātnes apakšnozare, kurā pēta tautsaimniecības analīzes un 
prognozēšanas teorētisko pamatojumu un lietojumu, makroekonomisko procesu 
mijiedarbības pamatojumu un regulēšanas diapazonus. 
Mikroekonomika ir zinātnes apakšnozare, kurā pēta zemāko tautsaimniecības 
līmeņu (uzņēmējdarbības un personu sadarbība) teorētiskos procesus, 
uzņēmējdarbības funkcionēšanas un regulēšanas un darba devēju un darba ņēmēju 
savstarpējas sadarbības metodes. 
Finanses un kredīts ir zinātnes apakšnozare, kas pēta finanšu un kredīta saturu, 
valsts finanšu politiku, monetārās un fiskālās politikas izpausmes veidus, 
regulēšanas un realizācijas sekas, nodokļu un subsīdiju politiku, budžeta veidošanu 
un realizāciju, banku darbību, kredīta lomu un realizāciju. 
Grāmatvedības un uzskaites teorija ir zinātnes apakšnozare, kurā pēta uzskaites 
un pārskatu saturu un realizāciju, grāmatvedības automatizāciju, pārskatu 
sagatavošanu, valsts ieņēmumu dienesta funkcijas un audita realizāciju. 
Ekonometrija ir zinātnes apakšnozare, kurā pēta kvantitatīvus ekonomiski 
matemātiskus modeļus un to izstrādāšanas metodes (modeļu parametru 
aprēķināšana, novērtēšana un interpretācija, modeļu lietošana analīzē un 
prognozēšanā) un šo modeļu lietojumu ekonomikas likumsakarību pētījumos. 
Statistika ir zinātnes apakšnozare, kurā pēta sociālos un ekonomikas objektus un 
procesus raksturojošas kvantitatīvas likumsakarības, statistiskās informācijas 
iegūšanas avotus, informācijas vākšanas un apkopošanas metodes un institūcijas, 
statistisko datu detalizāciju, ticamības un reprezentativitātes novērtēšanu, statistisko 
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datu glabāšanu informācijas nesējos un to izmantošanas iespējas analīzē un 
prognozēšanā. 
Tirgzinība ir zinātnes apakšnozare, kurā pēta preču maiņas procesus un izskaidro 
apstākļu ietekmi uz ražošanu, sadali, preču un pakalpojumu noieta organizāciju un 
ekonomisko efektivitāti. 
Sociālā ekonomika ir zinātnes apakšnozare, kurā pēta sociālās ekonomikas 
rādītāju saturu un dinamiku atsevišķās valstīs un valstu reģionos, valstu sociālo 
politiku, iedzīvotāju reālos ienākumus kopumā un atsevišķās sociālajās grupās, 
iedzīvotāju ienākumu polarizāciju, maznodrošināto iedzīvotāju dzīves līmeņa 
paaugstināšanas iespējas un sociālo nodrošināšanu. 
Reģionālā ekonomika ir zinātnes apakšnozare, kurā pēta reģionu ekonomikas 
saturu, reģionu ekonomisko atšķirību cēloņus un sekas, reģionu ekonomikas 
attīstības vadīšanas iespējas, reģionu attīstības interešu harmonizāciju un 
institucionālo nodrošināšanu.  
Agrārā ekonomika ir zinātnes apakšnozare, kurā pēta agrārās ekonomikas saturu, 
faktoru savstarpējo sakarību, zemes izmantošanu un ražošanas efektivitātes 
nodrošināšanu, tirgus attīstību, muitas politiku lauksaimniecībā, iedzīvotāju 
nodrošināšanu ar pārtiku. 
 
Vadībzinātne  
Vadībzinātne ir zinātnes nozare, kurā pēta cilvēku īpašu darbības veidu, kas 
koordinē cilvēku darbību grupās, kuras izveidotas, lai sasniegtu konkrētus mērķus. 
Tā ietver plānošanu, organizēšanu, motivēšanu un kontroli, kas vērstas uz 
organizācijas darbinieku, finanšu, materiālu un informācijas resursu pilnīgāku 
izmantošanu. 
Uzņēmējdarbības vadība ir zinātnes apakšnozare, kurā pēta vadības procesus 
privātfirmās un citos uzņēmumos, lai iegūtu maksimālu peļņu, realizējot preces un 
pakalpojumus. Tajā izstrādā saimnieciska uzņēmuma racionālas un ilglaicīgas 
funkcionēšanas nodrošināšanas teoriju, metodes un paņēmienus, aplūkojot 
uzņēmumu kā sarežģītu sistēmu, kura funkcionē citā lielākā sistēmā un kuras 
sastāvā funkcionē liels skaits apakšsistēmu, paredzot visu šo sistēmu mērķu 
savstarpēju saskaņošanu. 
Sabiedrības vadība ir zinātnes apakšnozare, kurā pēta vadības lēmumu 
pieņemšanas procesus publiskās pārvaldes (centrālā valdība, pašvaldības, 
nevalstiskās organizācijas, kā arī starptautiskās organizācijas) institūcijās, šo 
institūciju funkcijas un struktūru, efektīvu darbību, attiecības ar uzņēmējiem un 
sabiedrību. 
Izglītības vadība ir zinātnes apakšnozare, kurā pēta vadības lēmumu pieņemšanas 
procesus izglītības sistēmas institūcijās, šo institūciju funkcijas, struktūru, 
informatīvo bāzi vadības lēmumu pieņemšanai, efektīvu darbību un tās 
novērtēšanu, attiecības ar izglītības pasūtītājiem un patērētājiem. 
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2. RTU ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA 

 
 
 
       Direktore: Mg. sc. ing. Aija Janbicka  
       Ķīpsalas ielā 10, Rīga, LV-1048  

    Tālr. uzziņām: 67089146 
    E-pasts: uzzinas@rtu.lv  

       Fakss: 67089474 
 
       www.rtu.lv � Bibliotēka 
 2.1. att. RTU zinātniskā bibliotēka 
 
Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskā bibliotēka (turpmāk tekstā – RTU ZB) 
savu krājumu veido atbilstoši RTU studiju programmu un pētnieciskā darba 
vajadzībām. Bibliotēkas krājumā pašlaik ir ap 2 milj. eks. dažādu iespieddarbu 
dabaszinātnēs, tehniskajās zinātnēs, arhitektūrā, ekonomikā u.c. nozarēs. Krājums 
ir izvietots Centrālās bibliotēkas un 8 filiāļu lasītavās, brīvpieejas fondos un 
krātuvēs. Filiālēs izvietotais krājums atbilst attiecīgās fakultātes nozaru profilam.  
Bibliotēka ir izvietota vairākās ēkās. Tai ir 5 filiāles Rīgā un 3 citās Latvijas 
pilsētās – Daugavpilī, Liepājā un Ventspilī. 
 

2.1. RTU Zinātniskās bibliotēkas darba laiks  

2.1. tabula  
CENTRĀLĀ  BIBLIOTĒKA  (Ķīpsalas ielā 10) 

Lasītāju apkalpošanas vieta     Diena     Darba 
laiks     

Telpa      Tālrunis     

Informācijas centrs  
E-pasts: uzzinas@rtu.lv     

I-IV  
V  
VI   

900 - 1900   
900 - 1700  
1000- 1500   

1.stāvs   67089146 

Abonements / Lasītava/ 
Starpbibliotēku abonements 
E-pasts: centrala.bibl@rtu.lv     

I-IV   
V   
VI   

900 - 1900   
900 - 1700  
1000- 1500   

201.ist.  67089468 
67089102  

Interneta zāle / Lasītava  
 

    

I-IV   
V   
VI  

900 - 1900   
900 - 1700  
1000- 1500   304.ist.  67089434  
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Āzenes ielā 14/24 
Lasītāju apkalpošanas vieta     Diena     Darba 

laiks     
Telpa      Tālrunis     

Mācību literatūras 
abonements  
E-pasts: macibu.bibl@rtu.lv      

I-IV   
V  
VI   

900 - 1800   
900 - 1700  
1000- 1500  

360.ist.  67089308  

 

Filiāle     Diena     Darba 
laiks     

Adrese     Tālrunis    

Būvniecības un arhitektūras 
fakultātes  

I-IV   
V  
VI   

900 - 1800   
900 - 1700  
1000 - 1500  Āzenes ielā 

16  
67089246  

Ķīmijas fakultātes  
E-pasts: kimijas.bibl@rtu.lv    

I-V 900 - 1700 Āzenes ielā 
14/24  

67089230  

Elektronikas un 
telekomunikāciju  fakultātes  
E-pasts: elektron.bibl@rtu.lv     

I, III-
V  
II  

900 - 1700  
1000 - 1800  Āzenes ielā 

12  
67089242   

Dzelzceļa transporta  
E-pasts:  dzelzc.bibl@rtu.lv    

I-V  1000- 1700  Indriķa ielā 
8   

67089661  

Transporta  fakultātes  I-V  900 - 1700 Lomonosov
a ielā 1, V 
korp.   

67089987  

Daugavpils  I, 
III,V  
II, IV  

1000 - 1600  
1430 - 2000  Daugavpilī,  

Smilšu ielā 
90  

65442469  

Liepājas  
E-pasts: liepaja.fil@rtu.lv    

I, IV 
II, III, 
V  

1100 - 1800  
1100 - 1600 Liepājā,  

Vānes ielā 
4  

63484923  

Ventspils  
E-pasts: ventspils.fil@rtu.lv    

I-V   
1000 - 1800   Ventspilī,  

Kuldīgas 
ielā 55  

__ 
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2.2. Katalogi 

 Kartīšu katalogi (līdz 1994.g.) 
• Alfabētiskais katalogs 
• Sistemātiskais katalogs 

Sākot no 1994. gada, visa jaunsaņemtā literatūra tiek ievadīta elektroniskajā 
katalogā. Turpinās arī agrāk izdotās pieprasītās literatūras atspoguļošana tajā.    
 

www.rtu.lv ���� Bibliotēka ���� Elektroniskais katalogs 
 
Kopkatalogā apvienoti RTU, LU, LLU, RSU, LNB u.c. bibliotēku katalogi. 
Literatūru iespējams meklēt kopkatalogā vai katras atsevišķas bibliotēkas 
kopkataloga daļā. Lai izvēlētos RTU ZB kopkataloga daļu, lietotājam bibliotēkas 
mājaslapā jāizvēlas RTU ZB elektroniskais katalogs vai elektroniskajā katalogā 
jāuzklikšķina augšējā rindā uz izvēlnes “Datubāzes”. Tad no saraksta izvēlas 
interesējošo kataloga daļu vai datubāzi.  
Elektroniskais kopkatalogs pieejams visiem interneta lietotājiem (arī ārpus RTU 
ZB). 
Lai kļūtu par bibliotēkas lietotāju un saņemtu iespieddarbus, jāuzrāda derīga 
studenta vai RTU personāla apliecība ar personas kodu svītrkoda formā. 
RTU ZB lietotājiem ir iespēja internetā, reģistrējoties Elektroniskajā katalogā, 
apskatīt elektroniski izsniegto dokumentu sarakstu, pagarināt lietošanas termiņu un 
pasūtīt dokumentus (izņemot Mācību literatūras abonementa un lasītavu 
eksemplārus). Paroli var saņemt visās lietotāju apkalpošanas vietās. 
 
1. www.rtu.lv ���� Bibliotēka ���� RTU ZB elektroniskais katalogs ����  
    Reģistrēties ���� ID un Parole ���� RTU Zinātniskā bibliotēka ���� Reģistrēties  
 
 
 
 
 
 

2.2. att. RTU ZB elektroniskais katalogs 
Personas kods jāraksta bez domu zīmes! 

2. Lietotājs ���� Izsniegumi 

 
2.3. att. RTU ZB elektroniskā  kataloga izvēlņu josla 

3. Beidzot darbu, obligāti nospiediet izvēlni Beigt darbu! 
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RTU ZB lietotāji nevar pasūtīt literatūru un pagarināt tās izmantošanas termiņu: 
• Ja esat aizmirsis lietotājvārdu vai paroli. 
• Ja beidzies konkrētās filiālbibliotēkas izmantošanas termiņš vai neesat tajā 

reģistrējies.  
• Ja tas ir Mācību literatūras abonementa vai lasītavas iespieddarbs. 
• Ja Jums nav pasūtīšanas vai pagarināšanas tiesību (viesis, parādnieks, 

atskaitīts). 
• Ja Jūs esat pārsniedzis pagarināšanas limitu. Attālināti dokumentu 

izmantošanas termiņu var pagarināt tikai vienu reizi. 
• Ja esat pārsniedzis dokumenta lietošanas termiņu, attālināti pagarināt 

izmantošanas termiņu nevar. Dokumentu var lietot ne ilgāk kā divus 
termiņus. Piem., ja dokuments izsniegts uz mēnesi, pēc pagarināšanas 
kopējais lietošanas termiņš nedrīkst pārsniegt 60 dienas, ja izsniegts uz 
nedēļu, pēc pagarināšanas kopējais lietošanas termiņš nedrīkst pārsniegt 14 
dienas. 

Neskaidrību gadījumos lūdzu spiediet pogu , kur ir tālruņa numurs un e-pasta 
adrese, un sazinieties ar konkrēto bibliotēkas nodaļu vai filiāli. 
Ar elektronisko kopkatalogu nav iespējams strādāt: 

• Tehnisku iemeslu dēļ naktī no otrdienas uz trešdienu no plkst. 20.45 līdz 
8.00. 

• Ja vietā, kur strādājat, ir bloķēti lielie numuri (portu numuri). 
• Ja ir traucēti interneta sakari.  

2.3. Datubāzes 

 Datubāzes ir pieejamas visos RTU datortīklā reģistrētajos datoros un portālā 
ORTUS (Resursi). Konsultācijas datubāžu izmantošanā var saņemt pa tālruni: 
67089102 vai pa e-pastu: uzzinas@rtu.lv. 

• SCIENCE DIRECT -  zinātnisko, tehnisko un medicīnas rakstu pilnteksta 
datubāze; 

• EBSCO - daudznozaru datubāze (Academic Search Premier; 
Computers&Applied Sciences Complete; Eric u.c.); 

• ENGINEERING VILLAGE - platforma, kura apvieno inženierzinātņu 
literatūras datubāzes: 

• COMPENDEX® - inženierzinātņu bibliogrāfiskā datubāze; 
• REFEREX - e-grāmatas (Ķīmijas tehnoloģija un naftas pārstrāde, mašīnbūve, 

materiālzinātne, elektronika un elektrotehnika); 
• SPRINGERLINK - pilnteksta datubāze eksakto zinātņu, medicīnas un 

tehnikas jomā; 
• EBRARY - e-grāmatu kolekcija dažādās nozarēs; 
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• WORLD SCIENTIFIC PUBLISHING – izdevniecības pilnteksta žurnāli un e-
grāmatas dažādās zinātņu nozarēs; 

• LETA - Latvijas nacionālās ziņu aģentūras datubāze; 
• LETONIKA – informācijas, tulkošanas un meklēšanas sistēma par Latviju; 
• NAIS –Latvijas normatīvo aktu kopums. 
• Programma A-to-Z – piedāvā pieejamo tiešsaistes žurnālu sarakstu 
• RTU mācību spēku publicēto darbu datubāze 

2.4. Pakalpojumi 

• Informācijas  meklēšana internetā 
• Bezvadu internets  
• Grāmatu un žurnālu pasūtīšana no citām Latvijas un ārvalstu bibliotēkām ar 

Starpbibliotēku abonementa starpniecību 
• Dokumentu kopiju piegāde 
• UDK indeksu piešķiršana RTU izdevumiem pirms iespiešanas 

(Kataloģizācijas nod.- Ķīpsalas ielā 10, 115. ist., tālr. 67089464) 
• Iespieddarbu kopiju izgatavošana 
• Bakalaura un maģistra darbu, disertāciju (promocijas darbu) un citu 

materiālu iesiešana, grāmatu  restaurācija  (Sietuvē - Ķīpsalas ielā 10, 104. 
ist.,  tālr. 67089448) 

• Datorizdrukas 
• Skenēšana 
• Lietotāju apmācība (iepriekš pieteikties pa tālruni: 67089102 vai e-

pastu: uzzinas  rtu.lv): 
• Informācijas un pakalpojumu nodaļa piedāvā individuālās un grupu 

konsultācijas-apmācības informācijas atlasē Elektroniskajā katalogā, 
datubāzēs un e-resursos; 

• Informācijas un pakalpojumu nodaļa piedāvā individuālās un grupu 
konsultācijas datu ievadē Publikāciju reģistrā. 

Bibliotēkas lietotājiem ir jāievēro bibliotēkas lietošanas noteikumi, kuri izstrādāti 
atbilstoši Latvijas Bibliotēku likumam un citiem normatīvajiem aktiem, kā arī 
saskaņā ar RTU Zinātniskās bibliotēkas nolikumu. Tie ir apstiprināti RTU Senātā  
 

2.5. RTU Zinātniskās bibliotēkas lietošanas noteikumi 

1. Vispārīgie noteikumi 
1.1. Šie noteikumi nosaka RTU Zinātniskās bibliotēkas (turpmāk - bibliotēka) 

lietotāju apkalpošanas un informācijas avotu un sistēmu izmantošanas 
kārtību. 
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1.2. Šie noteikumi ir spēkā visās bibliotēkas struktūrvienībās. 
1.3. Noteikumi izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un citiem 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, RTU Senāta lēmumiem, RTU 
vadības dokumentiem un bibliotēkas nolikumu. 

2. Bibliotēkas lietotāju reģistrācijas kārtība 
2.1. Par bibliotēkas lietotāju var kļūt ikviena fiziska vai juridiska persona. 
2.2. Lietotājus reģistrē jebkurā lietotāju apkalpošanas struktūrvienībā.  
2.3. Reģistrējoties bibliotēkā, studentiem jāuzrāda derīga studenta apliecība ar 

personas kodu svītrkoda formā. Pārējiem lietotājiem jāuzrāda personu 
apliecinošs dokuments ar personas kodu. Juridiskām personām jāiesniedz 
reģistrācijas apliecības kopija un pilnvara personai, kas pārstāv juridisko 
personu kā lietotāju bibliotēkā. 

2.4. Reģistrējoties bibliotēkā, lietotājiem jāiepazīstas ar bibliotēkas lietošanas 
noteikumiem. 

2.5. Reģistrētiem bibliotēkas lietotājiem tiek izsniegta Vienotā lasītāja karte 
(turpmāk - VLK), kas dod tiesības izmantot visas projektā “Vienotā lasītāja 
karte” iesaistītās bibliotēkas atbilstoši katras bibliotēkas lietošanas 
noteikumiem. RTU un citu šajā projektā iesaistīto augstskolu studentiem 
VLK ekvivalents ir derīga studenta apliecība ar personas kodu svītrkoda 
formā. 

2.6. VLK derīguma termiņš ir 5 gadi. Tā jāpasūta Periodisko izdevumu lasītavā 
Ķīpsalas ielā 10. Karti var saņemt pēc 3 darbdienām. Tās izgatavošana un 
atjaunošana ir par maksu. 

2.7. VLK nozaudēšanas, bojājuma vai  kartes lietotāja uzvārda maiņas gadījumā 
VLK atjauno, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. 

2.8. Mainot uzvārdu vai dzīves vietu, lietotājiem tas jāpaziņo bibliotēkai kārtējā 
bibliotēkas apmeklējuma reizē. Uzvārda maiņas gadījumā jāuzrāda personu 
apliecinošs dokuments.  

3. Bibliotēkas lietotāju apkalpošanas kārtība 
3.1. Bibliotēkas lietotājiem jāuzrāda derīga studenta apliecība ar personas kodu 

svītrkoda formā vai VLK. 
3.2. Iespieddarbus izsniedz pēc mutiska vai rakstiska pieprasījuma uz noteiktu 

termiņu, kuru nosaka bibliotekārs. Termiņu var pagarināt, ja nav citu 
pieprasījumu. Par nodošanas termiņu neievērošanu iekasē kavējuma naudu. 
Tās apmēru nosaka bibliotēkas direktors ar rīkojumu. 

3.3. Bibliotēkas lietotāji izdevumus uz noteiktu  termiņu var  rezervēt. 
3.4. Iespieddarbus līdznešanai izsniedz tikai RTU studentiem, mācībspēkiem un 

darbiniekiem, kā arī juridisko personu pilnvarotajām personām. Pārējiem 
lietotājiem tie pieejami lasītavās. 

3.5. Iespieddarbus no lasītavām, uzziņu izdevumus un retus izdevumus izsniedz 
tikai lietošanai lasītavās. 
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3.6. Iespieddarbus, kuru nav bibliotēkā, lietotāji var pasūtīt, izmantojot 
Starpbibliotēku abonementa pakalpojumus vai dokumentu piegādes sistēmu. 

3.7. Bibliotēkas lietotājiem pieejama datortehnika, internets, lokālās un 
tiešsaistes datu bāzes. Interneta lietošanu reglamentē bibliotēkas direktora 
apstiprināti noteikumi. 

3.8. Bibliotēkā pieejami maksas pakalpojumi: VLK izsniegšana, kopēšana 
saskaņā ar Autortiesību likumu, iesiešana, datorizdrukas, skenēšana, 
dokumentu piegāde. To cenas apstiprina  bibliotēkas direktors. 

3.9. Bibliotēka lietotājus neapkalpo, ja nav nodoti iespieddarbi, kuru lietošanas 
termiņš beidzies visās projektā „Vienotā lasītāja karte” iesaistītajās 
bibliotēkās. 

4. Bibliotēkas lietotāju tiesības 
4.1. Izmantot bibliotēkas krājumu un informācijas sistēmas atbilstoši šiem 

lietošanas noteikumiem. 
4.2. Saņemt pilnīgu informāciju par bibliotēkas krājumu un informācijas 

sistēmām, lietotāju apkalpošanu un pakalpojumiem. 
4.3. Iesniegt priekšlikumus bibliotēkas administrācijai par bibliotēkas darba 

uzlabošanu. 
5. Bibliotēkas lietotāju pienākumi 

5.1. Iepazīties ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem un tos ievērot. Par 
lietošanas noteikumu pārkāpšanu lietotājiem uz laiku vai pavisam var 
atņemt tiesības lietot bibliotēku. 

5.2. Saudzēt saņemtos iespieddarbus. Par pamanītajiem bojājumiem ziņot 
bibliotekāram. 

5.3. Nozaudētos iespieddarbus aizstāt ar identiskiem vai līdzvērtīgiem, 
saskaņojot to ar bibliotekāru, vai arī atlīdzināt nozaudēto iespieddarbu 
vērtību divkārtīgā līdz desmitkārtīgā apmērā. 

5.4. Saudzēt inventāru un nenodarīt materiālus zaudējumus RTU. 
5.5. Patvaļīgi neiznest no bibliotēkas  iespieddarbus. 
5.6. Bibliotēkas telpās ievērot kārtību un klusumu, netraucēt citu lietotāju darbu. 
5.7. Paziņot par uzvārda vai dzīvesvietas maiņu kārtējā bibliotēkas apmeklējuma 

reizē. 
5.8. Pārtraucot studijas vai darba attiecības ar RTU, nodot bibliotēkā visus 

saņemtos iespieddarbus. 
 
Izmaiņas darba laikā, aktualitātes un jaunumus skatīt RTU ZB mājas lapā 
www.rtu.lv 
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3. LATVIJAS TAUTSAIMNIECĪBAS IZAUGSMES 
NOSACĪJUMI UN PROBLĒMAS 

 
 Mūsdienās analizējot jebkuras valsts ekonomisko attīstību jāsaprot, ka 

dzīvojam globālā pasaulē un tajā notiekošie procesi tieši vai netieši ietekmē mūsu 
attīstību. Tāpēc vispirms izskatīsim faktorus un nosacījumu kopumu, kuri ietekmē 
jebkuras valsts attīstību. 

3.1. Mūsdienu ekonomiskā izaugsme: faktori, nosacījumi 

 Ekonomikas stabila izaugsme ir galvenā problēma, ar ko jārēķinās visām 
valstīm, jo tikai tāda ekonomika spēj nodrošināt stabilu tautas labklājības 
pieaugumu. 

 Ekonomikas teorijā parasti izdala šādas ekonomikas izaugsmes pamatfaktoru 
grupas: 

• dabas faktori, kā arī valsts ģeogrāfiskā atrašanās vieta, derīgo izrakteņu 
kopums; 

• izmantojamās zemes platība, klimats, citi dabas resursi, to kvalitāte un 
apjoms; 

• cilvēkresursi, to daudzums un kvalitāte; 
• kapitāla daudzums un tā kvalitāte; 
• tehnoloģiskais un vadības līmenis; 
• investīciju apjoms. 
 Tomēr tās lielumu būtiski ietekmē pieprasījuma apjoms, tā dinamika, arī  

patērētāju prasīguma līmenis. Šī problēma ir ļoti būtiska nelielām valstīm, ar 
nelielu iekšējo tirgu, jo tas daudzos gadījumos apgrūtina efektīvas ražošanas 
izveidošanu, ko ir iespējams pārvarēt, organizējot konkurētspējīgu ražošanu 
eksportam. To sāk saprast arī Latvijas uzņēmēji. 

 Jāatzīmē, ka ekonomisti aizvien vairāk uzmanības pievērš institucionālo 
nosacījumu lomai ekonomikas attīstībā, jo, kā rāda pieredze, daudzas Āfrikas, 
Latīņamerikas valstis, arī Krievija, neskatoties uz lieliem dabas un cilvēku 
resursiem, nav spējušas panākt ievērojamu izaugsmi salīdzinājumā ar citām valstīm 
ar nelielu resursu apjomu. Kādi tad ir būtiskākie institucionālie nosacījumi: 

• sabiedrības stabilitāte un spēja izvirzīt vienotu mērķi; 
• valstī valdošās tradīcijas, reliģija un ierašas; 
• cilvēku psiholoģija un pieredze darboties tirgus ekonomikas apstākļos; 
• valsts ekonomiskā un sociālā politika un tās realizācijas mehānisms. 

Mūsdienās ekonomisko izaugsmi jūtami ietekmē tādi faktori kā: 
• dabas resursu izsīkums, sākot ar fosilajiem energoresursiem un beidzot ar 

dzeramo ūdeni; 
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• ar gaisa sasilšanu saistītās klimatiskās izmaiņas, ledāju kušana un ūdens 
līmeņa paaugstināšanās, kas var radīt lielu sauszemes teritoriju applūšanu un 
līdz ar to strauju iedzīvotāju migrāciju utt.; 

• pretrunīgā demogrāfiskā situācija dažādās valstīs: attīstītajās valstīs vērojama 
sabiedrības novecošanās, kā rezultātā ekonomiskās izaugsmes iespējas 
samazinās, tāpēc aizvien grūtāk būs uzturēt sasniegto labklājības līmeni, bet 
daudzās attīstošās valstīs vērojams straujš iedzīvotāju skaita pieaugums, 
pārsniedzot šo valstu iespējas radīt jaunas darbavietas un nodrošināt 
iedzīvotājus ar pienācīgu iztiku, izglītību un medicīnas pakalpojumiem;   

• vadošo attīstošos  valstu - Ķīnas, Indijas un Brazīlijas - izaicinājums 
ekonomikas jomā attīstītajām vadošajām lielvalstīm. 

 Valsts ekonomiskā izaugsme saistīta arī ar situāciju un tendencēm pasaules 
saimnieciskajā un politiskajā sfērā. Analīze rāda, ka gan lielās, gan mazās valstis 
sekmīgi attīstās, jo tās pratušas iekļauties pasaules saimnieciskajā apritē. Praktiski 
tas nozīmē, ka tās soli pa solim iemācījušās ražot konkurējošu preci vai 
pakalpojumus, sākot no vienkāršākas un pakāpeniski pārejot uz aizvien sarežģītāku 
ražošanas un pakalpojumu sfēru, iekarojot savu vietu pasaules tirgū. 

 Visu šo valstu valdības ir pratušas organizēt savu saimniecību, izmantojot 
ilglaicīgu stratēģiju, ko tās mērķtiecīgi realizējušas, izmantojot pat tādas metodes, 
kas varbūt nav pieņemamas pēc mūsdienu demokrātisko valstu kritērijiem.  

3.2. Latvijas tautsaimniecība pēc neatkarības atgūšanas 

Latvija pēc neatkarības atgūšanas iekļauta pārejas jeb tranzīta ekonomikas 
valstu grupā. Pārejas ekonomikas valstu pamatuzdevums un mērķis ir panākt 
sabiedrības dinamisku attīstību visās jomās, tuvinot tās Rietumu demokrātiskajām 
valstīm. Šī pāreja aptver ekonomiskās, sociālās un politiskās sistēmas 
reorganizāciju un pārorientēšanos uz tirgus ekonomiku, kā arī demokrātiskas 
sabiedrības veidošanos. Attīstība ir saistīta ar šo procesu norises ātrumu un to, kā to 
pieņem dažādas  sociālās grupas, kā arī ar izmaiņām un reālo situāciju pasaules 
ekonomikā un politikā. Attīstības tempus nosaka visu šo nosacījumu kopums. 
Vislabvēlīgākā situācija veidojas, ja tie darbojas vienā virzienā, kas reālā dzīvē ir 
visai rets gadījums. 

Katras valsts attīstības tempus nosaka tas, kā veidojas šo nosacījumu 
mijiedarbība konkrētajā laika periodā. Tomēr noteicošā loma ir nosacījumu 
kopumam un to izmantošanas efektivitātei katrā valstī, ņemot vērā tās reālo 
situāciju, tendences pasaules saimnieciskās un politiskās dzīves attīstībā. Bet 
efektivitāte ir saistīta ar visu nosacījumu un faktoru kopuma pareizu izvērtēšanu, 
ņemot vērā to nozīmi attīstības procesā. 
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Noteicošā loma ir ekonomikas dinamikai, jo strauja tās izaugsme rada 
labvēlīgus nosacījumus sociālai un politiskai attīstībai, sabiedrības 
demokratizācijas procesam. 

Analizējot Latvijas ekonomikas attīstību pēc neatkarības atgūšanas var 
izdalīt šādus posmus: 

• no neatkarības atgūšanas līdz 2000. gadam; 
• no 2000. gada līdz iestāšanās ES 2004. gada maijā; 
• attīstība līdz ekonomiskajai krīzei 2008. gadā; 
• ekonomiskā krīze un pēckrīzes periods. 
Pēc neatkarības atgūšanas un pārejot no centralizētās plānveida ekonomikas uz 

tirgus ekonomiku, bija jāveic virkne tādu pasākumu kā privatizācija un 
denacionalizācija, cenu reforma, nacionālās valūtas ieviešana, nodokļu sistēmas 
izveidošana, jāveic tautsaimniecības struktūras pārveidošana atbilstoši jaunajai 
situācijai, kas bija līdzīga tai, kad 1918. gadā izveidojās neatkarīga Latvijas valsts. 
Kā norāda tā laika ievērojamais ekonomists A. Ceihners: „Ar atdalīšanos no 
Krievijas ... ,palikdama par patstāvīgu valsti, Latvijas tautsaimniecība tika nostādīta 
pavisam jaunu uzdevumu priekšā... Latvijas rūpniecībai bija iespējams strādāt, 
galvenokārt vairs tikai iekšzemes tirgum.” Bet bija arī būtiska atšķirība, jo 
saglabājās privātais īpašums, tirgus mehānisms un cilvēki psiholoģiski bija gatavi 
strādāt un veidot jaunu Latvijas tautsaimniecības struktūru neatkarīgā valstī. 
Jāatzīmē vēl viena kopēja iezīme: abos Latvijas neatkarības periodos notika pāreja 
no lielražošanas  rūpniecībā un lauksaimniecībā uz mazu un vidēja lieluma 
uzņēmējdarbību. Rūpniecībā to var uzskatīt par objektīvu procesu tā laika situācijā, 
bet lauksaimniecībā daļēji tas notika agrārās reformas rezultātā, kad lielās muižu 
saimniecības tika sadalītas jaunsaimniecībās, un būtībā tas notika, pēc dažu 
zinātnieku domām, ne tik daudz ekonomisku, bet vairāk nacionālu, sociālu un 
politisku apsvērumu dēļ. 

 Kaut gan neatkarības atjaunošana un reformas notika mierīgā ceļā, tomēr no 
saimnieciskā viedokļa tas izraisīja IKP samazināšanos 1993. gadā gandrīz par 50%, 
salīdzinot ar 1990. Gadu, un bezdarbu, kā jaunu parādību, ko vidējā un jaunākā 
paaudze iepazina un bija par to lasījusi mācību grāmatās, vai dzirdējusi no vecākās 
paaudzes cilvēkiem. Protams, šādam kritumam bija savi objektīvi iemesli, bet kā 
norāda G. Rungainis: „Tirgus ekonomikas atjaunošana 90. gadu sākumā notika 
dažbrīd ļaunprātīgi, dažbrīd nemākulīgi un nezināšanas, neizpratnes dēļ 
deindustrializējot valsti, masveidā iznīcinot industrijas un industriālo bāzi, 
nesaprotot attīstīto valstu ekonomikas funkcionēšanu, labklājības rašanos un 
ilgtermiņa nodrošināšanas dziļākos un neredzamos mehānismus.” 

 Par šo neizpratni liecina tā laika politiķu izteikumi. Tā, piemēram, bijušais 
ekonomikas ministrs O. Kehris uzskatīja, ka „..Latvijā divu gadu laikā industriālās 
ražošanas kritums ir ap 40%, kas jāuzskata par normālu un pat nepieciešamu 
rādītāju ... nekādā gadījumā prioritāte nedrīkst būt ražošanas attīstībai vispār”. 
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 Mazliet maigāk par to izsakās bijušais premjers V. Krištopāns: „Pirmkārt, 
mums jāatsakās no ilūzijas, ka Latvija šodien varētu izdzīvot tikai no ražošanas. 
Rūpniecības un lauksaimniecības modernizācijai nepieciešami lieli 
kapitālieguldījumi, bet atdeve gaidāma tikai pēc ilgāka laika un pa pilienam. 
Finanšu servisā panākumi ir daudz ātrāki, turklāt šīs nozares neprasa ieguldīt lielus 
naudas līdzekļus tās attīstībai.”  

 Tāpat jāatzīmē, ka daļai politiķu bija uzskats, ka rūpniecībai likvidējoties, 
migranti no Latvijas aizbrauks. Tomēr, ņemot vērā, ka tautsaimniecības galvenajās 
ražošanas nozarēs, izņemot lauksaimniecību un mežsaimniecību, kā speciālisti un 
uzņēmuma vadītāji galvenokārt bija nelatvieši, tad viņu pieredze ražošanas procesu 
vadīšanā sekmēja to, ka daudzi no viņiem veiksmīgi adaptējās jaunajos tirgus 
ekonomikas apstākļos, jo daļai bija kontakti gan rietumos, gan austrumos. No šī 
viedokļa situācija veidojās līdzīgi kā pirmajā Latvijas neatkarības periodā. 

 Šāda negatīva pieeja ražošanas sektora attīstībai nozīmēja būtiskas izmaiņas 
tautsaimniecības struktūrā, un 2000. gadā preču ražošanas sektora īpatsvars IKP 
bija 29,8%, bet pakalpojumu sektora – 70,2%, salīdzinot ar 1990. gadu, kad 
situācija bija pretēja. Šis process turpinājās, un 2008. gada ražošanas sektora 
īpatsvars IKP bija 25,8%, tai skaitā apstrādes rūpniecībai tikai 10,6%. Šāda pieeja 
ražošanas sektora attīstībai jūtami ietekmēja Latvijas ekonomiku krīzes periodā, jo 
analīze parāda, ka vieglāk krīzi pārdzīvo valstis, kurās eksistē stiprs 
konkurētspējīgs ražošanas sektors, piemēram, Ķīnā, Polijā u.c. Uz šo vājo Latvijas 
tautsaimniecības vietu norāda arī starptautisko institūciju pārstāvji, no kuriem 
Latvijas valstij nācās aizņemties naudu, lai varētu vieglāk pārdzīvot ekonomisko 
krīzi. Bet parāds ir jāatdod, un to var nodrošināt tikai tādu preču un pakalpojumu 
ražošana, kuras vēlas pirkt ārvalstu pircēji, tas nozīmē, ka lielāka uzmanība jāveltī 
eksporta attīstībai, bet augošas konkurences apstākļos tā ir nopietna problēma. 
Resursu izmantošana ir saistīta ar kapitāla uzkrāšanas iespējām, jo tās pamatā 
nosaka gan dabas resursu izmantošanas iespējas, gan darba ražīguma līmeni. 
Empīriskie pētījumi parāda, ka kapitālieguldījumu daļas palielināšana IKP par 1% 
paaugstina ekonomisko izaugsmes tempu par 0,1%. Kapitāla formēšana 
tautsaimniecībā ir saistīta ar uzņēmēju un valsts investēšanas iespējām. Tā kā šīs 
iespējas ir ierobežotas, tad ekonomikas attīstības iespējas saista ar ārvalstu 
investīciju piesaisti. Ja pirmajā attīstības periodā ārvalstu investīcijas ienāca 
privatizācijas periodā, tad pašlaik galvenokārt tie ir ES fondu līdzekļi, kuri tiek 
izmantoti daudzu aktuālu jautājumu risināšanai sociālajā jomā, augstākās izglītības 
sfērā, lauksaimniecības, vides uzlabošanā un citās. Bet šie līdzekļi netiek pilnā 
mērā izmantoti ražošanas sektora attīstībai, un tas saistīts gan ar Latvijas uzņēmēju 
nepietiekamo iniciatīvu, gan ES institūciju birokrātiskajām prasībām. Viens no 
galvenajiem faktoriem, kas spēj ietekmēt ekonomikas izaugsmi, ir darba resursu 
daudzums, to kvalitāte un vecuma struktūra.  
 20 gados pēc neatkarības atgūšanas šajā jomā ir notikušas jūtamas izmaiņas gan 
iekšējo, gan ārējo faktoru ietekmē. Parasti, raksturojot Latvijas darbaspēku atzīmē, 
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ka tas ir kvalitatīvs un relatīvi lēts. Liekas, ka šis viedoklis ir koriģējams. To nosaka 
vairāki iemesli: 
• Pasliktinās iedzīvotāju struktūra, t.i., samazinās darbaspējīgā vecuma 

iedzīvotāju skaits, bet palielinās virs darbaspējīgā vecuma; 
• Daļa inženieru un strādnieku strādāja tādās nozarēs kā elektrotehniskā, 

radiotehniskā, transporta mašīnbūve un citas, kas lielā mērā jau pazudušas. 
Tāpēc daļa darbinieku ir atraduši darbu citās nozarēs, vai aizbraukuši no 
Latvijas, bet daļa pa šo laiku ir zaudējusi  kvalifikāciju un spēju strādāt 
mūsdienu ražošanā. Uz to norāda gan uzņēmēji, gan pašvaldību vadītāji, kā arī 
zinātnieki. Tā, piemēram, E. Karnīts 90. gadu beigās norādīja, ka 52% Latvijas 
darbaspēka zināšanas ir par vājām, lai nopietni konkurētu šodienas apstākļos. 
Un tas attiecas arī uz pašreizējo situāciju; 

• Šajā periodā būtiski samazinājies zinātnieku skaits. Daļa zinātnisko darbinieku 
pārgājuši uz citām tautsaimniecības nozarēm, bet citi, tai skaitā tehnisko un 
dabaszinātņu pārstāvji, atraduši darbu ārzemēs; 

• Par pozitīvu tendenci jāuzskata jauniešu vēlmi studēt. Tā, salīdzinot ar 
1993./94.mācību gadu, kad studentu skaits bija 38 tūkstoši, pašlaik to skaits 
pārsniedz 120 tūkstošus. Bet jāatzīmē arī, ka jauniešos zūd vēlme apgūt arodus, 
ka daļa jaunatnes dažādu iemeslu dēļ vispār nemācās. Tāpat nav skaidrs, vai 
daļa sagatavoto jauno speciālistu atbilst darbaspēka pieprasījumam 
tautsaimniecībā;. 

• Latvijai raksturīgs līdzekļu trūkums cilvēku izglītošanai un veselības aprūpei. It 
īpaši šis jautājums saasinājās ekonomiskās krīzes apstākļos, kad valsts budžetā 
šīm sfērām tika samazināti līdzekļi, bet ģimenēm samazinājās ienākumi. Līdz ar 
to samazinājās jaunatnes iespēja izglītoties un konkurētspēja darba tirgū. 

• Situāciju saasina atvērtais  ES darba tirgus, kas rada jūtamu darbaspēka 
emigrāciju; 

• Trūkst cilvēku, kuri spētu iesaistīties uzņēmējdarbībā un darītu to atbilstoši 
mūsdienu prasībām. Un to pamatā nosaka ne tik daudz ekonomiskie 
nosacījumi, bet gan vēsturiskie, psiholoģiskie, kad cilvēki galvenokārt bijuši 
darba ņēmēji, bet darba devēji un to tradīcijas tika iznīcinātas okupācijas 
periodā. 
 Analizējot Latvijas dabas faktorus, kā pozitīvi momenti jāatzīmē tās 

mērenais klimats un ģeogrāfiski izdevīgā atrašanās vieta. Mērenais klimats ļauj 
cilvēkiem ražīgi strādāt, nav tādu dabas stihiju kā zemestrīces, vulkānu izvirdumu, 
taifūnu un citu līdzīgu dabas katastrofu. Ir pietiekamas zemes platības, kuras nav 
ekoloģiski piesārņotas, ir labs nodrošinājums ar saldūdeni, kas daudzām valstīm 
rada problēmas. Izdevīgais ģeogrāfiskais stāvoklis pie konkrētiem nosacījumiem 
var dot jūtamu ieguldījumu ekonomikas izaugsmē. 

 Ir daži minerālresursi kā māls, ģipsis, kaļķakmens, grants un smilts, bet 
trūkst tādu izrakteņu kā nafta, ogles, gāze, dzelzsrūda, dārgmetāli u.c., kas virknei 
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valstu dod ievērojamus ienākumus, bet kuri Latvijai ir jāimportē. Vienīgā naudu 
nesošā dabas bagātība ir mežs, kas 2000. gadā deva 37,4% no eksporta ienākumiem 
[4, 28]. Kaut gan ekonomikas lejupslīdes apstākļos koksnes eksports ir 
samazinājies, tomēr meža nozarei ir svarīga nozīme ekonomikas stabilizācijā. 
Zemes izmantošana lauksaimniecības vajadzībām ir ierobežota, jo 
lauksaimniecības produktu tirgus ir ierobežots, ņemot vērā pašreizējos iedzīvotāju 
ienākumus gan Latvijā, gan pasaulē. Tāpēc šajā tirgū valda asa konkurence. Līdz ar 
to jādomā, kā efektīvāk izmantot šo dabas resursu. 

 Iestāšanās ES 2004.gada maijā iezīmēja jaunu posmu Latvijas 
tautsaimniecībā. No vienas puses, tā veicināja ekonomikas straujāku attīstību, bet, 
no otras puses, parādīja Latvijas ekonomikas vājās puses, kuras asi izgaismojās 
ekonomikas lejupslīdes periodā. Tāpēc ik pa brīdim izskan spriedumi, vai vajadzēja 
iekļauties ES. Lai arī ES ir savi trūkumi, tomēr jāpiekrīt K. Kariņa intervijā 
izteiktajai domai: „Latvijai ir tikai viena izvēle – līdz galam integrēties Eiropas 
kopējās struktūrās, tai skaitā valūtas apvienībā. Ja to nedarām, mums nekas cits 
neatliks kā pievienoties Krievijas ekonomikai. Citas izvēles tik mazai 
tautsaimniecībai kā Latvija nav.” 

 Šo domu apstiprina fakts, ka ES ir kļuvusi par Latvijas svarīgāko ārējās 
tirdzniecības partneri. Tās īpatsvars eksportā 2008. gadā bija 73,3%, bet importā – 
75,9%. 

 Latvija jau pirms iestāšanās ES ar tās fondu PHARE, SAPARD un ISPA 
saņēma jūtamu palīdzību ekonomikas attīstībā, bet pēc iestāšanās ES citu 
struktūrfondu ieguldījums Latvijas ekonomikā 2004. – 2006. gada plānošanas 
periodā sasniedza 439,6 mlj. Ls, bet 2007. – 2013. plānošanas periodā Latvijai ir 
iespējams saņemt 6,6 mlj. eiro, tai skaitā 4,62 mlj. eiro ES fondu līdzekļu un 1,988 
mlj. eiro lauksaimniecībai un lauku attīstībai. 

 Arī augstskolu sistēma netiek apieta. Tā tuvākajos gados 17 Latvijas 
augstskolas attīstībā ieguldīs apmēram 100 mlj. latu, no kuriem 85,5 mlj. latu nāk 
no Eiropas Reģionālā attīstības fonda, bet pārējos līdzekļus piešķirs valsts (7,4 mlj. 
Ls) un pašas augstskolas (7,7 mlj. Ls). Arī Rīgas Tehniskā universitāte savai 
attīstībai saņems gandrīz 17 mlj. Ls, bet pa 1,5 mlj. Ls dos valsts un pati 
augstskola. Tāpat bez ES institūciju palīdzības diez vai būtu iespējams aizņemties 
naudas līdzekļus no SVF un PB, lai mīkstinātu budžeta deficīta radītās problēmas.  

 Tāpēc, neskatoties uz dažādiem viedokļiem par Latvijas līdzdalību ES, būtu 
jādomā par to, kā lietderīgāk izlietot finanšu līdzekļus, ko saņemam no dažādiem 
tās fondiem. Jāuzsver, ka to izmantošana, kā rāda pieredze, ir saistīta ar konkrētas 
valsts politiku, un rezultāti ir atšķirīgi. 

 Analizējot situāciju Latvijā, nākas konstatēt, ka līdz šim brīdim nav rūpīgas 
analīzes par mūsu valsts resursu reālo stāvokli, to izmantošanas iespējām, ņemot 
vērā zinātnes un tehnoloģijas attīstību, kā arī pasaules saimnieciskās dzīves 
globalizācijas tendences. Trūkst analīzes, kā šie faktori ietekmēs Latvijas 
ekonomikas izaugsmes iespējas. Atzīstot, ka nepieciešamas būtiskas izmaiņas 
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Latvijas tautsaimniecības struktūrā un pat formulējot prioritārās nozares, nākas 
konstatēt, ka nav skaidri pateikts, uz kādu resursu bāzes to ir iespējams realizēt, un, 
pats galvenais, nav redzamas finanšu plūsmas, kas nodrošinās šīs izmaiņas (sk. 
nacionālās attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam). 
 Svarīgi ir arī institucionālie faktori, un Latvijas ekonomikas stabilizācijā un 
tālākā izaugsmē tie var kļūt par bremzējošu faktoru, ja valsts nespēs vienot visus 
sociālos slāņus, samazināt korupciju, nodokļu un likumu nesakārtotību un arī valsts 
lomas novērtēšanu pārejas periodā. 

 Tāpat jāatzīst, ka Latvijas valdības un politiskās partijas nespēj sabalansēt 
attiecības ar ES un Krieviju, lai pilnībā izmantotu savu ģeogrāfisko stāvokli, kā 
izdevīgu vietu ārvalstu investīcijām, un arī kā noietu tirgu savām precēm un 
pakalpojumiem.  

 Latvijas ekonomikas stabilizācija un tālākā ekonomikas izaugsme, kā parāda 
analīze, XXI gadsimta pirmās desmitgades beigās saskaras ar nopietnām 
problēmām, kuras ir jārisina, lai sekmīgi iekļautos pasaules saimnieciskajā apritē 
un jūtami paaugstinātu iedzīvotāju dzīves līmeni. 
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4. UZŅĒMĒJDARBĪBA UN TĀS NOZĪME 
TAUTSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBĀ 

 
Uzņēmējdarbības un uzņēmēja jēdzienus mūsdienu izpratnē pirmo reizi 

XVIII gadsimtā sāka lietot angļu ekonomists Ričards Kantiljons (1762–1832). Viņš 
uzskatīja, ka uzņēmējs ir cilvēks, kurš darbojas savā īpašumā, gūstot nenoteiktus 
ienākumus, piemēram, zemnieks, amatnieks, tirgotājs. Viņš pērk preces un 
izejmateriālus par noteiktām cenām, bet, par kādām varēs pārdot un kādus 
ienākumus gūt, – to nezina.  

Arī citi ekonomisti vēlāk pievērsās jēdzienu uzņēmējdarbība un uzņēmējs 
formulējumiem. 

Vācu ekonomists Verners Zombarts (1863–1941) uzņēmēju uzskatīja par 
iekarotāju, kas gatavs riskēt, ir ideju bagāts, garīgi brīvs, ar lielu gribasspēku un 
neatlaidību apveltīts organizators un tirgotājs. 

Izcilais austriešu izcelsmes amerikāņu ekonomists Jozefs Šumpeters (1883– 
1950) par ekonomiskā mehānisma attīstības vadošo elementu uzskatīja uzņēmēju 
un viņa centienus izmantot ražošanas faktorus arvien jaunās kombinācijās, ko 
panāk ar inovācijām. Viņš uzskatīja, ka būt uzņēmējam nozīmē darīt ne to, ko visi 
citi, un darīt ne tā, kā dara citi. J.Šumpeters bija pirmais, kas norādīja, ka 
uzņēmējam nav obligāti jābūt īpašniekam. Īpašnieks un uzņēmējs vienā personā 
bija 19. gs. raksturīgs pastāvošais uzskats. Mūsdienās šie divi uzskati bieži ir šķirti. 
Piemēram, jebkura komercbanka nav visa kapitāla īpašniece, ko laiž apgrozībā. 
Bankas īpašums ir tikai pamatkapitāls, kas izveidots, uzņēmumu dibinot un vēlāk 
palielinot. 

Mūsdienās uzņēmēju definē dažādi. 
• Uzņēmējs ir tas, kas pats plāno un organizē ražošanu, īsteno iespēju gūt 

ienākumus, kā arī rīkojas ar iegūtajiem ienākumiem no savas darbības. 
• Uzņēmējs ir cilvēks, kas „no nekā” var radīt dzīvotspējīgu un 

konkurētspējīgu uzņēmumu.  
• Uzņēmējs ir fiziska vai juridiska persona, kas īsteno uzņēmējdarbību. 
• Savukārt jēdzienu uzņēmējdarbība mūsdienās formulē šādi: 
• Uzņēmējdarbība ir darbība, kuras mērķis ir peļņas gūšana, pamatojoties uz 

personīgā izdevīguma un sabiedriskā labuma saskaņošanu.  
• Uzņēmējdarbība ir privātu personu, uzņēmumu un organizāciju ilgstoša vai 

sistemātiska, pašiniciatīvas ierosināta, patstāvīga, savā vārdā uz savu risku 
un mantisko atbildību veikta saimnieciska darbošanās un kapitāla 
ieguldīšana, kas vērsta uz preču ražošanu, realizāciju, darbu izpildi, 
tirdzniecību, pakalpojumiem vai izgudrošanu peļņas iegūšanas nolūkā.  

• Uzņēmējdarbība ir ilgstoša vai sistemātiska, pašiniciatīvas ierosināta 
saimnieciska darbība un kapitāla ieguldīšana, kas vērsta uz preču ražošanu, 
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realizācijas darbu izpildi, tirdzniecību, pakalpojumu sniegšanu, nolūkā gūt 
peļņu.  
 

 Savukārt jēdziens saimnieciskā darbība ir definēts LR Komerclikumā šādi: 
• saimnieciskā darbība ir jebkura sistemātiska patstāvīga darbība par atlīdzību. 

 
 Uzņēmējdarbībai kā saimniekošanas metodei ir šādas galvenās pazīmes: 

• uzņēmēja patstāvība un neatkarība; 
• gatavība uzņemties risku; 
• atbildība par pieņemtajiem lēmumiem un par no tiem izrietošajām sekām; 
• orientācija uz peļņas gūšanu. 

 
 Uzņēmējdarbība ir jebkuras valsts tautsaimniecības pamats. Tās aktivitāte un 
veiksme ietekmē valsts sociāli ekonomisko attīstību un dzīves kvalitāti. Katra 
sekmīga, peļņu nesoša uzņēmuma darbība nodrošina sabiedrībai pozitīvus 
ieguvumus: 

• uzņēmuma piedāvātie produkti un pakalpojumi apmierina sabiedrības 
vajadzības; 

• uzņēmuma īpašnieki gūst peļņu, kuru izmanto uzņēmuma attīstībai un savu 
personīgo vajadzību apmierināšanai; 

• uzņēmums nodrošina sabiedrību ar noteiktu skaitu darbavietu, tādējādi 
samazinot bezdarbu; 

• palielinās iekšzemes kopprodukts, tā rezultātā valstī paaugstinās dzīves 
līmenis. 

 4.1. tabulā dota informācija par Latvijas iekšzemes kopproduktu, kas 
raksturo Latvijas tautsaimniecības attīstību laikā no 1995. līdz 2009.gadam. 
 

4.1. tabula  
Iekšzemes kopprodukts (IK) Latvijā 

Pavisam, tūkst. Ls 

Gadi  Faktiskajās 
cenās  

2000.g. salīdzināmajās 
cenās 

1995 2615074 3658179 
1996 3129239 3790390 
1997 3631879 4106535 
1998 3971199 4303454 
1999 4265004 4443444 
2000 4750756 4750754 
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Gadi  Faktiskajās 

cenās  
2000.g. salīdzināmajās 

cenās 
2001 5219904 5133103 
2002 5758325 5465413 
2003 6392778 5858420 
2004 7434454 6366666 
2005 9059087 7041687 
2006 11171693 7903115 
2007 14779810 8691656 
2008 16188232 8322821 
2009 13082795 6828459 

 
 Aplūkojot 3.1.tabulā doto informāciju redzam, ka līdz 2007. gadam Latvijā 
raksturīgs iekšzemes kopprodukta ikgadējs pieaugums, kas nodrošināja dzīves 
līmeņa strauju pieaugumu, bet, sākot no 2008. gada, vērojams IK (salīdzināmās 
cenās) samazinājums, kas liecina, ka Latvijā iestājusies krīze, jo samazinājušās 
ekonomiskās aktivitātes gandrīz visās nozīmīgākajās tautsaimniecības nozarēs 
(sk.4.2.tab.). 
 

4.2. tabula  
Iekšzemes kopprodukts pa darbības veidiem (tūkst. Ls) 

Faktiskajās cenās 2007.g. 2008.g. 2009.g. 
PAVISAM                                     14779810 16188232 13082795 
Kopējā pievienotā vērtība (bāzes 
cenās) 

13059711 14519687 11788618 

Lauksaimniecība, medniecība un 
mežsaimniecība    

456396 429358 355412 

Zvejniecība     11189 12887 12716 
Ieguves rūpniecība un karjeru 
izstrāde       

53508 59461 56102 

Apstrādes rūpniecība     1487305 1563019 1171433 
Elektroenerģija, gāzes un ūdens 
apgāde    

319205 414122 425831 

Būvniecība  1176886 1309359 780845 
Pakalpojumi       9555222 10731481 8986279 
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Vairumtirdzniecība un 
mazumtirdzniecība; auto, moto, 
sadzīves priekšmetu un aparatūras 
remonts  

2577718 2486086 1792915 

Faktiskajās cenās 2007.g. 2008.g. 2009.g. 

Viesnīcas un restorāni     239646 240922 162669 
Transports, glabāšana un sakari  1334376 1546716 1341884 
Finanšu starpniecība    804501 873250 721698 
Operācijas ar nekustamo īpašumu, 
noma un cita komercdarbība 

2108191 2533381 2354524 

Valsts pārvalde un aizsardzība; 
obligātā sociālā apdrošināšana 

983071 1169859 941219 

Izglītība   611151 744596 679554 
Veselība un sociālā aprūpe  360950 463206 419689 
Pārējie komunālie, sociālie un 
individuālie pakalpojumi   

535618 673465 572127 

 
 Lai uzņēmējam būtu bāze sekmīgas darbības nodrošināšanai, ir nepieciešams 
uzņēmums. 
 Uzņēmums ir organizatoriski saimnieciska vienība, kuru uzņēmējs izmanto 
uzņēmējdarbības veikšanai.  
Pēc lieluma izšķir: 

• mikrouzņēmumus; 
• mazos uzņēmumus; 
• vidējos uzņēmumus; 
• lielos uzņēmumus. 

 Tieši mazie uzņēmumi ir tirgus ekonomikas svarīgākie elementi, 
dinamiskākā un elastīgākā uzņēmējdarbības īstenošanas forma. To pastāvēšana ir 
ekonomiskās vides nepieciešams priekšnosacījums, kas nodrošina preču ražotāju un 
pakalpojumu sniedzēju konkurenci un tirgus attiecību attīstību.  
Mazie uzņēmumi ir spējīgi ātri reaģēt uz pieprasījuma izmaiņām, pārveidot preču 
sortimentu atbilstoši pieprasījuma izmaiņām un nodrošināt augstu darbības 
efektivitāti. Informācija par uzņēmumu skaitu pēc lieluma un tā izmaiņas laikā no 
2005. – 2008. gadam dota 4.3.tabulā. 



 Uzņēmējdarbība un tās nozīme tautsaimniecības attīstībā  

70 

4.3. tabula  
Ekonomiski aktīvās statistikas vienības Latvijā sadalījumā pēc lieluma 

  2005.g. 2006.g. 2007.g. 2008.g. 
PAVISAM                                              115543 126729 134880 136003 
Tirgus sektors                                             109193 119530 128984 128437 
..mikro                                                         95879 105603 113288 113008 
..mazais 10832 11193 12745 12482 
..vidējais                                                                  2125 2363 2546 2546 
..lielais                                                                         357 371 405 401 
Ārpustirgus sektors                                                  6350 7199 5896 7566 

 
 3.3. tabulā dotā informācija parāda, ka tirgus sektorā darbojošos uzņēmumu 
skaits periodā no 2005. līdz 2007.gadam ir pieaudzis, toties 2008. gadā gan 
kopējais skaits, gan mikro un mazo uzņēmumu, kā arī lielo uzņēmumu grupā aktīvi 
darbojošos uzņēmumu skaits ir samazinājies. Te redzama tieša saistība ar IK 
samazinājumu, ko redzējām 4.1. un 4.2. tabulā. 
 Ikviens uzņēmums darbojas noteiktā vidē, kas to ietekmē. Vide nekad nav 
stabila. Uzņēmējdarbības vidi iedala mikrovidē un makrovidē.  
Uzņēmuma mikrovidi veido pats uzņēmums, kā arī subjekti preču un pakalpojumu 
tirgū, kuri tieši vai netieši ir saistīti ar uzņēmuma darbību un tādējādi ietekmē tā 
darbības rezultātus. Mikrovidi var iedalīt divos līmeņos: 

• iekšējā mikrovidē, ko uzņēmums pats veido; 
• ārējā mikrovidē, ko veido preču piegādātāji, patērētāji, konkurenti. 

Makrovide ir nemainīga īslaicīgā, bet mainīga ilglaicīgā periodā. Tā var būtiski 
ietekmēt uzņēmējdarbību. Uzņēmuma makrovidi veido: 

• ekonomiskā vide; 
• valsts un politiskā vide; 
• tiesiskā vide; 
• sociālā un kultūrvide; 
• tehnoloģiskā vide; 
• fiziskā jeb ģeogrāfiskā vide; 
• institucionālā un informatīvā vide. 

Makrovidi raksturo četras galvenās pazīmes, kuras būtiski var ietekmēt jebkura 
uzņēmuma rīcību: 

• nodarbinātības līmenis valstī; 
• inflācija; 
• valsts nodokļu politika; 
• valsts ekonomiskā izaugsme. 
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 Nodarbinātības līmenis valstī ir saistīts ar situāciju darbaspēka tirgū. 
Bezdarbs negatīvi ietekmē uzņēmējdarbību, jo bezdarba pieauguma rezultātā 
sabiedrība mazāk naudas tērē savu vajadzību apmierināšanai, pazeminās 
pieprasījums preču tirgū un uzņēmumiem rodas problēmas ar preču pārdošanu. 
 Inflācijas rezultātā dažas sabiedrības grupas iegūst, piemēram, parādnieki, 
bet citas – cieš zaudējumus, piemēram, noguldītāji, kreditori. Inflācija ietekmē 
patērētāju pirktspēju, kas savukārt negatīvi ietekmē uzņēmējdarbības rezultātus. 
 Valsts nodokļu politika ietekmē uzņēmējdarbību šādi: 

• pieaugot nodokļiem, samazinās peļņas daļa, kas paliek uzņēmumam tajā 
izmantojamo līdzekļu atjaunošanai un dividenžu izmaksāšanai uzņēmuma 
īpašniekiem; 

• samazinās uzņēmuma attīstības iespējas; 
• pieaug preču cenas, kam seko pircēju pieprasījuma kritums; 
• samazinās patērētāju ienākumi, tādējādi patērētāji var mazāk maksāt par 

precēm. 
Valsts ekonomiskā izaugsme paredz nacionālā kopprodukta pieaugumu uz vienu 
valsts iedzīvotāju un attiecīgi iedzīvotāju labklājības līmeņa paaugstināšanos, kas 
veicina pieprasījuma pēc precēm pieaugumu un uzņēmējdarbības attīstību. 

4.4. tabula  
Iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju, Ls 

Gadi 2000.g. salīdzināmajās 
cenās 

1995. 1472 
1996. 1543 
1997. 1688 
1998. 1786 
1999. 1859 
2000. 2002 
2001. 2180 
2002. 2337 
2003. 2519 
2004. 2753 
2005. 3061 
2006. 3454 
2007. 3819 
2008. 3657 
2009. 3028 
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 Kā tas redzams no 4.4. tabulā dotajiem datiem, laikā no 1995. līdz 2007. 
gadam IK uz vienu iedzīvotāju ar katru gadu pieauga, tā radot labvēlīgus apstākļus 
uzņēmējdarbības attīstībai. Citādi bija pēdējos divos gados, kad šis rādītājs 
samazinājās no Ls 3 819 (2007.g.) līdz Ls 3 028 (2009.g.) jeb par 20,7 %. 
Uzņēmējdarbības rezultāti lielā mērā ir atkarīgi no tā, cik labi uzņēmējs izprot vidi 
un cik veiksmīgi prot pielāgoties izmaiņām vidē, kurā viņš darbojas. 
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5. MĀCĪŠANĀS METODIKA 
 
Mūsdienu straujajā informācijas laikmetā svarīgāka kā jebkad agrāk kļūst 

patstāvīgas mācīšanās prasme, prasme mērķtiecīgi un kritiski izraudzīties 
informāciju, pārstrādāt to sev derīgā formā un nepieciešamības gadījumā arī 
iegaumēt. Jebkurš students ir vienreizējs ar to, kā viņš uztver pasauli, kāda ir bijusi 
viņa līdzšinējā mācīšanās pieredze. Viens no šā mācību kursa mērķiem ir veicināt 
mācīšanās apziņu, rosināt mācīšanos kā subjekta darbības pašanalīzi. Izprotot 
mācīšanās mehānismu, iepazīstoties ar mācīšanās teorijām, students spēs izprast arī 
savas mācīšanās problēmas un izraudzīties tās mācību metodes, kas sekmētu viņa 
mācīšanās prasmju pilnveidi. 
     Izpratne par dažādām mācību teorijām var palīdzēt studentam labāk novērtēt 
viņa paša dominanti un saprast, kādi faktori varētu sekmēt mācīšanās 
produktivitāti. Mācīšanās rezultativitāte ir atkarīga no katra indivīda personīgās 
ieinteresētības, viņa vēlmes izzināt un gribas īpašībām, no viņa prasmes 
sadarboties. Mācīšanās rezultātus ietekmē arī mācīšanās ārējie nosacījumi, t.i., 
mācību procesa organizācija, mācību fiziskā un psiholoģiskā vide, docētāja 
izraudzītās mācību metodes. 
Lai dotu studentam iespēju kritiski izvērtēt līdzšinējo mācīšanās prasmi un 
izvēlēties racionālākās mācīšanās stratēģijas studiju procesā, svarīgi ir izprast 
mācīšanās būtību, sava dominējošā uztveres un atmiņas tipa lomu efektīvās 
mācībās. Studiju laikā autonomā mācīšanās kļūst par svarīgu nosacījumu 
sasniegumiem mācībās. Tālab ir svarīgi orientēties dažādu didaktisko skolu 
daudzveidīgajā mācīšanās interpretācijā, pārdomāt mācīšanās būtību un likt lietā 
jauniegūtās zināšanas un prasmes. 
 
Kursa mērķis 
Kursa mērķis ir sniegt ieskatu daudzveidīgās mācīšanās stratēģijās atkarībā no 
mācību uzdevuma rakstura, nolūka un katra studenta individuālajām izziņas 
procesu īpatnībām. 
Aktīvi piedaloties lekcijās un veicot piedāvātos patstāvīgos darbus kursa ietvaros, 
studentam vajadzētu: 
• izprast mācīšanās būtību; 
• pamatot atšķirīgās pieejas mācīšanās procesam; 
pārzināt savu uztveres un atmiņas tipu dominanti (VAK ); 
• raksturot smadzeņu pusložu specifiskās funkcijas mācībās un noteikt savu 
dominanti (sk. 1. pielikumu); 
• prast noteikt sev raksturīgāko mācīšanās stilu un izraudzīties tam piemērotākās 
stratēģijas (sk. 1. pielikumu); 
• izprast informācijas ieguves, tās apstrādes un saglabāšanas modeli, kā arī 
izvēlēties stratēģijas informācijas ilgstošai iegaumēšanai; 
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• prast izraudzīties atkarībā no lasīšanas nolūka piemērotāko lasīšanas 
stratēģiju; 
• prast konspektīvi pierakstīt lekcijas, kā arī konspektēt mācību literatūru. 

5.1. Mācīšanās būtība 

Viens no mācību kursa "Mācīšanās metodika” pamatjautājumiem ir mācīšanās 
darbības atšķirīgie skaidrojumi atkarībā no izziņas būtības izpratnes. Pētīt izziņas 
būtību nozīmē pētīt garīgos procesus, kuri nav novērojami tiešā ceļā. Tomēr 
pēdējos gados eksperimentālās psiholoģijas speciālisti ir daudz paveikusi šo garīgo 
norišu pētīšanā. 
Seši svarīgākie mācīšanās procesa skatījumi: 
1. Informācijas apstrādes modelis, kur līdzīgi datora darbošanās modelim tiek 
aprakstīts, kā zināšanas par pasauli tiek iegūtas, uzglabātas un atsauktas atmiņā no 
atmiņas krātuvēm. Šajā modelī svarīgi ir apgūt daudzveidīgās mācīšanās stratēģijas, 
kas palīdz saglabāt un atsaukt atmiņā nepieciešamo informāciju (sk. 1. shēmu). 
2. Mācīšanās, kuras rezultativitāti nosaka metakognitīvās prasmes: prasme 
orientēties savās mācīšanās stratēģijās, analizēt tās un apzināti pilnveidot. 
3. Mācīšanās modelis, kas balstās uz kognitīvi aktīvu prātu. Skolotājs liek lietā 
speciāli izraudzītus izziņas darbības aktivitāti rosinošus paņēmienus. 
4. Konstruktīvisma viedoklis, kas uzlūko prātu kā aktīvu esamību, kas meklē 
būtisku nozīmi apkārtējās pasaules informācijā un cenšas šo informāciju asimilēt 
un akomodēt1, lai konstruētu savas zināšanas. Saskaņā ar šo viedokli prāts nerada 
vienkārši ārējās pasaules reprodukciju. Nenotiek arī skolotāja vai grāmatu sniegtās 
informācijas pārnesums uz skolēnu prātiem. Cilvēks neatveido iegūto informāciju 
tieši; viņš to vienmēr pārveido personiski derīgā formā. Viņš mācībās meklē 
subjektīvo jēgu. 
5. Piektais skatījums, ka mācības ir problēmu risinājumi. To pamatā ir pretrunas 
starp agrāk zināmo un nezināmo, kas mudina iegūt zināšanas, lai atrisinātu 
agrāk nesastaptu problēmu. 
6. Sociālo konstruktīvistu atziņu pamatā ir uzskats, ka mācīšanos raksturo tās 
situatīvā daba. Tāpēc nozīmīga ir vide, kurā zināšanas tiek apgūtas. Zināšanas 
netiek vienkārši apstrādātas un konstruētas no dzīves atrautā veidā. Tās attīstās 
sabiedriskā vidē un allaž saglabā šīs sociālās vides iezīmes. Tas, ko cilvēki mācās, 
dziļi sakņojas sabiedriskajās attiecībās un fiziskajā vidē, kurā notiek mācīšanās. 
Tāpēc var uzskatīt, ka mācīšanās ir situatīva. Uzsverot domāšanas un mācīšanās 
sociālo kontekstu, priekšplānā izvirzās mācīšanās nepieciešamība sadarbības 
apstākļos. Mācīšanās grupā, kur katrs ir līdzvērtīgs sadarbības partneris kopīga 
mācību uzdevuma veikšanai. 

                                         
Asimilācija - process, kurā jauni jēdzieni vai pieredze tiek pielāgota un iekļauta jau esošajā izziņas struktūrā; 
Akomodācija - esošo izziņas struktūru izmaiņa un pielāgošanās, lai spētu izprast jaunos jēdzienus, pieejas. 
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1. uzdevums. 
• Pārlasiet vēlreiz daudzveidīgos skatījumus uz mācīšanos, padomājiet, kuram no 
viedokļiem Jūs pievienojaties! 
• Izrakstiet katras teorijas atslēgas vārdus un uzzīmējiet pārskata shēmu! 
• Salīdziniet iepriekš minētās mācīšanās izpratnes un mēģiniet rast kopīgo ideju 
visās pieejās! 
Šie atšķirīgie izziņas darbības (mācīšanās) skatījumi, kuros tomēr ir daudz arī 
vienojošu ideju, veido mūsdienu didaktiskos uzskatus par mācīšanu un mācīšanos. 
Kopīgais visās šajās teorijās ir tas, ka mācīšanās ir cieši saistīta ar refleksiju, t.i., 
spēju paskatīties uz sevi it kā no malas, saskatīt gan to, kas notiek manī mācīšanās 
laikā, gan arī to, kas notiek mijiedarbībā ar ārpasauli. Refleksija ļauj novērtēt savas 
spējas mācīties, kā arī rosina pārdomām par jauniegūtās informācijas subjektīvo 
jēgu. Šādu pārdomu rezultātā rodas arī jauni priekšstati par to, kā jānorit mācībām. 
Pārlasiet vēlreiz daudzveidīgos skatījumus uz mācīšanos, padomājiet, kuram no 
viedokļiem Jūs pievienojaties! 
 
2. uzdevums. 
Papildiniet doto shēmu, saviem vārdiem interpretējot mācīšanās būtību! 
 
Esošās pieredzes izvērtēšana    Jaunas pieredzes apguve 

 
5.1. att. Mācīšanās shēma 
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Mācīšanās ir cikliska posmsecīga darbība 
 

Informācijas uztvere un iegaumēšana  
notiek saskaņā ar zināšanu  
apguves mehānismu: 

• ievirze informācijas  uztverei 
• uztvere 
• nostiprināšana 
• apkopojums/ pārstrāde 
• iegaumēšana 
 
 
 
Mācīšanās caur sajūtam 
Sajūtas ir atsevišķu īpašību atspoguļojums, kas rodas priekšmetiem, parādībām 
tieši iedarbojoties uz sajūtu orgāniem. Sajūtas - objektīvās pasaules subjektīvs 
attēls.  
Informāciju par apkārtējo pasauli cilvēki saņem ar piecām sajūtām jeb maņām 
(redzi, dzirdi, tausti, ožu un garšu). Uztvere savukārt ir priekšmetu, parādību 
atspoguļojums to īpašību un daļu kopumā un brīdī, kad priekšmeti un parādības 
tieši iedarbojas uz sajūtu orgāniem.  
Arī uztvere ir objektīvās pasaules subjektīvs attēls. Tā ir atkarīga no subjekta 
īpatnībām: zināšanām, vajadzībām, interesēm, iepriekšējās pieredzes. Katram 
cilvēkam kāds no uztveres veidiem dominē. Citiem dominē vizuālā (redzes), citiem 
– audiālā (dzirdes), citiem savukārt – kinestētiskā (kustību, izjūtu). Kaut arī 
informācijas apstrādē smadzenes var izmantot jebkuru no piecām maņām, mācībās 
dominē vizuālā, audiālā un kinētiskā uztveres sistēma. Saīsināti to var apzīmēt ar 
VAK. Tas, ka cilvēkam viena no uztveres sistēmām dominē, nenozīmē, ka viena 
sistēma ir labāka par citu. Ir gūti izskaidrot, kāpēc viens nespēj iztēlē redzēt 
spilgtas, krāsainas ainas, cits turpretī saklausa spilgtas, skaidras skaņu asociācijas 
vai arī spēj izjust spēcīgas emocijas, kas saistītas ar kādu vietu.  
Kaut arī dominante uztveres sistēmā saglabāsies, ir iespējams attīstīt arī citas 
uztveres sistēmas. 
Dominanto uztveres sistēmu var noteikt pēc vairākām pazīmēm. Tālāk dots īss 
pārskats, kas palīdzēs Jums noteikt savu uztveres dominanti. 
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5.1. tabula  
Izpausmes 

jomas 
Vizuālā Audiālā Kinētiskā 

1 2 3 4 
Mācīšanās Mācās skatoties, 

vērojot 
demonstrējumus, 
attēlus, zīmējot 
grāmatas vai 
konspekta malās 
piktogrammas 

Mācās caur verbālu 
instrukciju, 
klausoties citus vai 
arī sevi (skaļi atkārto 
vielu), lekcijas 
ieraksta diktofonā un 
vēlāk klausās 

Mācās darot, tieši 
iesaistoties, 
manipulējot ar 
priekšmetiem 

Lasīšana Patīk apraksti, lasot 
tos iztēlojas; lasot 
intensīvi 
koncentrējas 

Patīk dialogi, lugas; 
izvairās no 
aprakstiem, 
vienaldzīgi pret 
ilustrācijām, lasot 
kustina lūpas vai 
murmina līdzi 

Patīk stāsti, kuri 
sākas ar spraigu 
darbību, lasot 
izdara nelielas 
kustības (dīdās), 
nav īpaši aizrautīgi 
lasītāji 

Pareizrakstība Vārdus atpazīst to 
veselumā, it kā 
fotografē tos. Redz 
vārdu, pirms to 
uzraksta 

Rakstot runā līdzi un 
lieto skaņošanas 
metodi. Dzird vārdu 
pirms tā rakstīšanas 

Raksta vārdus pēc 
izjūtas 

Rokraksts Tieksme pēc 
pilnības, raksts glīti 
izkārtots, pievērš 
lielu nozīmi 
noformējumam 

Raksta un runā, 
glītraksts sagādā 
problēmas, jo raksta 
it kā viegli 
pieskaroties papīram 

Raksta piespiežot 
rakstāmo, patīk, ja 
var rakstīt 
lielākiem burtiem. 
Raksts ritmisks ar 
uzspiedumiem un 
palīglīnijām 

Atmiņa Atceras sejas, bet 
neatceras vārdus: lai 
atcerētos, izmanto 
piezīmes, konspektē 

Atceras vārdus, bet 
neatceras sejas; 
atceras, daudzkārt 
skaļi atkārtojot vai 
klausoties ierakstu 

Atceras darbības, 
nevis to, ko ir 
dzirdējuši vai 
redzējuši 

Iztēle Iztēlojas vietas, 
norises. Redz sevi 
darbojamies. Iztēlē 
redz visu detalizēti, 
spilgti 
 

Iztēlē dzird skaņas, 
dialogus 

Iztēle nav īpaši 
raksturīga, Iztēle 
saistīta ar kustībām 



 Mācīšanās metodika  

78 

5.1. tab. turpinājums 
1 2 3 4 

Problēmu 
risināšana 

Iepriekš apdomā un 
izplāno; organizē 
domu, izliekot to uz 
papīra 

Izrunā problēmas, 
izmēģina verbāli, it 
kā iekšēji ar sevi 
sarunājoties 

Metas problēmu 
risināšanā tīri 
"fiziski", daudz 
nedomājot un 
nerunājot 

Rīcība 
starpaktivitāšu 
periodā, esot 
bezdarbībā 
(piem., 
gaidot) 

Vērīgi skatās, atrod 
objektu, ko novērot; 
zīmē kaut ko, švīkā 
papīru 

Dungo pie sevis; 
iekšēji sarunājas ar 
sevi vai citiem 

Kustas, staigā vai 
šūpojas krēslā, 
šūpo kājas vai sēžot 
izdara kustības ar 
pirkstiem 

Emociju 
izrādīšana 

Izrāda emocijas, 
variējot acu 
skatienu, mīmiku 

Skaļi pauž prieku vai 
sašutumu, variē 
balss skaļumu un 
toni 

Ķermeņa valoda 
izsaka emocijas: 
apkampieni, 
palēcieni utt. aiz 
prieka vai arī 
sadudzis,nolaistiem 
pleciem aiz bēdām 

Saskarsme Kluss; kļūst 
nepacietīgs, ja 
ilgstoši kaut kas 
jāklausās; vārdus 
lieto saskarsmē visai 
neatraisīti. Labprāt 
izmanto rakstisko 
formu 

Labprāt iesaistās 
sarunās. Klausās 
ieinteresēti, bet 
nevar vien sagaidīt 
iespēju pašam 
iesaistīties sarunā. It 
kā izbauda valodas 
skanējumu 

Sarunājoties 
žestikulē, it kā 
meklē tuvību ar 
sarunas partneri, 
stāvot tam cieši 
līdzās; zaudē 
interesi, ja sarunas 
partneris iegrimst 
sīkumos 

5.2. Informācijas uztveres un saglabāšanas pamatprincipi 

1. Skaidri formulēt izziņas mērķi: 
• ko es gribu sasniegt; 
• kādam nolūkam; 
• kas  šajā informācijā ir pats svarīgākais. 
2. Vispusīgi un intensīvi likt lietā analizatorus: 
• mēģiniet izmantot savu dominējošo uztveres veidu (VAK); 
• darbā ar tekstu centieties aiz vārdiem saskatīt tēlus (redzes ainas); 
• centieties šo informāciju fiksēt (konspektēt, grafiski atainot); 
• reproducējiet to saviem vārdiem. 
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3. Centieties šo uztveres procesu padarīt pēc iespējas interesantāku (piemēram, 
zīmējiet, radiet smieklīgas asociācijas). 
 
Koncentrēšanās - svarīgs mācīšanās nosacījums 
Psiholoģijā par koncentrēšanos sauc apziņas virzību izlases veidā uz izziņas 
priekšmetu. Notiek būtiskās, nozīmīgās intonācijas izdalīšana, uz ko tad arī tiek 
koncentrēti visi izziņas procesi. Kā apzināti vadīt koncentrēšanos? 
Momenti, kad novērotais objekts, parādība it kā ir izsmelts, tā atveidojums vairs 
nevar tikt pilnveidots – koncentrēšanās beidzas. Tāpēc jācenšas ikreiz uz šo 
parādību lūkoties it kā no citas puses, atklājot aizvien jaunas pazīmes. 
Koncentrēšanās pamatprincipi: 
1. Uzmanības pievēršana būtiskajam, cenšoties saskatīt aizvien jaunus aspektus, 
pazīmes, īpašības, sakarus. 
2. Vadīt un virzīt savu uzmanību tikai uz izziņas objektu. 
3. Nenostiprināt nebūtisku informāciju (esat to varbūt uztvēruši, bet centieties 
neļaut tai iespiesties atmiņā). 
4. Uztverto nebūtisko informāciju tūdaļ (20 sekunžu laikā) centieties "izspiest", 
uztverot jaunu (vēlams būtisku) informāciju. 
 
Lasīšanas stratēģija atkarībā no lasīšanas nolūka 
Neatkarīgi no tā, ko mēs lasām, vienmēr pastāv lasīšanas nolūks. Tas tad arī 
nosaka, kā katrā gadījumā būtu jālasa. Šodienas aizņemtībā grūti ir iedomāties 
studentu, kurš lasītu bezjēdzīgi – vienkārši tāpat. 
Pastāv seši galvenie lasīšanas nolūki: 
• Uzzināt kaut ko jaunu; 
• Atrast svarīgus faktus; 
• Rast atbildi uz kādu jautājumu; 
• Dot izlasītajam vērtējumu; 
• Likt lietā iegūtās zināšanas; 
• Prieka pēc. 
 
Kā lasīt ātrāk un mērķtiecīgāk ? 
Pirmkārt, būtu jāpārskata virsraksti, apakšvirsraksti, rindkopu pirmie teikumi, lai 
noteiktu, par ko būs runa. Tad jāpievērš uzmanība vārdiem, kuri norāda, kam 
pievērst uzmanību, ko palaist garām, kad īpaši koncentrēties. Ieraugot tādus vārdus 
kā "tāpat", "turklāt", "vēl jo vairāk", zināsiet, ka nekas jauns nesekos, tāpēc 
turpmāko var lasīt visai ātri. Savukārt tādi vārdi kā "savukārt", "neraugoties uz", 
"taču", "nekad", "bet" un tamlīdzīgi brīdina par to, ka sekos informācija, kura 
papildina iepriekšējo vai arī ir pretrunā ar to. Nekādā gadījumā nepalaidiet garām 
tādus vārdus kā "nobeiguma", "jāsecina, ka","tādējādi", "tā rezultātā", "tāpēc", it 
īpaši tad, ja laika pietiek tikai, lai pārskatītu mācību teksta galveno domu, 
pamatatmiņas pirms ieskaites vai eksāmena. Tādā veidā gūsiet kopsavilkumu, kā 
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arī atsauksiet atmiņā iepriekš mācīto, neurbjoties vēlreiz cauri visam tekstam. 
Biežāk izmantojiet trīs lasīšanas veidus: • Ātra lasīšana uzziņu iegūšanai, ja 
nepieciešams atrast konkrētu atbildi uz noteiktu jautājumu. 
• Kritiska lasīšana, lai konstatētu idejas un jēdzienus. Šai gadījumā nepieciešama 
dziļa analīze, atkārtota atgriešanās pie jau izlasītā. 
• Izklaides vai estētiskā lasīšana, lai atpūstos vai izbaudītu autora stilu, rakstnieka 
meistarību. 
Izlasītā izpratni nosaka lasītāja mērķtiecība. Pasīvi lasot, mēs daudz neko 
neatceramies no izlasītā, nemaz nerunājot par izpratni. Tāpēc būtu jālasa aktīvi, 
iesaistot gan prātu, gan jūtas, nevis bezkaislīgi pāršķirot lapu pēc lapas. Aktīvs 
lasītājs iesaistās faktu, domu vai atziņu uztveršanā un izvērtēšanā, un šī informācija 
tiek ne tikai uztverta, bet arī saglabāta. 
ASV skolās jau gadsimta vidū ieviesa lasīšanas metodi, kuru saīsināti apzīmē 
"SQ3R": Survey (pārskati); Question (jautā); Read (lasi); Recite (atbildi); Review 
(atkārto). 
Pārskati. Pārskatiet visu nodaļu, pievēršot uzmanību galvenajam teikumam, 
apakšvirsrakstiem, iegūstot kopainu. 
Jautā. Uzdodiet sev jautājumus, par ko ir runa. Pārveidojiet apakšvirsrakstus 
jautājumos. 
Atbildi. Tagad atbildiet uz jautājumiem, neskatoties pierakstos vai tekstā. Kad tas 
paveikts, pārejiet pie nākamās nodaļas vai apakšnodaļas. 
Lasi. Izlasiet rūpīgi katru apakšnodaļu un mēģiniet atbildēt uz jautājumiem. 
Pierakstiet savas atbildes, iekrāsojiet, pasvītrojiet, zīmējiet shēmas. 
Atkārto. Atkārtojiet visu vielu. 
 
Uzdevums. 
Pārbaudiet, cik mērķtiecīgi esat lasījuši šo apakšnodaļu, veicot sekojošus 
uzdevumus: 
Nosauciet teksta lasīšanas galvenos nolūkus! 
 
Kādas norādes tekstā palīdz lasīt ātrāk? 
 ______________________________________________________________  
 ______________________________________________________________  
 
Ko nozīmē lasīt aktīvi? 
 ______________________________________________________________  
 ______________________________________________________________  
 
Raksturojiet " SQ3R " metodes būtību! 
 ______________________________________________________________  
 ______________________________________________________________  
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Kā noteikt teksta galveno domu 
Par labu izpratni liecina tas, ka lasītājs spēj noteikt teksta galveno domu, 
vispārinājumu par izlasīto. Izprotot ideju, var orientēties situācijā, analizēt domu 
gājienu, attieksmi, kā arī novērtēt tekstā minēto faktu atbilstību izdarītajiem 
secinājumiem. Tikai tad, kad lasītājs ir izlobījis pamatdomas un idejas, būtu jāķeras 
klāt pie konspektēšanas. 
Katrā rindkopā ir galvenais teikums, kurā pateikts, par ko šajā teksta posmā ir 
runa. Pat tad, ja tas nav pateikts vienā atsevišķā teikumā, to var izsecināt no visas 
rindkopas. Ja galvenais teikums nav atrodams, tad pamatdomu atrast var palīdzēt 
šādi paņēmieni: 
1. Izdomājiet rindkopai apakšvirsrakstu. 
2. Uzrakstiet īsumā, par ko šajā rindkopā ir stāstīts. 
Tomēr gadās lasīt arī sarežģītākas grāmatas, kur galvenā doma ir tā aizplīvurota, ka 
to ir grūti "izlobīt". Tad var piedāvāt teksta izpēti, izmantojot jautājumus: Kas? 
Kad? Kur? Kāpēc? Kā? Kādā veidā? Kas no tā izriet? Vislabākais veids, kā noteikt, 
vai ir atrasts teikums, kurā ir izteikta rindkopas teksta galvenā doma, ir pārveidot to 
jautājumā. Ja rindkopā var atrast atbildi uz izveidoto jautājumu, tad galvenā doma 
ir atrasta. Pēdējais posms ceļā uz jebkuras rindkopas galvenās idejas uztveri un 
atcerēšanos ir konspektēšana. 
 
Mācību vielas konspektēšana, lai iegaumētu  
Konspektējot var izmantot vairākus tradicionālus paņēmienus: 
• Plāna sastādīšana; 
• Teksti pasvītrošana; 
• Galveno tēžu izrakstīšana; 
• Shēmu zīmēšana; 
• Jēdzienu shēmas vai kartes zīmēšana; 
• Ideju kartes zīmēšana. 
Neatkarīgi no tā, kādu konspektēšanas veidu izraudzīsieties, tas vienmēr būs saistīts 
ar atslēgas vārdu un galvenās domas meklēšanu. 
Ja esat radis pasvītrot, tad ieteicams izvēlēties noteiktu krāsu, ar kuru vienmēr 
izcelsiet galvenos teikumus. Izvairieties no skolēnu un studentu vidū izplatītās 
kļūmes - iekrāsot gandrīz visu rindkopu. 
 
Speciālo tekstu konspektēšana prasa iepriekš izplānotu, loģisku pieeju, kā arī 
pakāpenisku lasīšanas metodi. Katra tehniskās grāmatas nodaļa ir pilna idejām, 
terminiem, faktiem. Speciālajos tekstos katru jēdzienu var salīdzināt ar izpratnes 
ķieģelīti: 
Ja nodaļā nav izprasts kāds jēdziens vai paustā doma, nespēsit izprast arī turpmāko. 
Speciālās tehniskās literatūras lasīšanai un konspektēšanai vairāk kā jebkurai citai 
literatūrai ir nepieciešams detalizēts plāns, kurā ieteicams ietvert sekojošus soļus: 
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1. Apgūstiet terminus, kuri nepieciešami vielas izpratnei. Izskaidrojiet tos saviem 
vārdiem. 
2. Iepazīstieties ar teksta uzbūvi (vielas pasniegšanas jeb izklāsta skeletu). 
3. Pārskatiet nodaļu, lai saprastu autora viedokli. Veidojiet jautājumus, lai 
noskaidrotu savu lasīšanas nolūku. 
4. Uzmanīgi, kritiski un analītiski lasiet tekstu. Rakstiski apkopojiet idejas un 
teorijas, kuras jāiegaumē. Atrodiet atbildes uz visiem jautājumiem, kuri rodas pēc 
teksta izlasīšanas. 
5. Māciet kādu citu, izskaidrojot viņam pamatidejas, principus, pieejas, lai 
pārliecinātos, vai esat izpratis un iegaumējis konspektēto.  
Prakse liecina, ka dažkārt konspektēšana rada grūtības, jo pietrūkst prasmes doto 
informāciju pārstrādāt, izklāstīt citiem vārdiem, kā arī atsijāt svaigāko. Lietderīgi ir 
konspektēt tabulas veidā. Tas gan prasa vairāk laika, tomēr tādā veidā darbojoties, 
informācija ilgstoši saglabājas atmiņā un var tikt atsaukta no ilgtermiņa atmiņas 
jebkurā vajadzīgā brīdī. Iedomāsimies, ka studentam ir jāsagatavojas semināram. 
Viņš ir izlasījis ieteikto paragrāfu vairākas reizes iegaumēšanas nolūkā, bet pēc 
dienas secina, ka daudz no lasītā neatceras un citiem neko nespētu pastāstīt.  
Ja teksts ir sarežģīts, daudz jaunu jēdzienu, terminu, tad ieteicams izmantot tā 
saucamo "loģiskās ķēdes " konspektu. 
Strādā ar katru rindkopu. Katrā rindkopā meklē atslēgas vārdus, kas veido 
iegaumēšanas atbalsta punktus loģiskā ķēdē. Īpaši svarīgi ir pārstrādāt doto 
materiālu, to īsi izklāstot saviem vārdiem. Grūtākais šajā pieejā ir izveidot šo 
loģisko savstarpēji saistītās informācijas ķēdi, jo tas prasa augstu teksta izpratnes 
līmeni. 
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5.2. tabula  
Piemērs šādai darbībai 

Atslēgas vārdi Teksta fragments 
saviem vārdiem 

Saikne ar nākamo 
atslēgas vārdu 

1. 2. 3. 
1. Atmiņa komplicēta 
funkcija 

Ir jāatceras, ka atmiņa ir 
sarežģīta funkcija 

Kāpēc? 

2. Informācijas uztvere Atmiņa nav tikai 
informācijas glabāšana 
un atsaukšana, bet arī 
jaunpienākušās 
informācijas uztvere 

Kāda jēga ir uztverei 
atmiņas procesā? 

3. Aktīvs process Uztveres rezultātā notiek 
aktīva informācijas 
meklēšana un atlase 
(mēs paņemam 
vajadzīgo) 

Uztveres īpatnības 

4. Saplūšana ar pagātni Uztvertās informācijas 
saplūšana ar pagātnes 
informāciju sekmē 
jaunās informācijas 
novitātes un nozīmīguma 
atklāsmi 

Jaunās informācijas 
izvērtēšana 

5. Analīze Pretstatot zināmo un 
jaunapgūto, notiek šīs 
informācijas 
izkristalizēšanās, analīze 
(salikšana "pa 
plauktiņiem") 

Kas notiek, ja 
informācija ir 
izkaisīta? 

 
Atkārtošanas loma mācīšanās procesā 
Mācīšanās ir cieši saistīta arī ar atkārtošanu. Atkārtošanas mērķis ir informācijas 
nonākšana ilglaicīgajā atmiņā. Svarīgi ir apgūt racionālākos atkārtošanas 
paņēmienus, lai atkārtošana nenorit stihiski, kad atkārtojumu kvantitāte it kā 
nodrošina atcerēšanās kvalitāti. 
Atkārtošanas pamatprincipi: 
1. Informācijas atkārtošana pirmo 20 sekunžu laikā. 
2. Laika intervālam starp atkārtošanas darbībām jābūt pēc iespējas lielākam, to 
pakāpeniski palielinot. 
3. Mācību viela jāapgūst augstākā līmenī nekā jums šķiet pietiekami. 
4. Iespēju robežās mācību materiāls būtu atkārto kopumā, nevis pa daļām. 
5. Neļaujieties vilinājumam atkārtot mācību materiālu stihiski un vienveidīgi. 
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Svarīgi priekšnosacījumi iegaumēšanas kvalitātei ir: 
• emocionālais fons; 
• pamudinājumu sistēma; 
• pašdisciplīna 
• prasme atrast sev piemērotāko iegaumēšanas paņēmienu. 
Padomāsim, vai spējam atbildēt uz jautājumu – Kā aktivizēt mācīšanos un 
sekmēt atcerēšanos? 
 
Uzdevums. Izlasiet dotos apgalvojumus un papildiniet tos ar atzinumiem no 
savas pieredzes! 
• To veicina kompleksā izziņa. 
• Personīgā pieredze. 
• Koncentrēšanās, uzmanības noturība sekmē izziņas aktivitāti. 
• Mērķtiecīga atmiņas pieslēgšana un savas dominantes noteikšana (VAK). 
• Prasmīga atkārtošana, kas sekmē informācijas sasaistīšanu, sakarību noteikšanu. 
• Pozitīvas emocijas sekmē ne tikai informācijas iegaumēšanu, bet palīdz arī 
produktīvi domāt. 
 

5.3. Ieteicamā stratēģija informācijas vai zināšanu organizēšanai un 

labākai iegaumēšanai 

Lai veicinātu apjēgtas informācijas vai zināšanu saglabāšanu atmiņā, ieteicams 
izmantot daudzveidīgas informācijas pārstrādes stratēģiju:  

• grafiskos organizatorus, piemēram, jēdzienu kartes, Venna diagrammu; 
• informācijas asociatīvu vizualizāciju, piemēram, domu kartes. 

Grafiskie organizatori zināšanu pārstrādei 

Salīdzina un raksturo Ataino jēdzienu hierarhiju

 
5.2. att. Grafiskie organizatori zināšanu apstrādei 
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5.4. Domu kartes un to būtība 

Domu kartes ir tīklveida zīmējumi (parasti uz papīra), kuros uzglabā, sakārto un 
prioritāšu secībā saliek informāciju, izmantojot atslēgvārdus jeb atmiņu ierosinošus 
vārdus un zīmējumus. To veidošanas sistēmu un pamatojumu izstrādājis Tonijs 
Bazens (Tony Buzzan).  
Ilustrācijai daži domu kartes attēli. 

 
 

5.3. att. Domu kartes attēli 
 
Atslēgvārds ir īpašs vārds, ko izraugās vai izdomā kā unikālu norādi uz kaut ko 
svarīgu, kas jāatceras (stimulē kreiso puslodi). 
Efektīvāk ir šos vārdus uzzīmēt, pārvēršot balsta attēlos (efektīvs attēls stimulē 
abas smadzeņu puslodes, kā informācijas avotu izmantojot visas maņas).  
Īpaša nozīme ir tieši atslēgvārdiem, nevis teikumiem, jo 

• Smadzenes dabiski dod priekšroku kopīgo ainu raksturojošiem 
atslēgvārdiem; 

• Tiek šķiests laiks pierakstot, pārlasot, meklējot atslēgvārdus; 
• Attālums vājina asociācijas starp atslēgvārdiem.  

Domu karte balstās uz smadzeņu darbību mācoties, un tā nodrošina iztēles un 
asociāciju stimulēšanu, izmantojot  

• maņas, 
• pārspīlējumus, 
• ritmu un kustības, 
• krāsas, 
• smieklus, 
• attēlus un domu tēlus, 
• skaitļus, 
• vārdus, 
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• simbolus, 
• secību, 
• modeļus. 

Kā veidot domu kartes  
Veidojot domu karti, vispirms jāizlemj, ko vēlas sasniegt (mērķis). Būtību un mērķi 
izsakošs attēls jāveido domu kartes centrā. Jāsagatavo  liela izmēra balts papīrs 
(vēlams kladi, jo domu karte var iznākt tik liela, ka nepieciešams tās turpinājums uz 
citas lapas) un krāsaini rakstāmie. Domu karte būs efektīva tikai tad, ja domāsiet 
attēlos un krāsās, kā arī koncentrēsieties un kļūsiet precīzs un mērķtiecīgs. 
Pēc mērķa izvirzīšanas jāizveido domu kartes „skelets” (pamatidejas – nodaļu 
virsraksti domām), kas tiks attēloti ar kartes zariem. 
T.Bazena ieteikumi domu kartes veidošanai. 
1. Izmantojiet izcēlumus! 

• Kartes centrā vienmēr attēls (koncentrē un piesaista uzmanību). 
• Zīmējiet attēlus viscaur domu kartē. 
• Centrālāis attēls 3 vai vairāk krāsās (stimulē kreativitāti, atmodina 

smadzenes). 
• Dažādi burti, līnijas, zīmējumi (svarīgums). 
• Pārdomājiet izkārtojumu (hierarhija, tukšumi ap ierakstiem).  

2. Veidojiet asociācijas 
• Izmantojiet bultiņas (virza skatienu). 
• Izmantojiet krāsas (vieglāk uztvert, uzlabo atmiņu). 
• Izmantojiet simbolu sistēmu. 

3. Rūpējieties par skaidrību! 
• Novietojiet papīra lapu horizontāli. 
• Rakstiet salasāmi. 
• Uz vienas līnijas izvietojiet tikai vienu atslēgvārdu. 
• Rakstiet tikai drukātiem burtiem (noteiktāku formu vieglāk saglabāt 

atmiņā). 
• Atslēgvārdus rakstiet uz līnijām (palīdzēs smadzenēm saistīt ar pārējo 

domu karti). 
• Savienojiet līnijas ar kartes zariem un tos ar centrālo attēlu. 
• Centrālās līnijas zīmējiet biezākas un izliektas. 
• Ap domu kartes zariem zīmējiet kontūras (rosinās iztēli) un novelciet 

robežas. 
• Padariet zīmējumu pēc iespējas skaidrāku. 

4. Veidojiet domu hierarhiju! Šim nolūkam izmanto līniju biezumu, burtu izmērus 
un krāsas. 
5. Numurējiet! 
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6. STUDIJU DARBA IZSTRĀDĀŠANAS METODISKIE 
NORĀDĪJUMI 

 Metodisko norādījumu mērķis ir dot iespēju studentiem savlaicīgi iepazīties 
ar katram darbam izvirzītajām prasībām, izstrādāšanas un noformēšanas 
noteikumiem un aizstāvēšanas kārtību.  
 Vadoties pēc šiem norādījumiem, jāizstrādā un jānoformē studiju darbi 
(kursa darbi, projekti, referāti u.c.), papildus ņemot vērā katra konkrētā kursa 
prasības. 
 
Studiju darba ieteicamais apjoms – 20-30 lpp. 
Referāta apjoms priekšmetā “Ievads studiju nozarē” ir apmēram 10-15 lpp. 
 
Studiju darbā ietilpst: 

• titullapa; 
• satura rādītājs; 
• ievads; 
• pētījuma izklāsts (pamatdaļa) pa daļām un nodaļām, atbilstoši darba saturam 

izvirzītajām prasībām; 
• secinājumi un priekšlikumi; 
• bibliogrāfiskais saraksts (vai izmantotās literatūras un avotu saraksts); 
• pielikumi (ja tie ir nepieciešami). 

6.1. Ievads 

Ievads ir svarīga darba daļa un tajā jāietver: 
• temata aktualitātes pamatojums; 
• darba mērķis; 
• darba mērķa sasniegšanai veicamo uzdevumu formulējums; 
• darba mērķu un uzdevumu ierobežojumu pamatojums; 
• izmantoto pētīšanas un plānošanas metožu un paņēmienu uzskaitījums; 
• pētījuma un plānošanas periods; 
• literatūras un avotu grupu uzskaitījums. 

 
Piemēram. 

Studiju darba mērķi varētu formulēt šādi: 
“Studiju darba mērķis ir izpētīt X valsts vidi, izanalizēt to ietekmējošos faktorus, no 
tiem izdarīt secinājumus un atklāt potenciālās tirgus iespējas, kā arī izstrādāt 
argumentētus priekšlikumus, kas saistīti ar izvēlētās produkcijas virzības tirgū 
iespējām.“ 
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 Vadoties no izvirzītā mērķa, nepieciešams noteikt tā sasniegšanai risināmos 
uzdevumus. Šie uzdevumi atspoguļo darba galveno saturu un atbilst daļu saturam 
darbā.  
 Turpinot iepriekš aplūkoto piemēru izvirzītā mērķa sasniegšanai, studiju 
darbā risināmie uzdevumi varētu būt šādi, piemēram: 

• izpētīt un analizēt X valsts ārējās vides faktorus, pamatojoties uz literatūru un 
statistikas datiem, lai noteiktu potenciālās iespējas un draudus; 

• veikt SVID analīzi – nosakot, uzņēmuma un izvēlētās produkcijas stiprās un 
vājās puses, kā arī potenciālās tirgus iespējas vai draudus; 

• izstrādāt un argumentēt secinājumus par vidi un priekšlikumus par produkta 
ieviešanas iespējām. 

 Pētījuma metodes ir dažādas, tāpēc ievadā ir jānorāda, kādas konkrēti dotajā 
pētījumā autors izmantos. 
Var lietot, piemēram,  

• kvalitatīvās un kvantitatīvās analīzes metodes; 
• statistiskās metodes: vidējo un relatīvo lielumu, indeksu u.tml. aprēķināšana, 

dinamikas un struktūras analīzes pielietošana;  
• grupēšanas un salīdzināšanas metodes;  
• anketēšanas rezultātu analīze; 
• tabulas un grafiskās metodes u.c.; 
• normatīvo dokumentu, statistisko materiālu un pētījumu apkopošana un 

analīze,  
• empīriskā analīze; 
• praktiskās pētījuma metodes (konkrētā nozarē vai specialitātē).  

Par pētījuma avotiem kalpo: 
• fundamentāli zinātniskie pētījumi,  
• Latvijas Republikas un citu valstu likumi un valdības lēmumi, 
• vispārējā un speciālā literatūra,  
• valsts statistikas dati,  
• periodiskie izdevumi,  
• vēstniecību materiāli,  
• uzņēmējsabiedrību un uzņēmumu nepublicētie materiāli,  
• interneta resursi.  

 Temata ierobežojums nepieciešams, ja dotā darba apjoma ietvaros nav 
iespējams pietiekami dziļi izpētīt visus ar problēmu saistītos jautājumus.  
 Temata ierobežojums var būt saistīts ar analizētās informācijas apjomu, 
piemēram, “Studiju darbā tiek analizēti tikai ar uzņēmuma mārketinga darbību 
saistīti rādītāji un nav vērtēta uzņēmuma ekonomiskā darbība kopumā.”  
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6.2. Darba saturs 

 Pētāmā materiāla izklāsta pamatdaļu iedala daļās. Apjoma ziņā lielas daļas 
lietderīgi sadalīt nodaļās un nodaļas, savukārt, apakšnodaļās. Daļu, nodaļu un 
apakšnodaļu skaits izriet no darba apjoma un satura.  
 Daļai nevar būt tikai viena nodaļa un nodaļai – viena apakšnodaļa.  
 Pamatdaļas uzdevums ir sistematizētā veidā sniegt pētāmās problēmas 
stāvokļa aprakstu, datu analīzi, autora pētījuma rezultātus un secinājumus un 
priekšlikumus. Visās daļās jābūt ilustratīvajam materiālam un/vai aprēķiniem, tās ir 
analītiskās tabulas, attēli, formulas u.tml.  

6.3. Secinājumi un priekšlikumi 

Secinājumi un priekšlikumi ir darba noslēdzošā daļa. Tos jāraksta tēžu veidā un 
jānumurē vai jāizdala ar kādu apzīmējumu.  
Secinājumiem jāatspoguļo svarīgākās atziņas, kas izriet no darbā veiktā pētījuma, 
tie satur atbildes uz ievadā izvirzīto mērķi un uzdevumiem. Secinājumos 
jāpaskaidro veiktā pētījuma praktiskā nozīme un autora personīgais veikums 
uzdevuma risināšanā.  
Secinājumiem jāizriet no darba, un tos nedrīkst pamatot ar datiem un faktiem, kas 
nav minēti darbā. Secinājumos nav pieļaujami citāti no citu autoru darbiem, tajos 
jāatspoguļo tikai studenta paša domas, spriedumi, atziņas. 
Priekšlikumiem jāizriet no darbā veiktajiem pētījumiem un izdarītajiem 
secinājumiem, tiem jābūt konkrētiem un pamatotiem. Priekšlikumos apkopo 
rekomendācijas trūkumu novēršanai vai pozitīvās pieredzes izmantošanai, ja tās 
darbā izvirzītas un pamatotas.  

6.4. Pielikumi 

Darbā pēc izmantotās literatūras un avotu saraksta ievieto pielikumus. Tajos 
var būt aizpildītas dokumentu vai pārskatu veidlapas, statistiskie dati, analītiskie 
aprēķini, aizgūtas tabulas, instrukcijas, metodiskie norādījumi, nolikumi, 
uzskatāmais materiāls u.tml.  
 Pielikumi darba apjomā netiek ieskaitīti, un tos numurē secīgi ar arābu 
cipariem – 1.pielikums, 2.pielikums utt. 
 Ja pielikums izvietots uz vairākām lapaspusēm, tad uz pirmās lapas 
konkrētajā pielikumā raksta, piemēram:  
2.pielikums,  
bet uz katras nākošās raksta – 2.pielik. turpinājums. 
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6.5. Darba noformēšanas noteikumi 

 Darbus noformē datorrakstā uz standarta izmēra lapām (formāts A4 – 
210x297 mm), rakstot darbu lapas vienā pusē.  
 Darba teksta burtu lielums 12 vai 14 punkti (2,5 – 3 mm), (precīzi nosaka 
konkrētā kursa docētājs), rakstības veidam jābūt skaidri salasāmam, piemēram –  
Times New Roman 14,  
intervāls starp rindiņām Single  
Times New Roman 12,  
intervāls starp rindiņām 1,5 lines  
 Darbs jāraksta pareizā literārā valodā bez gramatikas kļūdām, ievērojot 
šādas prasības: 

• izklāstam jābūt precīzam, skaidram, loģiskam, īsam un konkrētam; 
• lapas numurē ar arābu cipariem lapas augšējā labajā stūrī 10-12 mm attālumā 

no teksta pirmās rindiņas.  
• pirmā lapa ir titullapa, otrā – satura rādītājs. Lapas numurs jāraksta sākot no 

ievada lapas, pirms ievada visas lapas tiek skaitītas kopējā lapaspušu skaitā, 
taču numuru uz tām neraksta; 

• citātu, skaitlisko datu, attēlu, tabulu, formulu u.c. izmantošana (pārstāstot 
tās) obligāti norādāma atsaucē. 

Darba saturu un struktūru veido, ievērojot šādas prasības: 
• jaunu domu sāk rakstīt jaunā rindkopā ar atkāpi; 
• jaunu daļu jāsāk rakstīt jaunā lappusē, nodaļas un apakšnodaļas raksta 

iepriekšējā izklāsta turpinājumā; 
• katrai daļai jānorāda kārtas numurs (ar arābu cipariem – 1., 2., 3. utt.) un 

nosaukums; 
• nodaļām (piemēram, 2.1. vai 3.2.) jānorāda ar daļas un apakšnodaļām 

(piemēram, 2.1.2 vai 3.2.4) ar nodaļas numuru saistīts numurs un 
nosaukums; 

• daļu, nodaļu un apakšnodaļu nosaukumiem tekstā precīzi jāatbilst 
attiecīgajiem nosaukumiem satura rādītājā. 

 
Lapām jāatstāj baltas malas.  
Malu izmēri: 

• labajā pusē – 20 mm; 
• kreisajā pusē – 30 mm; 
• augšpusē – 30 mm; 
• apakšpusē – 20 mm; 
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6.6. Tabulas 

 Pārskatāmības dēļ darbā izmantoto skaitlisko informāciju ieteicams ievietot 
tabulās. Tomēr darbs nav jāpārblīvē ar skaitlisko materiālu. Nevajadzīgi skaitļi 
apgrūtina darba izpratni. Skaitlisko materiālu, kas ievietots tabulās vai attēlots 
grafiski, darbā ir jāanalizē. 
 Katrai tabulai jābūt kārtas numuram daļas ietvaros. Tabulas numurē ar arābu 
cipariem un numuru raksta virs tabulas, labajā pusē. Vārdu „tabula” raksta ar 
maziem burtiem.  
 Piemēram: 5.1.tabula. Pirmais cipars nozīmē daļas numuru, bet otrais – 
tabulas kārtas numuru trešajā daļā. 
 Katrai tabulai jādod tās saturam atbilstošs nosaukums (virsraksts). 
Nosaukumu raksta virs tabulas zem numura. Tabulas nosaukumu raksta ar maziem 
burtiem un lielo pirmo burtu, bez punkta nosaukuma beigās. 
Ja tabula aizgūta no literatūras vai citiem avotiem, uz tiem jābūt atsaucēm. 
 

6.1. tabula  
Latvijas Republikas iedzīvotāju sastāvs 2000. - 2010. gadā [11, 53.lpp.] 
Gads 

 
Pastāvīgie 
iedzīvotāji 

(tūkst.) 

Tai skaitā Iedzīvotāju kopskaitā, % 
vīrieši sievietes vīrieši sievietes 

1 2 3 4 5 6 
            

 
 Ja tabulu pārnes nākošajā lappusē, kā arī ērtākai datu analīzei, ailes numurē 
ar cipariem.  
 Ja tabula ievietota vienā lapaspusē, aiļu numerāciju var nelietot. 
 Pārnesot tabulu nākošajā lapā, vispirms jāraksta “3.4.tab. turpinājums”, 
norādot tās numuru, pēc tam atkārto tabulas aiļu numerāciju.  

 
5.1. tab. turpinājums 

1 2 3 4 5 6 
            

6.7. Formulas 

 Darbā norādītās formulas numurē ar arābu cipariem daļas ietvaros. Formulas 
numuru raksta lapas labajā pusē pretī attiecīgās formulas daļas svītrai vai zemākās 
rindas līmenī un iekļauj iekavās. Pēc formulas liekams komats. 
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 Formulā ietilpstošajiem simboliem jābūt atšifrētiem eksplikācijā (formulas 
skaidrojumā), kuru raksta tūlīt aiz formulas un tās numura, pirmo rindiņu sākot ar 
vārdu “kur”. To raksta lapas kreisajā malā, kolu aiz tā neliek. 
Lai noteiktu inflācijas līmeni, nepieciešams aprēķināt vairākus rādītājus: piemēram, 
Laspeiresa (Laspeyres) cenu indeksu var aprēķināt, izmantojot formulu (5.1) [5, 
3.lpp.]:  
     Pt  x Qo 
     PZ =       , (5.1) 
               Po  x Qo 
 
kur   Pz – Laspeiresa cenu indekss; 
 Pt – preces cena pārskata periodā, Ls; 
 Po – preces cena bāzes periodā, Ls; 
 Qo – preces daudzums bāzes periodā, gab. 

6.8. Attēli 

 Visas ilustrācijas – shēmas, diagrammas, grafikus u.c. sauc par attēliem. Tos 
pēc iespējas jāievieto darbā tūlīt pēc norādes uz tiem tekstā. 
 Attēlus numurē ar arābu cipariem daļas ietvaros.  
 Katram attēlam dod atbilstošu nosaukumu, kuru raksta zem attēla, vienā 
rindā ar numuru.  
 Nosaukumu raksta ar maziem burtiem un lielo pirmo burtu, bez punkta 
nosaukuma beigās.  
 Piemēram: ražošanas apjoma izmaiņas uzņēmumā „X” var ilustrēt ar šādu 
attēlu (skat. 5.1.att.). 

 

  Ražošanas apjoms  
        (tūkst., gab.) 

                                   
200 

150 

                                0     2005       2006       2007       2008        Gadi 
                    5.1.att. SIA”X” ražošanas apjoms pa gadiem [5, 61.lpp.] 
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6.9. Atsauces 

 Burtiska izmantoto avotu pārrakstīšana bez atsaucēm nav pieļaujama un ir 
kvalificējama kā autortiesību pārkāpums.  
 Piezīme. Ja tulko no citām valodām, tad jānorāda, kas veicis tulkojumu (vai 
pats autors, vai kāda cita persona). 
  
 Atsauces var izdarīt divējādi, bet vienā darbā var lietot tikai vienu atsauces 
variantu! 
 
1.variants 
Tekstā kvadrātiekavās divu ar komatu atdalītu skaitļu veidā,  
piemēram, [5, 37.lpp.] 
pirmais skaitlis apzīmē izmantotā avota kārtas numuru literatūras sarakstā, otrais 
lappusi šajā avotā.  
Ja atsauci izdara uz vairākiem avotiem, norādes atdala ar semikolu, 
piemēram, [5, 37.lpp.; 8, 12.lpp.] 
 
2.variants 
Attiecīgās lappuses apakšā, zem svītras norādot autora (autoru) uzvārdu un 
iniciāļus, darba nosaukumu, izdošanas vietu, izdevniecību, izdošanas gadu, lappusi. 
Atsauces numurē katrā lapā atsevišķi, sākot ar 1 vai nepārtraukti visa darba gaitā 
(no 1 līdz …).   
 
Piemēram:  
_______________________ 
1 Alsiņa R., Marinska K., Bojarenko J.  Vadības grāmatvedība: teorija un prakse. – 
Rīga: KIF „Biznesa komplekss”, 2011. – 244.lpp. 
 
 Ja vienā lappusē ir vairākas atsauces uz vienu un to pašu darbu, tad pirmajā 
atsaucē dod pilnu bibliogrāfisku aprakstu, bet nākošajā aprobežojas ar vārdu 
’’turpat’’, norādot arī avota lappuses numuru. 
 
Piemēram: 
_______________________ 
1 Alsiņa R., Marinska K., Bojarenko J.  Vadības grāmatvedība: teorija un prakse. – 
Rīga: KIF „Biznesa komplekss”, 2011. – 244.lpp. 
2 turpat 155.lpp. 
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6.10. Bibliogrāfiskais saraksts 

 Bibliogrāfiskais saraksts (vai izmantotās literatūras un avotu saraksts) 
aptver visus literatūras un citus avotus, kas izmantoti darba izstrādāšanā. 
 Sarakstā jābūt ne mazāk par 8-10 publicētiem (jeb literatūras vai 
citējamiem) avotiem.  
 Izmantotās literatūras un avotu sarakstam jābūt noformētam atbilstoši 
noformēšanas noteikumiem. 
 Sastādot šo sarakstu, jāievēro bibliogrāfijā pieņemtā avotu norādes secība.  
 Avotus apraksta tajā valodā, kādā tie sarakstīti, un tos sarindo alfabētiskā 
secībā pēc autora uzvārda vai darba nosaukuma pirmā burta.  
 Sarakstu sāk ar latīņu alfabētu, vispirms minot latviešu valodā, pēc tam 
svešvalodās (angļu, vācu, franču) sarakstītos darbus, pēc tam – darbus pēc krievu 
alfabēta.  
 Literatūras un citus avotus, kas uzrakstīti krievu valodā, ieteicams grupēt 
atsevišķi, jo burtu secība latīņu un krievu alfabētā ir atšķirīga. 
 
Grāmatas 
 Ziņas par grāmatām (monogrāfijas, mācību grāmatas, rokasgrāmatas utt.) 
jānorāda šādi: Autora uzvārds, vārds. Grāmatas nosaukums. - Izdošanas vieta:  
Izdevniecība, izdošanas gads. – Izdevuma apjoms. 
 
1 autora grāmata: 
Sundukova, Z. Uzņēmējdarbības līdzekļu un to veidošanas avotu uzskaite un 
novērtēšana. – Rīga: RTU izdevniecība, 2011. – 232 lpp.  
 
2-3 autoru grāmata: 
Zvanītājs, J. Ražošanas nozaru attīstības scenāriji Latvijas tautsaimniecībā. / 
J.Zvanītājs, V.Šatrevičs. - Rīga: RTU Izdevniecība , 2010. - 67 lpp. 
vai 
Ražošanas nozaru attīstības scenāriji Latvijas tautsaimniecībā. / J.Zvanītājs, 
V.Šatrevičs. - Rīga: RTU Izdevniecība , 2010. - 67 lpp. 
 
Vairāk kā 3 autoru grāmata: 
Vadības grāmatvedība: teorija un prakse. / Alsiņa R., Marinska K., Bojarenko J. 
[… u.c.] -  Rīga: KIF „Biznesa komplekss”, 2011. – 244.lpp. 
 
Ja izmantotā grāmata ir rakstu krājums vai vairāku autoru kolektīvs darbs, to 
iekļauj sarakstā pēc tās nosaukuma pirmā burta. Pie tam aiz nosaukuma jānorāda: 
“... redakcijā”. 
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Piemērs:  
Ievads studiju nozarē „Ekonomika” un „Uzņēmējdarbība un vadīšana”./K.Didenko 
redakcijā. – Rīga: RTU izdevniecība, 2011. – 100 lpp. 
Žurnālu un avīžu raksti 
Žurnālu un avīžu rakstus iekļauj kopējā sarakstā, norādot autoru, raksta 
nosaukumu, žurnāla vai avīzes nosaukumu, izdošanas gadu, numuru un lappusi, 
kurā raksts nodrukāts. Taču neliela apjoma avīzēm (līdz 6 lpp.) numura un lappušu 
vietā norāda izdošanas datumu. 
Piemēri: 
Zelča, I. Atvaļinājuma piešķiršanas un pārcelšanas aktualitātes. // Bilance. -2011. – 
jūnijs (Nr. 263/264) -6.-8.lpp. 
Brante, I. Pūciņas uz bitēm vai inovatīvu produktu izstrāde? // Kapitāls. –2011 
augusts (Nr.164) - 14.-16.lpp. 
 
Seriālizdevuma apraksta piemērs: 
Latvijas Statistikas ikmēneša biļetens 2010.gada aprīlis/ LR Centrālā statistikas 
pārvalde. – Rīga: LR Centrālā statistikas pārvalde, 2008. – Maijs. – 144 lpp. 
Nedrīkst iekļaut literatūras un avotu sarakstā žurnālu un avīžu komplektus. 
Piemēram: žurnāls “Kapitāls” par 2011. gadu. 
 
Interneta avoti 
Internetā iegūtos materiālus apraksta kā bibliogrāfiskās norādes elektroniskajiem 
resursiem. Nepieciešams norādīt arī tālākās no adreses izejošās saites. 
Piemēri: 
1. EM Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību 2008.gada jūnijs 

[Elektroniskais resurss] // Ekonomikas ministrija: Publikācijas. – Resurss 
aprakstīts 2008.gada 2.oktobrī – http://old.em.gov.lv/em/2nd/?cat=137 

2. Mēdiju reklāmas tirgus dati 2009. Latvijas Reklāmas tirgus dati. [Elektroniskais 
resurss] // Latvijas Reklāmas asociācija. – Resurss aprakstīts 2010.gada 
20.februārī – http://www.lra.lv/main.php?item=161 

3. Reklāmas likums: LR likums [Elektroniskais resurss] // Latvijas Vēstnesis. – 
Resurss aprakstīts 2009.gada 3.janvārī – http://www.likumi.lv/doc.php?id=163 

 
Nepublicētie materiāli: 
Saraksta nobeigumā norāda uzņēmuma (iestādes, organizācijas u.c.), vēstniecības 
nepublicētos materiālus – konkrēti – kādi pārskati vai operatīvās uzskaites materiāli 
izmantoti. 
Piemērs:  
8. “X” uzņēmuma nepublicētie materiāli: 
 8.1. Gada pārskats par 2009.gadu, 12.veidlapa. 
 8.2. Operatīvās uzskaites dati par 2010.gada janvāri. 
 8.3. Reklāmas buklets par 2009.gadu. 
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7. RTU STUDENTU KODEKSS 
 
Preambula 
RTU studentu, mācībspēku un darbinieku Ētikas kodeksa mērķis ir stimulēt 
kopības garu, veidot  atvērtu, labvēlīgu un atbildīgu RTU saimi.  
Kodeksa uzdevums ir rosināt studentus, mācībspēkus un darbiniekus būt 
uzticamiem un taisnīgiem; godprātīgi un atbildīgi veikt savus pienākumus, sekot 
ētikas vadlīnijām darbā, savstarpējā saskarsmē un personīgajā uzvedībā.  
RTU Ētikas kodekss ietver ētiskas uzvedības pamatprincipus un normas, kas 
studentiem, mācībspēkiem un darbiniekiem jāievēro attieksmē pret RTU, savā 
darbā, attiecībās ar citiem RTU saimes pārstāvjiem, kā arī privātajā dzīvē.  
RTU Ētikas kodekss pamatojas uz vispārcilvēciskām vērtībām, morāles normām un 
principiem.  
Atzīstot par saistošu RTU Ētikas kodeksu un apņemoties savā darbībā un uzvedībā 
sekot tā vadlīnijām, principiem un normām, students, mācībspēks un darbinieks 
kļūst piederīgs RTU saimei.  
 
1. Vispārējie principi: 
Ikviens RTU students, mācībspēks un darbinieks tiek aicināts:  
1.1. ar savu darbību veicināt RTU tapšanu par starptautiski pazīstamu Eiropas 
līmeņa universitāti;  
1.2. būt RTU patriotam, rūpēties par RTU labo slavu. Nepieļaut rīcību, kas dara 
kaunu universitātei un grauj tās prestižu;  
1.3. vērsties pret nepamatotām apsūdzībām un citām darbībām, kas var mazināt 
RTU godu un autoritāti sabiedrībā;  
1.4. saglabāt un vairot RTU akadēmiskās tradīcijas;  
1.5. saudzēt RTU īpašumu, taupīt universitātes rīcībā esošos resursus;  
1.6. ar savu uzvedību un dzīvesveidu nostāties pret ļaunumu un netaisnību, pret 
negodīgumu un amorālu uzvedību visās tās izpausmēs;  
1.7. nenonākt konfliktā ar humānisma principiem un cilvēktiesību normām;  
1.8. turēt doto vārdu. Pēc labākās sirdsapziņas pildīt savus pienākumus un 
uzņemtās saistības;  
1.9. uzturēt cieņas un labestības pilnas savstarpējās attiecības. Veidot RTU 
tolerances, uzticamības, taisnīguma, atklātības un atbildības atmosfēru;  
1.10. attiecībās ar līdzcilvēkiem nepieļaut izsmieklu, ļaunu ironiju, iebiedēšanu un 
augstprātību;  
1.11. vienlīdzīgi attiekties pret visiem RTU saimei piederīgajiem un RTU viesiem. 
Vērsties pret jebkādu diskrimināciju pēc rases, nacionālās piederības, reliģijas, 
atšķirīgas kultūras, sociālā statusa, politiskās pārliecības, dzimuma, vecuma u. c. 
pazīmēm;  
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1.12. ar savu rīcību vai bezdarbību nenodarīt ļaunumu citiem RTU saimes 
locekļiem;  
1.13. aizstāvēt domas un runas brīvību, bet neizmantot to ļaunprātīgi un savtīgos 
nolūkos;  
1.14. nepieļaut situācijas un rīcību, kad tiek liegta vai kavēta brīva piekļūšana 
informācijai vai tās sagrozīšana, maldinot līdzcilvēkus un kolektīvu;  
1.15. vērsties pret jebkādām korupcijas izpausmēm RTU un informēt RTU vadību 
vai kompetentas iestādes par ikvienu šādu gadījumu;  
1.16. neizmantot ļaunprātīgi līdzpilsoņu nezināšanu un kļūdas;  
1.17. atzīt savas kļūdas un labot tās. Būt gatavam atbildēt par savu rīcību un tās 
izraisītajām sekām;  
1.18. nekritizēt aizmuguriski, bet atklāti un konstruktīvi. Norādot uz trūkumiem, 
izvairīties no rupjiem un cieņu aizskarošiem apvainojumiem un neslavas celšanas. 
Kritikā nepieļaut personīgo attiecību kārtošanu, bet balstīties uz faktiem; tos godīgi 
interpretēt un korekti izmantot argumentācijā;  
1.19. neizmantot intrigas un liekulību kā savstarpējo attiecību kārtošanas vai 
karjeras nodrošināšanas veidu un atriebību kā atbildi uz pamatotu kritiku;  
1.20. noraidīt kā nepieņemamu uzspiestu prasību paust lojalitāti politiskām 
personām u.c. autoritātēm, partijām un sabiedriskām organizācijām;  
1.21. respektēt citu cilvēku privātās dzīves konfidencialitāti;  
1.22. nepārtraukti papildināt zināšanas un attīstīt prasmes savas profesionālās 
darbības jomā, ētikā un saskarsmē ar līdzcilvēkiem.  
 
2. Studentu ētiskas rīcības pamatprincipi 
Iekļaujoties RTU saimē, ikviens students apņemas:  
2.1. celt Latvijas inženieru (tehnisko speciālistu) prestižu Latvijā un pasaulē;  
2.2. augsti vērtēt savu sociālo statusu, vienmēr un visur būt savas universitātes 
cienīgam pārstāvim un tās aizstāvim;  
2.3. izvairīties un atteikties no jebkādas darbības, kas var graut viņa kā indivīda un 
studenta godu un prestižu;  
2.4. godprātīgi apgūt studiju programmu, lai kļūtu par konkurētspējīgu profesionāli 
izvēlētajā specialitātē;  
2.5. studēt patstāvīgi, godīgi un atbildīgi:  
2.5.1. noteiktā kārtībā un laikā apmeklēt nodarbības un saskaņā ar studiju plāniem 
piedalīties praksēs, pašam kārtot ieskaites, eksāmenus un citus pārbaudījumus; 
2.5.2. neuzdot par saviem citu personu sagatavotus darbus vai to daļas (fragmentus, 
elementus, risinājumus);  
2.5.3. nepieļaut ieskaišu, eksāmenu kārtošanu, kontroldarbu, kursa darbu/projektu, 
prakses atskaišu u. c. zināšanu un prasmju kontroļu rakstīšanu vai atbildēšanu citu 
studējošo vietā;  
2.5.4. neviltot ierakstus individuālajos studiju plānos, ieskaišu vai eksāmenu 
individuālajās un grupu lapās;  
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2.5.5. pārbaudījumos neizmantot mācībspēka neatļautus materiālus;  
2.6. aizstāvēt tiesības būt vienlīdzīgiem iespējās un prasībās studijās un studiju 
priekšmetos neatkarīgi no studiju finansēšanas formas;  
2.7. realizēt normatīvos aktos paredzētās tiesības uz studiju brīvību: tiesības 
noteiktā kārtībā izvēlēties studiju programmu, bakalaura, maģistra un doktorantūras 
darba vadītāju, ierobežotās un brīvās izvēles priekšmetus, pieprasīt zināšanu 
novērtējuma pārskatīšanu, mācībspēku nomaiņu u. tml.;  
2.8. cienīt mācībspēku un citu studentu darbu. Nodarbību laikā izslēgt mobilos 
tālruņus un citas ar nodarbību nesaistītas ierīces. Ar savu rīcību, attieksmi un 
uzvedību netraucēt nodarbības gaitu;  
2.9. būt objektīvam, publiski vērtējot mācībspēku centienus, spējas un profesionālo 
sagatavotību;  
2.10. pašam nebojāt un nepieļaut, ka citi bojā RTU telpas, inventāru, teritoriju un 
apstādījumus;  
2.11. pieklājīgi, laipni, izpalīdzīgi, ar cieņu izturēties pret citiem studējošajiem, 
mācībspēkiem, RTU darbiniekiem un viesiem;  
2.12. kopt valodas un dialoga kultūru. Nepieļaut rupjību un necenzētu vārdu 
lietošanu saskarsmē;  
2.13. ievērot elementāros uzvedības kultūras un etiķetes noteikumus.  
 
3. RTU Ētikas kodeksa realizācija 
RTU Ētikas kodekss ir pieejams visiem RTU studentiem, mācībspēkiem, 
darbiniekiem un sabiedrībai. Tas atrodams RTU bibliotēkā un RTU mājas lapā.  
Ar kodeksu tiek iepazīstināts ikviens RTU saimes loceklis, kā arī visi tie, kas uzsāk 
studijas RTU vai stājas darba attiecībās ar universitāti.  
RTU Ētikas kodeksa īstenošanu sekmē un uzrauga RTU rektora apstiprināta Ētikas 
komisija, kas, pamatojoties uz Ētikas kodeksu un Ētikas komisijas Nolikumu, 
sniedz padomus un izskata Ētikas kodeksa neievērošanas un nepildīšanas 
gadījumus un pieņem lēmumus, kuri nav pretrunā ar Latvijas Republikas 
likumdošanas normām.  
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1. pielikums 
Kura smadzeņu puslode dominē? Labā, kreisā vai abas ntegrālā? 

1. Vai tu labāk atceries: 
a) sejas? 
b) vārdus? 
c) abus vienādi labi (slikti )? 

2. Vai tu labāk uztver: 
a) verbālu instrukciju? 
b) vizuālu / kinētisku instrukciju? 
c) abi uztveres veidi ir pieņemami. 

3. Ja tev jākārto eksāmens (tests), vai tu dod priekšroku: 
a) daudzveidīgiem jautājumiem? 
b) viena tipa jautājumiem? 
c) abas pieejas apmierina? 

4. Kad tu risini kādu problēmu, vai tu: 
a) risini to loģiskā secībā, plānveidīgi? 
b) sāc no vispārīga pieņēmuma un risini kļūdu un meklējumu ceļā? 
c) īpaši prioritāru paņēmienu tev nav? 

5. Vai tu esi labs: 
a) humoristisku stāstiņu, joku stāstītājs? 
b) slikts anekdošu stāstītājs, "joku triecējs "? 
c) viduvējs jokotājs? 

6. Vai mācībās tu priekšroku dod: 
a) kustībām, darbībai? 
b) stāstījumam? 
c) vienādi - gan kinētiskiem, gan verbāliem stimuliem? 

7. Vai tu runājot lieto: 
a) bieži metaforas, salīdzinājumus? 
b) reizēm metaforas, salīdzinājumus? 
c) nekad neizsakies tēlaini, bet gan tieši un konkrēti? 

8. Vai tu priekšroku dod: 
a) matemātikai? 
b) mākslai? 
c) mūzikai? 

9. Vai tu labāk atceries, ja skolotājs: 
a) skaidro ar vārdiem? 
b) skaidro ar zīmējumiem? 
c) skaidro ar vārdiem vai zīmējumiem? 



  

 

10. Vai tu: 
a) viegli apmaldies? 
b) pat svešā vietā labi orientējies? 
c) dažkārt labi orientējies, bet gadās, ka arī viegli apmaldies? 
 
 
Atbildes: 

11 a L 
 b K 
 c I 
2. a K 
 b L 
 c I 
3. a K 
 b L 
 c I 
4. a K 
 b L 
 c I 
5. a L 
 b K 
 c I 
6. a L 
 b K 
 c I 
7. a L 
 b I 
 c K 
8 a K 
 b L 
 c I 
9. a K 
 b L 
 c I 
10. a K 
 b L 
 c I 

SKAITI! 
Labā puslode  ________________  
Kreisā puslode ________________  
IntegrētāAbas ________________  



  

 

 
 
 
Ko darīt, lai veicinātu saskaņotu abu smadzeņu pusložu (darbību)? 
 
kreisā puse         labā puse 

 
LOĢIKA  INTUĪCIJA 
precīzi darina teikumus,  ir grūtības izteikties, 
ātri uztver valodas  tāpēc vēlas savu stāstījumu 
likumsakarības  ilustrēt, priekšroku dod 
(“metavalodas” spējas)  uzskatei, 
abstrakcijas, simboli  konkrētiem modeļiem 
 



  

 

2. pielikums 
 
Septiņi spēju veidi 
Spējas - individuālpsiholoģiskās īpatnības, kas atšķir vienu cilvēku no otra. Par 
spējām sauc ne jau katru individuālo īpatnību, bet tikai tās, kas nodrošina kādas 
darbības sekmīgu veikšanu, no kā atkarīgas kādas darbības vai vairāku darbību 
realizācijas iespējas un panākumu līmenis (B. Teplovs). 
• Prasmes, iemaņas - raksturo personības darbību, bet spējas pašu personību. 
• Analizēdami spējas, vienmēr domājam par tā cilvēka īpašībām, kas veic darbību, 
bet analizējot prasmes un iemaņas - par pašas veicamās darbības īpašībām un 
īpatnībām (A. Kruteckis). 
• Tātad spējas ir skolēna potenciālās iespējas veikt jebkurus uzdevumus, spējas ir 
zināšanu, prasmju, iemaņu un heiristisko paņēmienu ātras, vieglas un dziļas 
apguves nosacījums. 
• Apgūtās prasmes un iemaņas skolēns pēc skolas beigšanas var samērā ātri zaudēt, 
bet izveidojušās un attīstītās spējas viņš nezaudēs nekad. Lai spējas saglabātos un 
attīstītos, nepieciešama pastāvīga to izmantošana darbībā.  
Hovards Gārdners un Tomass Ārmstrongs (ASV) ir vadošie speciālisti, kas 
izstrādājuši jaunu koncepciju par daudzpusīgo spēju veidiem. Viņi izvirza četrus 
kritērijus, lai pieņemtu noteikta spēju veida esamību. 
Katru spēju veidu var izteikt simbolos, piem., vārdos, skaitļos, attēlos, notīs utt. 
Katram spēju veidam ir sava attīstības vēsture - tas savu attīstību sāk noteiktā 
vecumā un attīstās caur noteiktiem modeļiem. 
Katrs spēju veids var pasliktināties, to viegli var ievainot vai apvainot, vai 
aizvainot - tam ir bioloģiskais pamats. 
Katram spēju veidam ir sava atzītā un novērtētā virsotne – tas atspoguļojas 
civilizācijas visaugstāk novērtētajos sasniegumos, piem., Mocarta, Pikaso, 
Einšteina ieguldījums. 
Lomu - modeļu atdarināšana. Novērtējot citu panākumus kādā noteiktā jomā vai 
situācijās, indivīds visticamāk centīsies atdarināt šo cilvēku uzvedību, piemēram, 
jaunieši mežonīgos kautiņos atdarina Rembo vai bērni sit mazākos, jo viņus pašus 
iekausta vecāki. 
Svarīgi nodrošināt mācību vides pietiekamu elastību, kas atbalstītu skolēnu 
individualitāti, kā arī atbalstītu nepieciešamību izveidot interesantu kopīgu 
mācīšanās darbību. 
Svarīgi apzināties, ka mācīšanās ir kaut kas vairāk par vārdiem, skaitļiem un 
loģiskām spriešanas spējām. 
Var izdalīt vismaz 7 nozīmīgākos spēju veidus: 
• lingvistiskais spēju veids - saistīts ar verbālo aspektu- vārda spējas; 
• loģiski matemātiskais spēju veids - saistīts ar spriešanu un skaitļiem - loģiskās 
spējas; 
• telpiskais spēju veids - saistīts ar vizualitāti un attēliem - attēlošanas spējas; 



  

 

• ķermeņa- kinētiskais spēju veids- ķermeņa spējas; 
• muzikālais spēju veids- muzikālās spējas; 
• interpersonālais spēju veids- spēja izjust cilvēkus; 
• intrapersonālais spēju veids- sevis pārzināšanas spējas. 
 
Spēju veidi un mācīšanās veidi 
• Lingvistiskā pieeja: runā, lasi vai raksti par kaut ko. 
• Loģiski matemātiskā pieeja: izsaki to jēdzienos, kvantitātē vai kritiski to izvērtē. 
• Telpiskā pieeja: zīmē, uzskicē vai iztēlojies kaut ko. 
• Ķermeņa kinētiskā pieeja: izdejo to, izveido tā modeli vai atrod kādu citu 
praktisku nodarbi, kas būtu saistīta ar to. + Muzikālā pieeja: izdziedi to, ritmiski 
atkārto, piemeklē mūziku, kas to ilustrē vai ieslēdz fona mūziku, kamēr tu to 
mācies. 
• Interpersonālā pieeja: strādā pie tā kopā ar kādu citu vai grupā. + 
Intrapersonālā pieeja: sasaisti to ar savām izjūtām un pārdzīvojumiem. 
 
1. Lingvistiskais spēju veids 
Šīs spējas labi attīstītas žurnālistiem, rakstniekiem, dzejniekiem un juristiem. Šis 
spēju veids mums ir devis Šekspīra Karali Līru, Homēra Odiseju un Šeherezādas 
pasakas. Cilvēki, kuri ir īpaši izveicīgi šajā jomā, var diskutēt, izklaidēt un 
kvalitatīvi mācīt citus ar runātā vārda palīdzību. Viņiem bieži vien patīk rotaļāties 
ar vārdiem, valodas skaņām, veidot kalambūrus un vārdu spēles, kā arī grūti 
izrunājamu vārdu pantiņus. Dažreiz viņus raksturo plašas virspusējas zināšanas, jo 
viņi var atcerēties ļoti daudz un dažādu mazsvarīgu informāciju vai tieši pretēji, 
viņi ir rakstītprasmes meistari. Viņi lasa ar aizrautību, viņi var skaidri izklāstīt 
savas domas rakstiski un dažādā veidā iegūt zināšanas ar iespiestā teksta 
starpniecību. 
Darba prasmes: runāšana, stāstīšana, informācijas sniegšana, norādījumu, 
instrukciju sniegšana, rakstīšana, vārdu izrunāšana, runāšana svešvalodā, rakstiskā 
un mutiskā tulkošana, mācīšana, lekciju lasīšana, diskusijas, debatēšana, 
pētnieciskā darbība, ieklausīšanās vārdos, pārrakstīšana, korektūru lasīšana, 
rediģēšana, dokumentācijas sagatavošana, dokumentu sistematizācija, ziņošana. 
Iespējamās profesijas: bibliotekārs, arhivārs, muzeja, bibliotēkas pārzinis, 
redaktors, tulkotājs, logopēds, rakstnieks, radio un televīzijas diktors, žurnālists, 
jurists, sekretāre, mašīnrakstītāja, korektors, angļu valodas skolotājs. 
 
2. Loģiski matemātiskais spēju veids 
Šīs spējas labi attīstītas: zinātniekiem, grāmatvežiem, datoru programmētājiem. 
Ņūtonam šīs spējas palīdzēja nonākt pie matemātiskās analīzes. Einšteinam tās ļāva 
attīstīt relativitātes teoriju. Loģiski matemātiski orientētam cilvēkam tās ir spējas 
domāt un spriest, skatīt notikumu attīstību to secīgumā, domāt cēloņu un seku 



  

 

kategorijās, izvirzīt hipotēzi, meklēt konceptuālas likumsakarības vai skaitliskos 
modeļus. Viņiem  raksturīgs racionāls skats uz dzīvi. 
Darba prasmes: finanšu darījumu kārtošana, budžeta sastādīšana, ekonomisko 
pētījumu veikšana, hipotēzes izvirzīšana, izvērtēšana, uzskaites vešana, 
saskaitīšana, statistiskās informācijas izmantošana, revīziju veikšana, spriešana, 
analizēšana, sistematizēšana, klasificēšana, secīguma sastādīšana.  
lespējamās profesijas: revidents, grāmatvedis, sagādnieks, apdrošināšanas aģents, 
matemātiķis, zinātnieks, statistiķis, apdrošināšanas sabiedrības statistiķis, 
datorspeciālists, tehniķis, rēķinvedis, dabas zinātņu skolotājs. 
 
3. Telpiskais spēju veids 
Telpiskais spēju veids ir trešais veids. Tas saistīts ar spēju domāt tēlos un attēlos, 
spēju uztvert, pārveidot un radīt dažādus vizuāli-telpiskās pasaules aspektus. Tā ir 
arhitektu, fotogrāfu, mākslinieku, pilotu un inženieru darbības joma. Lai arī kas tas 
bija, kas izprojektēja Ēģiptes piramīdas, viņam katrā ziņā šis spēju veids bija ļoti 
labi attīstīts. Tāpat kā tādām slavenībām kā Tomasam Edisonam, Pablo Pikaso un 
Anselam Adamsam. Šādu spēju cilvēkiem bieži vien raksturīgs skatīt lietas detaļās, 
viņi spilgti var iztēloties lietu atsevišķas detaļas, uzzīmēt vai grafiski attēlot savas 
idejas. Viņi labi orientējas trīsdimensiju telpā. 
Darba prasmes: zīmēšana, gleznošana, tēlu iztēlošanās domās, vizuālu attēlu 
radīšana, modelēšana, skicēšana, iedomāšanās, izgudrošana, ilustrēšana, 
izkrāsošana, grafiku sastādīšana, karšu sastādīšana, fotografēšana, dekorēšana, 
filmēšana. 
Iespējamās profesijas: inženieris, mērnieks, topogrāfs, arhitekts, projektētājs, 
grafiķis, mākslinieks, noformētājs, fotogrāfs, mākslas priekšmetu skolotājs, 
izgudrotājs, kartogrāfs, gleznotājs, tēlnieks, pilots. 
 
4. Ķermeņa kinētiskais spēju veids 
Tas ietver talantu pārvaldīt sava ķermeņa kustības un spēju prasmīgi rīkoties ar 
priekšmetiem. Šis spēju veids lielā mērā piemīt sportistiem, amatniekiem, 
mehāniķiem, ķirurgiem. Protams, arī Čārlijs Čaplins izmantoja šīs spējas, lai 
atveidotu mazā klaidoņa daudzos asprātīgos ikdienišķos notikumus. Indivīdi, kam 
labi attīstīts šis spēju veids, var būt prasmīgi šuvēji, galdnieki vai konstruktori. Viņi 
var aizrauties ar tādām fiziskām nodarbēm kā pārgājieni, dejošana, skriešana, 
peldēšana, braukšana ar laivām, tūrisms. Tie ir praktiski orientēti cilvēki ar labi 
attīstītu tausti, viņi izjūt nepieciešamību regulāri nodarbināt savu ķermeni fiziski. 
Darba prasmes: šķirošana, noturēšanās līdzsvarā, nešana, celšana, staigāšana, 
skriešana, nodarbošanās ar amatiem, restaurēšana, tīrīšana, preču piegādāšana, 
izgatavošana, labošana, detaļu salikšana, iekārtu uzstādīšana, iedarbināšana, 
piemērošana, slimu cilvēku  glābšana, uzstāšanās, attēlošana ar zīmēm, mīmiku, 
dramatizēšana, apģērbu modelēšana, dejošana, nodarbošanās ar sportu, nodarbību 
organizēšana svaigā gaisā, ceļošana. 



  

 

Iespējamās profesijas: terapeits, izklaidēšanās pasākumu organizators, kultūras 
darba vadītājs, dejotājs, aktieris, modelis, laukkopis, mehāniķis, galdnieks, 
amatnieks, fizkultūras skolotājs, rūpnīcas strādnieks, horeogrāfs, profesionāls 
atlēts, mežzinis, juvelieris. 
 
5. Muzikālais spēju veids 
Šī spēju veida pamatiezīmes ir spēja uztvert, novērtēt un radīt ritmus un melodijas. 
Šīs spējas piemita Baham, Bēthovenam un Brāmsam, arī bardiem un tautas 
dziesminiekiem. Tomēr muzikālais spēju veids piemīt ikvienam indivīdam, kuram 
ir laba muzikālā dzirde, kurš var noturēt toni, ievērot ritmu un dziedāt kopā ar 
citiem, kuram prieku sagādā dažādi muzikālie sacerējumi. 
Darba prasmes: dziedāšana, mūzikas instrumenta spēlēšana, dziesmas vai 
skaņdarba ierakstīšana, diriģēšana, improvizēšana, komponēšana, aranžēšana, 
klausīšanās, muzikālo toņu atšķiršana, instrumentēšana orķestrim, mūzikas stilu 
analizēšana un kritizēšana. 
Iespējamās profesijas: diskžokejs, mūziķis, mūzikas instrumentu izgatavotājs, 
klavieru skaņotājs, mūzikas terapeits, mūzikas instrumentu pārdevējs, komponists, 
skaņu studijas inženieris, kora diriģents, kora mākslinieciskais vadītājs, dziedātājs, 
mūzikas skolotājs, nošu pārrakstītājs. 
 
6. Interpersonālais spēju veids 
Tās ir spējas saprast citus cilvēkus un spējas strādāt ar viņiem kopā, it īpaši tās ir 
spējas uztvert un reaģēt uz citu cilvēku noskaņojumu, temperamentu, nolūkiem un 
vēlmēm. Lielas kompānijas administratoram ir jāpiemīt šīm spējām, lai sekmīgi 
veiktu savu darbu. Interpersonāli gudru cilvēku var raksturot līdzjūtība un sociālā 
atbildība, kā, piem., Mahatmu Gandi, vai arī viltība un manipulēšanas spēja, kā, 
piem., Makiavelli. Bet viņiem visiem piemīt spēja “ielīst otra cilvēka ādā” un 
uzlūkot pasauli ar tā otra cilvēka acīm. Viņi ir brīnišķīgi komandas biedri, sarunu 
dalībnieki, starpnieki un skolotāji. 
Darba prasmes: apkalpošana, viesu uzņemšana, sarunāšanās, sarunu uzturēšana, 
jušana līdzi, tirgošanās, privātstundu pasniegšana, trenēšana, padomu sniegšana, 
darbaudzināšana, palīdzēšana citiem, pārliecināšana, motivēšana, pārdošana, 
nolīgšana darbā, reklamēšana, uzmundrināšana, konsultēšana, uzraudzība, 
koordinēšana, piedalīšanās sarunās, starpnieka funkciju īstenošana, sadarbošanās, 
salīdzināšana, konfrontēšana, intervēšana. 
Iespējamās profesijas: administrators, vadītājs, skolas direktors, personāla daļas 
darbinieks, šķīrējtiesnesis, sociologs, antropologs, konsultants, advokāts, psihologs, 
medmāsa, reklāmbiznesa darbinieks, pārdevējs, ceļojumu biroja darbinieks, 
sociālais darbinieks. 
 
 
 



  

 

7. Intrapersonālais spēju veids 
Cilvēks, kam spēcīgi izteikts šis spēju veids, var viegli izprast savas izjūtas, 
izšķirties starp daudzajiem un dažādajiem iekšējiem emocionālajiem stāvokļiem un 
izmantot sevis izpratni, lai bagātinātu un vadītu savu dzīvi. Pie šīs grupas pieder 
teologi, advokāti, konsultanti, savu privātfirmu vadītāji. Viņi var būt ļoti 
intraspektīvi, gūt prieku no meditācijas, vai citām sevī iedziļināšanās formām. No 
otras puses, viņi var būt ārkārtīgi neatkarīgi, ar spēcīgi izteiktu mērķa apziņu, 
mērķtiecīgi un ļoti pašdisciplinēti. Bet jebkurā gadījumā viņi ir paši par sevi un dod 
priekšroku darbam vienatnē, nevis kopā ar citiem. 
Darba prasmes: lēmumu realizēšana, strādāšana vienatnē, savu spēju attīstīšana, 
mērķu izvirzīšana, mērķu sasniegšana, ideju izvirzīšana, izvērtēšana, novērtēšana, 
plānošana, organizēšana, iespēju saskatīšana, būtības saskatīšana, sevis izprašana. 
Iespējamās profesijas: psihologs, mācītājs, psiholoģijas skolotājs, terapeits, 
konsultants, teologs, programmu plānotājs, uzņēmējs. 
 

Spēju diagramma 

 



  

 

 
3. pielikums 

 
Anketa mācīšanās veida noteikšanai 
1. Man ir stingri noteikti priekšstati par to, kas ir pareizs, kas nepareizs, kas ir labs, 
kas slikts. 
2. Es bieži rīkojos, neapdomājot savas rīcības sekas. 
3. Es mēdzu risināt problēmas, izmantojot "soli pa solim". 
4. Es uzskatu, ka oficiālas procedūras un politika ierobežo cilvēku. 
5. Man ir tāda cilvēka reputācija, kurš saka, ko domā, vienkārši un bez aplinkiem. 
6. Es bieži konstatēju, ka darbības, kas balstītas uz jūtām, ir tikpat saprātīgas, kā 
tās, kuras balstītas uz rūpīgām pārdomām un analīzi. 
7. Man patīk tāds darbs, kurā man ir laiks pamatīgi sagatavoties un īstenot 
uzdevumus. 
8. Es bieži uzdodu cilvēkiem jautājumus par viņu apsvērumiem, kas motivē viņu 
rīcību. 
9. Vissvarīgākais ir, lai kaut kas darbotos praksē. 
10. Es aktīvi meklēju jaunu pieredzi. 
11. Kad es uzzinu par jaunu ideju vai pieeju, es nekavējoties mēģinu to ieviest 
dzīvē. 
12. Es atbalstu pašdisciplīnu, piemēram, sekoju savai diētai, regulāri vingroju, 
dzīvoju pēc noteikta dienas režīma, utt. 
13. Es lepojos ar savu rūpīgi pedantisko darbu. 
14. Es vislabāk saprotos ar loģiskiem, analītiskiem cilvēkiem un ne tik labi ar 
spontāniem, "neracionāliem" cilvēkiem. 
15. Es rūpīgi analizēju man pieejamos datus un nemēdzu steigties ar slēdzieniem. 
16. Man patīk rūpīgi pārdomāt lēmumu, pēc tam, kad esmu apsvēris visas alterna- 
tīvas. 
17. Man pievilcīgākas liekas jaunas, neparastas, nevis praktiskas idejas. 
18. Man nepatīk dezorganizācija, es vēlos, lai visas lietas atbilstu kādam noteiktam 
paraugam. 
19. Es pieņemu un izpildu noteiktas procedūras tāda mērā, cik es uzskatu tās par 
efektīvu veidu, kā paveikt darbu. 
20. Man patīk saistīt savas darbības ar vispārīgu principu. 
21. Diskusijās man patīk tūlīt ķerties pie lietas. 
22. Manas attiecības ar darba kolēģiem ir vēsas un oficiālas. 
23. Es priecājos par iespēju uzsākt kaut ko jaunu un atšķirīgu. 
24. Man patīk jautri, spontāni cilvēki. 
25. Līdz pieņemu lēmumu, es lielu uzmanību pievēršu detaļām. 
26. Man ir grūti impulsīvi radīt idejas. 
27. Es uzskatu, ka nepieciešams tūlīt runāt par konkrētu lietu. 
28. Es izvairos pārāk ātri izdarīt slēdzienu. 



  

 

29. Es vēlos, lai man būtu pieejami iespējami  vairāk informācijas avotu - jo 
vairāk informācijas pārdomām, jo labāk. 
30. Vieglprātīgi cilvēki, kuri neuztver lietas nopietni, mani kaitina. 
31. Pirms izsaku savas domas, es ieklausos citu cilvēku viedoklī. 
32. Es mēdzu būt atklāts par to, kā es jūtos. 
33. Diskusiju laikā man patīk novērot citu dalībnieku rīcību. 
34. Es dodu priekšroku spontānai, elastīgai reakcijai uz notikumiem, nevis 
savlaicīgai plānošanai. 
35. Man patīk tādi darba organizēšanas paņēmieni, kā, piemēram, tīklu analīze, 
tabulas, programmas, plānošana neparedzētiem gadījumiem, u.c. 
36. Esmu norūpējies, ja man jāsasteidz darbs, lai pabeigtu to īsā termiņā. 
37. Es mēdzu vērtēt cilvēku idejas pēc to praktiskā pielietojuma iespējām. 
38. Klusi, domīgi cilvēki man liek justies neērti. 
39. Cilvēki, kas visu dara steigā, mani kaitina. 
40. Ir svarīgāk priecāties par pašreizējo brīdi, nekā domāt par pagātni vai nākotni. 
41. Es uzskatu, ka lēmumi, kas pieņemti pēc visas informācijas rūpīgas analīzes, ir 
saprātīgāki par tiem, kuri balstīti uz intuīciju. 
42. Es vēlos, lai viss būtu perfekti. 
43. Diskusiju laikā es parasti nāku klajā ar daudzām spontānām idejām. 
44. Sanāksmēs es izsaku praktiskas, reālas idejas. 
45. Bieži vien likumi pastāv, lai tos pārkāptu. 
46. Es dodu priekšroku paskatīties uz situāciju no malas un apsvērt visus aspektus. 
47. Es bieži saskatu nepilnības un nekonsekvences citu cilvēku argumentos. 
48. Vispār es runāju vairāk nekā klausos. 
49. Es bieži saskatu labākus, praktiskākus veidus, kā paveikt lietas. 
50. Es uzskatu, ka rakstiskiem ziņojumiem jābūt īsiem un konkrētiem. 
51. Es domāju, ka racionālai, loģiskai domāšanai ir jāgūst pārsvars. 
52. Es mēdzu ar cilvēkiem pārrunāt konkrētas lietas, nevis iesaistīties sabiedriska 
rakstura sarunās. 
53. Man patīk cilvēki ar reālistisku, nevis teorētisku pieeju. 
54. Diskusijās es kļūstu nepacietīgs, ja tiek runāts par mazsvarīgām lietām, vai 
dalībnieki novirzās no tēmas. 
55. Ja man jāraksta ziņojums, es sagatavoju daudzus melnrakstus, pirms izvēlos 
galīgo variantu. 
56. Es ar nepacietību gaidu, kad varēšu izmēģināt, kā lietas darbojas praksē. 
57. Man patīk rast risinājumu, izmantojot loģisku pieeju. 
58. Man patīk būt cilvēkam,  kurš daudz runā. 
59. Diskusijās bieži atklājas, ka es esmu reālists, mudinu cilvēkus nenovirzīties no 
tēmas un izvairos izteikt nepamatotus pieņēmumus. 
60. Man patīk apsvērt alternatīvas, pirms es pieņemu lēmumus. 
61. Diskusijās ar citiem es konstatēju, ka esmu vismazāk aizrāvies un esmu pats 
objektīvākais. 



  

 

62. Diskusiju laikā es visbiežāk mēdzu parauties maliņā, nevis uzņemties vadību un 
daudz runāt. 
63. Man patīk, ja ir iespējams pašreizējo situāciju saistīt ar ilgtermiņa plašāku 
perspektīvu.  
64. Ja man kaut kas neizdodas, es pārāk neuztraucos un uztveru to kā pieredzi. 
65. Es nemēdzu pieņemt nepārdomātas, spontānas idejas, jo uzskatu, ka tās nav 
praktiskas. 
66. Pirms kaut ko darīt, vislabāk būtu kārtīgi pārdomāt. 
67. Parasti es vairāk klausos nekā runāju. 
68. Es mēdzu pārmest cilvēkiem, kuriem ir grūti pieņemt loģisku pieeju. 
69. Vairumā gadījumu es uzskatu, ka mērķis attaisno līdzekļus. 
70. Es varu aizvainot cilvēkus, galvenais, ka darbs tiek padarīts. 
71. Mani iegrožo oficiāli noteikti mērķi un plāni. 
72. Es parasti esmu viens no tiem cilvēkiem, kas viesības padara interesantas. 
73. Es izmantoju jebkuru līdzekli, lai paveiktu darbu. 
74. Mani ātri nogurdina metodisks, detalizēts darbs. 
75. Man patīk izpētīt pamatpieņēmumus, principus un teorijas, kuras ir lietu un 
notikumu pamatā. 
76. Mani vienmēr interesē citu cilvēku domas. 
77. Man patīk, ja sanāksmes notiek metodiski, pieturoties pie darba kārtības, utt.  
78. Es izvairos no subjektīvām vai neskaidrām tēmām. 
79. Man patīk krīzes situācijas, drāma un uztraukums. 
80. Cilvēki bieži uzskata, ka esmu vienaldzīgs pret viņu jūtām. 
 
 
 



  

 

Par katru apgalvojumu, pie kura ievilkāt ķeksīti (∪ ),jūs saņemat vienu punktu. Par 
apgalvojumiem, kuriem pretī ievilkāt krustu (x), jūs punktus nesaņemat. 
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Kopā:      
 Aktīvists  Domātājs  Teorētiķis Pragmatiķis 
 

Mācīšanās stilu apraksti 
 
Aktīvisti 
Aktīvisti pilnībā un bez ierobežojumiem iesaistās jebkurā jaunā pieredzē. Viņi 
priecājas par šobrīd notiekošo, ļaujas tūlītējai pieredzei. Viņi ir atvērti jaunām 
idejām, bez skepses, tiecas pēc visa jaunā. Viņu filozofija: "Esmu ar mieru vienreiz 
pamēģināt visu ko." Viņi parasti vispirms rīkojas un tikai pēc tam domā par sekām. 
Viņu dienas ir rīcības pilnas. Viņi risina problēmas, pārdomājot visus iespējamos 
variantus. Tiklīdz kāda nodarbība ir kļuvusi garlaicīga, viņi meklē nākamo. Viņiem 
patīk jauna pieredze, bet viņus garlaiko izpildīšana un ilgtermiņa rīcība. Viņi ir 
sabiedriski ļaudis, kas saista sevi ar citiem, tāpēc viņi vienmēr cenšas būt notikumu 
degpunktā. 
Stiprās puses: 
• elastīgi un atvērti jaunām idejām; 
• labprāt visu izmēģina; 
• lieliski jūtas jaunās situācijās; 
• priecīgi sagaida visu jauno, nemēdz pretoties pārmaiņām. 



  

 

Vājās puses: 
• parasti rīkojas bez domāšanas; 
• bieži nevajadzīgi riskē; 
• parasti piesavinās visu slavu un neļauj citiem darboties; 
• bieži nevajadzīgi riskē; 
• steidzas darboties bez pienācīgas sagatavošanās; 
• izpildīšanu un ilgtermiņa rīcību uzskata par garlaicīgu. 
 
Reflektori 
Reflektoriem patīk atkāpties un pārdomāt pieredzi, aplūkojot to no dažādiem 
aspektiem. Viņi vāc datus gan no pirmavotiem, gan no citiem un vēlas tos rūpīgi 
pārdomāt, pirms izdarīt kādu secinājumu. Viņiem ir svarīgi pilnīgi savākt un 
izanalizēt datus par pieredzi un notikumiem, tāpēc viņi atliek secinājumu izdarīšanu 
iespējami ilgāk. Viņu filozofija ir būt piesardzīgiem. Viņi ir rūpīgi cilvēki, kam 
patīk pārdomāt visus iespējamos variantus un izdarīt secinājumus, pirms rīkoties. 
Sapulcēs un sarunās viņi parasti klusē. Viņiem patīk skatīties, kā rīkojas citi. Viņi 
klausās un mēģina noteikt sarunas virzību, iekams paši izsaka savu viedokli. Viņi ir 
klusi cilvēki, kas liekas mazliet attālināti, iecietīgi un mierīgi. Reiz pieņēmuši 
lēmumu, viņi rīkojas, balstoties uz plašu informācijas bāzi, izvērtējot gan pagātnes 
notikumus, gan pašreizējo situāciju un izmantojot ne tikai savu, bet arī citu pieredzi 
un novērojumus. 
Stiprās puses: 
• rūpīgi; 
• metodiski; 
• apdomīgi; 
• prot uzklausīt citus un savākt informāciju; 
• reti izdara pārsteidzīgus secinājumus. 
Vājās puses: 
• parasti nepiedalās tieši; 
• domā un lemj lēni; 
• parasti ir pārāk piesardzīgi un neriskē; 
• nav pašpārliecināti, nelabprāt uzsāk tērzēšanu. 
 
Teorētiķi 
Teorētiķi adaptē un apvieno novērojumus kompleksās, loģiski pamatotās teorijās. 
Viņi problēmas risina loģiski, soli pa solim. Viņi apkopo dažādus faktus vienotās 
teorijās. Teorētiķi cenšas būt ideāli cilvēki, kas neliekas mierā, kamēr viss nav 
sakārtots kārtīgā un racionālā shēmā. Viņiem patīk analizēt un sintezēt. Viņus 
interesē pamatvērtības, principi, teorijas, modeļi un sistemātiska domāšana. 
Teorētiķu filozofijas pamatā ir racionalitāte un loģika: "Ja tas ir loģiski, tad tas ir 
labi." Viņi bieži jautā: "Vai tas ir loģiski? Kāda sakarība ir tam ar to? Kādi ir 
pamatpieņēmumi?" Viņi parasti ir taisnīgi, analītiski un racionāli objektīvi, nevis 



  

 

subjektīvi un neskaidri. Viņiem patīk vairot pārliecību. Viņus neapmierina 
subjektīvi secinājumi, neracionāla (horizontāla) domāšana un viss nenopietnais.  
Stiprās puses: 
• loģiski, tieši domātāji; 
• racionāli un objektīvi; 
• prot uzdot pētošus jautājumus; 
• disciplinēti. 
Vājās puses: 
• ierobežota abstraktā domāšana; 
• necieš nedrošību, nekārtību un neskaidrību; 
• necieš subjektīvismu un intuīciju; 
• vienmēr runā par to, kas "būtu jādara" un "ir jādara". 
 
Pragmatiķi 
Pragmatiķiem patīk izmēģināt jaunas idejas, teorijas un paņēmienus, lai redzētu, kā 
tie darbojas. Viņi cītīgi meklē jaunas idejas un cenšas eksperimentēt ar to 
izmantojamību. Viņi ir tādi cilvēki, kas no menedžmenta apmācību kursiem 
atgriežas ar neskaitāmām jaunām idejām, kuras tūlīt vēlas izmēģināt. Viņiem patīk 
virzīties uz priekšu, rīkoties ātri un pārliecināti, ja runa ir par viņiem patīkamām 
idejām. Plašas un nebeidzamas sarunas viņus dara nepacietīgus. Viņi ir praktiski un 
loģiski cilvēki, kam patīk nonākt pie praktiskiem secinājumiem un risināt 
problēmas. Viņi uzskata, ka jebkura problēma un izdevība ir sava veida 
izaicinājums. Pragmatiķu filozofija ir: "Vienmēr var labāk", un "Ja tas darbojas, tad 
tas ir labs." 
Stiprās puses: 
• patīk visu izmēģināt; 
• praktiski, reālistiski; 
• lietišķi, runā tieši; 
• disciplinēti. 
Vājās puses: 
• parasti nepiedalās tieši; 
• domā un lemj lēni; 
• parasti ir pārāk piesardzīgi un pietiekami neriskē; 
• nav pašpārliecināti, nelabprāt ir gatavi uzsākt sarunu vai tukšu tērzēšanu. 
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