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PĒTNIECISKĀ STUDIJU PROJEKTA PROGRAMMA 

Piedalās RTU Liepājas filiāles 1LICU, 1LIKU un 2LICU grupu studenti  

 

Norises vieta: SIA Coworking Liepaja, Liepāja, Vecā Ostmala 24, 5. stāvs 
 

4.11.2019.  

9.00 Pētnieciskā studiju projekta atklāšana  

Intars Zēns, Coworking Liepaja valdes priekšsēdētājs  

Mārcis Priedītis, RTU Liepājas filiāles direktors  

9.20 – 10.00  Uzņēmumu prezentācijas un risināmo problēmu aktualizācija  

Uzņēmumu pārstāvji 

10.00 – 17.00 Diskusija par veicamo pētījumu 

 Uzņēmumu pārstāvji, studenti 

Studentu darbs grupās 

 

5.11.2019.  

9.00 – 10.00 Business process modeling on SAP (lekcija angļu valodā) 

 Oskars Laimiņš, Accenture Latvia SAP Business and Integration Senior 

Analyst 

10.00 – 17.00 Studentu darbs grupās 

 

6.11.2019.  

9.00 – 10.00 Uzņēmējdarbības attīstība – Coworking Liepaja sniegtās iespējas. Kopstrādes 

darba principi, ieguvumi un priekšrocības. Coworking Liepaja attīstības plāni 

un vīzija. 

 Inga Birzgale, Coworking Liepaja projektu koordinatore 

 Uzņēmējdarbības attīstība – Kurzemes Biznesa inkubators atbalsts 

uzņēmumiem 

Intars Zēns, Coworking Liepaja valdes priekšsēdētājs  

10.00 – 17.00 Studentu darbs grupās 

 

7.11.2019.  

9.00 – 17.00 Studentu darbs grupās 

  Pētījuma prezentāciju izstrāde, sagatavošanās prezentēšanai 

 

8.11.2019.  

9.00  Pētījuma rezultātu prezentācija uzņēmumu pārstāvjiem 

  Studentu pētījumu rezultātu novērtēšana. Projekta noslēgums  



 

 

PĒTĪJUMA ATSKAITES NOFORMĒŠANAS PRASĪBAS 
 

Atskaites saturs: 

1. Titullapa (skat. paraugu) 

2. Uzņēmuma raksturojums un izvirzītā problēma/ problēmsituācija 

3. Pētījuma rezultāti 

4. Secinājumi un priekšlikumi 

5. Bibliogrāfiskais saraksts 

 

Atskaite noformējama atbilstoši šādiem vispārpieņemtiem noteikumiem, kas jāievēro, 

sagatavojot manuskriptus: 

1. Atskaiti jāiesniedz datorsalikumā, rakstītu valsts valodā, uz baltas A4 formāta papīra 

lapas vienas puses. Teksta attālums no lapas augšējās un kreisās malas ir 30 mm, no 

apakšējās un labās malas – 20 mm. 

2. Fonts – Times New Roman. Burtu augstumam jāatbilst 12. vai 14. fontam, atbilstoši 

1,5 vai 1 liels intervāls starp rindām (tabulās un attēlos var izmantot mazāku burtu 

augstumu). Malas – izlīdzinātas. 

3. Daļu un sadaļu nosaukumus raksta ar lieliem burtiem, simetriski tekstam. Virsrakstos 

vārdus pārnest nav atļauts. Virsrakstus nepasvītro (var izmantot fonta stilu „bold”). 

Katra atskaites daļa jāsāk jaunā lapā. 

4. Atskaites lappuses numurē ar arābu cipariem lapas augšējā labajā stūrī, 10...12 mm 

attālumā no teksta pirmās rindas. Svītriņas pirms un pēc numura nav nepieciešamas. 

Darba pirmā lapa ir titullapa, uz tās lappuses numuru neraksta. 

 

Pētījuma atskaiti nodod 8.11.2019. un iesniedz 2 eksemplāros – vienu uzņēmuma pārstāvim 

(par formātu vienojoties ar uzņēmuma pārstāvi) un vienu RTU Liepājas filiālei (elektroniskā 

formātā, nosūtīt uz Svetlana.Stale@rtu.lv). 



 

 

PĒTĪJUMA ATSKAITES TITULLAPAS PARAUGS 
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UZŅĒMUMU PROBLĒMSITUĀCIJAS 
 
 

1. YEES, kontaktpersona Intars Zēns 

YEES ir jauns uzņēmums, kurš pamatā nodarbojas ar grāmatvedības pakalpojumu 

sniegšanu. Uzņēmums strauji attīstās un plāno paplašināt savu darbības jomu – sniegt ne 

tikai grāmatvedības, bet arī e-komercijas pakalpojumus.  Darbības paplašināšanai ir 

nepieciešams izpētīt e-komercijas iespējas un jaunu klientu piesaistīšanas iespējas.  

2. Liepājas SEZ, kontaktpersona Gatis Ginters 

Viens no Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) pārvaldes uzdevumiem ir rūpēties 

par uzņēmējdarbības vides attīstību. Tās teritorijā un tur esošajos uzņēmumos vērojama 

stabila attīstība, taču lai turpinātu attīstīties un paplašināties, LSEZ mērķis ir izmantot 

teritorijas efektīvāk - piesaistīt jaunus investorus, veicināt eksportējošo uzņēmumu skaita 

un eksporta apmēra pieaugumu. 

3. ZVTK, kontaktpersona Dana Marī Klaiva 

Green-Tech Latvia jeb Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris (ZVTK) ir pārnozaru 

sadarbības organizācija, kas apvieno komersantus, izglītības un pētniecības institūcijas, kā 

arī citas organizācijas, kas daļēji vai pilnībā darbojas zaļo un viedo tehnoloģiju sektoros. 

ZVTK saskaras ar problēmām, kā efektīvi sasniegt savu mērķauditoriju. 

4. Deva Fitness, kontaktpersona Ilona Jēce 

Ilona Jēce ir fitnesa trenere, piedāvāto pakalpojumu klāstā ietilpst grupu nodarbības, 

vingrošana, individuālie treniņi, fitnesa programmu izveide pēc klientu vēlmēm, uztura 

konsultācijas u.c. Pašlaik Deva Fitness vairāk koncentrējas uz jaunu darbības sfēru - Deva 

ofisā, jeb vingrošana darba vietās. Nepieciešams izstrādāt plānu, kā popularizētu šo 

pakalpojumu, kā sasniegt mērķauditoriju un iespējamos klientus. 

5. Sociālo tīklu māja, kontaktpersona Roberts Klēpis 

Sociālo Tīklu Māja ir jauns uzņēmums, kurš piedāvā foto, video, sociālo tīklu, vizuālā tēla 

izveides, logo un afišu izveides pakalpojums gan uzņēmumiem, gan skolām, gan 

jebkuram interesentam. Sociālo tīklu māja sniedz arī konsultācijas sociālo tīklu 

jautājumos, mārketinga vēstījuma izveidē, sociālo tīklu stratēģijas izveidē, nodrošina 

seminārus gan skolēniem, gan jebkuram interesentam. Nepieciešams izstrādāt aktivitāšu 

plānu, kā veiksmīgi turpināt uzņēmuma straujo attīstību. 

6. MV Trading & Consulting, kontaktpersona Mārtiņš Vidzenieks 

Mārtiņš Vidzenieks no uzņēmuma puses darbojas ar skandināvu valstu uzņēmumiem. 

Veiksmīgākai darbībai un darbības paplašināšanai nepieciešama  skandināvu valstu 

uzņēmumu datu analīze un informācijas ievākšana no klientiem ārvalstīs. 

 

KONFIDENCIALITĀTES PAZIŅOJUMS 
 

Pētnieciskajā studiju projektā iesaistītās personas apņemas turēt slepenībā jebkuru informāciju 

vai datus, kurus tās ieguvušas sakarā ar doto Projektu. Projektā iesaistītās personas arī 

apņemas neizpaust vispārējā veidā vai daļēji faktus un informāciju kādai trešajai pusei bez 

Projektā iesaistīto sabiedrību iepriekšējas piekrišanas. 


