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Moduļa “Projektu bizness” apraksts 

 

Moduļa mērķis Sekmēt pieaugušā spējas veiksmīgi iesaistīties uz projektiem balstītā biznesā jebkurā tā 

līmenī – no darbinieka, kurš izprot notiekošo, līdz potenciālam vadītājam, kurš plāno un 

organizē.  
 

Moduļa uzdevumi Papildināt izglītojamā zināšanas ar aktuālajām tēmām, kas saistītas ar projektiem, to vadīšanu un 

projektu biznesu, kā arī attīstīt prasmes, kas nepieciešamas veiksmīgai darbībai projektu biznesā. 

Moduļa ieejas nosacījumi Vismaz vidējā izglītība, datora lietošanas pamatprasmes.  

Moduļa apguves novērtēšana Moduļa noslēgumā izglītojamais izstrādā noslēguma pārbaudes darbu: vienas reālas projektu 

biznesa organizācijas darba analīzi. 
 

Moduļa nozīme/ 

pielietojamība 

Modulis ir paredzēts koncentrētu pamatzināšanu par projektiem un to vadīšanu iegūšanai, kā arī 

detalizētai projektu biznesa specifikas izpratnei. Iegūtās prasmes būs praktiski izmantojamas. 
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MODUĻA “PROJEKTU BIZNESS” SATURS 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Temats 

(apjoms % no 

kopējā moduļa 

apjoma) 

Ieteicamais 

saturs 

Mācību sasniegumu 

apguves līmeņu apraksti Idejas īstenošanai/ 

izmantojamie avoti Vidējs 

apguves līmenis 

Optimāls 

apguves līmenis 

I Projektu bizness – izcelšanās un būtība 

1.Spēj: paskaidrot 

projektu rašanos un 

pamatprincipus. 

Zina: projektu 

biznesa organizāciju 

tipus. 

Izprot: projektu 

attīstības procesa 

loģiku. 

1.1. Projektu 

un to vadības 

attīstības 

vēsturisks 

pārskats. 

(3%) 

1.2. Projektu 

biznesa raša-

nās, projektu 

biznesa organi-

zāciju tipi  

(2%) 

1.1. Projekti un to vadītā-

ji: no Ēģiptes piramīdām 

līdz mūsdienām; projektu 

principiālie veidi; 

mūsdienas – projektu 

ziedu laiki. 

1.2. Projektu biznesa 

organizāciju tipi: organi-

zācijas, kuras realizē citu 

pasūtītus projektus, un 

organizācijas, kuras savu 

darbību realizē (tikai) 

caur projektiem. 

1.1. Atpazīst dažus 

projektu veidus un 

piemērus. 

 

 

1.2. Nosauc vismaz 

vienu no projektu 

biznesa organizāciju 

tipiem, zina šādu 

organizāciju pazīmes. 

1.1. Nosauc un 

paskaidro projektu 

veidus, prot sasaistīt to 

attīstību un piemērus ar 

dažādiem vēstures 

periodiem/vajadzībām. 

1.2. Nosauc un raksturo 

abus projektu biznesa 

organizāciju tipus. 

Attiecīgās nodaļas no 

jebkuras grāmatas vai cita 

projektiem veltīta avota. 

Var izmantot 1.nodaļu no:  

https://llufb.llu.lv/LLU-

studiju-

materiali/LF/Antra_Balode_

Projektu_vadisanas_pamati_

stud_materials.pdf  

vai 2.1.nodaļu no e-grāmatas 

“Project business”: 

http://pbgroup.aalto.fi/en/the

_book_and_the_glossary/pro

ject_business_2011.pdf 

II Kas ir projekts 

2. Spēj: atšķirt 

projektus no ne-

projektu tipa 

darbībām.  

2. Projekta 

definīcija un 

jēdziens. 

(15%) 

2.1. Projekta definīcija 

un pazīmes; kas ir un kas 

nav projekts. 

2.1. Atpazīst dažas 

projekta pazīmes. 

2.2. Nosauc dažus 

projektu veidus. 

2.1. Raksturo projektu, 

ietverot gan definīciju, 

gan tā pazīmes. 

2.2. Atšķir un paskaidro 

projektu veidus un to 

Attiecīgās nodaļas no 

jebkuras grāmatas vai cita 

projektiem veltīta avota. 

Daži bezmaksas interneta 

avoti latviešu valodā:  

https://llufb.llu.lv/LLU-studiju-materiali/LF/Antra_Balode_Projektu_vadisanas_pamati_stud_materials.pdf
https://llufb.llu.lv/LLU-studiju-materiali/LF/Antra_Balode_Projektu_vadisanas_pamati_stud_materials.pdf
https://llufb.llu.lv/LLU-studiju-materiali/LF/Antra_Balode_Projektu_vadisanas_pamati_stud_materials.pdf
https://llufb.llu.lv/LLU-studiju-materiali/LF/Antra_Balode_Projektu_vadisanas_pamati_stud_materials.pdf
https://llufb.llu.lv/LLU-studiju-materiali/LF/Antra_Balode_Projektu_vadisanas_pamati_stud_materials.pdf
http://pbgroup.aalto.fi/en/the_book_and_the_glossary/project_business_2011.pdf
http://pbgroup.aalto.fi/en/the_book_and_the_glossary/project_business_2011.pdf
http://pbgroup.aalto.fi/en/the_book_and_the_glossary/project_business_2011.pdf
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Zina: projekta 

galvenos specifiskos 

terminus. 

Izprot: atšķirīgo 

projektiem un ne-

projektiem. 

2.2. Projektu veidi un 

klasificēšana. 

2.3. Projekta dzīves cikls 

un fāzes.  

2.4. Projekta parametri 

un spriedzes trijstūris. 

2.3. Nosauc, kas ir 

projekta dzīves cikls 

un/vai fāzes, kādēļ tās 

vajag. 

2.4. Atpazīst vairākus 

projekta parametrus. 

 

klasificēšanas 

principus.  

2.3. Paskaidro, kāds ir 

projekta dzīves cikls un 

kāda ir tā fāžu nozīme. 

2.4. Izskaidro, kā 

projekta parametri 

izveido spriedzes 

trijstūri un kāpēc tas ir 

nozīmīgs. 

https://llufb.llu.lv/LLU-studiju-

materiali/LF/Antra_Balode_Proj

ektu_vadisanas_pamati_stud_m

aterials.pdf  

http://www.sif.gov.lv/nodevumi/

nodevumi/5138/19_04_2013_R

okasgr%C4%81mata%20par%2

0projektu%20vad%C4%AB%C

5%A1anu%20uc%20Smiltene.p

df  

https://issuu.com/redngo_lv/doc

s/projektu-vadibas-virtuve-

citada-pavargramata2  

III Kā vadīt projektu 

3. Spēj: atpazīt 

projektu vadīšanas 

procesa sastāvdaļas. 

Zina: projekta 

vadīšanas principus. 

Izprot: projektu 

vadīšanas procesus 

un to nozīmi. 

3. Projektu 

vadīšana un 

projektu 

vadītājs – 

definīcija un 

būtība. 

(15%) 

3.1. Projekta vadīšanas 

sistēma, tās sastāvdaļas. 

3.2. Projekta vadītāja 

loma un nozīme. 

3.3. Projekta plānošana 

un vadība, izmantojamās 

metodes – pārskats. 

3.1. Atpazīst projekta 

vadīšanas sastāvdaļas. 

3.2. Nosauc dažas 

projekta vadītāja lomas 

sastāvdaļas. 

3.3. Īsi raksturo 

projekta vadību, nosauc 

dažas metodes. 

3.1. Izskaidro projekta 

vadīšanas sistēmas 

sastāvdaļas, to nozīmi, 

saistību un ietekmi uz 

rezultātu. 

3.2. Raksturo un 

paskaidro projekta 

vadītāja lomu sekmīgā 

projektu norisē. 

3.3. Izprot un spēj raks-

turot projekta plānoša-

nas un vadības 

Attiecīgās nodaļas no 

jebkuras grāmatas vai cita 

projektiem veltīta avota. 

Daži bezmaksas interneta 

avoti latviešu valodā:  

https://llufb.llu.lv/LLU-studiju-

materiali/LF/Antra_Balode_Proj

ektu_vadisanas_pamati_stud_m

aterials.pdf  

http://www.sif.gov.lv/nodevumi/

nodevumi/5138/19_04_2013_R

okasgr%C4%81mata%20par%2

0projektu%20vad%C4%AB%C

5%A1anu%20uc%20Smiltene.p

df  

https://llufb.llu.lv/LLU-studiju-materiali/LF/Antra_Balode_Projektu_vadisanas_pamati_stud_materials.pdf
https://llufb.llu.lv/LLU-studiju-materiali/LF/Antra_Balode_Projektu_vadisanas_pamati_stud_materials.pdf
https://llufb.llu.lv/LLU-studiju-materiali/LF/Antra_Balode_Projektu_vadisanas_pamati_stud_materials.pdf
https://llufb.llu.lv/LLU-studiju-materiali/LF/Antra_Balode_Projektu_vadisanas_pamati_stud_materials.pdf
http://www.sif.gov.lv/nodevumi/nodevumi/5138/19_04_2013_Rokasgr%C4%81mata%20par%20projektu%20vad%C4%AB%C5%A1anu%20uc%20Smiltene.pdf
http://www.sif.gov.lv/nodevumi/nodevumi/5138/19_04_2013_Rokasgr%C4%81mata%20par%20projektu%20vad%C4%AB%C5%A1anu%20uc%20Smiltene.pdf
http://www.sif.gov.lv/nodevumi/nodevumi/5138/19_04_2013_Rokasgr%C4%81mata%20par%20projektu%20vad%C4%AB%C5%A1anu%20uc%20Smiltene.pdf
http://www.sif.gov.lv/nodevumi/nodevumi/5138/19_04_2013_Rokasgr%C4%81mata%20par%20projektu%20vad%C4%AB%C5%A1anu%20uc%20Smiltene.pdf
http://www.sif.gov.lv/nodevumi/nodevumi/5138/19_04_2013_Rokasgr%C4%81mata%20par%20projektu%20vad%C4%AB%C5%A1anu%20uc%20Smiltene.pdf
http://www.sif.gov.lv/nodevumi/nodevumi/5138/19_04_2013_Rokasgr%C4%81mata%20par%20projektu%20vad%C4%AB%C5%A1anu%20uc%20Smiltene.pdf
https://issuu.com/redngo_lv/docs/projektu-vadibas-virtuve-citada-pavargramata2
https://issuu.com/redngo_lv/docs/projektu-vadibas-virtuve-citada-pavargramata2
https://issuu.com/redngo_lv/docs/projektu-vadibas-virtuve-citada-pavargramata2
https://llufb.llu.lv/LLU-studiju-materiali/LF/Antra_Balode_Projektu_vadisanas_pamati_stud_materials.pdf
https://llufb.llu.lv/LLU-studiju-materiali/LF/Antra_Balode_Projektu_vadisanas_pamati_stud_materials.pdf
https://llufb.llu.lv/LLU-studiju-materiali/LF/Antra_Balode_Projektu_vadisanas_pamati_stud_materials.pdf
https://llufb.llu.lv/LLU-studiju-materiali/LF/Antra_Balode_Projektu_vadisanas_pamati_stud_materials.pdf
http://www.sif.gov.lv/nodevumi/nodevumi/5138/19_04_2013_Rokasgr%C4%81mata%20par%20projektu%20vad%C4%AB%C5%A1anu%20uc%20Smiltene.pdf
http://www.sif.gov.lv/nodevumi/nodevumi/5138/19_04_2013_Rokasgr%C4%81mata%20par%20projektu%20vad%C4%AB%C5%A1anu%20uc%20Smiltene.pdf
http://www.sif.gov.lv/nodevumi/nodevumi/5138/19_04_2013_Rokasgr%C4%81mata%20par%20projektu%20vad%C4%AB%C5%A1anu%20uc%20Smiltene.pdf
http://www.sif.gov.lv/nodevumi/nodevumi/5138/19_04_2013_Rokasgr%C4%81mata%20par%20projektu%20vad%C4%AB%C5%A1anu%20uc%20Smiltene.pdf
http://www.sif.gov.lv/nodevumi/nodevumi/5138/19_04_2013_Rokasgr%C4%81mata%20par%20projektu%20vad%C4%AB%C5%A1anu%20uc%20Smiltene.pdf
http://www.sif.gov.lv/nodevumi/nodevumi/5138/19_04_2013_Rokasgr%C4%81mata%20par%20projektu%20vad%C4%AB%C5%A1anu%20uc%20Smiltene.pdf


 

Pieaugušo izglītības modulis “Projektu bizness” 

5 

 

 

procesus, kā arī 

izmantojamās metodes. 

https://issuu.com/redngo_lv/doc

s/projektu-vadibas-virtuve-

citada-pavargramata2 

IV Projektu biznesa specifika un vadīšana 

4. Spēj: atšķirt 

pastāvīgu 

nodarbinātību no 

piesaistes konkrētiem 

projektiem.  

Zina: 

organizatoriskās 

struktūras atšķirības 

projektu biznesa un 

“parastās” 

organizācijās. 

Izprot: projektu 

biznesa organizāciju 

noslodzes un 

organizatorisko 

specifiku. 

4. Projektu 

biznesa 

organizāciju 

noslodzes, 

struktūras un 

darbaspēka 

specifika. 

(10%) 

4.1. Projektu biznesa 

organizāciju atšķirība no 

“parastām” organizāci-

jām – periodiska noslo-

dze, tās izlīdzināšana. 

4.2. Organizācijas 

struktūras atšķirība no 

“parastām” organizāci-

jām vai pastāvīgas 

projektu grupas 

iekļaušana struktūrā. 

4.3. Pastāvīgie un uz 

konkrētiem projektiem 

piesaistītie izpildītāji/ 

darbinieki; darba vai cita 

veida attiecību forma 

(pašnodarbinātie u.tml.) 

4.1. Paskaidro, ko 

nozīmē “periodiska 

noslodze”. 

4.2. Atpazīst dažas 

atšķirības struktūrā. 

4.3. Nosauc vairākus 

iemeslus, kādēļ var tikt 

piesaistīti cilvēki 

konkrētu darbu 

veikšanai, nevis 

pieņemti pastāvīgā 

darbā. 

4.1. Raksturo projektu 

biznesa organizāciju 

noslodzes specifiku, 

min piemērus tās 

izlīdzināšanai. 

4.2. Paskaidro, kādēļ 

rodas atšķirības 

struktūrā, kādas ir 

raksturīgas projektu 

biznesam. 

4.3. Izprot un paskaidro 

atšķirību, kad un kādēļ 

darbiniekus pieņem 

pastāvīgā darbā un kad 

– noteiktu darbu 

veikšanai. 

Darba likums un citi Latvijas 

normatīvie akti, kas regulē 

noteiktu darbu veikšanai 

veidojamās attiecības starp 

fiziskām un juridiskām 

personām . 

Var izmantot informāciju no 

e-grāmatas “Project business”: 

http://pbgroup.aalto.fi/en/the_

book_and_the_glossary/proje

ct_business_2011.pdf 

 

5. Spēj: izzināt 

klientu vajadzības 

Zina: dažādus 

komunikācijas veidus 

5. Klienta 

(iekšējā vai 

ārējā) vajadzī-

bās centrēta 

darbība, to 

5.1. Iekšējais un/vai 

ārējais klients – projektu 

biznesa centrālais 

elements. 

5.1. Atpazīst dažādus 

klientu veidus. 

5.1. Paskaidro, kādi ir 

klientu veidi, to 

galvenās atšķirības. 

Var izmantot visa veida 

pieejamos informācijas 

avotus par klientcentrētu 

darbību. 

https://issuu.com/redngo_lv/docs/projektu-vadibas-virtuve-citada-pavargramata2
https://issuu.com/redngo_lv/docs/projektu-vadibas-virtuve-citada-pavargramata2
https://issuu.com/redngo_lv/docs/projektu-vadibas-virtuve-citada-pavargramata2
http://pbgroup.aalto.fi/en/the_book_and_the_glossary/project_business_2011.pdf
http://pbgroup.aalto.fi/en/the_book_and_the_glossary/project_business_2011.pdf
http://pbgroup.aalto.fi/en/the_book_and_the_glossary/project_business_2011.pdf
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klientu vajadzību 

izzināšanai. 

Izprot: kādēļ 

nepieciešama klienta 

vajadzību izzināšana. 

izzināšana un 

komunikācija. 

(10%) 

5.2. Klientu vajadzību 

izzināšana.  

5.3. Komunikācija ar 

klientu.  

5.2. Nosauc vairākus 

klientu vajadzību 

izzināšanas veidus. 

5.3. Atpazīst 

komunikācijas 

pamatelementus. 

5.2. Raksturo atšķirīgas 

klientu vajadzības, zina 

to izzināšanas veidus.  

5.3. Salīdzinoši raksturo 

dažādas komunikācijas 

metodes. 

Var izmantot informāciju no 

e-grāmatas “Project business”: 

http://pbgroup.aalto.fi/en/the_

book_and_the_glossary/proje

ct_business_2011.pdf 

6. Spēj: noteikt 

konkrētam projektam 

nepieciešamās ārējās 

iesaistītās grupas. 

Zina: kas ir ārējās 

iesaistītās grupas un 

kāda ir to loma 

projektu biznesā. 

Izprot: sadarbības ar 

ārējām iesaistītajām 

grupām nozīmi. 

6. Sadarbība ar 

citām ārējām 

iesaistītajām 

grupām 

(piegādātāji, 

sadarbības 

partneri, gala 

lietotāji u.c.). 

(10%) 

6.1. Ārējās iesaistītās 

grupas. 

6.2. Ārējo iesaistīto 

grupu loma veiksmīgā 

projektu biznesā. 

6.3. Īstermiņa un 

ilgtermiņa sadarbība ar 

ārējām iesaistītajām 

grupām/partneriem. 

6.1. Atpazīst vairākas 

ārējās iesaistītās grupas. 

6.2. Nosauc, kāda ir 

ārējo iesaistīto grupu 

loma projektā. 

6.3. Pastāsta, ar ko 

atšķiras īstermiņa un 

ilgtermiņa sadarbība. 

6.1. Paskaidro, ko 

nozīmē “ārējās 

iesaistītās grupas”; 

nosauc piemērus. 

6.2. Raksturo ārējo 

iesaistīto grupu lomu, 

nosauc veiksmīgas un 

neveiksmīgas 

sadarbības piemērus. 

6.3. Raksturo īstermiņa 

un ilgtermiņa sadarbī-

bu, zina izvēles princi-

pus, nosauc piemērus. 

Var izmantot visa veida 

pieejamos informācijas 

avotus par iesaistītajām 

grupām (angliski: 

stakeholders). 

Var izmantot informāciju no 

e-grāmatas “Project business”: 

http://pbgroup.aalto.fi/en/the_

book_and_the_glossary/proje

ct_business_2011.pdf 

7. Spēj: paskaidrot 

piedāvājuma izveides 

nozīmi projektu 

biznesā. 

7. Sava piedā-

vājuma mārke-

tēšana/pārdo-

šana, konkrētu 

piedāvājumu 

sagatavošana 

7.1. Mārketings un 

pārdošana: būtība un 

pamatjēdzieni, nozīme 

projektu biznesā.  

7.1. Īsi raksturo 

mārketingu un 

pārdošanu.  

7.1. Raksturo mārketin-

gu un pārdošanu, to 

izmantošanu projektu 

biznesā. 

7.2. Salīdzinoši raksturo 

dažādus piedāvājuma 

Var izmantot visa veida 

pieejamos informācijas 

avotus par šo tēmu. 

Var izmantot informāciju no 

e-grāmatas “Project business”: 

http://pbgroup.aalto.fi/en/the_

http://pbgroup.aalto.fi/en/the_book_and_the_glossary/project_business_2011.pdf
http://pbgroup.aalto.fi/en/the_book_and_the_glossary/project_business_2011.pdf
http://pbgroup.aalto.fi/en/the_book_and_the_glossary/project_business_2011.pdf
http://pbgroup.aalto.fi/en/the_book_and_the_glossary/project_business_2011.pdf
http://pbgroup.aalto.fi/en/the_book_and_the_glossary/project_business_2011.pdf
http://pbgroup.aalto.fi/en/the_book_and_the_glossary/project_business_2011.pdf
http://pbgroup.aalto.fi/en/the_book_and_the_glossary/project_business_2011.pdf
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Zina: kā veidot 

piedāvājumu 

klientam. 

Izprot: mārketinga,  

pārdošanas un sarunu 

vadīšanas nozīmi 

projektu biznesā. 

(bidding), 

sarunu 

vadīšana, ar 

projektu saistī-

tie turp-

mākie/nākotne

s piedāvājumi. 

(20%) 

7.2. Piedāvājuma 

sagatavošanas principi.  

7.3. Sarunu vadīšana. 

7.4. Ar projektu saistītie 

nākotnes piedāvājumi.  

7.2. Atpazīst piedāvāju-

ma sagatavošanas 

principus. 

7.3. Īsi raksturo sarunu 

vadīšanas procesu. 

7.4. Nosauc dažus 

turpmākas sadarbības 

pozitīvās ietekmes 

faktus. 

sagatavošanas 

principus.  

7.3. Nosauc sarunu 

vadīšanas procesa 

veiksmes faktorus. 

7.4. Paskaidro 

turpmāko/ nākotnes 

piedāvājumu nozīmi 

projektu biznesā. 

book_and_the_glossary/proje

ct_business_2011.pdf 

Priekš 7.1. var izmantot visa 

veida pieejamos informācijas 

avotus par mārketingu/pārdo-

šanu. No latviešu valodā in-

ternetā bez maksas pieejama-

jiem var izmantot atsevišķas 

sadaļas no: 

http://www.smartfarmerproje

ct.eu/deliverables/e_book_LV

.pdf;  

https://www.partneribalielupe

.lv/images/2013/MARKETIN

G_JZ_LAT.pdf un  

https://eprasmes.lv/wp-

content/uploads/2017/03/3_D

igitalais_marketings1.pdf 

7.1. praktisko vingrinājumu 

izveidei var izmantot: 

http://download.nos.org/srsec

319new/319EL19.pdf. 

8. Spēj: raksturot 

ilgtspējīgu 

stratēģisku vadību. 

Zina: kādēļ projektu 

biznesa stratēģiskas 

8. Projektu 

biznesa 

ilgtspējīga 

stratēģiska 

vadība. 

(5%) 

8.1. Ilgtspējīga (un) 

stratēģiska vadība – 

būtība. 

8.2. Ilgtspējīgs projektu 

bizness. 

8.1. Atpazīst ilgtspējī-

gas (un) stratēģiskas 

vadības principus. 

8.2. Nosauc dažas 

rīcības, kā veidojams 

8.1. Raksturo ilgtspējī-

gas (un) stratēģiskas 

vadības principus. 

8.2. Raksturo projektu 

biznesu ilgtspējīgas 

Priekš 8.1. var izmantot visa 

veida pieejamos informācijas 

avotus par ilgtspēju un 

stratēģisko vadīšanu. No 

latviešu valodā internetā bez 

maksas pieejamajiem var 

izmantot: 

http://pbgroup.aalto.fi/en/the_book_and_the_glossary/project_business_2011.pdf
http://pbgroup.aalto.fi/en/the_book_and_the_glossary/project_business_2011.pdf
http://www.smartfarmerproject.eu/deliverables/e_book_LV.pdf
http://www.smartfarmerproject.eu/deliverables/e_book_LV.pdf
http://www.smartfarmerproject.eu/deliverables/e_book_LV.pdf
https://www.partneribalielupe.lv/images/2013/MARKETING_JZ_LAT.pdf
https://www.partneribalielupe.lv/images/2013/MARKETING_JZ_LAT.pdf
https://www.partneribalielupe.lv/images/2013/MARKETING_JZ_LAT.pdf
https://eprasmes.lv/wp-content/uploads/2017/03/3_Digitalais_marketings1.pdf
https://eprasmes.lv/wp-content/uploads/2017/03/3_Digitalais_marketings1.pdf
https://eprasmes.lv/wp-content/uploads/2017/03/3_Digitalais_marketings1.pdf
http://download.nos.org/srsec319new/319EL19.pdf
http://download.nos.org/srsec319new/319EL19.pdf
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vadības aspekti ir 

nozīmīgi. 

Izprot: ilgtspējības 

stratēģiskas vadības 

nozīmi. 

 ilgtspējīgs projektu 

bizness. 

 

stratēģiskās vadības 

aspektā. 

http://varam.gov.lv/files/text/

Darb_jomas//Book_gribamia.

pdf  un 

https://dspace.lu.lv/dspace/bit

stream/handle/7/4860/34914-

Raja_Kocanova_2012.pdf?se

quence=1. 

Var izmantot informāciju no 

e-grāmatas “Project business”: 

http://pbgroup.aalto.fi/en/the_

book_and_the_glossary/proje

ct_business_2011.pdf 

Noslēguma pārbaudījums (10%)  

http://varam.gov.lv/files/text/Darb_jomas/Book_gribamia.pdf
http://varam.gov.lv/files/text/Darb_jomas/Book_gribamia.pdf
http://varam.gov.lv/files/text/Darb_jomas/Book_gribamia.pdf
https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/4860/34914-Raja_Kocanova_2012.pdf?sequence=1
https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/4860/34914-Raja_Kocanova_2012.pdf?sequence=1
https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/4860/34914-Raja_Kocanova_2012.pdf?sequence=1
https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/4860/34914-Raja_Kocanova_2012.pdf?sequence=1
http://pbgroup.aalto.fi/en/the_book_and_the_glossary/project_business_2011.pdf
http://pbgroup.aalto.fi/en/the_book_and_the_glossary/project_business_2011.pdf
http://pbgroup.aalto.fi/en/the_book_and_the_glossary/project_business_2011.pdf
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Pārbaudes darbi 

1. Ievadvērtēšana – nav paredzēta. 

2. Kārtējā vērtēšana  

Ieteicamas vismaz divas starppārbaudes/praktiskie uzdevumi: pēc 2. un 3. tēmas, jo tajās izglītojamie iegūst informāciju par konkrētiem 

konceptiem (kas ir projekts un kas ir projekta vadīšana) un šajās starppārbaudēs praktiski demonstrē iegūtās prasmes. Šeit var tikt uzdots 

izanalizēt reālus/jau realizētus projektus no to uzbūves un/vai vadīšanas aspekta vai veikt citus līdzīgus uzdevumus, kas apgūto teoriju 

pārbauda praksē. 

Pēc mācībspēku ieskatiem var būt arī citas starppārbaudes, piemēram, pēc noteiktu 4.tēmas sadaļu apguves. 

3. Noslēguma pārbaudes darbs (saturs, vērtēšanas kritēriji) 

3.1. Noslēguma pārbaudes darba apraksts: vienas reālas projektu biznesa organizācijas darba analīze. Organizāciju analīzei var ieteikt 

izglītotāji vai izvēlēties pats izglītojamais – vadoties no reālās situācijas un iespējām. Vēlams, lai tā būtu organizācija, kas darbojas 

Latvijā, bet tas nav obligāti. Tā var būt peļņas vai bezpeļņas projektus realizējoša organizācija. Ja to pieprasa izvērtējamā 

organizācija, tās nosaukumu var neminēt. Noslēguma pārbaudes darbs var tikt iesniegts teksta/apraksta formā vai prezentēts grupai 

– kā nosaka izglītotājs, par to izglītojamos informējot pirms noslēguma darba izstrādes uzsākšanas. 

3.1.1. Pārbaudes darba mērķis no programmas realizētāju skatupunkta ir pārbaudīt, kā izglītojamie izmanto iegūtās zināšanas un 

prasmes, izvērtējot/analizējot reālas organizācijas darbu.  

3.1.2. Pārbaudes darba mērķis no izglītojamā puses ir nostiprināt un demonstrēt iegūtās zināšanas un prasmes, izvērtējot konkrētu 

reālu organizāciju, kas darbojas pēc projektu biznesa principiem. 

3.2. Noslēguma pārbaudes darba saturs (uzdevumu skaits, izpildes nosacījumi): a) pamatinformācija par organizāciju (dibināšanas laiks, 

darbības virzieni, galvenie rādītāji u.tml.); b) realizējamo projektu specifika, raksturojums; c) stratēģiskā un operatīvā vadība; d) 

klienti: raksturojums, metodes darbā ar tiem; e) sadarbība ar ārējām ieinteresētajām grupām; f) secinājumi un priekšlikumi.  

3.3. Noslēguma pārbaudes darba vērtēšanas kritēriji: izglītojamo darbu vērtē 10 ballu skalā. Izglītotājs var noteikt vēl detalizētākus 

vērtēšanas kritērijus, kurus dara zināmus izglītojamajiem pirms noslēguma darba izstrādes sākšanas. 
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Komentārs potenciālajiem moduļa realizētājiem 

Gan pasaulē vispār, gan Latvijā plaši un labi tiek mācīti dažādi biznesa, mārketinga un projektu vadības aspekti, netrūkst arī grāmatu un citu 

informācijas avotu, taču tas joprojām tiek darīts atsevišķi: organizācijas ir organizācijas, mārketings ir mārketings, un projekti ir projekti... 

Taču realitātē pēdējās desmitgadēs strauji aug tādu organizāciju skaits, kuru darbību un naudas plūsmu veido tikai un vienīgi projekti. Tādas 

ir gan peļņas, gan bezpeļņas organizācijas. Projektu bizness tradicionāli ir raksturīgs būvniecības pakalpojumu sniedzējiem, mūsdienās arī 

IT jomai, taču ne tikai tai – tā darbojas arī pasākumu rīkotāji, reklāmas un sabiedrisko attiecību aģentūras un aizvien pieaugošs skaits arī 

citās nozarēs, taču trūkst/ir maz tieši šāda tipa organizācijām domātu rīcības modeļu un ieteikumu. 

Modulis “Projektu bizness” ir pirmais šāda veida projektu biznesa “ceļa rādītājs” latviešu valodā. Labs informācijas avots ir internetā angļu 

(un somu) valodā bez maksas pieejamā e-grāmata “Project business” 

(http://pbgroup.aalto.fi/en/the_book_and_the_glossary/project_business_2011.pdf). Taču tā un citi pie tēmām konkrēti minētie avoti, nav 

vienīgie vai obligāti. Mācību satura veidošanai pēc izglītotāju ieskatiem var tikt izmantoti jebkuri noderīgi materiāli no katras atsevišķās 

tematiskās jomas. 

http://pbgroup.aalto.fi/en/the_book_and_the_glossary/project_business_2011.pdf

