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Augstākās izglītības programmas pašnovērt ējuma saturs  

(saskaņā ar 2006. gada 3. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.821  

“Augstskolu, koledžu un augstākās izglītības programmu akreditācijas kārt ība”) 

Pašnovērt ējums 2010. -2011.g. 

(2005.g. – 2011.g.) 

1. Augstākās izglītības programmas mērķi un uzdevumi, iegūstamie studiju rezultāti  

zināšanu, prasmju un attieksmju formā. 

Galvenais profesionālās bakalaura studiju programmas  „Kultūras vadība ” mērķis  ir 
sagatavot mūsdienīgi izglītotus, augsti kvalificētus, kompetentus un konkurētspējīgus profesionāļus, 
kuri spētu iniciēt un vadīt dažāda mēroga  projektus kultūrsociālajā jomā, nodrošinot Latvijas 
kultūras un intelektuālā potenciāla saglabāšanu un attīstīšanu, dodot studentiem iespēju iegūt 
augstāko profesionālo izglītību kultūras nozarē,  iegūstot bakalaura grādu kultūras vadībā  un 
kultūras projekta vadītāja kvalifikāciju. 

Studiju programma ietver elementus, kas veicina studentu personības izaugsmi, 
attīsta organizatoriskās spējas, prasmi strādāt komandā, kā arī sekmē studējošo radošās 
izpausmes. 

Atbilstoši mērķim tiek izvirzīti sekojoši uzdevumi:  
 
sniegt zināšanas  
- par kultūras nozares vietu valsts politikā un ekonomikā, 
- par procesiem un norisēm mūsdienu kultūrā, 
- par kultūras produktu tapšanas un funkcionēšanas nosacījumiem,  
- par projektu nozīmi un vietu kultūrsociālās vides attīstībā un kultūrsociālo projektu specifiku,  
- par projektu iniciēšanu, izstrādi, plānošanu, ieviešanu, vērtēšanu, uzraudzību; 
 
attīstīt prasmes,  
balstoties uz apgūtajām teorētiskajām zināšanām un praktiskajām iemaņām, veikt kultūras nozares 
tendenču analīzi, korekti definēt nozares problēmas, profesionāli pamatoti izvērtēt radošo ideju, 
pieņemt optimālus lēmumus un strādāt komandā, izstrādāt projektu pieteikumus;  
organizēt un vadīt projekta komandu; plānot projekta posmus; 
veikt kultūras projektu darbu, termiņu, resursu un izmaksu plānošanu, koordinēšanu, 
uzraudzību un pārplānošanu;  
sekot projektu plānu izpildei, analizēt rezultātus un izstrādāt priekšlikumus; 
vadīt kultūras projektu administrēšanu un dokumentēšanu, sastādīt projektu atskaites; 
 
attīstīt pētnieciskā darba prasmes, 
sniedzot studentiem iespēju apgūt aktuālās kultūras pētniecības metodes, nozīmīgu vietu šai 
procesā piešķirot projekta priekšizpētes veikšanai un analīzei; 
 
attīstīt motivāciju tālākai izglītībai un sistemātiskai profesionālās kvalifikācijas pilnveidei; 
 
nodrošināt 
- teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu savstarpējo sasaisti; izpratni par profesionālo 
ētiku un nozares projektu ietekmi uz sabiedrību un vidi kopumā; 
- atbilstošu studiju vidi – sapratni starp personālu un studentiem, materiāli tehnisko bāzi u.c. – 
zināšanu un prasmju ieguvei, kas nepieciešamas kultūras darba vadības izglītības programmas 
īstenošanai; 
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ievirzīt jaunos speciālistus praktiskā darbā sniedzot iespēju piedalīties kultūras un sociālo 
projektu īstenošanā, radošo projektu izveidē un realizācijā.   

 
Pēc programmas apguves iegūstamie studiju rezultāti zināšanu, prasmju un 

attieksmju formā 
 
Studiju programma ir izveidota un tiek organizēta tā, lai bakalaura grādu kultūras 

vadībā un kvalifikāciju ieguvušie kultūras projektu vadītāji būtu ieguvuši profesionālās 
darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences, zināšanas un prasmes. 
 
Kompetences: 
 
- spēja veikt vadošu un organizatorisku darbu kultūras sfērā; 
- spēja stratēģiski un analītiski formulēt un risināt nozares problēmas; 
- spēja izmantot mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus atbilstoši specializācijai kultūras 
projektu iniciācijas un izveides procesā; 
- spēja rīkoties atbilstoši ieņemamā amata prasībām un veikt piekritīgos darba pienākumus;  
- spēja veikt darbu gan patstāvīgi, gan kolektīvi kopā ar citu profesiju pārstāvjiem;  
- spēja plānot, organizēt un vadīt izpildāmos darbus un noteikt to prioritātes; 
- spēja pieņemt lēmumus un izrādīt iniciatīvu;  
- spēja ievērot profesionālo ētiku un respektēt klientu /projektu pasūtītāju vajadzības; 
- spēja nodrošināt vides un darba aizsardzības normatīvajos aktos iekļauto prasību izpildi; 
- spēja orientēties politiskajos, sociālajos un kultūras jautājumos pasaulē, valstī un reģionā;  
- spēja uz pašrefleksiju un pašnovērtējumu. 
 
 
Zināšanas  Prasmes Attieksmes 
Zināšanas par Latvijas 
vēsturi un kultūrsociālo 
procesu savdabību. 

Prasme iniciēt, izstrādāt un 
vadīt kultūras projektus. 

Uztvert un saprast sabiedrības 
dažādību. 
 

Zināšanas kulturoloģiski 
teorētiskos kursos, akcentējot 
Eiropas sabiedrības kultūras, 
mākslas un literatūras vēstures 
aspektus, mūsdienu 
kultūrvēsturiskās situācijas 
īpatnības. 

Izprast un realizēt Latvijas 
valsts kultūrpolitiku. Izprast 
Latvijas kultūrpolitikas 
saistību ar ES kultūras 
stratēģiju. 
 
 

Saprast citas kultūras, pieņemt 
svešu kultūru citādību. 

Zināšanas par nozari 
regulējošajiem juridiskajiem 
aktiem.  

Izvērtēt kultūras dzīves 
ietekmi uz apkārtējo vidi un 
sabiedrību pašvaldību, 
reģiona un valsts līmenī. 

Sekmēt kultūras vērtību 
saglabāšanu un attīstību 
estētiskā, etniskā un 
kultūrvēsturiskā kontekstā. 

Ekonomikas, vadības 
teorijas, finansu sistēmas, 
tirgzinības zināšanas, 
akcentējot to specifiku 
kultūras jomā.  

Izmantot un piemērot ar 
kultūras nozari saistītos 
normatīvos aktus. 
 

Komunikabilitāte. 
 

Zināšanas par kultūras 
administrēšanas un 
institūciju sistēmu. 

Prast radoši izmantot zinātniski 
pētnieciskās metodes ideju un 
radošo aktivitāšu izvērtēšanā. 

Tieksme pilnveidot savas 
zināšanas un prasmes 
atbilstoši darbības jomai. 
 

 Prasme efektīvi izmantot savā 
darbā mūsdienu informatīvās 
tehnoloģijas. 

Tieksme attīstīt starpkultūru 
dialogu, atbalstīt  sabiedrības 
integrācijas procesu. 
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 Prasme izprast, analizēt un 
novērtēt biznesa vides ārējo un 
iekšējo situāciju. 

 

 Patstāvīgi strādāt ar zinātniski 
pētniecisko literatūru; 
piedalīties konferencēs, 
semināros un prezentācijās. 

 

 

2. Augstākās izglītības programmas organizācija 

2.1.  Augstākās izglītības programmas organizācija 

Baltijas Starptautiskas Akadēmijas 2.līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju 
programma “Kultūras vadība” (Latvijas Republikas (LR) izglītības klasifikatora kods nr. 
42345) tiek realizēta saskaņā ar 2005.gada 10 oktobrī izsniegto LR Izglītības un zinātnes 
ministrijas licenci par tiesībām īstenot  augstāko profesionālo izglītības  studiju programmu 
“Kult ūras vadība” profesionālā bakalaura grāda kultūras vadībā un kultūras projektu 
vadītāja kvalifikācijas iegūšanai. 

Programma atkārtoti akreditēta no 2005. gada 30. decembra līdz 2011. gada 
31.decembrim (dokumenta Nr. 951, 2005. gada 23. novembrī) uz sešiem gadiem. 
 

Programmas apjoms ir noteikts 160 KP, kurus var apgūt 4 studiju gados pilna laika 
formā un 4,5 studiju gados nepilna laika studiju formā.  Bakalaura grāds un profesionālā 
kvalifikācija nodrošina iespēju turpināt studijas BSA  maģistrantūrā “Uzņēmējdarbības 
vadība” vai citās augstskolās. 

Studiju process ir organizēts atbilstoši Baltijas  Starptautiskas akadēmijas 
Satversmei, Augstskolu likumam, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.481 un citiem normatīvajiem dokumentiem, kuri ir spēkā Latvijas Republikā, kā arī 
saskaņā ar BSA Senātā pieņemtajiem studijas reglamentējošiem dokumentiem un Kultūras 
vadības programmas padomes  lēmumiem.  
 

Studiju programmas realizēšanu nodrošina  Baltijas Starptautiskas akadēmijas 
akadēmiskais sastāvs un programmā pieaicinātie vieslektori. 
 
Studiju programmas vadību veic programmas direktors un BSA senāta apstiprināta Kultūras  
vadības programmas padome: 
Padomes priekšsēdētājs -  doc I. Markina 
Padomes locekļi:  dr oek., as.prof. B. Heimanis 
 Dr. polit., doc. M. Gunare 
 Mg. Art, doc. S. Hajenko 
 Lekt. T. Kuzmina 
 Mg.soc.sc. V.Virtmane 
 LKK direktore – S. Plote  
 Studentu pārstāvji. 
 

Gadījumā, ja šī programma kaut kādu iemeslu dēļ tiks pārtraukta, Latvijas Kult ūras 
akadēmija, Liepājas Universitāte  (Kultūras vadības programma) pieņem tālākajām 
studijām tos BSA studentus, kuriem no viņiem neatkarīgu iemeslu dēļ zūd iespēja turpināt 
studijas BSA.(Līgumus skat. BSA Rektorātā). 
 

Programmas “Kultūras vadība“ satura un realizācijas attīstībā novērtēšanas periodā 
ir veiktas izmaiņas saskaņā ar Latvijas Republikā pieņemtajiem MK noteikumiem par otrā 
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līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu (MK noteikumi Nr. 481., 20. 11. 
2001.; Nr.348, 29.05.2007.). Izmaiņas veiktas saskaņā ar iepriekšējās  akreditācijas ekspertu 
ieteikumiem,  pārskata periodā izteiktiem  studentu, personāla un speciālistu kultūras nozarē 
viedokļiem par studiju procesa uzlabošanu. Izmaiņas apstiprinātas Kultūras vadības 
programmas Padomes sēdēs un BSA Senāta sēdēs. 
 
Pašnovērtējuma periodā: 

Ņemot vērā ekspertu ieteikumus, ka vēlams vadības un tirgus zinību lielāks 
īpatsvars programmas saturā, kursa  „Reklāmas tehnoloģija”  vietā tika ieviests studiju 
kurss „Marketinga komunikācija” (2 KP), savukārt modulis „Sociālās komunikācijas teorija 
un prakse” papildināts ar kursu „Reklāma un PR ” (2 KP), kas ir nozīmīgs, jo sekmē 
studentu prasmes veidot projektu publisko vidi un sadarboties ar masu mēdijiem projektu 
norises gaitā. 
Kurss „Personāla vadība”  tika nomainīts ar kursu  „Cilv ēku resursu vadība” , paplašinot 
studentu zināšanas cilvēkresursu aktuālajos jautājumos, kas ir būtiski kultūras projektu 
vadītāja profesijā.  

 
2007./08. mācību gada atbilstoši  MK 29.05.2007.g. grozījumiem Augstākas 

izglītības standartā tika ievesti sekojošie studiju kursi : 
„Pedagoģijas pamati”  - 1 KP  
„Uguns un darba drošības pamati” – 0 KP   
Kā arī kurss „Ievads specialitātē”  (2 KP) tika  modificēts un šobrīd apvieno  3 sastāvdaļas:  
„Ievads specialitātē”, „Zin ātniskā un studiju darba metodika” un  Informatīvu (mācību) 
praksi. Transformācija nemaina programmas apjomu kredītpunktos, bet ļauj efektīvāk 
iepazīstināt studentus ar profesijas specifiku, kā arī nodrošināt  patstāvīgam studiju darbam 
nepieiciešamās pamatprasmes un iemaņas bibliotēkas fondu un datu bāzes pielietošanā. 
(Izmaiņas programmā tika apstiprināti BSA senātā sēdē  11.12.2007., protokols Nr. 70) 
  Starpaugstskolu diskusijas  par  studiju satura salāgošanu studiju programmā 
Kultūras vadība  (2009. g. janvārī) rezultātā, ka arī  pēc administrācijas un studentu 
ierosinājuma  2009./2010.mācību gadā tika veiktas strukturālas izmaiņas tipveida plānā (sk. 
pielikums nr.1.)  
1. Kurss „Filozofija un humanitāro zinātņu problēmas” (4 KP) tika transformēts 
vispārizglītojošajā  kursā „Filozofija” (2 KP), 
 2. Tika samazināts kursu apjoms „Valodas kultūras pamati” – līdz 2 KP un „Pasaules 
mākslas vēsture” –  līdz 6 KP, kas padarīja programmu kompaktāku. 
 3. Pēc darba devēju ierosinājuma modulī  „Starpkultūru komunikācija”  iekļauts studiju 
kurss „Daudzveidības vadība” (2 KP) (Izmaiņas programmā tika apstiprināti BSA senātā 
sēdē  29.09.2009., protokols Nr. 85 ). 
4. Veicinot starpprogrammu un starpaugstskolu sadarbību, tika paplašinātas Brīvās izvēles 
kursu tematika. 
Piemēram, Kultūras vadības programmas studenti var apmeklēt kursu „Civilties ības” 
Sociālā darba programmā BBPA, fotogrāfij ā, krāsu psiholoģijā u c. BSA Dizaina skolas 
programmās. Pateicoties „Tūrisma un viesmīlības vadības” programmas izveidei BSA  
Kultūras vadības  programmas Brīvās izvēles priekšmetu bloks tika paplašināts ar tādiem 
kursiem  kā „M ārketinga pētījumu metodes tūrismā” , „Ekotūrisms un dabas aizsardzība” , 
„Sakrālais tūrisms” u. c. 
                                                                  

        Tabula 1. Programmas izmaiņas pārskata periodā 
  
2005.g. akreditētā programma       Studiju programma uz 2011.g. 1 februāri  
 Studiju kursa nosaukums   KP Studiju kursa nosaukums KP 
A daļa  A daļa  
Filozofija un humanitāro zinātņu problēmas  4 Filozofija 2 
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Valodas kultūras pamati: latviešu valodas 
stilistika 

3 Valodas kultūras pamati: latviešu valodas 
stilistika 

2 

  Pedagoģija 1 
Latvijas un Baltijas valstu kultūras vēsture 3 Latvijas un Baltijas valstu kultūras vēsture 2 
Kultūras teorija un filozofija  4 Kultūras teorija un pētnieciskās koncepcijas  4 
Pasaules mākslas vēsture 8 Pasaules mākslas vēsture 6 
  Darba un ugunsdrošības pamati 0 
B daļa   B daļa  
Personāla vadība  2 Cilvēku resursu vadība 2 
Reklāmas tehnoloģijas  2 Marketinga komunikācija 2 
Vizuāla komunikativistika  2 Reklāma un PR 2 
Ievads starpkultūru komunikācijā  2 Daudzveidības vadība 2 
Kultūras tūrisma organizācija  2  …………. 0 
  Kopā izmaiņās  22 

KP 
 
 
2.2. Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas un vadības sistēma 
 

Lai nodrošinātu augstākās izglītības kvalitāti, Baltijas Starptautiskajā akadēmijā 
saskaņā ar Nolikumu par augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanu darbojas iekšējā 
kvalitātes nodrošināšanas sistēma.  
Kvalitātes vadība notiek vairākos līmeņos: 

1. programmas direktors, programmas padome un programmas akadēmiskais 
personāls, 

2. starpprogrammu audits, 
3. BSA metodiskā padome un vadība. 

 
Studiju programmu  vada programmas direktors. Metodoloģisko un organizatorisko 

jautājumu risināšanai studiju programmas akadēmiskais personāls izveido studiju 
programmas padomi, kurā obligāti tiek iekļauts arī studējošo pārstāvis (-ji). Tādējādi 
studējošie ir informēti par svarīgākajām izmaiņām studiju programmas īstenošanā un var 
izteikt savu viedokli par tām.  

Studiju programmas direktors un studiju programmas padomes pārstāvji katru gadu 
sagatavo pašnovērtējuma ziņojumu, kurā tiek atspoguļoti galvenie iepriekšējā studiju gada 
rezultāti un dots to novērtējums, norādītas galvenās problēmas un trūkumi. Tāpat ikgadējā 
pašnovērtējuma ziņojuma uzdevums ir parādīt izmaiņas, kas notikušas studiju programmas 
saturā, realizācijas veidā un akadēmiskajā personālā.  

Programmas padome pēc akadēmiskā personāla pārstāvju ieteikuma izvērtē izmaiņas 
studiju programmā un, ja tās tiek akceptētas, iesniedz apstiprināšanai augstskolas Senātā. 
Programmas direktors un padome lemj par nepieciešamību pārbaudīt akadēmiskā personāla 
darba kvalitāti, kā arī par studiju organizācijas jautājumiem. 

Programmas direktors kontrolē programmas akadēmiskā personāla darba kvalitāti 
(darba disciplīnu, nodarbību saturu, pieejamību studentiem).  
 

Starpprogrammu līmenī pēc Senāta vai BSA metodiskās padomes lēmuma var 
noteikt studiju programmas auditu, kurā iesaistās gan auditējamās, gan citu programmu 
akadēmiskais personāls. Studiju programmas iekšējā auditā tiek vērtēti:  
1) studiju programmas vadības sistēmas efektivitāte: pašnovērtējuma ziņojuma informācija, 
kā arī analizēti iebildumi un priekšlikumi, kas saņemti un norādīts, cik no tiem īstenoti vai, 
ja nav īstenoti, analizēti cēloņi; 
2) atgriezeniskās saites analīze: kāda ir studiju programmas vadības un akadēmiskā 
personāla pieejamība (pieņemšanas laiki, to atbilstība apmeklētāju skaitam, risināmo 
jautājumu loks, ieteikumi efektivitātes uzlabošanai, piemēram, par kompetenču sfēru sadali 
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starp augstskolas administrāciju). 
3) ar programmas īstenošanu saistītās dokumentācijas un faktu pārbaude: vai pārskata gada 
laikā arhīvam nodota normatīvajiem aktiem atbilstošā studiju programmas dokumentācija 
(tiek saņemts arhīva apstiprinājums), kā arī pārbaudīts, kā un cik ilgi tiek uzglabāti 
programmā studējošo referāti un kursa darbi. 
 Ja pašnovērtējuma ziņojumu analīzē vai BSA darbībā konstatētas ar izglītības 
kvalitātes jautājumiem saistītas būtiskas problēmas, dibinātāji un Senāts izveido darba 
grupu šo problēmu izpētei. Darba grupas sastāvu un tās darbības laiku nosaka atbilstoši 
risināmajai problēmai. Darba grupas iegūtie rezultāti tiek ņemti vērā BSA vadībai pieņemot 
lēmumus.  

 
Akadēmijas līmenī kvalitātes jautājumi tiek risināti ar Studiju metodiskās padomes 
palīdzību, kas darbojas saskaņā ar Senāta apstiprināto Studiju metodiskās padomes 
nolikumu. Studiju metodiskās padomes mērķis ir uzlabot akadēmijā  iegūtās izglītības 
kvalitāti, piedaloties akadēmijas stratēģijas izstrādē, kā arī studiju un ar tām saistīto 
organizatorisko jautājumu risināšanā. Padomes uzdevumi ir: 
1) izstrādāt un uzlabot studiju organizāciju; 
2) risināt studiju metodoloģiskos un metodiskos jautājumus; 
3) sniegt padomus akadēmijas vadībai racionālai un mērķtiecīgai intelektuālo un materiālo 

resursu izlietošanai; 
4) pieņemt lēmumus ar studijām saistītos jautājumos, kuri nav Akadēmijas pārstāvības, 

vadības un lēmējinstitūciju kompetencē.  
Padomes sastāvu veido BSA studiju prorektors, studiju programmu direktori un filiāļu 

pārstāvji. Ex officio Padomes darbā var piedalīties BSA rektors un BSA dibinātāji. Būtisku 
ar studiju programmu īstenošanu saistītu jautājumu izlemšanā tiek uzaicināti piedalīties arī 
studējošo pārstāvji. 

 
Atgriezeniskā saite ar studentiem. Studējošo viedoklis ir svarīgs izglītības kvalitātes 

nodrošināšanā. Informācija par kvalitāti un studējošo vērtējums tiek iegūts: 
1) tiešā kontaktā ar studējošajiem nodarbībās un ārpusnodarbību saskarsmē; 
2) katru semestri notiekošajās studējošo aptaujās, pēc kurām tiek noteikti docētāju reitingi 
un kurās studējošajiem ir iespēja brīvi izteikt savu viedokli par akadēmiju kopumā, studiju 
programmu, studiju infrastruktūru un katru docētāju, kas strādājis ar viņiem konkrētajā 
semestrī; 
2) no studējošo pārstāvjiem akadēmijas lēmējinstitūcijās; 
3) ar Studentu pašpārvaldes starpniecību.                                

 
  Lielākā daļa BSA īstenoto programmu ir profesionālās augstākās izglītības 
programmas, tādēļ īpaša nozīme ir regulārai sadarbībai dažādos līmeņos ar darba 
devējiem: 

1) jaunas programmas izveidošanā, darba tirgus prasību noskaidrošanā un 
pieprasījuma izvērtēšanā; 

2) studējošo prakšu organizēšanā. 
 
Ar prakses vietām tiek nodrošināta reāla atgriezeniskā saite, kas sniedz informāciju par 

trūkumiem praktikanta teorētiskajā sagatavotībā, ja tādi pastāv, kā arī ļauj kontrolēt 
programmas docētāju praktisko kompetenču līmeni un docējamo priekšmetu saturu, 
nepieciešamības gadījumā tos koriģējot, lai tajos tiktu iekļauti praksei svarīgi jautājumi:  

1. darba devēju līdzdalība kvalifikācijas darbu, bakalaura un maģistra darbu 
aizstāvēšanas komisijās; 

2. darba devēju pasūtīto projektu un kopējo projektu īstenošana.  
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Izšķirošā nozīme studiju programmas kvalitātes nodrošināšanā ir studiju 
programmas padomei, kas izvērtē iepriekšējā studiju gada pieredzi, plāno darbu nākošajam 
studiju gadam, seko studiju procesa un pētnieciskā darba integrācijai, kā arī veic stratēģisko 
studiju procesa plānošanu. Vērtēšanas laikā Kultūras vadības studiju padomes uzmanības 
centrā bija šādas aktuālas problēmas: Prakses norises programma un prasības KP iegūšanai; 
pasniedzēju hospitācijas rezultātu apspriešana, bakalaura darbu aizstāvēšanas rezultātu 
apspriešana, studējošo motivāciju problēma, apstiprināti bakalaura darba izstrādes 
metodiskie norādījumi.  

Programmas padome ir izskatījusi un apstiprinājusi atskaiti par programmas darbu 
un attīstības perspektīvām, kura tika izskatīta BSA Senāta sēdē.  
  

    
2.3. Studiju programmas izvērt ējuma SVID analīze 
 
 STIPRĀS PUSES VĀJĀS PUSES  
 Studiju process 

 
Studiju process 
 

 

 BSA  piedāvā pilnvērtīgu izglītības un 
profesionālās pilnveides iespējas.  

Studenti nepietiekami piedalās 
zinātniskajā pētniecībā (konkursos, 
konferencēs, grantos). 
 

 

 Programma paredz gan  plaša spektra  
humanitāro disciplīnu apgūšanu, gan vadības 
pamatprasmju iegūšanu. 

Studentu izveidotie projekti netiek 
pietiekoši plaši popularizēti. 

 

 Studijas ir saistītas ar pētniecības  un radošu 
darbu. 
 

Sagatavotos projektus ne vienmēr 
iespējams realizēt. 

 

 Ik gadu tiek aktualizēts  studiju kursu saturs. Trūkst mācību grāmatu latviešu valodā. 
 

 

 Studējošie tiek sagatavoti strādāt dažādās 
kultūras nozarēs. 

  

 Studējošie ir ievirzīti profesionālajā darbā 
prakšu norises gaitā. 

 
 

 

 Studējošajiem ir iespēja ietekmēt studiju 
Procesu. 

  

 Laba, prasībām atbilstoša materiālā bāze. 
 

   

 Studenti 
 

Studenti 
 

 

 Iegūstama kvalitatīva izglītība. Imatrikulētiem studentiem atšķirīgs 
zināšanu līmenis. 

 

 Iespējas izmantot bibliotēkas un BSA 
materiāli 
tehnisko bāzi. 

Lielāka studentu daļa (arī dienas nodaļā) 
strādā. 

 

 Iespējas iesaistīties reālos projektos.   
 Akadēmiskais personāls 

 
Akadēmiskais personāls 
 

 

 Docētāju sadarbība programmas ietvaros 
nostiprina studiju kursu savstarpējo 
saskaņotību. 

Docētāju zinātnisko interešu dažādība. 
Grūti apvienot viena projekta ietvaros. 

 

 Izveidojušās labas partnerattiecības starp 
docētājiem un studējošajiem. 

Pietrūkst personīgu sakaru ar ārvalstu 
pētniekiem. 

 

 Pārējie faktori 
 
 

Pārējie faktori 
 

 

 Programmu daudzveidība akadēmijā, iespējas 
sadarboties un kooperēties ar citām 
programmām. 

Neliels studējošo skaits programmā. 
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 Akadēmijas vadības atbalsts studējošo radošai 
darbībai. Iespēja izmantot Akadēmijas 
infrastruktūru. 
 

  

 IESPĒJAS 
 

DRAUDI (GRŪTĪBAS) 
 

 

 Sadarboties ar citām BSA programmām  
Kultūras vadības programmas īstenošanā. 
 

Materiālās situācijas pasliktināšanās, 
iedzīvotāju maksātspējas pazemināšanās 
un studentu nespēja segt studiju maksu. 

 

 Pilnveidot programmu un strādāt pie 
programmas pēctecības iespējām – pie 
maģistrantūras programmas izveides. 

Ekonomikas krīzes sekas, ierobežotais 
darba tirgus.  

 

 Iesaistīt studējošos  zinātniskajās konferencēs 
un pētniecības projektos. 

Nepietiekošais kultūras nozares 
finansējums, kultūras jomas prestiža 
kritums sabiedrībā 

 

 Paplašināt sadarbību ar citām Latvijas un 
ārvalstu augstskolām. 

Demogrāfiskās situācijas pasliktinājums, 
potenciālo studentu skaita samazinājums. 

 

 Aktīvāk izmantot studējošo un pasniedzēju 
mobilitātes iespējas ERASMUS programmas 
ietvaros. 

  

 Vecināt ciešākus sakarus ar absolventiem,  
veidojot partnerības tīklu. 

  

 

3. Studiju programmas struktūra 

3.1. Studiju programmas struktūra 

BSA Kultūras  vadības programmas struktūra attēlota diagrammā.             

               

12%

22%

38%

4%

16%

8%

Vispārglītojošie kursi 20 KP  (12%)

Teorētiskiepamatkursi un
informācijas tehnoloģiju kursi 36
KP (22%)

Profesionālās specializācijas kursi
60 KP  (38%)

Brīvas izvēles kursos 6KP ( 4%)

Prakses 26 KP  (16%)

Bakalaura darbs 12 KP ( 8%)

 
    1. attēls. Studiju programmas struktūra 

 
Vispārizgl ītojošie kursi (20 KP vai 12% no kopējā studiju programmas KP skaita) ir 
obligāti visiem profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā “Kultūras 
vadība” imatrikulētajiem studentiem. Tajā ietilpst humanitāro un sociālo zinātņu teorētiskie 
kursi: Filozofija, Vispārējā psiholoģija, Loģika, Pedagoģijas pamati (šie kursi ir ari citu 
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BSA programmu obligātā sastāvdaļa); Estētika, Ētika, Civilizācijas vēsture u.c., kas vērsti 
uz vispusīgu zināšanu iegūšanu un redzesloka  paplašināšanu humanitāro zinātņu jomā. 
 
Teorētiskajos pamatkursos un informācijas tehnoloģiju kursos (36 KP vai 22% no 
kopējā studiju programmas KP skaita)  tiek apgūti kultūras teorētiskie pamati: „Pasaules 
mākslas vēsture”; „Stilu vēsture; žanru vēsture, 20. gs. māksla”, „Ievads kultūras 
semiotikā un semantikā” , „Pasaules kultūras vēstures problēmas”, „Kult ūras teorija un 
pētnieciskās koncepcijas”, „Kult ūras socioloģija” . Šie kursi veido kultūras vadības 
speciālista izpratni par mūsdienu kultūras situāciju un aktuālo kultūras tendenču izpratni, 
veicina studējošo prasmi korekti definēt nozares problēmas, noteikt kultūrsociālo projektu 
mērķus un adresātu,  Savukārt kursi  Ekonomika un kultūras ekonomika, Finanses, 
Autortiesības sekmē studējošo spēju izvērtēt kultūras dzīves ietekmi uz apkārtējo vidi un 
sabiedrību. 

 
Profesionālās specializācijas kursi (60 KP vai 38% no kopējā studiju programmas KP 
skaita) sastāv no divām daļām: Obligātā apguves kursiem un Padziļinātās apguves 
kursiem, kas ir ierobežotas izvēles.  
 
Obligāto apguves kursu sadaļā ietilpst: 

• teorētiskie pamatkursi, kas pilnveido studentu zināšanas, prasmes un iemaņas: 
Uzņēmējdarbības kultūras sfērā organizācija, vadībzinības un  kultūras 
administrēšana – „Menedžments”, „M ārketings”, „Cilv ēku resursu vadība” ,  
„Uzņēmējdarbības tiesības”, „ Kultūras institūcijas un administrēšana”, „Latvijas 
un ES kultūrpolitika” . 

• kursi, kas attīsta profesionālās prasmes kultūrprojektu izstrādē un vadībā: „Kult ūras 
projektu izstrādes tehnoloģija” , „Kult ūras projektu vadīšanas metodes un tehnika”, 
„Kult ūras projektu finansējums un vadība” , „ES kultūrprojektu vadības vadlīnijas” . 

 
Padziļinātās apguves daļā ir  

• kursi, kas attīsta studējošo sociālo kompetenci, komunikatīvās, organizatoriskās, 
analītiskās pamatiemaņas: „Vadības un saskarsmes psiholoģija”, „Soci ālās 
komunikācijas un informācijas teorija un prakse”, „Starpkultūru komunikācijas 
teorija un prakse”, „Kultūras pētījumu metodes”, „Publiskā runa”  u.c.. 

• studiju kursi, kas orientē studējošos nākamās profesionālās  darbības virzienā: 
profesionālā mākslā, lietišķo un  masu pasākumu organizācijā vai darbošanās 
starpkultūru projektos. Šie studiju kursi veidoti tā, lai padziļinātu studentu zināšanas 
par noteikto kultūras jomu,  kādas vienas valsts kultūru. Atsevišķi kursi vērsti uz 
studentu radošo prasmju un iemaņu pilnveidošanu.  

          
Br īvas izvēles kursos (6KP vai 4%) tiek piedāvāts plašs studiju kursu klāsts, no kuriem 
studējošie var izvēlēties studiju kursus tā, lai kopējais brīvās izvēles kursu apjoms būtu 6 
kredītpunkti. Studējošajiem ir iespēja arī pašiem piedāvāt studiju kursus, ko viņi vēlētos 
apgūt.  
 
Prakses (26 KP vai 16% no kopējā studiju programmas KP skaita) - studiju laikā 
notiek trīs profesionālās kvalifikācijas prakses (galeriju prakse, masu pasākumu 
organizācijas prakse, projektu prakse), pirms- un pēcdiploma prakse. 
 
Programmā paredzēti 3 studiju darbu izstrāde un aizstāvēšana:  
referāts (1. kursa 2. semestrī) un 2  kursa darbi (2.kursa 4. semestrī, 3. kursa 6. semestrī), un 
bakalaura darbs. 
 
Studiju tipveida plāns sk. pielikumā nr.1. 
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3.2. Studiju programmas saturs  

Nr Kursa nosaukums  KP Pārbaudes 
forma 

Docētāji  

 I. Vispārizgl ītojošie kursi – 20 KP     

1. Loģika 2 eksāmens Dr. Phil., asoc prof. V.Kačans 
Mg.phil., lekt I.Boļšakovs 

2. Pasaules civilizāciju vēsture 3 eksāmens Mg. hist., lekt. T.Kuzmina 

3. Vispārējā psiholoģija 2 ieskaite Dr psych., asoc.prof. O.Nikiforovs 
Dr psych., doc. G.Breslavs 

4. Filozofija 2 eksāmens Dr. Phil., asoc prof. V.Kačans 
Mg.phil. lekt I.Boļšakovs 

5. 
Valodas kultūras pamati: latviešu valodas 
stilistika 2 eksāmens Dr.philol., lekt. I.Narodovska 

6. 
Ētika un biznesa ētika 

2 ieskaite Mg.phil. lekt I.Boļšakovs 

7. 
Pedagoģija  

1 ieskaite Dr psych., asoc,prof. O.Nikiforovs 
Dr. paed., asoc.prof. O.Fiļina 

 Letonika    

8. Latvijas un Baltijas kultūras vēsture 2 eksāmens Mg. hist., lekt. T.Kuzmina 

9. Latvijas laikmetīgās kultūras aktualitātes 2 eksāmens Dr.philol., lekt. I.Narodovska 

10. Estētika 2 eksāmens DA, doc. N.Pazuhina 

11. 
Darba aizsardzības un ugunsdrošības 
pamati 0 ieskaite Doc. N Rešetilova 

 II. Nozares teorētiskie pamatkursi – 36 KP  

1. Profesionālā svešvaloda 6 eksāmens Mg.philol., lekt. J.Jurčenko 

2. 
Pasaules mākslas vēsture: stilu vēsture; 
žanru vēsture; 20.gs. māksla. 6 

 

eksāmens DA, doc. N.Pazuhina 

3. 
Tiesību pamati kultūrā un autortiesību 
pamati 2 ieskaite Mg.iur., doc. I.J.Mihailovs 

4. 
Ievads kultūras semiotikā un semantikā 

3 eksāmens DA, doc. N.Pazuhina 

5. 
Ekonomika: ekonomikas teorijas pamati. 
Kultūras ekonomika. 3 eksāmens Dr.oec., asoc.prof. B.Heimanis 

6. 
Finanses: Grāmatvedības pamati. Finanses 
un kredīts. Nodokļi. 3 eksāmens Dr.oec., asoc.prof. B.Heimanis 

7. Pasaules kultūras vēstures problēmas 6 eksāmens Doc. I.Markina 

8. Kultūras socioloģija 3 eksāmens Mg. hist., lekt. T.Kuzmina 

9. 
Kultūras teorija un pētnieciskās 
koncepcijas  4 eksāmens DA, doc. N.Pazuhina 

 III. Profesionālās specializācijas kursi – 60 KP  

1. 
Ievads specialitātē 

2 ieskaite Doc. I.Markina 

2. 
Zinātniskā un studiju darba teorija un 
metodika 0 ieskaite Dr. Phil., asoc prof. V.Kačans 

Mg. hist., lekt. T.Kuzmina 

3. 
Praktiskā datorika 

2 eksāmens Dr.ing.sc.,doc.J.Timoščenko 

4. 
Prezentāciju datortehnoloģijas (prakt.) 

1 ieskaite Dr.ing.sc.,doc.J.Timoščenko 

5. 
Uzņēmējdarbības tiesības 

2 eksāmens MBA, lekt. H.Ozoliņa 

6. 
Kultūras institūcijas un administrēšana 

2 ieskaite Mg.iur., doc. I.J.Mihailovs 

 Uzņēmējdarbības kultūras sfērā 
organizācija, vadīšana un plānošana:    
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7. Menedžments 3 eksāmens Dr.oec., asoc.prof. B.Heimanis 

8. 
Mārketings  4 eksāmens Dr.oec., asoc.prof. B.Heimanis 

Dr.polit.sc., doc. M.Gunare 

9. 
Cilvēku resursu vadība 2 ieskaite MBA, lekt. K.Žerebilova 

10. 
Kultūras projektu izstrādes tehnoloģija 
(prakt.) 4 eksāmens Foc. I.Markina 

11. 
Kultūras projektu vadīšanas metodes un 
tehnika 3 eksāmens Dr.oec., asoc.prof. B.Heimanis 

12. Kultūras projektu finansējums un vadība 3 eksāmens Dr.oec., asoc.prof. B.Heimanis 

13. Latvijas un ES kultūpolitika 2 ieskaite Mg.iur., doc. I.J.Mihailovs 

 Studiju darbi  – 5 KP 

 Referāts 1 eksāmens Programmas docētāji 

 Kursa darbs 4 eksāmens Programmas docētāji 

 Padziļinātās apguves disciplīnas (izvēles) – 25 KP 

1. 
Publiskā runa  2 ieskaite Mg.phil., lekt.V.Svirskis 

2. Kultūras pētījumu metodes: 3 ieskaite Mg. hist., lekt. T.Kuzmina 

3. 
Izstāžu un galeriju darbības pamati  3 ieskaite Mg.art., doc.S.Hajenko 

4. 
Mākslas darbu analīze (prakt.) 1 ieskaite Mg.art., doc.S.Hajenko 

5. 
Pasaules literatūras problēmas 6 eksāmens Dr. paed., asoc.prof. O.Fiļina 

6. 
Latviešu literatūras problēmas 4 eksāmens Dr.philol., lekt. I.Narodovska 

7. 
Sociālās komunikācijas un informācijas 
teorija un prakse:    

8. 
PR un reklāma 2 ieskaite MBA, doc. N.Sotikova 

9. 
Masu komunikācijas teorija un prakse 2 ieskaite Dr.polit.sc., doc. M.Gunare 

10. 
Marketinga komunikācija 2 ieskaite Dr.polit.sc., doc. M.Gunare 

11. 
Vadības un saskarsmes psiholoģija 2 ieskaite Mg.art, doc. L.Jermolajeva 

12. 
Starpkultūru komunikācijas teorija un 
prakse:    

13. 
Komunikācijas specifika multikulturālajā 
vidē 2 ieskaite Dr.polit.sc., doc. M.Gunare 

14. ES kultūras integrācijas problēmas 2 ieskaite Mg.iur., doc. I.J.Mihailovs 

15. 
Daudzveidības vadība 2 ieskaite Mg.iur., doc. I.J.Mihailovs 

16. 
Svētku un masu pasākumu organizācija  3 ieskaite Dr.polit.sc., doc. M.Gunare 

17. 
Izklaides industrijas pamati  2 ieskaite MBA, lekt. A.Gabrieļjans 

18. 
ES kultūrprojektu vadības vadlīnijas 2 ieskaite Mg.iur., doc. I.J.Mihailovs 

19. 
Virzieni 20.gs.mākslās  2 ieskaite DA, doc. N.Pazuhina 

20. 
Mūsdienu Latvijas vizuālā māksla 2 ieskaite Mg.art., doc.S.Hajenko 

21. 20.gs. kultūras problēmas 2 ieskaite Doc. I.Markina 
DA, doc. N.Pazuhina 

22. Rietumu teātra aktualitātes 2 ieskaite Mg.art., lekt. T.Stepanova 

23. *Specialitātes valodas integrētais kurss 8 eksāmens Doc. O.Odegova 

24. *Teksta interpretācija 2 ieskaite Doc. O.Odegova 

25. *Lietišķā valoda (prakt.) 2 ieskaite Doc. O.Odegova 

26. *Valoda un stils 4 eksāmens Doc. O.Odegova 
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27. *Valsts studijas: ģeogrāfija, vēsture, 
kultūra, literatūra 

6 eksāmens Mg. hist., lekt. T.Kuzmina 
Dr. paed., asoc.prof. O.Filina 

 IV. Br īvas izvēles kursi – 6 KP 

1. Reliģiju vēsture 1 ieskaite Mg.phil., lekt.V.Svirskis 

2. Kultūras pieminekļu aizsardzība 2 ieskaite Mg. hist., lekt. T.Kuzmina 

3. Baltu mitoloģija 1 ieskaite Dr.philol., lekt. I.Narodovska 

4. Slāvu mitoloģijas pamati 1 ieskaite Doc. I.Markina 

5. Mūsdienu mūzikas žanri un virzieni 2 ieskaite Doc. A.Spigins 

6. Krievu emigrācijas kultūras mantojums 1 ieskaite Dr.paed.,doc. L.Gaidarova 

7. Krievu kultūras "Sudraba laikmets" 1 ieskaite Dr.paed.,doc. L.Gaidarova 

8. Krievijas kultūrsociālā vēsture 1 ieskaite Mg. hist., lekt. T.Kuzmina 

9. Kristīgā antropoloģija 1 ieskaite Dr.philol. I.Dunajevskaja 

10. Korporatīvā kultūra 1 ieskaite MBA, doc. N.Sotikova 

11. Latvijas novadu kultūra 1 ieskaite Dr.philol., asoc.prof. A.Priedītis 

12. Latviešu teātra māksla 1 ieskaite Mg.art., lekt. T.Stepanova 

13. Vizuālā komunikācija 1 ieskaite Doc. B.Borisovs 

14. Masu sarīkojumu režijas pamati  2 ieskaite MBA, lekt. A.Gabrieļjans 

15. Mūsdienu kinomākslas problēmas 1 ieskaite Doc. B.Borisovs 

16. Eiropas integrācijas problēmas 1 ieskaite Mg.iur., doc. I.J.Mihailovs 

17. 
Lietvedības pamati. Projekta iekšējā 
dokumentācija. 1 ieskaite Mg.iur., doc. I.J.Mihailovs 

18. Ekskursiju organizācija un vadīšana 1 ieskaite DA, doc. N.Pazuhina 

19. Kultūras tūrisms 1 ieskaite DA, doc. N.Pazuhina 

20. Ievads producenta darbā 1 ieskaite MBA, lekt. A.Gabrieļjans 

21. Ievads Japānas kultūrā 1 ieskaite Mg.art., lekt. T.Stepanova 

22. Otrā svešvaloda 2 ieskaite Mg.philol., lekt. L.Gorelkina 

23. Fotogrāfija 1 ieskaite Lekt. N. Šelušenko 

 
Prakses  

   

 Mācību prakse 1 ieskaite 

 Galeriju prakse 4 ieskaite 

 Masu pasākumu organizācijas prakse 5 ieskaite 

 Projektu prakse 7 ieskaite 

 Pirmsdiploma prakse 8 ieskaite 

Programmas docētāji 

Darba devēji  

 Bakalaura darba un projekta  
aizstāvēšana 12 Aizstāvēšana  Programmas docētāji 

 
3.3.  Studiju rezultātu un programmas satura salīdzinājums ar līdzīgām studiju 
programmām Latvij ā un Eiropas Savienības valstīs 
 

Latvijā pašreiz ir vairākas augstskolas, kurās tiek īstenotas ar kultūras menedžmentu 
saistītas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas: Latvijas 
Kultūras akadēmija (LKA) (Mākslas bakalaura studiju programma Kult ūras teorija un 
vadībzinības), Liepājas Universitāte (LiepU) (Profesionālā bakalaura studiju programma 
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Kultūras vadība), Daugavpils Univarsitāte (DU) (Profesionāla bakalaura programma 
Mākslas menedžments), Ekonomikas un kultūras augstskola (EKA) (Profesionālā 
bakalaura studiju programma Kultūras vadība), Biznesa Augstskola „Turība” (Profesionālā 
bakalaura studiju programma Lietišķo un kreatīvo pasākumu vadīšana) u.c.  
 

Lai gan Baltijas Starptautiskās akadēmijas  piedāvātajai programmai ir kopīgas 
iezīmes ar visām minēto augstskolu programmām, vistuvākās ir DU un LiepU piedāvātās 
programmas, ar kurām veicām detalizētu salīdzinājumu.  

 
 

Programmas salīdzinājums ar citu Latvijas augstskolu programmām  
 
 
Mācību iestāde  
 

Grāds un kvalifikācija  
 

Programmas 
apjoms KP 

 Studiju forma 
un studiju 
ilgums  
 

Latvijas Kult ūras 
akadēmija  

Akadēmiskā bakalaura augstākās 
izglītības programma Mākslas. 
Iegūstamais grāds – humanitāro 
zinātņu  bakalaura grāds mākslās 

160 Pilna laika - 4 
gadi 
 

Liepājas 
Universitāte  

Profesionālā bakalaura studiju 
programma Kult ūras vadība.  
Iegūstamais grāds – profesionālā 
bakalaura grāda kultūras vadībā. 
Iegūstamā kvalifik ācija  - kultūras 
darba vadītājs 
 
 

160 Pilna laika - 4 
gadi 
Nepilna laika – 
4,5 gadi 

Daugavpils 
Universitāte (DU)  
 

Profesionālā augstākās izglītības 
studiju programma: Mākslas 
menedžments. Iegūstamā 
kvalifik ācija - Mākslas projektu 
vadītājs. Iegūstamais grāds – 
Profesionālais bakalaurs mākslā 
Profesijas standarts – Projekta 
vadītājs (PS 0222)  
 

160  
 

Pilna laika - 4 
gadi 

Baltijas Starptautiskā 
akadēmija (BSA)  
 

Profesionālā bakalaura studiju 
programma Kult ūras vadība.  
Iegūstamais grāds  - Profesionālais 
bakalaurs kultūras vadībā 
Iegūstamā kvalifik ācija - Kultūras 
projektu vadītājs.  
 

160  Pilna laika- 4 
gadi 
Nepilna laika – 
4,5 gadi 

Ekonomikas un 
kult ūras augstskola  
(EKA) 

Profesionālā bakalaura studiju 
programma Kult ūras vadība. 
Piešķiramais grāds: profesionālais 
bakalaurs kultūras uzņēmējdarbībā 
Piešķiramā kvalifik ācija:  kultūras 
iestādes vadītājs 

160  Pilna laika - 4 
gadi 
Nepilna laika – 
4,5 gadi 

Biznesa Augstskola 
“Tur ība” 

“Lietiško un rekreatīvo pasākumu 
vadība”. 
Piešķiramais grāds: profesionālais 
Bakalaurs uzņēmējdarbības vadībā. 
Piešķiramā kvalifik ācija – 

160  Pilna laika - 4 
gadi 
Nepilna laika – 
4,5 gadi 
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uzņēmumu un iestāžu vadītājs.  
 
 
Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Kult ūras vadība” studiju 

satura salīdzinājums ar Latvijas augstskolās esošajām līdzīgām studiju programmām 
piedāvāts 3. tabulā.  
                                                                                 

                                                                              3. tabula. Programmas satura salīdzinājums  
 
 
BALTIJAS 
STARPTAUTISK Ā 
AKAD ĒMIJA  

KP DAUGAVPILS 
UNIVERSIT ĀTE 

KP LIEPĀJAS 
UNIVERSITATE  

KP 

Vispārizgl ītojošie 
kursi 

(20 
KP) 

Vispārizgl ītojošie kursi 20 
KP) 

Vispārizgl ītojošie 
kursi  

20 
KP) 

Nozares teorētiskie  
pamatkursi –  

36 
KP, 

Nozares teorētiskie  
pamatkursi 

36 
KP, 

Nozares teorētiskie  
pamatkursi 

 

Profesionālās 
specializācijas kursi 
(60 KP) tai  skaitā 

(60 
KP) 

Profesionālās 
specializācijas kursi 
tai  skaitā 

(60 
KP) 

Profesionālās 
specializācijas kursi 
tai  skaitā 

(60 
KP) 

Padziļinātās apguves 
disciplīnas  
(pēc izvēles viena no 
trim) 

• Profesionāla kultūra 
• Masu pasākumu un 

sarīkojumu projekti 
• Starpkultūru 

projekti 
 
 

25 Profesionālā specializācija 
(pēc izvēles viena no 
četrām) 
: • vizuālajā mākslā; 
 • mūzikā;  
• dejā  
• teātra mākslā.  
 

43 
KP 

Ierobežotas izvēles 
specializācija 
(pēc izvēles viena no 
divām) 
� Mākslas 
kolektīvu vadīšana 
� Kultūras 
pasākumu 
organizators 

14 
KP 

Br īvas izvēles kursi  
 

6 
KP: 

Br īvas izvēles kursi  
 

6 
KP 

Br īvas izvēles kursi  
 

6 
KP 

Prakses  26 
KP 

Prakses 26 
KP 

Prakses 26 
KP 

Valsts pārbaudījumi  
Bakalaura darba 
aizstāvēšana 
 

12 
KP 

Valsts pārbaudījumi  
Kvalifik ācijas eksāmens 
Bakalaura darba 
aizstāvēšana 
 

12 
KP 

Valsts 
pārbaudījumi  
 Kvalifik ācijas 
eksāmens 
 • Bakalaura darba 
aizstāvēšana  
 

12 
KP 

 
Studiju programmu analīze liecina par BSA, DU un LiepU programmu līdzību: 

programmas struktūra atbilst Augstākās profesionālās izglītības standartam,  programmās 
paredzēts prakses bloks 26 KP; studiju darbu izstrāde (5 KP) valsts pārbaudījumi  - 12 KP 
Vasās programmās paredzēti ekonomikas, vadības un projektu vadības priekšmetu bloki 
(salīdzinājums sk. Tabula  4.) 

 
Baltijas Starptautiskā 
akadēmija 
 

KP Daugavpils Universitāte KP Liepājas Universitāte KP 

Kultūras teorētiskie kursi: 
 

 Kultūras teorētiskie 
kursi: 

 Kultūras teorētiskie 
kursi: 

 

Filozofija 2 Filozofijas teorija un vēsture 6 Filozofija 2 
Pasaules civilizāciju vēsture 3     
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Latvijas un Baltijas kultūras 
vēsture; Latvijas laikmetīgās 
kultūras aktualitātes 

2 
2 

  Latviešu tradicionālā 
kultūra  
Latviešu novadu folklora 

2 
2 

Kultūras teorija un 
pētnieciskās koncepcijas 

4 Vispārējā kultūras teorija  
Mākslas teorija  

2 
2 

  

Ievads kultūras semiotikā un 
semantikā 

3 Semiotika 1   

Estētika 2 Ētikas un estētikas pamati  2   
Nozares teorētiskie kursi      
Valodas kultūras pamati: 
latviešu valodas stilistika 

2   Valodas kultūra 2 

Ētika un biznesa ētika 2 Mākslas projektu vadītāja 
profesionālā ētika 

   

Ievads specialitātē 2   Ievads studijās  1 
Profesionālā svešvaloda 6 Svešvaloda  5 Svešvaloda angļu, vācu, 

krievu 
 

Pasaules kultūras vēstures 
problēmas  

6 Vispārējā kultūras vēsture 3   

Kultūras socioloģija 3   Kultūras socioloģija 2 
Pasaules literatūras vēsture 6   Literatūra 3 
Pasaules mākslas vēsture 6 Mākslas fenomenoloģija  4 Māksla 3 
Kultūras pētījumu metodes 3   Pētījumu metodoloģija  2 
      
Ekonomikas un 
vadzinību kursi  

 Ekonomikas un 
vadzinību kursi 

 Ekonomikas un 
vadzinību kursi  

 

Ekonomika: ekonomikas 
teorijas pamati. Kultūras 
ekonomika. 

3 Uzņēmējdarbība LR  
Ekonomika  

2 
6 

Ekonomikas teorija 
Uzņēmējdarbība 

4 
2 

Finanses: Grāmatvedības 
pamati. Finanses un kredīts. 
Nodokļi 

3 Ievads grāmatvedībā  
 

4 Finansu teorija 
grāmatvedība 

3 
2 

Uzņēmējdarbības kultūras 
sfērā organizācija, vadīšana 
un plānošana: menedžments, 
daudzveidības vadība 

 
3 
 
2 

Menedžmenta pamati  
 

2 Vadības teorija 
Stratēģiskā vadība 
Kvalitātes vadība 

4 
2 
2 

Uzņēmējdarbības kultūras 
sfērā organizācija, vadīšana 
un plānošana:cilvēku resursu 
vadība 
Korporatīvā kultūra 

2 
 
1 

Komunikāciju vadība  
 

 Cilvēku resursu vadība 2 

Uzņēmējdarbības kultūras 
sfērā organizācija, vadīšana 
un plānošana:  mārketings. 
Kultūras mārketings  
Mārketinga komunikācijas 

4 
 
2 

Mārketinga pamati  
 

2 Tirgzinības 
Kultūras tirgzinības   

2 
2 

Latvijas un ES kultūrpolitika 
ES kultūras integrācijas 
problēmas 

2 
2 

Kultūrpolitika Latvijā. 
Reģionālā kultūrpolitika  

2 Kultūrpolitika  2 

Kultūras institūcijas un 
administrēšana 

2 Mākslas un kultūras 
institūciju darbība  

2 Kultūras institūciju 
pārvalde 

2 

Uzņēmējdarbības tiesības 2 Darba tiesības 2 LR likumdošana 
uzņēmējdarbībā 

2 

Tiesību pamati kultūrā un 
autortiesību pamati 

2 Tiesību pamati 2 Autortiesības 1 

Cilvēktiesības  1   Civiltiesības  2 

Projektu vadības kursi 12 Projektu vadības kursi 10 Projektu vadības 
kursi  

4 

Kultūras projektu vadīšanas 
metodes un tehnika 

3 Projektu izstrāde un vadība  3 Projektu izstrāde un 
vadība 

4 

Kultūras projektu 
finansējums un vadība 

3 Projektu finansējums  2   
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finansējums un vadība 
Kultūras projektu izstrādes 
tehnoloģija (prakt.) 

4 Praktiskā projektu izstrāde  3   

ES kultūrprojektu vadības 
vadlīnijas 

2 Projektu vadības 
informācijas sistēma  

2   

Praktiskā datorika 
Prezentācijas 
datortehnoloģijas 

2 
1 

Datortehnoloģijas  
 

 Lietišķa informātika  
Datu bāzes un 
informācijas sistēmas  

3 
2 

Profesionālas 
specializācijas kursi   

 Profesionālas 
specializācijas kursi   

 Profesionālas 
specializācijas kursi   

 

Vadības un saskarsmes 
psiholoģija  

2 Sociālā psiholoģija  2 Sociālā psiholoģija 2 

Publiskā runa  
 

2 Runas māksla (prakt.)  1 Publiskā runa 2 

Izstāžu un galeriju darba 
pamati.  
 

3 Izstāžu darbība  
 

2 Muzeja darba pamati 2 

Svētku un masu sarīkojumu 
organizācijas prakse  

3 Mākslas pasākumu režija  2 Pasākumu organizēšanas 
metodika 

3 

Studiju darbi  4 Studiju darbi  4 Studiju darbi 4 
Prakses un Valsts 
pārbaudījumi  

 Prakses un Valsts 
pārbaudījumi  

 Prakses un Valsts 
pārbaudījumi  

 

Profesionālā kvalifikācijas 
prakse  
 

26 Profesionālā kvalifikācijas 
prakse  

26 Profesionālā 
kvalifikācijas prakse 

26 

Valsts pārbaudījumi: 
 Bakalaura darba 
aizstāvēšana  
Projekta aizstavēšana 
(pēcdiploma prakse) 

12 Valsts pārbaudījumi: 
 • Kvalifikācijas eksāmens  
 • Bakalaura darba 
aizstāvēšana  

12 Valsts pārbaudījumi: 
  • Bakalaura darba 
aizstāvēšana 

12 

Kopā:  160 Kopā:  160 Kopā:  160 
 
 

Jāatzīmē kā DU un BSA piedāvātas programmas projektu vadības bloka apjoms un 
saturs ir ļoti līdzīgs, kas ir izskaidrojams ar programmu orientāciju uz projekta vadības 
profesiju, bet  LiepU programmā,  kas  vērsta uz to, lai sagatavotu speciālistus  kultūras  
iestādēm un centriem, kultūras pasākumu organizatorus un pulciņu vadītājus – vadības zinību 
disciplīnu  apjoms ir lielāks. Visās programmās paredzēta kultūras politikas un kultūras 
institūciju pārvaldes kursu apgūšana, kuru apjoms  visās trīs programmās gandrīz sakrīt.  

 
Salīdzināšanas rezultātā var konstatēt, ka programmās ir zināmā atšķirība teorētisko 

kursu daļā, tajās iekļautie studiju kursi nedaudz atšķiras gan nosaukumu, gan to apjoma ziņā. 
BSA  programma  piedāvā plašāku vispārējo humanitāro priekšmetu klāstu, kas ir saistīts ar 
nepieciešamību sniegt studentiem zināšanas par kultūru kopumā, kā arī veidot studentiem 
izpratni par kultūras attīstības pamattendencēm („Pasaules civilizāciju vēsture”, „Latvijas un 
Baltijas kultūras vēsture”, „Latvijas laikmetīgās  kultūras aktualitātes”, „Pasaules kultūras 
vēstures problēmas”, „Pasaules mākslas vēsture: stilu vēsture, žanru vēsture, 20.gs. māksla” 
u.c.) Savukārt DU piedāvātajā studiju programmā vispārizglītojošo kursu sadaļā lielāks 
īpatsvars ir mākslas studiju kursiem („Mākslas fenomenoloģija”, „M ākslas teorija”, 
„Vispārējā kultūras vēsture”). Arī profesionālās specializācijas kursos visu augstskolu 
programmās figurē studiju kursi svešvalodas, projektu izstrādes, datortehnoloģiju, publiskās 
runas u.c. apguvei.  

 
Ņemot vērā, ka projekta vadītāja profesija paredz priekšprojektēšanas  pētījumu 

posmu, BSA programmā ir iekļauti kursi, kas paredz gan pētījumu metodoloģiju apgūšanu, 
gan mūsdienu sociālo un humanitāro teoriju  studijas („Kultūras socioloģija”, „Kult ūras 
teorija un pētnieciskās koncepcijas”, „Kultūras pētījumu metodes”), kuru apjoms ir lielāks, 



 20

salīdzinot ar citu augstskolu programmām. Atšķirīgais BSA programmā ir piedāvātie sociālo 
komunikāciju un starpkultūru komunikāciju disciplīnu moduļi, kas ir vērsti uz studentu 
sociālās un komunikācijas kompetences izvedi, ka arī var palīdzēt topošajiem speciālistiem 
orientēties kultūras daudzveidībā, lai strādātu starptautiska mēroga projektos. 

 
Brīvo studiju kursu izvēlei piedāvātais spektrs ir līdzīgs visām augstskolām, lai gan 

DU programmā tiek piedāvāti vairāki studiju kursi, kas vērsti tieši uz radošo spēju attīstību 
mūzikā, vizuālajā mākslā, dejā, turklāt BSA piedāvātajā programmā izvēlēs bloka kursi vērsti  
uz studentu zināšanu paplašināšanu un padziļināšanu noteiktā kultūras jomā.  

 
Paveiktais programmu salīdzinājums ļauj secināt, ka BSA piedāvātā programma ir 

salīdzināma ar citām Latvijas augstskolās īstenotām programmām. Tā satur kursus, kas 
nepieciešami, lai sagatavotu vadītāju kultūras jomā. Šos kursus varētu raksturot, kā tipiskus 
tāda veida programmām. Tie ir - ekonomikas teorija, finanses un kredīts, menedžments, 
mārketings u.c. Pie tam, visās uz kultūras jomu orientētajās programmās ir humanitāro 
disciplīnu bloki, kuri atšķiras savā starpā atkarībā no programmas konkrētiem uzdevumiem.  

 
 

Sarežģītāk programmas salīdzinājumu bija veikt ar Eiropas augstskolu programmām.  
 

Studiju programmu salīdzinošo analīzi apgrūtina vairāki faktori: 
• Profesionālas programmas, kuras īsteno neuniversitātes tipa augstskolas, 

lielākoties ir orientētas uz šauru specialitāti un ir saistītas tikai ar viena mākslas 
vai kultūras virzienu apguvi (piemēram, mūsdienu deja, fotogrāfija, mūsdienu 
glezniecība). 

• Eiropas valstīs ir dažādi studiju programmu uzbūves principi. Tā, būtiski atšķiras  
augstākās izglītības modeļi Skandināvijā, Anglijā un Vācijā. 

 
Pastāv dažādas pieejas studiju programmu apjoma plānojumam, lekciju un semināru 

nodarbību, teorētisko un praktisko nodarbību proporcijai. Eiropas augstskolās bieži tiek 
izmantots moduļu princips studiju plānošanā. Turklāt programmu salīdzināšanu apgrūtināja 
tas apstāklis, ka BSA programma “Kultūras vadība” pēc struktūras un uzdevumiem ir 
tuvāka ne-universitātes augstskolu programmām, jo ir orientēta uz profesionālo darbību. No 
otras puses, tajā ietilpst humanitāro zinātņu bakalaura standarts, un tādēļ tā piedāvā  plašāku 
humanitāro priekšmetu klāstu, nekā tas ir pieņemts Rietumeiropā.  

       
Tomēr ir iespējams salīdzināt programmas pēc to orientācijas uz profesionālās 

darbības jomu, pēc disciplīnu tematiskajiem blokiem un studiju programmas struktūras 
kopumā. 

 
 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Kult ūras vadība” 
studiju satura kredītpunktu skaita un studiju ilguma salīdzinājums ar citu valstu augstskolās 
esošajām līdzīgām studiju programmām piedāvāts 5. tabulā.  
  
 
Mācību iestāde  
 

Grāds un kvalifikācija  
 

KP vai studiju 
ilgums  

Heidelberg International Business 
Academy  (Heidelberga, Vācija) 
 

International Studies in and 
Communication  
Cultural Managementt 
Bachelor of Arts (Honours) 

Kulturmanager 

3 gadi 
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 http://www.hib-
academy.com/hib/welcome.asp 
http://www.hib-
academy.com/programme/cultural-
management/cultural-management-
studies-programme-structure.asp 

Uniwersytet Jagielloński  
(Krakova, Polija) 
 

Study programme: Arts Management. 
Academic degree: Bachelor of Arts 
(BA). http://www.uj.edu.pl/index.html  
 

3 years (full-time) 

Sydväst Polytechnic Instutution 
Cultural Production / Arts 
Management.  
(Helsinki, Somija) 

Study programme: Cultural Production / 
Arts Management. Academic degree: 
Bachelor. http://www.sydvast.fi 
http://www.artsmanagement 
.net/index.php?module= 
Education&func=display&ed_id=179  
 

3,5 years (full-
time) 

Vilnius University 
Faculty of Humanitaties in 
Kaunas  
(Kauņa, Lietuva) 

Cultural Management  
Bachelor degree Vadybos ir verslo 
administravimo bakalauras (Pārvaldibas 
un biznesa administrācijas bakalaurs) 
http://www.khf.vu.lt/lt/studijos/bakalauro-
studijos/kulturos-vadyba 
http://www.khf.vu.lt/en/studies/bachelor-
studies-/cultural-management 

160 KP, 
3 years (full-time) 

 
 
Studiju kursu salīdzinājumu detalizētāk veicām ar Jagelonu Universitātes 

(Uniwersytet Jagielloński, Krakova, Polija) Mākslas bakalaura studiju programmu “Kultūras 
institūciju vadība”,  Heidelbergas Starptautiskā biznesa akadēmijas (Vācija) programmu.   

 
Baltijas Starptautiska 
akadēmija  
Bakalaura studiju 
programma „Kult ūras 
vadība” 

Vilnius University 
Faculty of Humanitaties in 
Kaunas  
“Cultural Management”  
 

“Jagelonu 
Universitātes 
(Uniwersytet 
Jagielloński) Mākslas 
bakalaura studiju 
programma 
„Kult ūras institūciju 
vadība“  
 

Heidelbergas 
starptautiskā biznesa 
akadēmija (Vācija) 
“International Studies 
in and Communication  
Cultural 
Management” 
 

Kultūras vadība Pārvaldība un biznesa 
administrācija  

Kultūras vadība Kultūras menedžments 

Profesionālais bakalaurs 
kultūras vadībā 

Bakalaurs pārvaldībā un 
biznesa administrācijā 

Mākslas bakalaurs Mākslas bakalaurs 

4 gadi 3 gadi 3 gadi 3 gadi 
Studiju kursi Studiju kursi  Studiju kursi  Studiju kursi  
Kultūras teorētiskie 
kursi:  

Kultūras teorētiskie kursi Kultūras teorētiskie 
kursi 

Kultūras teorētiskie 
kursi 

Filozofija Filozofija  Kultūras un sabiedrība 
 

Pasaules civilizāciju 
vēsture 

Salīdzinošā civilizāciju 
vēsture 

  

Latvijas un Baltijas 
kultūras vēsture; 
Latvijas laikmetīgās 
kultūras aktualitātes 

Lietuvas kultūras un biznesa 
vēsture 

Ievads literatūras 
teorijā un vēsturē  
 

 

Pasaules literatūras 
vēsture problēmas 

 Ievads literatūras 
teorijā un vēsturē  
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Pasaules mākslas 
vēsture 

 Ievads mākslas teorijā 
un vēsturē  

 

Rietumu teātra 
aktualitātes 

 Ievads teātra teorijā un 
vēsturē  

 

Pasaules kultūras 
vēstures problēmas 

 Ievads mūzikas teorijā 
un vēsturē  

 

Kultūras teorija un 
pētnieciskās koncepcijas 
Ievads kultūras 
semiotikā un semantikā 

Kultūras antropoloģijas 
teorijas  
Mūsdienu kultūras 
antropoloģija 

Kultūras definīcijas un 
telpa  

 

Nozares teorētiskie 
kursi  

Nozares teorētiskie kursi  Nozares teorētiskie 

kursi  

Nozāares teorētiskie 

kursi  
Valodas kultūras pamati: 
latviešu valodas 
stilistika 

Lietuviešu valodas kultūra  Politoloģija; 
 

Ētika un biznesa ētika 
Prezentāciju 
datortehnoloģijas 

Informātika 
Informācija tehnoloģijas  
Datora komunikācija 

Ievads datorzinībās  
 

Lietišķā 
informātika; 
Prezentācijas 

Ievads specialitātē Ievads kultūras studijās   
Profesionālā svešvaloda Svešvaloda  Angļu valoda  1.svešvaloda; 

 
Ētika un biznesa ētika 
Estētika 

Lietišķā ētika, estētika Ētika  
 

 

Vispārējā psiholoģija 
Vadības un saskarsmes 
psiholoģija 

Psiholoģija Vadības psiholoģija  
 

Sociāla komunikācija un 
attīstība 

Kultūras socioloģija Socioloģija 
Kultūras socioloģija 
 

  

Zinātniskā un studiju 
darba teorija un 
metodika 
Kultūras pētījumu 
metodes 

Socioloģisko pētījumu 
metodika  
Kvalitatīvās pētīšanas 
metodes kultūrā 

 Pētījuma 
metodes; 
 

Latvijas un ES 
kultūrpolitika 
ES kultūras integrācijas 
problēmas 

Kultūras politika Polijas kultūrpolitika 
Starptautiskie kultūras 
sakari  
 

Eiropas kultūras politika 

Kultūras institūcijas un 
administrēšana 

Kultūras organizācija un 
bizness 
Valsts pārvalde 

  

    
Ekonomikas un 
vadzinības kursi 

Ekonomikas un 
vadzinības kursi 

Ekonomikas un 
vadzinības kursi 

Ekonomikas un 
vadzinības kursi 

Kultūras projektu 
izstrādes tehnoloģija  

   

Kultūras projektu 
vadīšanas metodes un 
tehnika  
Kultūras projektu 
finansējums un vadība 
 ES kultūrprojektu 
vadības vadlīnijas 

Kultūras projektu vadība Projektu vadība  
 

Projektu vadība un 
lietišķā komunikācija 
 

Ekonomika: ekonomikas 
teorijas pamati. Kultūras 
ekonomika. 

Mikroekonomika  
Makroekonomika 
Kultūras ekonomika 

Mikroekonomika  
Makroekonomika 
Ekonomiskā ģeogrāfija  

Uzņēmums 
tautsaimniecībā; 

Finanses: 
Grāmatvedības pamati. 
Finanses un kredīts. 
Nodokļi 

Uzņēmuma finanses 
Finanšu analīze 

Finanšu un vadības 
grāmatvedība  
Budžeta un investīciju 
plānošana  

Grāmatvedība; 
uzņēmējdarbība; 
biznesa analīze 
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Finanšu vadība 
Finanses I  

 Uzņēmējdarbības 
kultūras sfērā 
organizācija, vadīšana 
un plānošana:  
Mārketings; 
Menedžments; 
Daudzveidības vadība; 
Korporatīvā kultūra 

Kultūras menedžments 
Mārketinga menedžments 

Menedžmenta pamati 
Stratēģiskais 
menedžments 
Menedžmenta principi 

Kulturas darbības 
menedžments; 
ievads 
kultūrmenedžmentā; 
informācijas un biroja 
menedžments 
 

Uzņēmējdarbības 
kultūras sfērā 
organizācija, vadīšana 
un plānošana:  
mārketings; Cilvēku 
resursu vadība 

 Personāla vadības 
pamati  
 

Personāla vadība; 
Organizāciju un 
personāla vadība 
komunikāciju 
menedžments; 

Uzņēmējdarbības 
kultūras sfērā 
organizācija, vadīšana 
un plānošana:  
mārketings. Kultūras 
mārketings;  
Mārketinga 
komunikācijas 

Kultūras mārketings 
Reklāma un propaganda 

Mārketinga pamati 
Reklāmas psiholoģija 
un socioloģija 
Mārketinga pamati  
 

starptautiskais 
menedžments un 
mārketings; 
 

Profesionālās 
specializācijas kursi 

Profesionālās 
specializācijas kursi 

Profesionālās 
specializācijas kursi 

Profesionālās 
specializācijas kursi 

Svētku un masu 
pasākumu organizācija;  
Izklaides industrijas 
pamati; 
Ievads producenta darbā 

Kultūras studijas: mūzika  Pasākumu vadība; 
Pasākumu 
menedžments un 
produkts; 
Pasākumu 
un konferenču 
menedžments 
 

Izstāžu un galeriju 
darbības pamati; 
Mākslas darbu analīze; 
Virzieni 20.gs.mākslās 

Muzeji un mākslas galerijas   

Sociālās komunikācijas 
un informācijas teorija 
un prakse: 

Komunikācijas un mediju 
teorijas 

 Mediju darbība 

Starpkultūru 
komunikācijas teorija un 
prakse: 

   

Rietumu teātra 
aktualitātes 
Mūsdienu kinomākslas 
problēmas 
Vizuālā komunikācija 

Kultūras studijas: 
Teātris, kino,  
Audiovizuālā kultūra 

  
 

20.gs. kultūras 
problēmas 

Kultūras studijas Kultūra un 
patēriņš 
Kultūra un tūrisms 

  

 Kultūras studijas: 
Žests, ķermeņa valoda 

  

 Kultūras studijas: radio, 
televīzija 

  

 Gendera socioloģija 
Modes socioloģija 

  

   Tūrisma mārketings; 
Viesnīcu menedžments; 
Tūrisma politika; 
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Prakses Prakses   Prakse  
Gadatirgus 
 

Bakalaura darbs  
 

Bakalaura darbs  
 

Bakalaura darbs  
 

Bakalaura darbs  
 

 
Veicot BSA profesionālās bakalaura studiju programmas „Kult ūras vadība”   

salīdzinājumu ar Eiropas augstskolu programmām var secināt: 
 • profesionālās bakalaura programmas saturs un struktūra atbilst mūsdienu humanitārās 
izglītības tendencēm Eiropas augstskolās;  
• kultūras vadības  programma tiek īstenota ņemot vērā Eiropas pieredzi un esošos augstākās 
profesionālās izglītības standartus; 
 • programmas struktūrā, studiju plāna uzbūvē pastāv līdzība ar vairākām citām programmām 
Eiropas augstskolās, taču tai ir arī savas specifiskas iezīmes, ko nosaka kultūras un mākslas 
dzīves norišu īpatnības Latvijā, ka arī kultūras  projektu vadītāja profesijas prasības;  
• neskatoties uz atšķirībām starp BSA un citu augstskolu programmām, pastāv sadarbības 
iespējas dažādās jomās (studentu apmaiņa, vieslektoru apmaiņa, sadarbība pētnieciskajos un 
studiju projektos, utt.). 
 • piedāvātā programma nodrošina nepieciešamos teorētiskos studiju kursus un profesionālās 
ievirzes studiju kursus tādā apjomā, kas ļauj studentiem turpināt izglītību citās atbilstošās 
mācību iestādēs, kā arī turpināt studijas maģistrantūras programmās gan Latvijas, gan Eiropas 
augstskolās.  
 

4. Vērt ēšanas sistēma  

 
Profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Kultūras vadība” studējošo 

sasniegumu vērtēšana un pastāvīgā darba kontrole tiek veikta semestra ietvaros paralēli 
studiju darbam, proti, novērtēšanai ir nepārtraukts raksturs. Tas, pirmkārt, nodrošina 
atgriezenisko saiti starp studējošo un docētāju noteiktā studiju kursā, ļaujot mācībspēkam 
novērtēt jau realizētu kursa sadaļu apguves līmeni un līdz ar to arī pasniegšanas kvalitāti. 
Otrkārt, tas nodrošina reāla, nepārtraukta studiju darba norisi.  
  Zināšanu, prasmju un iemaņu novērtēšanas biežums un formas katrā studiju kursā ir 
iekļauts to aprakstos studiju kursa programmās.   

 Katram no mācībspēkiem ir izstrādātas prasības un vērtēšanas kritēriji, pēc kuriem 
viņš strādā savā studiju kursā. Par prasībām un vērtēšanas kritērijiem studenti ir informēti 
kā mutiski pirmajās nodarbībās, tā arī rakstiski, saņemot studiju kursu aprakstu kopā ar 
prasībām.  

 
Vērtējot profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Kultūras vadība” 

apguvi, tiek ievēroti pamatprincipi, kuri ir norādīti “Latvijas Republikas Ministru kabineta 
noteikumos Nr. 481”: 

 
1. Zināšanu un prasmju vērtēšanas atklātība – atbilstoši izvirzītajiem programmu 

mērķiem un uzdevumiem, kā arī studiju kursu mērķiem un uzdevumiem ir noteikts prasību 
kopums pozitīvai izglītības sasniegumu vērtēšanai.  

2. Vērtējuma obligātuma princips – nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par 
programmas obligātā satura apguvi 

3. Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir eksāmens (ja studiju kursa 
apjoms ir vismaz 2 kredītpunkti) un ieskaite (dažādās formās, izmantojot dažādas metodes), 
kas tiek vērtēta ar atzīmi. 
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            4.  Pārbaudījuma rezultātus vērtē pēc diviem rādītājiem: kvalitatīvais un kvantitatīvais. 
Kvantitatīvais rādītājs ir studiju kursa apjoms kredītpunktos (KRP). Kvalitatīvajam vērtējumam 
ieskaitē vai eksāmenā  izmanto 10 ballu sistēmas kritērijus.    Pārbaudījumu uzskata par 
nokārtotu, t.i., studējošam par kursu tiek ieskaitīti kredītpunkti, ja  vērtējums nav zemāks par 4 
ballēm. 

 
Diferencētās ieskaites un eksāmeni tiek kārtoti pēc BSA mācību daļas apstiprināta 

pārbaudījumu grafika sesiju laikā. Eksāmeni un ieskaites, atkarībā no priekšmeta specifikas, 
notiek gan mutiski, gan rakstiski. 
 

Studiju kursu apguves vērtēšanā tiek izmantotas dažādas formas:  
 individu ālās pārrunas, lai novērtētu studentu kritiskās domāšanas attīstību, spriedumu 
patstāvību un argumentētību; 
 eseja; teorētisko darbu analīze, recenzija, salīdzinoša problēmsituācijas analīze, kas 
demonstrē studenta izpratni par attiecīgajā kursā vai vairākos  kursos apgūtā materiāla 
likumībām, kā arī prasmi argumentēti demonstrēt savu izpratni;  
 miniprojekta sagatavošana un prezentācija, grupu darbs un to rezultātu prezentācija,    
 projektu aizstāvēšana,  kas ļauj atklāt studentu spēju saistīt teoriju un praksi, pilnveido 
prasmi prezentēt, t.sk., izmantojot modernās tehnoloģijas; 
 referāti atklāj studentu prasmi strādāt ar vairākiem avotiem un integrēt zināšanas, 
argumentēt savu viedokli.  U.c. 
 pašnovērt ējums tiek praktizēts visās pārbaudes un vērtēšanas formās apvienojumā ar 
docētāja vērtējumu. 
 

Studiju noslēgumā studējošā zināšanu atbilstību izvēlētajai kvalifikācijai novērtē 
Valsts pārbaudes komisija, kuras sastāvā ne mazāk kā puse ir darba devēji. Profesionālo 
bakalaura grādu piešķir un diplomu par otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību saņem 
students, kurš pilnībā apguvis studiju programmu, sekmīgi aizstāvējis bakalaura darbu un 
izgājis pēcdiploma praksi (diploma paraugu skat. pielikumā nr. 2).  
 

5. Augstākās izglītības programmas praktiskā īstenošana  

5.1. Studiju metodes un formas 

Augstākās profesionālās izglītības programmā „Kultūras vadība” izmantotās studiju formas 
ir: 
kontaktstundas – lekcijas un praktiskās nodarbības (t.sk., radošās nodarbības  un 
problēmsemināri, kolokviji, mācību ekskursijas  un taml.); konsultācijas; studējošo  
patstāvīgais darbs, kā arī  studējošo radoša darbība prakses norises laikā. Studiju 
programmu plānojums paredz gan lekcijas, gan nodarbības, atkarībā no konkrētā studiju 
priekšmeta specifikas atšķirīgās proporcijās. 

Saskaņā ar mūsdienu augstskolu didaktikas prasībām pārskatāmā  periodā  akcents 
tika likts uz aktīvajām mācību metodēm gan lekcijās, gan praktiskajās nodarbībās un 
semināros, lai attīstu studējošo profesionālās zināšanas un prasmes. Tāpēc līdzās 
tradicionālām mācību metodēm arvien vairāk tika pielietotas interaktīvās metodes iesaistot 
studentus  nelielās grupās aktīvā darbībā diskusijās, projektos, prezentācijās, konferencēs 
utt..   Docētāji plaši izmanto kooperatīvās mācīšanās un kritiskās domāšanas stratēģijas, liels 
uzsvars studiju procesa likts uz moderno domāšanas tehnoloģiju (analītiskās, kritiskās, 
problēmiskās, sistēmiskās un radošas domāšanas), grupu, komandu un kooperatīvā darba 
paņēmienu, saskarsmes, publiskās uzstāšanās u.c. pamatprasmju apguvi, studentu 
individuāli un /vai grupās veiktu patstāvīgo un pētniecisko darbu – literatūras, periodikas, 
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normatīvo dokumentu, datu bāzu u.c. informācjas avotu studijām, referātu un studiju darba 
izstrādi.  
 

Studiju formas un metodes tika izvēlētas atbilstoši studiju priekšmetu programmas 
mērķim, uzdevumiem un mācību vielas specifikai katrā konkrētā studiju priekšmetu 
programmā tā, lai  realizētu augstākās izglītības programmā „Kultūras vadība” izvirzītos 
uzdevumu un un sasniegt paredzētos rezultātus. 

 
Praktiskaj ām nodarbībām ir liels īpatsvars tajos kursos, kuru programma paredz 

praktisku iemaņu apguvi („Profesionālā svešvaloda”, „Valodas kultūra”, „Praktiskā 
datorika”), kā arī  profesionālās specializācijas studiju kursu apguvē („M ākslas darbu 
analīze”, „Projektu izstrādes tehnoloģija” „Galeriju un izstāžu darba pamati ”,  „Saskarsmes 
un vadības psiholoģija”, „Masu pasākumu organizācija” „Starpkultūru komunikācija” u.c.). 
Praktiskās nodarbības atsevišķos kursos notiek arī ārpus akadēmijas, mācību disciplīnas 
raksturam atbilstošās iestādēs. 

 
Programmas īstenošanā liela uzmanība tiek veltīta starpdisciplināram kultūras procesu 

skatījumam, jo darbs projektu vadīšanā prasa dažādu kultūras aspektu pārzināšanu to 
mijiedarbībā. Šādu starpdisciplīnu sakaru piemērs ir mākslinieka Josifa Elgurta piemiņas 
vakaru organizēšana, labdarības izsoles “Papīra māksla” organizēšana un izstādes 
ekspozīcijas izveide  kopīgi ar galeriju “AnnA” (2008/09. m.g., 2009/2010.m.g.), jaunrades 
programmas izstrāde ārvalstu studentiem “ Mēs gribam saprast citu” ar mākslinieka 
Valentīna Daņiļenko un tēlnieka Gočas Huskivadzes dalību. (2008/09. m.g.), Gruzijas 
Kultūras dienas BSA projekta izveide un norise (2009./2010.m.g.)  u.c. 

 
Lai vienlaikus ar teorijas apguvi studentus iepazīstinātu ar  kultūras procesu praktisko 

organizāciju kursa „Mākslas darbu analīze” nodarbības notiek mūsdienu mākslas muzejā 
„Arsenāls”  un Valsts Mākslas muzejā , kursa „Galeriju un izstāžu darba pamati ” 
nodarbības - Rīgas mākslas galerijās, kursu „Rietumu teātra aktualitātes” un „Latviešu 
teātra māksla” nodarbības – Rīgas teātros un Teātra muzejā. 

 
Docētāji praktizē tādas radošas studiju formas, ka mākslas meistardarbnīcas, kurās 

piedalās gan Latvijas, gan ārzemju mākslinieki. (Pārskata  periodā  Irēna Ambraziene, 
gleznotāja (Šauļi, Lietuva), Valentīns Daņiļenko, grafiķis (Rīga, Latvija), Viktorija Pelše, 
tēlniece (Rīga, Latvija), Goča Huskivadze, tēlnieks,(Rīga, Latvija), kā arī    diskusijas ar 
speciālistiem  par kultūras aktuālajām problēmām (Piemēram: Kursa “Rietumu teātra 
aktualitātes” praktiskās nodarbības ietvēra izrāžu mēģinājumu apmeklējumus (Latvijas 
Nacionālā opera, Latvijas Nacionālais teātris, Rīgas jaunais teātris), tikšanās ar režisoriem  
un diskusijas par mūsdienu teātra mākslas problēmām). 

 
Par praktisko nodarbību neatņemamu sastāvdaļu ir kļuvušas mācību ekskursijas, kuru 

laikā studenti iepazīstas ar vēstures pieminekļiem un citiem kultūras objektiem.Turklāt, šīs 
ekskursijas ir interaktīvas – studenti apkopo informāciju par vēsturiskajiem objektiem un 
notikumiem, papildinot pasniedzēja stāstīto. 

 
Liela nozīme pievērsta praksei, kā vienai no nozīmīgākajām komponentēm speciālistu 

sagatavošanas procesā. 

5.2. Studentu pētnieciskā darbība  

Studiju process nav iedomājams bez studentu pētnieciskā darba, kas palīdz saistīt 
apgūtās teorētiskās zināšanas ar praktisko pieredzi pētījumu veikšanā, attīstīt analītiskās un 
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kritiskās domāšanas prasmes, vācot pētījumam nepieciešamos empīriskos materiālus, veicot 
to analītisku apstrādi  un sniedzot iegūto rezultātu interpretāciju.. Šajā darbā gūtās prasmes 
un iemaņas palīdzēs  studējošiem turpmākajā profesionālajā darbā labāk izprast situāciju, 
projekta pasūtītāja vēlmes, kā arī veikt priekšprojektēšanas izpēti.  

 
BSA Kultūras vadības programmas studenti veic patstāvīgus pētījumus gan studiju 

plānā paredzēto kursu ietvaros, gan arī kursa darbos 2. un 3. studiju gadā un bakalaura 
darbā, kas tiek veidots 4 studiju gada laikā. Nodaļas pasniedzēji pievērš lielu uzmanību 
studentu pētījumu atbilstībai akadēmiskajām prasībām un satura atbilstībai studiju 
programmas profilam. 

 
Studentu pētniecisko darbu svarīgākie virzieni ir Latvijas kultūras politikas virzieni un 

realizācijas problēmas, kultūras mantojuma nozīme teritoriālā mārketingā, kultūras 
mantojuma aktualizācija, kā arī aktuālo Latvijas un Eiropas kultūras norišu analīze. Šīm 
tēmām tika veltīti kursa darbi un vairāki bakalaura darbi. 

 
Evita Reinholde  Nevalstisko organizāciju loma kultūrvides attīstībā (balstoties uz Talsu 
pieredzi) – vadītāja  doc. Irina Markina   (2008.g.) 

Marina Šiškoviča Eiropas Savienības fondu izmantošanas iespējas Latvijas kultūras 
politikas ietvaros (2004.-2007.) – vadītāja lekt. Zoja Saveļjeva (2008.g.) 

Auziņa Marta Koka arhitektūras pieminekļi Rīgā kā kultūrtūrisma objekts – vadītājs 
vēst.zin. kand.,doc. Azijs Ivanovs (2008.g.) 

Oškalne Agnese  Jaunais medijs -0kā jaunas kultūras pieredzes iegūšana: starpkultūru 
projektu pieredze Latvija – Skandināvija  – vadītāja lekt. Nadežda Pazuhina  (2008.g.) 

Olga Jekimova  UNESCO pasaules globalizācijas procesos. – vadītājs Mg . Iur., doc. Ivans 
Jānis Mihailovs (2009.g.) 

Olga Tuhbatova  Jaunatnes politikas tendences: mūsdienu vispārējas tendences un 
gadījuma analīze (Latvija un Zviedrija) – vadītāja lekt. Tatjana Kuzmina  (2009.g.) 

Olga Majauska-Čaupale Mākslas galerija mākslas tirgū: Rīgas mākslas galeriju pieredze 
(1990.-2008.). – vadītāja Dr. Art, doc. Nadežda Pazuhina (2009.g.) 

Evelīna Bučele Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūra “Kult ūra” kā kultūras pārvaldes 
sistēmas aģents: darbības pieredzes izvērtējums – vadītāja Dr. Art, doc. Nadežda Pazuhina 
(2009.g.) 

Lolita Trukš āne Salaspils novada kultūrpolitikas un identitātes veidošanas resursi – 
vadītāja lekt. Tatjana Kuzmina  (2009.g.) 

Andīna Jevdokimova Latgaliešu valodā vadīto pasākumu nozīme Latgales  
kultūridentitātes saglabāšanā  –  vadītāja Dr. philol.,  lekt. Iveta Narodovska (2010.g.) 

Dana Pulenčika Kultūras pasākumi kā pensionāru resocializācijas iespēja. – Vadītāja doc. 
I.Markina (2010. g.) 

Krist īne Ieviņa-Āboliņa Vispārējie latviešu Dziesmu svētki kā kultūras fenomens: kultūras 
potenciāls un nākotnes perspektīvas – vadītāja Dr. Art, doc. Nadežda Pazuhina (2009.g.) 

Arta Slica Tautas deja kā latviešu kultūras identitāti veidojošs elements  – vadītāja Dr. Art, 
doc. Nadežda Pazuhina (2009.g.) 

Ieva Īzāka 18. – 20. gs. sākuma  Rīgas Pārdaugavas koka apbūve: vēsturiskā mantojuma 
apzināšanas un aktualizēšanas problēma  – vadītāja Dr. Art, doc. Nadežda Pazuhina (2010.g.) 

Ņemot vēra, ka profesionāla darbība kultūras projektos prasa aktuālo kultūras 
tendenču izpratni, studenti bieži izvēlējās  pētniecisko darbu tēmas, kas saistītas ar 
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mūsdienu kultūras problēmu izpēti. 

 
Artjoms Voro ņins Fotogrāfija un kinematogrāfs kā modernas vizuālas kultūras fenomena 
radīšanas procesa elementi  – vadītājs doc. Boriss Borisovs (2009.g.) 

Nadežda Pšenicina Japāņu animācija anime kā estētisks paņēmiens mūsdienu masu ekrāna 
mākslā: pēdējās desmitgades pieredze – vadītāja Dr. Art, doc. Nadežda Pazuhina (2010.g.) 

Raisa Smirnova Hipiju subkultūras ietekme uz muzikālā hepeninga attīstību rok skatuves kontekstā 
20.gs. otrajā pusē. – vadītāja Dr. Art, doc. Nadežda Pazuhina (2010.g.) 

Ludmila Vavi ļina Mūsdienu sievietes tēls masu kultūrā – vadītāja  Dr.paed As.prof. 
Oksana Filina (2010. g.) 

Studenti tiek aktīvi iesaistīti un motivēti veikt pētnieciskos darbus, piedalīties 
projektos, uzstāties studentu  un citās zinātniski praktiskās konferencēs, izstrādāt dažādus  
pētnieciskos darbus sadarbībā ar darba devējiem. 

Sākot ar 2006. gadu, atbilstoši projektu LED ( Latvia – Equal in Diversity) izvirzītai 
problemātikai tika izstrādāti vairāki kursa un bakalaura darbi. Piemēram:  

             
Anna Miklaševiča Tolerance kā svarīgākā vērtību orientācija modernās Latvijas                                            
apstākļos  – vadītāja Dr. paed., doc. Larisa Gaidarova (2008.g,) 

Krist īne Redberga Kultūras identitātes veidošanas aspekti: mūsdienu Latvijas un Dānijas 
pieredze – vadītāja doc. Irina Markina (2009.g.) 

Krist īne Mateiko Tolerances Latvijas sabiedrībā problēmu risinājumu pieredze 2004. – 
2009. gadam  – vadītāja doc. Irina  Markina. (2009.) 

 Liudmila Sinkevich   Baltkrievu diasporas kultūras pirmsākumi un attīstība Latvijā  – 
vadītāja lekt. Tatjana Kuzmina  (2009.g.)                                

Jāatzīmē, ka studentu pētnieciskie darbi arvien biežāk kļūst lietišķi izmantojami: 
saņem attiecīgo fondu un organizāciju finansējumu un tiek īstenoti projektu formā. 
Piemēram, tika īstenoti sekojoši projekti: 
Elīna Tarakanova   Konferences „Bankas un Finanses Baltijā”   biznesa plāns. 

Gūža Linda  Muzeju nakts Aizputē.     

Sazonovs Dmitrijs  Speciālais pasākums  brokeru kampaņas  “Consilium   Optima 
Brokers” imidža veidošanai.  

Kā pilotprojekts ar pašvaldības atbalstu  tika relizēts Al īsas Bindules  projekts:  Tūrista 
karte „Iepazīsti  Madonu”  (Vienota tūrisma produkta izveide).                                           

Liudmila Sinkevich Baltkrievu radošais festivāls bērniem “Помнi сваю спадчыну”.  

Valentīna Ivanova  Pavasara Starptautiskais floristikas festivāls “Pavasara vēsma”. 

Evelīna Bučele Praktikums jaunajiem kultūras speciālistiem kultūras projektu vadībā 
(“Skrejceļš jaunajiem kultūras projektu vadītājiem”) 

Lolita Trukš āne  Salaspils novada svētki 

Krist īne Ieviņa-Āboliņa Bērnu namu bērnu integrēšana vienaudžu vidē: projekts “Roku 

rokā”. 
               
Līdztekus aktivitātēm pētnieciskajā darbā vērā ņemama arī aktīva programmas studentu 
līdzdalība BSA radošajos projektos. No vērienīgākajiem var atzīmēt : 
Mākslinieka Josifa Elgurta un mākslinieces Jeļenas Antimonovas piemiņas vakaru 
organizēšana  (2009.g.)  
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Ikgadējās radošās akcijas „Vides estētika”  sagatavošana un norise ( „Tikai papīrs” -
2007.g., „Manas pilsētas pasakas, vai Vēlreiz par iepakojumu” – 2008.g., „Tērps 
laikabiedram (no netradicionāliem materiāliem)”- 2009.g., „Papīru  balle” ( iekļauts Latvijas 
Mākslas dienu gada afišā) – 2010.g. 

Latvijas Mākslas dienu ietvaros rīkotās izstādes:  

 2007.g 

 Rīgas mākslinieku izstāde „Mans ARTS”  

 2008.g.  

Baltijas Starptautiskās akadēmijas pasniedzēju jubilejas izstāde sakarā ar augstskolas 
15 gadu jubileju (eksponēti darbi, kuru autori ir strādājuši BSA dažādos laika posmos) 

Irenas Ambrazienes (Lietuva) personālizstāde 

Latvijas plakāts 20.gs. 70.-80.gados 

Izstāde Jozefa Elgurta piemiņai (mākslinieka 85 gadu jubilejas sakarā ) 

2009.g. 

Labdarības izsoles „No sirds sirdij”  darbu ekspozīcija (Sadarbībā ar sabiedrisko 
organizāciju „Dzīves taka”)   

Jeļenas Antimonovas grafikas izstāde (darbi no ģimenes kolekcijas) 

2010.g.  

Romualds Geikins Personālizstāde  

Viktorija Pelše un Olga Žuravļova  Grafikas un skulptūras dialogi  

 
Svarīgi akcentēt studentu sadarbību ar BSA dizaina skolas programmām. Ar 

kultūras vadības programmas studentu līdzdalību studentu galerijā BiArt-galeri tika rīkoti 
BSA Dizaina skolas pasniedzēju izstādes: Raita Zvirbuļa, Artūra Nikitina, Valērijas 
Šuvalovas,  Gaļinas Dudčeno, Irinas Kopeikinas, pasniedzēju kolektīvas izstādes 
(2007,2008, 2009, 2011),dizaina programmu  studentu  diplomdarbu izstāde.  Katrs no 
minētajam pasākumiem pēc būtības tika veidots, kā studentu grupu darbs un mini projekts.  

 

Jāatzīmē arī studentu īstenotie individuālie radošie projekti: 

2008. gadā 
„Gaismas Ota” (Liepājas mākslinieces Diānas Macukevičas personālizstāde; tika 
organizēta kā profesionālās bakalaura programmas „Kultūras vadība” 3. kursa 
studentes Danas Pulenčikas projekts);  

„R īgas jumti”  profesionālās bakalaura programmas „Kultūras vadība” 2. kursa    
 studentes Marutas Paļčevskas fotoizstāde; 

 

2009. gadā 

BSA Datordizaina programmas studenta Juliāna fotoizstāde (tika organizēta kā 
profesionālās bakalaura programmas „Kultūras vadība” 2. kursa studentu Elinas 
Jevgraskinas un Marijas Sandalanas  projekts); 

Jauno Sanktpēterburgas fotomākslinieku izstāde (tika organizēta kā 
profesionālās bakalaura programmas „Kultūras vadība” 2. kursa  studentu projekts); 

Latvijas Mākslas akadēmijas absolventu māsu Pankratjevu glezniecības izstāde (tika 
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organizēta kā profesionālās bakalaura programmas „Kultūras vadība” 3. kursa 
studentu projekts); 

2010. gadā 

Vit ālija Kozena fotoizstāde „«ЖизнИГРАфика снов»” BSA un klubā Art Music 
Bakery telpās (Rīga, Bruņinieku, 73) (tika organizēta kā profesionālās bakalaura 
programmas „Kultūras vadība” 2. kursa studentu  Lubovas Švedes un Marijas 
Gotras projekts);  

Izstāde «Otas radītā mūzika». klubā Art Music Bakery telpās (tika organizēta kā 
profesionālās bakalaura programmas „Kultūras vadība” 2. un 1. kursa  studentu 
projekts)  

Programmas  studenti piedalījās arī cita veida radošo projektu īstenošanā, piemēram: 

2007. un 2008. gads – pirmkursnieku svētku (fukšu balles) organizācijā un norisē; 

2009. gads – projekta „Studentu pasaule” izveide (projekta ietvaros tika 
noorganizēti WorkShopa seminārs un līderības treniņš BSA studentu aktīvam, 
studentu radošo priekšnesumu vakars un 2 dienu  pārgājiens )- projekta vadītāji 
profesionālās bakalaura programmas „Kultūras vadība” 2. kursa studentes Marija 
Sandalana un Aļona Vasiļkova; 

2009. gads – radoša akcija ārzemju studentiem „M ēs gribam saprast cits citu” 
(Projekta LED-3 ietvaros); 

2010. gads – Gruzijas kult ūras diena BSA (sadarbība ar Gruzijas vēstniecību) – 
projekta koordinatori  profesionālās bakalaura programmas „Kultūras vadība” 3. 
kursa studente Aļona Vasiļkova un 2. kursa studente Tamar Garanidze.  

2011.gads – Masļeņicas svētki Forštadt ē (sadarbībā ar Latvijas krievu kopienu) - 
no BSA projekta koordinators 5. kursa (nepilna laika studiju forma) studente Irina 
Mjagkova .  

Studentu līdzdalība zinātniski pētnieciskajās konferencēs  

Pārskata periodā Kultūras vadības programmas studenti piedalījās vairākās studentu 
starptautiskās un BSA rīkotās zinātniski praktiskās konferencēs: 
“Uzņēmējdarbības kultūra tranzitīvajā sabiedrībā”,  Rīga, 2006.gada 26. – 27. aprīlī. 
 „Latvija un Eiropa: reģionālās attīstības iespēja , risinājumi un perspektīvas”  
Starptautiska studentu konference  (Partnierībā ar BSA Daugavpils filiāli, Rēzeknes filiāli, 
Transporta un sakaru unstitūta Latgales filiāli, Biedrību „Akadēmiskais parks”), 
Daugavpils,  2008. gada 27.-28. martā 

„Pilsētas vide: vizuālie tēli un juteklisk ā ainava”, starpnozaru zinātniski praktiskā 
konference (Partnerībā ar Kazaņas Valsts Kultūras un mākslu universitāti), Rīga, 2008. gada 
oktobrī. 

«Глобальные и региональные коммуникации: настоящее и будущее»  Starptautiskā 
studentu konference Sanktpēterburgā, ( M.A. Bonča Brujeviča Sanktpēterburgas Valsts 
telekomunikāciju universitātes  Humanitārā fakultāte), Sanktpēterurga, 2009. gada 3.-5. 
decembrī. Ar Diplomu par labāko referātu apbalvotas Kultūras vadības programmas 
studentes Elina Jevgraškina (2. kurss) un Marija Sandalana (2. kurss). Ar referātiem 
piedalījās  arī BSA Kultūras vadības  programmas studentes Roma Raibarte (4. kurss), Ieva 
Krivma (2.kurss), Daiga Pudule  (2.kurss). 

„Глобальные и региональные коммуникации: настоящее и будущее”. XII 
Starptautiskais Baltijas studentu forums Sanktpēterburgā, ( M.A. Bonča Brujeviča Sankt 
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Pēterburgas valsts Telekomunikāciju universitātes  humanitāra fakultāte), Sanktpēterburga, 
2010. gada 21.-23. decembrī. Ar referātiem piedalījās  BSA Kulturas vadības  programmas 
studenti Antons Čajevskis (2. kurss), Ieva Čereškeviča (2. kurss), Jeļena Veselova (2. 
kurss), Ilona Geide (4. kurss), Elina Jevgraškina (3. kurss), kuru apbalvoja ar Diplomu par 
labāko referātu. 

„Kult ūras mantojums un tūrisma teritorijas”  starpnozaru zinātniski praktiskā studentu 
konference (sadarbības ar Tūrisma un viesmīlības vadības programmu), Rīga, 2010. gada 
maijs. 

„Kult ūras daudzveidība” 3. starptautiskā zinātniski praktiskā konference (Harkova 
Nacionālā universitāte, LU Akadēmiskā bibliotēka), Rīga, 2010. gada novembris 

„Galerija un galeristi: m ūsdienu vizuālās mākslas aktuālās problēmas” BiArt galerijas 
10 gadu jubilejai veltīta zinātniski praktiska konference, Rīga, 2011. gada februāris. 

 

6. Augstākās izglītības programmas perspektīvais novērt ējums, ņemot vērā Latvijas 

uzdevumus Eiropas Savienības kopējo stratēģiju īstenošanā.  

Studiju programma ir izstrādāta ievērojot pamatdokumentus Latvijas kultūras 
politikas jomā, ņemot vērā kultūras kā tautsaimniecības jomas attīstības tendences un 
orientējoties uz tiem uzdevumiem, kas paveras Latvijai līdz ar iekļaušanos vienotajā Eiropas 
kultūras telpā. 

Programma atbilst Latvijas ilgtspējīgas attīstības  interesēm, jo sagatavo speciālistus, 
kuri ir spējīgi orientēties mūsdienu kultūras situācijā un pildīt vidutāju lomu starp kultūras 
produktu radītājiem un patērētājiem kultūras produktu un pakalpojumu tirgū. Programmas 
saturs un struktūra ļauj sagatavot speciālistus, kas atbilst mūsdienu tendencēm kultūras 
jomā, kad kultūras projektiem jāveic ne tikai izglītojošā, bet  nereti arī plaša spektra sociālās 
funkcijas, piemēram atsvešinātības pārvarēšanā, tolerances veicināšanā, diskriminācijas 
novēršanā un taml. Jāņem vērā, ka finansējuma decentralizācija kultūras jomā, sadarbības 
aktivizēšanās ar dažādiem, to skaitā arī Eiropas, fondiem, nosaka tirgus vajadzību pēc 
speciālistiem, kuri ir spējīgi izstrādāt un vadīt projektus kultūras jomā. Šīs profesijas 
pieprasījumu nākotnē noteiks arī tas apstāklis, ka kultūrsociālās akcijas kultūras sfērā arvien 
biežāk iniciē finanšu un uzņēmēju struktūras, kurām ir nepieciešami profesionāli speciālisti 
šāda veida projektu realizācijā.  
 
6.1. Augstākās izglītības programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības 
standartam vai profesionālās augstākās izglītības standartam un profesijas 
standartam 

 
BSA augstākās izglītības profesionālā bakalaura “Kultūras vadība”  studiju 

programma veidota saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības likumu, Latvijas Republikas 
Augstskolu likumu. Tā atbilst LR Ministru kabineta 20.11.2001 noteikumiem Nr.481 "Noteikumi 
par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu". BSA studiju programma 
“Kult ūras vadība” ir izstrādāta atbilstoši rekomendācijām, kas dotas „Noteikumu par valsts 
otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu” sadaļā “Otrā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības obligātais saturs”.  

 

 MK noteikumi Nr. 481  Studiju programma „Kult ūras vadība”   

 Bakalaura programmas apjoms ir vismaz 160 
kredītpunkti 

Programmas apjoms ir 160 KP  

 Kopējais studiju ilgums profesionālās 
kvalifikācijas iegūšanai ir vismaz četri gadi 

Kopējais studiju ilgums profesionālās 
kvalifikācijas iegūšanai ir četri gadi (8  
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semestri) pilna laika studiju formā un 
četrarpusgadu (9 semestri) nepilna laika 
studiju formā 

 Profesionālās programmas obligāto saturu 
veido:    

 Vispārizglītojošie studiju kursi, kuru apjoms ir 
vismaz 20 kredītpunktu  

Vispārizglītojošie studiju kursi, kuru apjoms ir 
vismaz 20 kredītpunktu   

 [Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.348 no 
27.05.2007 „Kursos iekļauj moduli 
uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču 
veidošanai (uzņēmumu organizācija un 
dibināšana, vadīšanas metodes, projektu 
izstrādes un vadīšanas pamati, lietvedības un 
finanšu uzskaites sistēma, zināšanas par 
sociālā dialoga veidošanu sabiedrībā, darba 
tiesiskās attiecības reglamentējošajiem 
normatīvajiem aktiem. Moduli īsteno, 
izmantojot, galvenokārt, kompetences treniņa, 
lietišķo spēļu un līdzīgas praktiskās metodes). 
Moduli vismaz sešu kredītpunktu apjomā 
iekļauj visās bakalaura programmās.”] 
 

 

Tāds modulis ir iekļauts programmā, turklāt 
profesionālo kompetenču veidošanai šajā 
programmā paredzēts lielāks KP skaits un 
vairāki studiju kursi ir iekļauti Nozares 
teorētisko kursu sadaļā („Tiesību pamati 
kultūrā un autortiesību pamati” 2 KP, 
„Ekonomika: ekonomikas teorijas pamati. 
Kultūras ekonomika” - 3 KP, Finanses: 
„Grāmatvedības pamati. Finanses un kredīts. 
Nodokļi.” - 3 KP)  un nozares profesionālās 
specializācijas kursu sarakstā  
(„Uzņēmējdarbības kultūras sfērā 
organizācija, vadīšana un plānošana: 
menedžments, mārketings, cilvēkresursu 
vadība” - 9 KP, „Kultūras projektu izstrādes 
tehnoloģija”  - 4 KP; „Kultūras projektu 
vadīšanas metodes un tehnika” – 3KP, 
„Vadības un saskarsmes psiholoģija” – 2 KP 
u.c.) 

 

 Nozares teorētiskie pamatkursi un 
informācijas tehnoloģiju kursi, kuru apjoms ir 
vismaz 36 kredītpunkti  

Nozares teorētiskie pamatkursi un 
informācijas tehnoloģiju kursi - 36 KP   

 Nozares profesionālās specializācijas kursi, 
kuru apjoms ir vismaz 60 kredītpunkti 

 

Nozares profesionālās specializācijas kursi - 
60 KP, tajā skaitā  obligāto kursu apjoms -36 
KP (ieskaitot studiju darbus), padziļinātās 
apguves disciplīnas apjoms  ir vismaz  24 KP 

 

 Bakalaura programmas brīvās izvēles kursi, 
kuru apjoms ir vismaz 6 kredītpunkti  
 

Bakalaura programmas brīvās izvēles kursi  - 
6 KP  

 Prakse, kuras apjoms ir vismaz 26 
kredītpunkti Prakse – 26 KP  

Prakse – 26 KP  
  

 Valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir 
diplomdarba (diplomprojekta) izstrādāšana un 
aizstāvēšana un kura apjoms ir vismaz 12 KP  

Bakalaura darbs -12 KP  

 
Analizējot un salīdzinot studiju programmu “Kultūras vadība” ar Projekta vadītāja 

profesijas standartu  (apstiprināts 2003. gada 29. decembrī ar Izglītības un zinātnes 
ministrijas rīkojumu Nr.649 ) var secināt, ka profesionālā bakalaura  programma “Kultūras 
vadība” atbilst profesijas  standarta prasībām projekta vadītāju sagatavošanā kultūras jomā. 

 

Pienākumi  Uzdevumi  Studiju priekšmeti  
1. Izstrādāt projektu  

 

1.1. Noskaidrot pirmsprojekta 
situāciju un risināmo 
problēmu  

 

Kultūras socioloģija 
Kultūras teorija un pētnieciskās 
koncepcijas 
Latvijas laikmetīgās kultūras aktualitātes 
Pasaules kultūras vēstures problēmas 
Latvijas un ES kultūrpolitika 
Pētījumu metodes kultūrā 
Atbilstošas profesionālās specializācijas 
kursi  



 33

1.2. Noteikt projekta mērķus  

 

Latvijas un ES kultūrpolitika 
Kultūras projektu izstrādes tehnoloģija  
Kultūras institūcijas un administrēšana 
ES kuptūprojektu vadības vadlīnijas 
ES kultūras integrācijas problēmas  
Latvijas laikmetīgās kultūras aktualitātes 
Atbilstošas profesionālās specializācijas 
kursi  

1.3.Noskaidrot un aprakstīt 
mērķu sasniegšanas 
alternatīvas 

 

Kultūras projektu izstrādes tehnoloģija 
Kultūras institūcijas un administrēšana 
ES kultūprojektu vadības vadlīnijas 
ES kultūras integrācijas problēmas  
Atbilstošas profesionālās specializācijas 
kursi  

 

1.4.Noteikt projektam 

nepieciešamo laiku un 

termiņus  

Kultūras projektu vadīšanas metodes un 
tehnika 
Uzņēmējdarbības kultūras sfērā 
organizācija, vadīšana un plānošana: 
Menedžments 

1.5.Aprēķināt projekta 

vadīšanas izmaksas un 

investīcijām nepieciešamos 

līdzekļus  

Finanses: Grāmatvedības pamati. Finanses 
un kredīts. Nodokļi. 

Kultūras projektu finansējums un vadība 

1.6.Veikt projekta finansiālo 

analīzi, nosakot iespējamos 

ieguvumus vai zaudējumus no 

tā. Dot projekta alternatīvu 

izvērtējumu  

Kultūras projektu finansējums un vadība 

Finanses: Grāmatvedības pamati. Finanses 
un kredīts. Nodokļi. 

 

1.7.Noteikt projekta laiku, 

izmaksas un iegūstamā 

produkta kvalitāti  

Kultūras projektu vadīšanas metodes un 
tehnika 
Kultūras projektu finansējums un vadība 
Kultūras institūcijas un administrēšana 
Kultūras projektu izstrādes tehnoloģija  

1.8.Veikt projekta riska 

analīzi  

Risku vadība („Kultūras projektu 
vadīšanas metodes un tehnika”  kursa 
ietvaros) 

1.9.Plānot projekta izpildes 

gaitas šķirtnes  

Kultūras projektu vadīšanas metodes un 
tehnika 
Kultūras projektu izstrādes tehnoloģija 
Uzņēmējdarbības kultūras sfērā 
organizācija, vadīšana un plānošana: 
Menedžments 
Galeriju un izstāžu darbības pamati 
Masu pasākumu organizācija 
Izklaides industrijas pamati 
Producenta darbības pamati u c. 
profesionālās specializācijas kursi 

 

1.10.Sastādīt projekta 

priekšlikumu  

Kultūras projektu izstrādes tehnoloģija 
ES kultūrprojektu vadības vadlīnijas 
Kultūras institūcijas un administrēšana 
Atbilstošas profesionālās specializācijas 
kursi  
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2.1. Noteikt projekta 

institūcijas un aprakstīt to 

lomu projektā (pienākumi, 

atbildība, tiesības)  

Kultūras projektu vadīšanas metodes un 
tehnika 
Uzņēmējdarbības kultūras sfērā 
organizācija, vadīšana un plānošana 
Menedžments, Cilvēku resursu vadība 
Tiesības kultūrā un autortiesību pamati 
Uzņēmējdarbības tiesības 

2.2. Izvēlēties personālijas un 
integrēt tās projekta 
institūcijās  

 

Kultūras projektu vadīšanas metodes un 
tehnika 
Uzņēmējdarbības kultūras sfērā 
organizācija, vadīšana un plānošana 
Menedžments, Cilvēku resursu vadība 
Vadības un saskarsmes psiholoģija 

2.3. Izvēlēties projekta 

organizācijas formu un 

sastādīt projekta 

organigrammu  

Kultūras projektu izstrādes tehnoloģija 
Kultūras projektu vadīšanas metodes un 
tehnika 

2. Izveidot projekta 
organizatorisko struktūru.  

 

2.4. Sadalīt uzdevumus 

komandā, izstrādāt pienākumu 

un atbildības matricu  

Kultūras projektu vadīšanas metodes un 
tehnika 
Uzņēmējdarbības kultūras sfērā 
organizācija, vadīšana un plānošana 
Menedžments, Cilvēku resursu vadība 

2.5. Noteikt komunikācijas 
struktūru  

 

Vadības un saskarsmes psiholoģija 
Kultūras projektu vadīšanas metodes un 
tehnika 
Ētika un biznesa ētika 
Uzņēmējdarbības kultūras sfērā 
organizācija, vadīšana un plānošana: 
Cilvēku resursu vadība 

 

2.6..Noteikt informācijas un 
dokumentu apritē 
izmantojamo IT līmeni 
(identifikācija, e-pasta 
organizācija)  

Kultūras projektu izstrādes tehnoloģija 
Kultūras projektu vadīšanas metodes un 
tehnika 
Kultūras projektu finansējums un vadība 
Lietvedības pamati. Projekta iekšējā 
dokumentācija. 

3.1. Identificēt projekta vides 
elementus un veikt to 
detalizētu analīzi un 
izvērtēšanu  

 

Kultūras projektu izstrādes tehnoloģija 
Kultūras projektu vadīšanas metodes un 
tehnika 
Izstāžu un galeriju darbības pamati 
Masu pasākumu organizācija 
Izklaides industrijas pamati 
Producenta darbības pamati u c. 
profesionālās specializācijas kursi 

3.2. Noteikt projekta vides 
elementu ietekmes veidu un 
pakāpi uz projektu un izstrādāt 
pretpasākumus  

 

Kultūras projektu izstrādes tehnoloģija 
Kultūras projektu vadīšanas metodes un 
tehnika 
Vadības un saskarsmes psiholoģija 
Korporatīvā kultūra 
Ētika un biznesa ētika 
Kultūras institūcijas un administrēšana 
Atbilstošas profesionālās specializācijas 
kursi 

3. Analizēt projekta vidi 
un to vadīt  

 

3.3. Sekot projekta vides 

izmaiņām projekta laikā un 

sistemātiski izstrādāt 

mārketinga plānus  

Kultūras projektu izstrādes tehnoloģija 
Kultūras projektu vadīšanas metodes un 
tehnika 
Uzņēmējdarbības kultūras sfērā 
organizācija, vadīšana un plānošana: 
Mārketings 
Mārketinga komunikācija  
Korporatīvā kultūra 
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 3.4. Izstrādāt mārketinga 
pasākumus projekta plānos  

 

Kultūras projektu vadīšanas metodes un 
tehnika 
Mārketinga komunikācija 
Komunikācijas multikultūras vidē 
PR un reklāma 

4.1. Sastādīt projekta darbu 
izpildes struktūrplānu 
 4.2. Sastādīt projekta gaitas 
plānu un termiņplānu  
4.3. Sastādīt projekta 
personāla resursu un materiālo 
resursu plānu  

Uzņēmējdarbības kultūras sfērā 
organizācija, vadīšana un plānošana: 
Menedžments Mārketings. Cilvēku 
resursu vadība 
Kultūras projektu vadīšanas metodes un 
tehnika 
Kultūras projektu finansējums un vadība 
Uzņēmējdarbības tiesības 

4.4. Optimizēt projektam 
nepieciešamos resursus  

 

Kultūras projektu vadīšanas metodes un 
tehnika 
Kultūras projektu finansējums un vadība 
Uzņēmējdarbības kultūras sfērā 
organizācija, vadīšana un plānošana: 
Cilvēku resursu vadība 
Finanses: grāmatvedības pamati. Nodokļi. 
Galeriju un izstāžu darbības pamati 
Masu pasākumu organizācijas 
Izklaides industrijas pamati 
Producenta darbības pamati u c. 
profesionālās specializācijas kursi 

4. Sastādīt projekta 
pamatplānus  

 

4.5. Sastādīt projekta izmaksu 
plānu  
4.6. Sastādīt projekta finansu 
plānu  
4.7. Sastādīt projekta 
kvalitātes plānu  

Kultūras projektu vadīšanas metodes un 
tehnika 
Kultūras projektu finansējums un vadība 
Finanses: grāmatvedības pamati. Nodokļi 
Tiesības kultūrā un autortiesību pamati  
Uzņēmējdarbības tiesības 
Daudzveidības vadība 
ES projektu vadības vadlīnijas  
Kultūras institūcijas un administrēšana 

5.Plānot un vadīt projekta 
riskus  

 

5.1. Identificēt un klasificēt 
projekta riskus  
5.2. Izvērtēt projekta riskus 
 5.3. Vadīt projekta riskus  

 

 

Risku vadība („Kultūras projektu 
vadīšanas metodes un tehnika”  kursa 
ietvaros) 
Kultūras projektu vadīšanas metodes un 
tehnika 
Kultūras projektu finansējums un vadība 
Uzņēmējdarbības tiesības 
ES projektu vadības vadlīnijas  
Vadības un saskarsmes psiholoģija 
Galeriju un izstāžu darbības pamati 
Masu pasākumu organizācija 
Izklaides industrijas pamati 
Producenta darbības pamati u c. 
profesionālas specializācijas kursi 

 
Kopumā BSA augstākās izglītības profesionālā bakalaura “Kultūras vadība” studiju 

programma atbilst valsts profesionālās augstākās izglītības standartam un Projekta vadītaja 
profesijas standartam. 

6.2. Sadarbība ar darba devējiem.  

Studiju programmas „Kultūras vadība” potenciālo un esošo darba devēju viedoklis 
tika precizēts divos veidos. 

Katra mācību gada nobeigumā studiju padomes sēdē speciāli tika izanalizētas 
ekspertu atsauksmes par studentu praksēm un aizstāvētajiem projektiem. Eksperti un prakšu 
vadītāji pārstāv gan reģionālās pašvaldības, gan komerciālās struktūras un nevalstiskās 
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organizācijas. Kā eksperti studiju programmas izvērtēšanā piedalījušies: 

 V/A ‘Tautas mākslas centrs” vecākā speciāliste Zaura Grosa; 

Biedrības „Jauniešu konsultācijas” sabiedrisko attiecību un projektu vadītāja Dace Ūdre; 

SIA „Kultūras centrs” direktors Kristaps Puķītis; 

Tūrisma attīstības Valsts aģentūras direktora vietnieks G.Mazais; 

Aizputes mākslas skolas direktora vietniece A.Zieģe; 

UPC (Unforgettable culture projects) biedrības projektu vadītāja Marta Dziļuma; 

Talsu rajona tūrismu informācijas centra ceļojumu organizatore Sanda Poziņa; 

SIA „Jēkaba Aģentūra” direktors Uldis Alksnis; 

SIA Media SCOPE projektu vadītājs Z.Švinovs; 

Biedrības AVANTIS klientu menedžere/projektu vadītāja Sanda Brūna; 

SIA „Consilium Optima Brokers” valdes loceklis Deniss Skubrijevs; 

Talsu pilsētas domes attīstības plānošanas nodaļas projektu vadīšanas speciāliste 

J.Skujniece; 

Madonas rajona Padomes Vidzemes reģionālā informācijas centra galvenā speciāliste, 

tūrisma darba organizatore S.Soma;  

Mežotnes Pagasta Padomes priekšsēdētāja J.Dombrovska; 

SIA Baltic Discovery direktors Jurģis Sedlenieks  u.c. 

 
Ekspertu atsauksmes un novērtējums ļauj precizēt topošo speciālistu profesionālās 

kompetences līmeni, atklāt vājās puses un pareizi virzīt programmas attīstību un atsevišķo 
studiju kursu aktualizāciju. Pamatā tiek atzīts, ka programmas absolventi ir labi sagatavoti 
profesionālai darbībai. Eksperti atzīmē nobriedušo speciālistu radošumu, projektu ideju 
aktualitāti un nozīmīgumu, studējošo spējas piedāvāt efektīvus risinājumus.  
 

Lai izanalizētu situāciju, tika izmantota arī individuālās intervēšanas un anketēšanas 
metode. Pēdējā aptauja tika veikta 2011. pavasarī (aptauja veikta elektroniski, anketas 
paraugu skat. pielikumā nr.3). Kopumā darba devēji atzina, ka BSA absolventu un studentu 
zināšanas ir labas un Akadēmija iemāca studentiem domāt. Vērtējot absolventu spēju analizēt, 
atbildības sajūtu, prasmi pieņemt lēmumus, atrast efektīvus risinājumus darba, devēji atzīmē, ka 
absolventi pietiekami labi sagatavoti patstāvīgai profesionālai darbībai. 20% respondentu 
apzīmē profesionālo zināšanu un prasmju līmeni kā „ ļoti augsts”, 40% - kā „augsts”, un tikai 
15% - kā „viduvējs”. Īpašu uzmanību darba devēji pievērš jauno profesionāļu sociālās 
kompetences līmenim (prasme komunicēt, sadarboties komandā, emocionālā līdzsvarotība u 
tml.) Lielākoties (80% respondentu) atzina, ka sociālas kompetences līmenis ir pietiekoši 
augsts un atbilsts profesijas prasībām.  

 
Vienlaicīgi puse no darba devējiem atzīmē, ka absolventiem ir zināmas grūtības 

projekta finansu plāna sastādīšanai un finansu pārskatu un atskaišu izveidē. Tomēr darba 
devēju lielākā daļa  savās atsauksmēs norāda uz pietiekami augstu absolventu profesionālās 
kompetences līmeni,  uz prasmi strādāt patstāvīgi, vadīt komandas darbu, spēju  atrast  
problēmu risinājumu. 
 

Jāatzīmē, ka kopumā atsauksmes par studentu sagatavotības līmeni, prasmēm un 
praktiskā projektu darba iemaņām ir pozitīvas. Apkopojot un izvērtējot aptaujas rezultātus, 
varējām secināt, ka: 

 
- piedāvātā profesionālā bakalaura studiju programma pilnībā atbilst pastāvošajām 
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darba tirgus prasībām; 

- programma piedāvā pietiekošas profesionālās zināšanas profesionālās kvalifikācijas 
iegūšanai; 

- piedāvātās studiju programmas sekmīga apguve nodrošina programmas absolventu  
konkurētspēju darba tirgū;  

- programma dod pietiekošu profesionālo ievirzi patstāvīgai profesionālai darbībai.  

 

7. Studējošie 

7.1. Studējošo skaits programmā 

Imatrikul ēto  studējošo skaits programmā 
 

Pilna laika klātienes studijas   

 

Nepilna laika neklātienes   

 

Gadi  Bilingvāli Bilingv āli 

2006/2007 26 33 

2007/2008 19 42 

2008/2009 31 19 

2009/2010 12 15 

2010/2011 17 4 

Studējošo skaits visos kursos 

Studiju gads 2006./2007. 2006./2007. 2008./2009. 2009./2010. 2010./2011. 
Pilna laika 
studijas  133 109 105 66 78 

Nepilna laika 
studijas  72 94 105 112 86 

 
Absolventu bakalaura darbu aizstāvēšanas rezultātu  salīdzinājums  pa studijas 
gadiem 
 

Gadi  Kopā „10”, 

„9”,  

„8” „7”, „6” „5” „4” 

2005/2006  44 100 6 13,7 7 15,9 17 38,6 8 18,1 6 13,7 0 0 

2006/2007 26 100 4 15,4 7 27 8 30,7 4 15,4 3 11,5 0 0 

2007/2008 19 100 0 0 3 15,8 4 21,1 7 36,8 5 26,3 0 0 

2008/2009 25 100 5 20 3 12 9 36 2 8 5 20 1 4 

2009/2010 19 100 3 15,9 5 26,3 5 26,3 4 21 0 0 2 10,5 

2010/2011 7 100 3 42,9 1 14,3 1 14,3 2 28,5 0 0 0 0 

kopā 140 100 21 15 26 19 44 31 27 19 19 14 3 2 
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15%

19%

31%

19%

14%
2%

izcili un teicami

ļoti labi

labi 

gandrīz labi

viduvēji 

gandrīz viduveji 

 

   2. attēls. Absolventu bakalaura darbu aizstāvēšanas rezultātu  sadalījums  

 

7.2. Studējošo aptaujas un to analīze                                                                                                        

Studentu aptauja tiek veikta regulāri katra semestra beigās. Kopš 2005./2006. mācību 
gada  tika ieviesta aptaujas anketa, kas ir unificēta visām augstskolas studiju programmām. 
Datu apstrādi veic BSA analītiskais centrs un ar iegūtajiem rezultātiem iepazīstina 
programmas vadību, studiju programmas padomi, pasniedzējus.  
 

Anketēšanā studenti pēc 10 ballu sistēmas novērtē docētāja darbu, studiju procesa 
organizāciju, ārpusstudiju darba organizāciju, programmas tehnisko nodrošinājumu, studiju 
programmu, kā arī izsaka savas vēlmes un priekšlikumus studiju procesa uzlabošanā. 
Anketas ir anonīmas, tāpēc studenti var brīvi paust savu viedokli. Anketu dati tiek apkopoti 
ar īpašas datorprogrammas palīdzību. 

 
Studentu aptauju rezultāti tiek izmantoti studiju programmas uzlabošanai un studiju 

procesa pilnveidošanai. 
 
Pēc anketēšanas rezultātiem var secināt, ka studējošie kopumā  ir apmierināti ar 

programmas saturu un apjomu. Vidējais programmas vērtējums pārskata periodā: 
  

Studiju gads Vērtējums 

2005./2006. 7,78 

2006./2007. 7,81 

2007./2008. 7,71 

2008./2009. 7,71 

2009./2010. 7,98 

vidējais 7,79 
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Studentu attieksme pret programmu ir stabili pozitīva. Studenti atzinīgi vērtē studiju 

programmas realizēšanu kopumā, taču dažās anketās tika norādīts, ka studenti ne visai 
apmierināti ar nesavlaicīgo informāciju par  lekciju saraksta izmaiņām. Šis jautājums ir īpaši 
sāpīgs, jo liela daļa studentu strādā un spiesta rūpīgi plānot savu laiku.   
 

Studiju procesa nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem tiek vērtēts 
neviennozīmīgi. Kopumā studenti to vērtē pietiekoši agstu – 7,81 (no 10 balliem), bet par 
dažiem priekšmetiem vērtējums ir zemāks –  no 7,5 līdz 6,8. Nereti studenti  norāda, ka 
materiāli ir, taču to varētu būt skaitliski vairāk, un vēlams, lai tādi  būtu paņemami līdzi uz 
mājām. Turklāt studentu priekšlikumi  nereti nesakrīt ar bibliotēkas iespējām nodrošināt ne 
tikai mācību, bet arī zinātnisko literatūru izniegšanai uz mājām 
  

Interneta izmantošana nav jaunums, bet kopš jaunā korpusa nodošanas ekspluatācijā 
studenti atzīme, ka interneta pieejamība kļuvusi labāka un 2008./09. m.g. vērtēja to par 7,8, 
bet 2009./10.m.g., 8,4 punktiem. 

 
Pārskata periodā studējošie pozitīvi vērtēja docētāju darbu. Priekšmetu pasniegšanas 

kvalitātes vidējais vērtējums ir 8,15 punkts: 
 

Studiju gads Vērtējums 

2005./2006. 8,1 

2006./2007. 8,09 

2007./2008. 8,18 

2008./2009. 8,11 

2009./2010. 8,31 

vidējais 8,15 
 
Studenti pietiekoši augsti vērtē arī pasniegtā materiāla apjomu, novitāti un teorētisko 

līmeni: 
 

Studiju  gads Materiāla 
apjoma 
vērtējums 

Pasniegšanas 
teorētiskā līmeņa 
vērtējums 

2005./2006. 8,3 8,2 

2006./2007. 8,4 8,3 

2007./2008. 8,4 8.2 

2008./2009. 8,5 8,4 

2009./2010. 8,4 8,4 

vidējais 8,4 8,3 
 

Vērtējot pasniedzēju darba metodes, studenti  kā pozitīvu atzīmē pasniedzēju 
kontaktu ar auditoriju (8,5), īpaši akcentējot pasniedzēju konsultāciju pieejamību (8,4). 
Vairāki studenti atzīmējuši, ka vēlētos, lai studiju procesā tiktu vairāk izmantotas arī 
netradicionālas pasniegšanas metodes. Tomēr aktīvo pasniegšanas metožu pielietojums 
studenti novērtēja ar 8,2 punktiem. Studenti arī norādīja, ka ļoti bieži veidojas ļoti laba 
sadarbība ar vairākiem mācībspēkiem, taču anketā to norādīt nav iespējams.  



 40

7.3. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā  

Studējošajiem ir dažādas iespējas piedalīties studiju procesa pilnveidošanā. Studentu 
pārstāvji strādā BSA senāta sastāvā un ir iekļauti gan nozīmīgu studiju kvalitātes 
paaugstināšanas problēmas apspriešanā, gan svarīgu ar studijām saistītu jautājumu 
risinājumā. Viena no Kultūras  vadības programmas studentiem ir arī BSA senāta locekle. 
Svarīga loma studiju procesa pilnveidošanā ir BSA parlamentam, kuram ir tiesības iesniegt 
izskatīšanai jebkuru interesējošu jautājumu, kā arī piedalīties diskusijās, jautājumu lemšanā. 
Studentu parlamenta strādā viena Kultūras vadības programmas studente.  
 

Ar studiju procesu saistītie jautājumi regulāri tiek apspriesti kursu vecāko sapulcēs, 
kas notiek divreiz studiju gadā. Kultūras vadības programmā katrā grupā ir ievēlēti grupu 
vecākie, kas piedalās gan Studentu parlamenta darbā, gan sabiedriskajā darbā.  
 

Studentu pārstāvji tiek iekļauti Kultūras programmas Padomē, kuras viena no 
svarīgākajām funkcijām ir studiju programmas un studiju procesa pilnveidošana. Savus 
priekšlikumus vai iebildumus par studiju grafiku, studiju plānu, atsevišķu studiju kursu vai 
pat to daļu pilnveidošanu studenti var sniegt Programmas padomei vai programmas 
direktoram. Kultūras vadības programmas Padomē regulāri strādā 2 studenti. 
 

Studentiem aktuālie jautājumi un ieteikumi tiek apspriesti arī neformāli, veicot 
pārrunas, diskutējot, piedaloties dažādos kopprojektos.  
 
 

7.4.  Absolventu aptaujas un to analīze 
 
 

Programmas vadība uzskata, ka absolventu viedoklis ir ļoti būtisks, jo darba procesā 
var atklāties nepilnības, kas palikušas nepamanītas studiju procesā. 
 

Studiju programmas „Kultūras vadības”  studiju absolventu viedokļa noskaidrošana 
notika 2008. un 2011. gada pavasarī (anketas paraugu skat. pielikumā nr.4). Kopumā 
absolventi ar iegūto izglītību ir apmierināti. 80% no aptaujātajiem absolventiem atzīmē, ka 
iegūtās teorētiskās zināšanas vērtē augsti vai labi, tāpat tiek vērtētas arī praktiskās 
zināšanas, bet zināšanas, kas atbilst darba tirgus prasībām, tiek vērtētas apmierinoši (70%) 
un teicami (20%), neapmierināti ir 10%. Lielākā daļa no absolventiem norādījusi, ka strādā 
kultūras jomā, bet ir nodarbināti dažādos kultūras un sociālas darbības nozarēs. 

Savas „Kultūras vadības” studiju programmā apgūtās zināšanas: 
• kultūras jomā  vērtē ļoti augsti  60% , labi – 30% , viduvēji – 10 %, vāji – 0. 
• Ekonomikas jomā:  vērtē ļoti augsti   30%, labi – 40%, viduvēji – 25%, vāji – 

5 %. 
• Sociālajā jomā (komunikācijas teorija, saskarsmes psiholoģija un tml.):  
vērtē ļoti augsti  – 35%, labi – 45%, viduvēji – 25%, vāji – 0 
• Kultūrpolitikas un likumdošanas jomā vērtē ļoti augsti  – 26%, labi –  47%, 

viduvēji – 25%, vāji – 5% 
Savas “Kultūras vadības” studiju programmā apgūtas profesionālās prasmes un iemaņas 
studējošie vērtē šādi: 

• Prasme iniciēt, izstrādāt un vadīt kultūras projektus vērtē ļoti augsti  – 
20%, labi –  47%, viduvēji – 23%, vāji – 0 

• Prasme profesionāli pamatoti izvērtēt situāciju un pieņemt optimālus 
lēmumus: ļoti augsti  – 22%, labi –  51%, viduvēji – 25%, vāji – 2% 
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• Prasme strādāt komandā, komunicēt ar partneriem:  ļoti augsti  – 36%, labi 
–  48%, viduvēji – 16%, vāji – 0 

 
Jāatzīmē aptaujas rezultātu svarīgas tendences. Ja  kultūras jomas zināšanu 

vērtējums ir stabils visu gadu absolventiem, tad vērtējumos zināšanas ekonomikas jomā un 
sociālajā jomā ir redzamas izmaiņas, kas liecina par šo studiju priekšmetu kvalitātes 
pasniegšanas uzlabojumu.  

 
• Tā 2006 g. absolventi ekonomikas jomā apgūtas zināšanas  vērtē ļoti augsti – 

15% , labi – 40%, viduvēji – 25%, vāji – 15%. 
• Savukārt 2009.g. –  2010.g. absolventi ekonomikas jomā apgūtas zināšanas  

vērtē ļoti augsti –   42% , labi –  45%, viduvēji – 13%, vāji – 0%. 
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3. attēls 
 
 
Pozitīva tendencē parādās arī vērtējumos par kultūras politikas un likumdošanas zināšanām. 

 
Atbildot uz jautājumiem par priekšmetu  pasniegšanas  līmeni, absolventi īpaši atzīme  
augstu humanitāro priekšmetu pasniegšanas kvalitāti – 47% to vērtē kā  ļoti augstu, 42% –  
kā labu.  

 
Nedaudz atšķiras ekonomikas, vadības teorijas un tirgzinību cikla kursu pasniegšanas  un 
lietišķo un profesionālo kursu pasniegšanas kvalitātes izvērtējums. 
 

• Ekonomikas, vadības teorijas un tirgzinību cikla kursu pasniegšanas   kvalitāti 
kopumā vērtē ļoti augsti – 37% , labi – 44%, viduvēji – 16%, vāji – 3% 

• Lietišķo un profesionālo kursu pasniegšanas kvalitāti kopumā vērtē ļoti augsti 
– 34% , labi – 46%, viduvēji – 16%, vāji – 4% 

 
Arī  šajā pozīcijā ir atzīmējama pozitīva tendence:  
 

• Ja 2006 g. absolventi ekonomikas, vadības teorijas un tirgzinību cikla kursu 
pasniegšanas kvalitāti vērtēja ļoti augsti –  27% , labi –  48%, viduvēji – 19%, vāji 
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– 6%, tad  2009.g /2010.g  absolventi šo kursu pasniegšanas līmenis vērtē augsti – 
39% , labi – 48%, viduvēji – 12%, vāji – 1% 
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4. attēls 
 
Līdzīga tendence ir redzama lietišķo un profesionālo kursu pasniegšanas kvalitātes 
izvērtējumā: 
 

• 2006.g.: ļoti augsti – 27% , labi – 45%, viduvēji – 23%, vāji – 5%, ; 
2009.g /2010.g.:  ļoti augsti – 38% , labi – 46%, viduvēji – 14%, vāji – 2%, 
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Absolventi atzīme, ka viņiem noderēja ne tikai  vadības un sociālās zināšanas, bet ļoti 
būtiski bija labas humanitārās zināšanas, kā arī prasmes analizēt un uzvērtēt situāciju, 
prasme orientēties  aktuālās kultūras procesos.   
 
Gandrīz visi respondenti atzīmēja, kā viņiem pēc programmas absolvēšanas pietrūka 
prasmes veidot budžetu. 
 
Kā svarīgākās iegūtās profesionālās prasmes absolventi atzīme: 
 
�  Spēju saprast galvenās programmu (konkursa) prasības, prioritātes un aprakstīt 

projektu pēc būtības. 
� Redzēt iespējas potenciāliem projektu pieteicējiem dažādos grantu un programmu 

ietvaros. 
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� Apkopot un analizēt pieejamos/ nepieciešamos materiālus un informāciju. 

� Vadīt prezentācijas un pārliecināt sadarbības partnerus un klientus par labu 

uzņēmumam. 

� Prasmi strādāt komandā. 

� Prasmes no problēmas izveidot projektu, kas būtu problēmas risināšanas veicināšanas 

veids, un kodolīgi to noformēt. 
 

Absolventi pozitīvi atzīmējuši arī BSA akadēmisku vidi, kas ir labvēlīga veiksmīgam un 
studējošo interesēm atbilstošajam studiju procesam. 
 
Programmas „Kultūras vadība” 5 absolventi ieguvuši maģistra grādu  BSA maģistrantūrā 
uzņēmējdarbības vadība,  4 – DU starpkutūru komunikācijas virzienā maģistratūrā. 80% no 
respondentiem regulāri pilnveido savu profesionālu kvalifikāciju, piedaloties konferences 
un semināros, stažējas ārzemes u tml. 

8. Augstākās izglītības programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla novērt ējums 

8.1. Akadēmiskā personāla skaits 

Kopumā programmas  akadēmiskā personāla kvalifikācija atbilst Augstskolu likuma 
prasībām. No 30 kultūras vadības programmā pamatdarbā  strādājošajiem  pasniedzējiem  
10 ir doktori, 12 maģistri, tajā skaitā  -  5 doktoranti. (A. Gabrieļjans, T. Kuzmina, N. 
Sotikova, I. Markina, L. Gorelkina). 

1. Tabula. 

 Docētāji 

progr. 

asistenti lektori docenti Ass.profesori 

un profesori 

 skaits   % skaits   % skaits   % skaits   % skaits   % 

Pastāvīgā 

darbā 

28 93,3 0   - 10 33,3 13 43,3 5 16,6 

blakusdarbā 2 6,7 0   - 1 3,35 1 3,35 0  

kopā 30 100 0  - 11 36,6 14 46,6 5 16,6 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attēlā parādīts studiju programmā strādājošo akadēmiskā personāla procentuālais sadalījums 
 pa amatiem.  
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docenti
46%

lektori
37%

asoc.prof
17%

docenti

lektori

asoc.prof

 

5. attēls.  Studiju programmā strādājošo akadēmiskā personāla procentuālais rādītājs pa amatiem.  

2.tabula 

 Docētāji progr. Augstākā akadēmiskā 
vai augstākā 
profesionālā izglītība 

Akadēmiskais 
grāds 

Zinātniskais grāds 
(doktora vai zinātņu 
kandidāta grāds) 

 skaits   % skaits   % skaits   % skaits   % 

Pastāvīgā 
darbā 

28 93,3 5 16,6 12 40 11 36.7 

blakusdarbā 2 6,7 0  1 3,35 0  
kopā 30 100 5 16,6 13 42,4 11 36,7 

8.2. Akadēmiskā personāla kvalifik ācijas atbilstība struktūrvienības mērķu un 

uzdevumu īstenošanai  

Programmu īsteno  

1) pasniedzēju kopskaits, 30– 100%  

2) ievēlēšanas vieta (skaits),   28– 93,3% 

3) blakusdarbā (skaits).   2 – 6,7% 

 

 Docētāji progr. asistenti lektori docenti Ass.profesori 
un profesori 

 skaits   % skaits   % skaits   % skaits   % skaits   % 
Pastāvīgā 
darbā 

28 100 0   - 10 35,7 13 46,5 5 17,8 

 

 Docētāji progr. Augstākā akadēmiskā 
vai augstākā 
profesionālā izglītība 

Akadēmiskais 
 grāds 

Zinātniskais grāds 
(doktora vai zinātņu 
kandidāta grāds) 

 skaits   % skaits   % skaits   % skaits   % 
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Pastāvīgā 
darbā 

28 100 5 18 11 39 12 43 

18%

39%

43%
Augstākā akadēmiskā vai augstākā
profesionālā izglītība

Akadēmiskais grāds

Zinātniskais grāds (doktora vai
zinātņu kandidāta grāds)

 

6. attēls. Patstāvīgā darbā strādājošo docētāju skaits ar grādiem. 

8.3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika 
nākamajiem sešiem gadiem 

Studiju programmas personāla atjaunošana, piesaiste, to kvalifikācijas celšana ir 
prioritāri jautājumi. Jāatzīmē, ka BSA mācībspēkiem ir spēcīga motivācija attīstīt 
profesionālās prasmes un pilnveidot akadēmisko kvalifikāciju. BSA atbalsta docētāju 
studijas doktorantūrā un darbinieku kvalifikācijas pilnveides kursu un semināru 
apmeklēšanu. 
 

Pārskata perioda 2 pasniedzēji aizstāvēja  promocijas darbu un ieguva doktora grādus:  

2007. Iveta Narodovska – Latvijas Universitātē, filoloģijas doktora grāds 

2007. Nadežda Pazuhina  – Latvijas Kultūras akadēmijā, mākslas zinātņu doktora grāds  

 

4 programmas docētāji veiksmīgi beidzēja doktorantūras teorētisko kursu. 
2010.g mg. Phil I.Boļšakovs – pabeidza LU doktorantūru filozofijas specialitātē un 
iesniedza promocijas darbu   
2010.g. mg. Art L.Jermolajeva – pabeidza RSU doktorantūru socioloģijas specialitātē 
2010.g. mg. Iur I.J.Mihailovs – pabeidza RSU doktorantūru socioloģijas specialitātē un 
iesniedza promocijas darbu   
2009.g mg.art. T.Stepanova – pabeidza Sanktpēterburgas  Mākslas Augstskolas aspirantūru 
un iesniedza promocijas darbu.  
 
Turpina studijas doktorantūrā  

Tatjana Kuzmina – Rīgas Stradiņa unversitātes doktorantūra, socioloģijas programmā 

Irina Markina  – Rīgas Stradiņa unversitātes doktorantūra, socioloģijas programmā 

Armens Gabrieļjans – Rīgas Stradiņa unversitātes doktorantūra, juridiskas zinātnes 

programmā 

Natalija Sotikova  – Biznesa augsskolas „Turība” doktorantūra, komunikācijas vadības 
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programmā 

  
Kultūras vadības programmas docētāji izmanto ari citas iespējas gūt profesionālo 

pieredzi un pilnveidot savu profesionālo līmeni. Pasniedzēji turpina celt savu profesionālo 
līmeni piedaloties dažāda veida kursos un radošas meistardarbnīcās. 
 

BSA katru gadu tika organizēti praktiski metodiskie semināri profesionālas 
kvalifikācijas celšanai „Gudras brīvdienas” (16 stundu apjomā), kurus pārskata periodā 
apmeklēja programmas docētāji L.Jermolajeva, I.Markina, V.Kačans, M.Gunare, 
B.Heimanis. 

 
2006. gadā BSA tika organizēti 16  stundu tālākizglītības profesionālas kvalifikācijas 
celšanas kursi „Tehnisko līdzekļu izmantošana pasniedzēja darbā: Multimediju komplekss”, 
kurus pabeidza  programmas docētāji Marina Gunare, Nadežda Pazuhina, Oksana Fiļina, 
Natalija Sotikova, Armens Gabrieļjans. 

2008. gadā BSA tika organizēti 8 stundu tālākizglītības profesionālas kvalifikācijas celšanas 
kursi „Tehnisko līdzekļu izmantošana pasniedzēja darbā. Zinātnisko publikāciju 
noformēšana””, kurus veiksmīgi pabeidza programmas docētāji: Marina Gunare, Irina 
Markina, Nadežda Pazuhina, Oksana Filina, Natalija Sotikova, Tatjana Kuzmina. 

 
Kultūras vadības programmas pasniedzēju l īdzdalība citas profesionālās kvalifikācijas 
celšanas formās 

Oksana Fiļina 
8 stundu kurss „Kā izmantot un integrēt E.de Bono CoRT radošuma metodiku mācību procesā” 
(Open Mind Management). 02.2011. 
Latvijas Universitātes profesionālās pilnveidošanas programma „Augstskolu mācībspēku 
pedagoģiskā pilnveide/Inovācijas augstākās izglītības sistēmā/Izglītības darba vadība (72 stundas; 
sertifikāts Nr. 1183; 2006. g. 28. jūnijā) 06.2006 
Rīgas skolotāju izglītības centrs un Starptautiskais Rēriha centrs, tālākizglītības kursi „Humāna un 
personiska pieeja bērniem mācību procesā” (Dr. psych. Š. Amonašvili; 35 stundas; apliecība 
Nr. 00-934). 05. 2005. 
 
Marina Gunare- piedalīšanās semināros World Urban Develepment Congress INTA32, 2008.g.  
26. - 29. oktobrī 
 
Ivans Jānis Mihailovs  - 
Profesionālās pilnveides programma „Mācību un metodisko līdzekļu autoru profesionālā pilnveide” 
2010. 
Akadēmiskais priekšlasījums „Nelineārā historiogrāfija; Latvijas senatnes rekonstrukcijas 
mēģinājums” 2010. 
VISC un SKIA konference „Nacionālā identitāte kultūras globalizācijas apstākļos” 2010. 
Pašvaldību konsultāciju centra profesionālās pilnveides seminārs “Dažādības vadība. Neizmantotās 
iespējas” 2010. 
CEDEFOP konference “EQART and ECVET: Moving from Principles to Implementation 
Launching Conference” 2009. 
VAS kurss “Darba rezultātu novērtēšanas kritēriji un kompetenču metodika” 2008. 
VAS un IVI kurss “Laba prakse izglītības kontrolē” 2008. 
ĪUMSILS aprobācijas seminārs “Kultūru daudzveidība, kultūru dialogs un kultūrkompetence” – 
multiplikatora sertifikāts 2008. 
Seminārs “Komandu darba metodes izglītībā” 2007. 
Tālākizglītības kurss “Kvalitātes vadības sistēma valsts pārvaldes iestādēs, pamatojoties uz standartu 
ISO 9001:2000” 2007. 



 47

Pieredzes apmaiņas seminārs “Izglītības sistēma Tiringenē”  2006. 
Tālākizglītības kurss “Latvijas izglītības sistēmas stratēģija un prioritātes” – 2006. 
LU profesionālās pilnveides programma “Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide / 
Inovācijas augstākās izglītības sistēmā / Izglītības darba vadība”  2006. 
kopumā vairak nekā 30 kvalifikācijas celšanas kursi 6 gadu laikā(sk. CV) 
 
Nadežda Pazuhina  2009. gada augusts, 2010. gada augusts – pētnieciskais darbs Berlīnē, ISB-
Alumninetzwerk ietvaros.  
2007. gada oktobris – 2008. gada septembris – Berlīnes parlamenta fonda ( Stiftung des 
Abgeordnetenhauses Berlin) atbalstītais pētījums: Leben in der Diaspora oderi in der Emigration: 
Die kulturelle Mission der russisch-orthodoxen Kirche in Berlin in der Zwischenkriegszeit und 
Gegenwart 
(Dzīve diasporā vai emigrācijā: Krievu Pareizticīgās Baznīcas kultūras misija Berlīnē starpkaru 
laikā un mūsdienās) 
2005. gada septembris, 2006. gada janvāris, marts, septembris –  doktorantu tālākizglītības 
programma: Promotionskolleg Ost-West (Institut für Deutschlandforschung, Lotman-Institut für 
russische und sowjetische Kultur, Ruhr-Universität Bochum) (Bohuma, Vācija) 
 
Jeļena Jurčenko 10.02.-03.03.2011.g.,   Pedagoga profesionālās pilnveide programma „Rakstīšana kā 
process” RIIMC (Rīgas izglītības informatīvi metodiskais centrs) un BC (British Council) 
26.02.2011.g.,   Oxford Professional Development „Real Life Language Skills”, OUP (Oxford University 
Press) 
13.02.2009.g.,  Pearson Language Tests,  LU Moderno valodu  fakultāte un PLT Testēšanas  
Centrs 
20.01.-28.04.2006.g.,   Tālākizglītības kursi „Angļu valodas leksikas paplašināšanas metodika”,SIC 
(Skolotāju izgļītības centrs) 

 
Studiju programmas personāla atjaunošanas un piesaistes plānā 6 gadiem tiek paredzēts:  
1) Doktorantu studiju atbalstīšana;  
2) Docētāju stažēšanās ārzemju un Latvijas augstskolās;  ERASMUS un citu starptautisko 
programmu iespēju izmantošana 
 3) Docētāju kvalifikācijas pilnveide; kvalifikācijas kursu organizēšana BSA sadarbībā ar kultūras 
iestādēm;  
4) pieredzes apmaiņa starp Latvijas un ārvalstu augstskolu docētājiem kursos, projektos, semināros, 
vietējās un starptautiskajās konferencēs;  
5) docētāju iesaistīšanās kultūras dzīves organizēšanā; lietišķo un pētniecisko  projektu realizēšanā.  

        
8.4. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība  
 
Studiju programmā iesaistīto mācībspēku zinātniski pētnieciskā darbība pozitīvi ietekmē 

studiju procesu gan tiešā veidā, iesaistot studējošos pētnieciskajā darbībā (galvenokārt 
izpildot bakalaura darbus), gan netieši, jo mācībspēki, strādājot ar literatūru un jaunākajām 
publikācijām par daudzveidīgiem pētnieciskajiem jautājumiem, arī paši attīsta augstāku 
akadēmisko kompetenci un profesionālās iemaņas, kas veicina studiju materiāla labāku 
izklāstu. 
 

Pētījumu tematika ir cieši saistīta ar studiju programmas saturu un katra docētāja 
akadēmiskajām interesēm. Tā lielākoties saistīta ar kultūras mantojuma aktualizācijas 
problēmām un laikmetīgās kultūras procesiem. 

 
Laikā no 2006. līdz 2011. gadam  ar Kultūras vadības programmas ar pasniedzēju līdzdalību 
tika organizētas dažādas starptautiskās un starpnozaru zinātniski praktiskās konferences un 
semināri: 

Starptautiskais zinātniski praktiskais seminārs „Kultūras mantojums teritoriālajā mārketingā: 
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Latvijas un Vācijas pieredze”. Seminārā tika iesaistīti Vācijas vēstniecības Latvijā kultūras atašejs,  
Berlīnes Brīvās universitātes (Freie Universität Berlin) profesors Dr. Manfreds Kerners (Kerner), 
DAAD pārstāvji, un  Vācijas uzņēmēji. 2006.gada novembrī 

Starptautiskais zinātniski praktiskais  seminārs “Kultūru daudzveidība” -  Partnerībā ar Latvijas 
akadēmisko bibliotēku,  Harkovas Nacionālo universitāti, Kazaņas Valsts Kultūras un mākslu 
universitāti (ikgadējs seminārs, laikā no 2008. gada notikuši 4 semināri), Semināros piedalījās 
referenti no Polijas, Dānijas,   Igaunijas, Lietuvas, Krievijas (Kazaņa, Naberežnije Čelni, 
Sanktpēterburga), Ukrainas, Baltkrievijas. 4. seminārs (2011.gads) tika nodrošināts  ar TV tiltu starp 
Rīgu un Poltavu.  

Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Zavoloko Lasījumi ” – partnerībā ar Vecticībnieku 
Zavolokas biedrību (kopš 2007. gada notika 3 semināri). Konferencēs piedalījās pētnieki un 
vecticībnieku  pārstāvji no Polijas, Igaunijas, Japānas, Ukrainas, Baltkrievijas, Krievijas, Lietuvas. 

 Starpnozaru zinātniski praktiskā konference „Pilsētas vide: vizuālie tēli un jutekliskā ainava”. 
(2008.g. Partnerībā ar Kazaņas Valsts Kultūras un mākslu universitāti);   

TEMPUS projekta gala konference „Baltic MICE-Tourism Training Center”( 2009,g,);  

Starpnozaru Zinātniskais seminārs „Glamūrs: aktuālās  kultūras tēli ” (2010.g partnerībā ar LU 
Slavistikas centru); 
  
Zinātniski praktiskā konference „1. Infantjeva lasījumi” (2010. g. partnerībā ar LU Akadēmisku 
bibliotēku un LU slavistikas centru, Latvijas vecticībnieku biedrību); 
 
Starptautiskais zinātniskais seminārs „Tradīcija posttradicionālajā sabiedrībā” ( 2011.g. Partnerībā ar 
Latvijas akadēmisko bibliotēku, Kazaņas Valsts kultūras un mākslu universitāti un Harkova 
Nacionālo universitāti. Telekonference). 
 

Programmas docētāji regulāri piedalās BSA un BPMA  organizētajās konferencēs un 
zinātniskajos semināros, kā arī citu Latvijas un ārzemju augstskolu organizētajās 
konferencēs (skat. pielikums nr.6). Pētījumu rezultāti atspoguļojas izdotajās monogrāfij ās, 
zinātniskajos rakstos un publicētajos konferenču materiālos.  
 
Kult ūras vadības programmas pasniedzēju nozīmīgākās publikācijas pārskata periodā 
(detalizētāku informāciju par pēdējiem 5 gadiem skat. pielikumā nr. 5). 
 
Monogrāfijas  
Iraida Dunajevskaja. Мир как осуществление красоты в скульптурно-музыкальном 
мышлении А.С. Грина  («Поэтика А.Грина: скульптурно музыкальная эйдология».) 
Монография. Рига: БРИ, 2006. 440 с.   
 
Marina Gunare. Grāmata «ИДВ/MICE. Опытное проектирование». СПб.: Паблик Про, 
2009. 
 
Nadežda Pazuhina. Kulturpraktiken der russisch-orthodoxen Altgläubigen Lettlands. 
Erfahrungen von Stabilität und Wandel in priesterlosen Gemeinschaften (1920-1939 und 
1991-2006). Saarbrücken: Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften, 2009. 271 S. 

 

Publikācijas rakstu krājumos un žurnālos: 
Ilja Marija Bolšakovs.  Dabiskā likuma teorija neotomismā: Žaka Maritēna interpretācija. 
Международный сборник научных трудов. Том 9. БМА 
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Oksana Fiļina. Формирование культурной  идентичности в процессе освоения 
литературы в диаспоре / Инновации и традиции в современном образовании / Старый 
Оскол, 2010. C. 336-344. ISBN 978-5-70-0185-8 
 
Oksana Fiļina. К вопросу о создании учебников русского языка и литературы в диаспоре 
/  Problems of education in the 21 Century, ISSN 1822-7864. Volume 18, 2009. Education: 
GeneralIssues. Scietic Methodical Center “ ScientiaEducologica”, Lithuania.  P. 167-177. 
 
Oksana Fiļina. Didactic Materials For Students As Meaning Of Educational Quality 
Improvement / “Problems Of Education In The 21st Century”. Pec 2008; 7(7):162-168. ICID: 
863780 

 
Larisa Gaidarova.  Из опыта исследования представлений студенческой молодежи о любви 
как ценностной ориентации. (0,5)  Материалы международной научной конференции 
«Межкультурная коммуникация: концепты и модели поведения», Россия,  Астрахань, 2008. 

 
Larisa Gaidarova. Психолого-педагогические основы обучения взрослых. (0,4) Материалы 
Лиепайской международной конференции. Liepāja. 2008. 

 
Marina Gunare. Creating a Cultural Event in the Marketing of Tourist areas //Материалы 
международной научно-практической конференции «Современная региональная 
политика: отечественный и зарубежный опыт и перспективы». Казань, 2010. lpp. 140 – 
148. 
 
Marina Gunare. Креативность как неотъемлемая часть экономического развития 
туристических территорий в условиях глобализации // Материалы научной конференции 
Академия Подляска, Седльце, Польша. 2010. lpp. 197 – 213 
 
Marina Gunare. Трансформация фантазии в реальность, или как литературные герои 
становятся брендами // Сборник материалов международного научно-практического 
семинара «Многообразие культур: от прошлого к будущему». – Рига, 2009. Lpp. 97 – 109. 
 
Marina Gunare. Роль маркетинга достопримечательностей в формировании туристской 
специализации региона. - 11. starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība un kultūra: 
Sociālā partnerība un dialogs”.  Liepāja, 2009. lpp. 622. – 628. 
 
Marina Gunare. Mācību līdzeklis. “M.I.C.E. – Индустрия деловых встреч”. - СПб.: Паблик 
Про, 2009. 160 с. 
 
Marina Gunare. «Кросс-культурный аспект подготовки переводчиков». Материалы 
научно-практической конференции «Дни русского языка в Латвии».  М.: МГУ, 2007. С. 
19 – 24. 
 
Marina Gunare. Толковый словарь актуальных социокультурных терминов.  Рига: БМА, 
2007. – 299 с. 

 
L īga Jermolajeva.  “Augstākā izglītība Latvijas darba devēju un darba ņēmēju vēlmēs un 
vērtējumos”. Tēzes krāj. Psiholoģijas, biznesa un sociālā darba perspektīvas un iespējas mūsdienu 
Eiropā. R., BSA, PA, 2009., 78-80.lpp. 
 
L īga Jermolajeva. “Роль и место студенческих самоуправлений в обеспечении качества 
высшего образования». Харьковский национальный университет им. В.Н.Каразина, 
Балтийская Международная академия, Эрланген-Нюрнбергский университет им. Фридриха 
Александера, 2008, 82-94 с. 
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L īga Jermolajeva. Studējošo mobilitāte kā viens no Boloņas procesa pamatvirzieniem. Baltijas 
Starptautiskā akadēmija, Psiholoģijas augstskola, “Eiropas augstākās izglītības telpa: stāvoklis, 
problēmas, perspektīvas”. R., 2008, 57.- 64.lpp. 
 
L īga Jermolajeva. Augstākās izglītības stratēģijas jautājumi LR normatīvajos aktos. R., Latvijas 
Universitātes raksti, 715.sēj., 2007, 14.-26.lpp.  

Tatjana Kuzmina.  Место и роль  прессы как канала массовых коммуникаций в 
обществе.Tēzes. Rīgas Stradiņa Universitāte zinātniskās konferences materiali. Rīga, 2008. 

Tatjana Kuzmina. Sociālo negāciju problēma mūsu sabiedrībā. Tēzes. Rīgas Stradiņa Universitāte 
zinātniskās konferences materiālu krājums . Rīga, 2008. 

Tatjana Kuzmina. Компетентностный подход как одно из базовых условий обеспечения 
качества высшего европейского образования. Tēzes Starptautiskā zinātniski-praktiskā 
konference «European Higher Education Space:  The Present State, Issues, Prospective». Rīga, 
2008. 

Ivans Jānis Mihailovs. Hanovs D., Jaudzems G., Laicāne M., Mihailovs I.J., Šiliņa B. Trešo valstu 
valstspiederīgo integrācijas lingvistiskie aspekti. Rīga: SIA Microdot, 2010. 
304 lpp. 
 
Ivans Jānis Mihailovs,  Hanovs D., Laicāne M., Mihailovs I.J. Dažādības vadība multietniskā 
vidē. – Rīga: Drukātava, 2009.  189 lpp.  
 
Ivans Jānis Mihailovs. Kultūras institūcijas un to vadība.  Rīga: Baltijas Starptautiskā akadēmija, 
2008. – 60 lpp.  
 
Ivans Jānis Mihailovs. Berdņikovs A., Mihailovs I.J. Mūsdienu politiskie procesi.  Rīga: Baltijas 
Starptautiskā akadēmija, 2008.  98 lpp. 
 
Ivans Jānis Mihailovs. Autortiesību un blakustiesību nozīme kultūras menedžmentā // Kultūras 
menedžments.  Rīga: Latvijas Kultūras akadēmija, 2008. – 163.  171.lpp.  
 
Ivans Jānis Mihailovs, Briško B., Mihailovs I.J., Taala A., Stankevičs A. ERASMUS studiju 
perioda atzīšana Latvijas augstākās izglītības iestādēs: problēmas un risinājumi // Sabiedrība un 
kultūra. Rakstu krājums XII. / Sastād. A.Medveckis.  Liepāja: LiePA, 2010. – 529.  536.lpp. 
 
Ivans Jānis Mihailovs, Мартинсоне К., Михайловс И.Я. Терапия искусством: интегративно-
эклектический подход // Методология современной психологии. Академический сборник 
научных статей. В.1 / Под ред. Козлова В. В., Петренко В. Ф.  Москва: МАПН, ЯрГУ, 
ЛКИСА РАН, 2010. C.103 – 122. 
 
Ivans Jānis Mihailovs, Zakriževska M., Mihailovs I.J. Politiķa tēla veidošanas kreativitātes un 
ētiskie aspekti // Radoša personība VIII.  Rīga: RPIVA Kreativtātes zinātniskais institūts, 2010.  
106. – 113.lpp. 
 
Ivans Jānis Mihailovs Latvijas jauniešu tiesiskās kultūras psiholoģiskie aspekti mūsdienās // 
Psiholoģijas, biznesa un sabiedrības sociālās sfēras aktuālās problēmas: teorija un prakse. – VI 
sējums, I daļa. – Rīga: SIA „JUMI”, 2010. – 96. – 100.lpp.  
 
Ivans Jānis Mihailovs, Закрижевска М., Михайлов И.Я. Изучение и исследования теории 
социальных представлений в Латвии // Pedagogical and psychological problems in modern 
education. – Lithuania: Scientia Educologica, 2008. – c. 82 – 88.  
 
Iveta Narodovska. «Вещный мир в артистической прозе Г.Репше и Е.Долгопят» //    
Kultūras studijas. Zinātnisko rakstu krājums III. Priekšmetu pasaule literatūrā un kultūrā.    
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Daugavpils Universitāte, 2011, 405.-412. lpp. 
 

Iveta Narodovska. «Метафора человек-животное в современной женской прозе» // Kultūras 
studijas. Zinātnisko rakstu krājums II. Dzīvnieki literatūrā un kultūrā. - Daugavpils Universitāte, 
2010, 402.-407. lpp. 
 
Iveta Narodovska Художественное пространство в современной женской артистической 
прозе // Latvijas Universitāte. Rusistica Latviensis III. Teksta telpa.  Rīga, 2009, 154. – 159. lpp.   
 
Iveta Narodovska. Особенности современной женской артистической прозы // IV 
Международная научная конференция "Язык, культура, общество" Москва, 27-30 сентября 
2007 г. Тезисы докладов, том 1.  Москва, 2007, с.351-352, 
 
Nadežda Pazuhina. Promocijas darba kopsavilkums: 
Latvijas vecticībnieku kultūras prakses: 20. gs. pieredze. / latviešu, vācu un krievu valodā. Rīga, 
2007.  
119 lpp.  
 
Nadežda Pazuhina. Das Leben ohne Heimat: Dogmatische und soziale Erfahrung der russisch-
orthodoxen Altgläubigen in Lettland // Heimat als Erfahrung und Entwurf  / N. Donig, S.Flegel, S. 
Scholl-Schneider (Hg.). Bd.7. Berlin: LIT Verlag, 2009.  S. 191-211. 
 
Nadežda Pazuhina. Saskatīt mākslu: skatītāja un mākslas darba attiecības caur modernās estētikas 
prismu // Mākslas terapija: teorija un prakse / Sastādītāja K. Mārtinsone. Rīga: Drukātava, 2009. 
28.-36.lpp. 
 
Nadežda Pazuhina. Latvijas vecticībnieku kultūras prakses mūsdienās // Nacionālā mutvārdu  
vēsture. Reliģiskās idejas Latvijā. Letonikas Otrais kongress. Rīga, 2008. 169.-192.lpp. 

Tatjana Stepanova.  Межкультурные взаимодействия в области балетного искусства в конце 
XIX и начале XX века на примере русской и латвийской школ классического танца на этапе 
их становления . В сб.: Проблемы межкультурных коммуникаций в содержании 
социогуманитарного образования: состояние, тенденции, перспективы: в 2 ч. /КГУКИ; 
материалы Международной . научной  конференции., Казань. 17-18 апреля 2008 г.; сост. П.П. 
Терехов, науч. ред. Л.Е. Савич. – Казань: Изд-во КГУКИ, 2008. – Ч.2. – С. 24-27. 

 
Tatjana Stepanova.  К проблеме организации пространства в искусстве Дальнего Востока на 
примере японской гравюры укиё-э 18-19вв.  «Известия Российского государственного 
педагогического университета им. А.И.Герцена». Аспирантские тетради. Ч. 1. –  СПб: АНТТ-
Принт, 2008, с. 466–469. (0,4 п.л.) 

        

 Tatjana Stepanova.  Принципы организации пространства в искусстве дальнего 
востока на примере кинематографа Японии 20 столетия. «Известия Российского 
государственного педагогического университета им. А.И.Герцена». Аспирантские 
тетради. Ч. 1. – СПб: АНТТ-Принт, 2008, с. 339–344. (0,5 п.л.) 

Tatjana Stepanova.  Межкультурные взаимодействия в области балетного искусства в конце 
XIX и начале XX века на примере русской и латвийской школ классического танца на этапе 
их становления . В сб.: Проблемы межкультурных коммуникаций в содержании 
социогуманитарного образования: состояние, тенденции, перспективы: в 2 ч. /КГУКИ; 
материалы Международной . научной  конференции., Казань. 17-18 апреля 2008 г.; сост. П.П. 
Терехов, науч. ред. Л.Е. Савич. – Казань: Изд-во КГУКИ, 2008. – Ч.2. – С. 24-27. 

 
 

Julija Timoshtchenko, Ludmila Bavrina. ICT Use in Creating Environment Supporting Study 
Process at University Level.// ISSN 1822-8402 EUROPEAN INTEGRATION STUDIES. 



 52

Research and Topicalities.Nr2 (2008) Kaunas University of Technology, Institute of Europe, 
Kaunas, Lietuva, 2008. – pp.31-37. 
 
Julija Timoshtchenko, Ludmila Bavrina. Realization of Professional Pedagogical Competence 
Delivering ICT-Based Courses.// ISSN 1822-8402 EUROPEAN INTEGRATION STUDIES. 
Research and Topicalities.Nr2 (2009) Kaunas University of Technology, Institute of Europe, 
Kaunas, Lietuva, 2009. 
 
Augstākas izglītības programmas „Kultūras vadība” docētāju l īdzdalība  zinātniskājāss 
konferencēs pārskata periodā (detalizētāka informācija par pēdējiem 5 gadiem sk. pielikumā 4). 
 
Oksana Fiļina Реферат «Культурная идентичность как педагогическая проблема».III 
международная научно-практическая конференция «Многообразие культур: культурное 
наследие и туристические территории». Riga, Latvija , 2010. novembris 

 
Oksana Fiļina Реферат «Преподавание русской литературы в контексте русской картины 
мира». XIII Международная научная конференция «РУСИСТИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ». 
Rīga, Latvija, 2010. oktobris. 
 
Oksana Fiļina Реферат «Формирование культурной  идентичности в процессе освоения 
литературы в диаспоре».Международная интернет-конференция «Инновации и традиции в 
современном образовании».Старый Оскол.. 2010. marts. 
 
Oksana Fiļina Реферат «Межкультурный диалог в учебниках литературы в диаспоре». 
Starptautiskā zinātniskā konference «Инфантьевские чтения». Rīga, Latvija. 2010 .g.  aprīlis.    
 
Oksana Fiļina Реферат «Национально-культурный компонент в учебниках русского языка и 
литературы Латвии».Международная научно-практическая конференция «Русский язык и 
культура в зеркале перевода». Салоники (Греция). 2008.maijs 
 
Larisa Gaidarova О непрерывном образовании  в контексте личностно-профессионального 
развития. Referāts. Starptautiskā zinātniski-praktiskā konference «European Higher Education 
Space:  The Present State, Issues, Prospective». 
 Rīga, 2008.g.  maijs 

   
Larisa Gaidarova Из опыта исследования представлений студенческой молодежи о любви 
как ценностной ориентации.   Реферат. Международная научная конференция 
«Межкультурная коммуникация: концепты и модели поведения», Россия,  Астрахань, 2008. 
 
Larisa Gaidarova О когнитивных технологиях обучения студентов по курсу «Основы 
межкультурных коммуникаций». Реферат. Международная конференция, посвященная году 
русского языка. Венгрия, г. Печ, 20-25 октября 2007 

Svetlana Hajenko Диалог поколений в пространстве визуального искусства Латвии. Referāts. 
Starptautiskais zinātniski praktiskais seminārs „Kultūru daudzveidība: no pagātnes uz nākotni”. 
Rīga,  2008.g.  maijs   

Marina Gunare Ziņojums «Малые города – жизнь или забвение?». 3. Starptautiskā zinātniskā 
konference Kultūru daudzveidība: kultūras mantojums un tūrisma teritorijas.     Rīga, Latvija. 2010. 
g. novembris 

Marina Gunare Ziņojums «Культурные события как инструмент привлечения 
потребителей»Starptautiskā zinātniskā konference «Модернизация управления и 
администрации в северовосточных странах Европейского Союза»., WYŻSZA SZKOŁA 
ADMINISTRACYJNO –SPOŁECZNA, Varšava , Polija. 2010. g. jūnijs  

Marina Gunare Ziņojums «Креативность как неотъемлемая часть экономического развития 
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туристических территорий в условиях глобализации».Starptautiskā zinātniskā konference 
«Экономическая модернизация стран Балтийского моря. Опыт первого десятилетия». 
Akademia Podlaska, Sedlce, Polija. 2010. g. jūnijs 

Marina Gunare Ziņojums «Мультикультурная коммуникация в подготовке специалистов в 
области туристического и гостиничного бизнеса».Starptautiskā zinātniskā konference 
«Инфантьевские чтения». Rīga, Latvija. 2010 .g.  aprīlis    

Marina Gunare Ziņojums «Гламурный туризм –явление нового времени?»Starptautiskais 
zinātniski teorētiskais seminārs  «Гламур» и «гламурность» как образы актуальной культуры». 
Rīga, Latvija.  
2010 .g. aprīlis. 

Marina Gunare Конференция по международному проекту JEP_27137_2006 EU-Tempus 
Baltic MICE-Tourism Training Center. 2009.g.  maijs   

Marina Gunare The Third international, scientific-practical conference “Business, Studies and 
Me”. Šiauliai, Lietuva. 2009.g.  februāris  

Marina Gunare Управление впечатлениями в конгрессно-выставочной деятельности. 
Referāts. Форум «Выставочный Санкт-Петербург 2008». 2008.g. decembris 

Marina Gunare „Fortifik ācijas būvju izmantošana tūrisma teritoriju veidošana”. Referāts.. 
Starptautiskā zinātniski-praktiskā konference „Daugavpils cietoksnis. Vēsture. Šodiena. Nākotne.” 
Daugavpils,  
2008.g. aprīlis 

Marina Gunare „Роль маркетинга достопримечательностей в формировании туристской 
специализации региона” Referāts. 11. starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība un kultūra: 
Sociālā partnerība un dialogs”.  Liepāja, 2008.g. aprīlis 

Marina Gunare „Students’ and Teachers Mobility Problems in the Frameworks of Bologna 
Process: Experience and Prospective”. Referāts.  Starptautiskā zinātniski-praktiskā konference 
«European Higher Education Space:  The Present State, Issues, Prospective». Rīga, 2008.g.  maijs 

Marina Gunare „Пространство вымысла, или Прогулки со старыми знакомыми” Referāts 
Starptautiskais zinātniski praktiskais seminārs „Kultūru daudzveidība: no pagātnes uz nākotni”. 
Rīga,  2008.g.  maijs   

Marina Gunare “Маркетинг туристических дестинаций» Ziņojums. Международная научно-
практическая конференция «Экономический рост республики Беларусь: глобализация, 
инновационность, устойчивость». Minska,  2008.g.  maijs   

Marina Gunare  «Кросс-культурный аспект подготовки переводчиков». Научно-
практическая конференция «Русский язык в культурно - коммуникативном пространстве 
новой Европы». Рига, МГУ, БМА, ДУ.  2007.g.oktobris 

Tatjana Kuzmina  Место и роль  прессы как канала массовых коммуникаций в 
обществе.Referāts. Rīgas Stradiņa Universitāte zinātniskā konferencē , Rīga, 2008.g. aprīlis 

Tatjana Kuzmina  Sociālo negāciju problēma mūsu sabiedrībā. Referāts. Rīgas Stradiņa 
Universitāte zinātniskā konferencē , Rīga, 2008.g. aprīlis 

Tatjana Kuzmina  Место и роль прессы в современном мультикультурном обществе. 
Referāts. Liepāja 11 starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība un kultūra: sociāla partnerība 
un dialogs” Liepāja, 2008.g. aprīlis 
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Tatjana Kuzmina  Компетентностный подход как одно из базовых условий обеспечения 
качества высшего европейского образования. Ziņojums. Starptautiskā zinātniski-praktiskā 
konference «European Higher Education Space:  The Present State, Issues, Prospective». Rīga, 
2008.g. maijs 

Tatjana Kuzmina  Культурное многообразие в зеркале Латвийской прессы. Referāts 
Starptautiskais zinātniski praktiskais seminārs “Kultūru daudzveidība: no pagātnes uz nākotni”. 
Rīga, 2008.g.  maijs 

  
Irina Markina  Referāts „Iepirkšanas ka personības harmonizācijas iespēja”. Starptautiskā 
zinātniska konference „Sabiedrība un kultūra: Haoss un harmonija” Latvija, Rīga, Liepāja,  
2010. maijs   
 
Irina Markina Referāts „Boriss Infantjevs: kultūras cilvēka tēls ” Starpnozaru (Starpaugstskolu) 
Zinātniski praktiskais seminārs „1. Infentjeva lasījumi” Latvija, Rīga, BSA, 2010.g. aprīlis 
 
Irina Markina Referāts „Glaūurs ka jauna mitoloģija” Starpnozaru (Starpaugstskolu) Zinātniski 
praktiskais seminārs „Glamūrs: mūsdienu kultūras tēls” februāris, Latvija, Rīga, BSA, 2010.g. 
februāris 

 
Irina Markina Aprīlis Starptautiskais zinātniski praktiskais seminārs “Kultūru daudzveidība: 
neoklasika un    kontrkultūra ”  Ukraina, Harkovas nacionālā universitāte,. Referāts  “Kultūras   
vērtību transformācija konsjumerismā  telpā”. 2009.g.aprīlis 
  
Irina Markina Vai ir iespējams nopirkt veselību? Veselība kā fenomens patērniecības prakšu 
kontekstā. Referāts  Liepāja 11. starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība un kultūra: sociāla 
partnerība un dialogs” Liepāja, 2008.g. aprīlis    

 
 Irina Markina  Поле массовой культуры: возможно ли многобразие? Referāts 
Starptautiskais zinātniski praktiskais seminārs “Kultūru daudzveidība: no pagātnes uz 
nākotni”. Rīga, 2008.g.  maijs 
 
Irina Markina  Опыт подготовки учителей к работе в многонациональной среде. Referāts. 
Starptautiskā zinātniski metodiska konference “Nacionālas problēmās mūsdienu skolā un Krievijas 
kultūras tradīcijas” Sanktpeterburga , 2008.g. aprīlis 
 
Irina Markina  Ziņojums Толерантная образовательная среда в контексте компетентностного    
подхода.. Starptautiskā zinātniski-praktiskā     konference «European Higher Education         Space:  
The Present State, Issues, Prospective». Rīga, 2008.g.  maijs 

 

Ivans Jānis Mihailovs   
Ivans Jānis Mihailovs  RPIVA, RSU Starptautiskā starpdisciplinārā zinātniskās konference “Krīze 
un tās pārvarēšanas iespējas”,  2011 
 
Ivans Jānis Mihailovs  Starptautiskā zinātniskā konference „Partnerstwo i wspolpraca a kryzys 
gospodarczo-spoleczny w Europie srodkowej i wschodniej” (Polija)  2010 

Ivans Jānis Mihailovs  EQAVET pirmais ikgadējais forums (Madride) 2010 

Ivans Jānis Mihailovs  LiepU 13. Starptautiskā zinātniskā konference “Sabiedrība un kultūra”  

2010 
 
Ivans Jānis Mihailovs  7. Starptautiskā mākslu terapijas konference “Mūsdienu mākslu terapija – 
teorija un prakse”2009. 

Ivans Jānis Mihailovs  LiepU 12. Starptautiskā zinātniskā konference “Sabiedrība un kultūra” 
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2009. 
 
Ivans Jānis Mihailovs  Sociālie priekšstati par politiķi: pilotpētījuma rezultātu analīze. LLU 4. 
Starptautiskā zinātniskā konference “New Dimensions in the development of Society” , Jelgava  
2008 
  
Ivans Jānis Mihailovs  Mākslu terapijas izglītības attīstība Eiropas prasību kontekstā. 6. 
Starptautiskā mākslu terapijas konference “Mūsdienu mākslu terapija – teorija un prakse”,2008. 
g.18.-20.jūlij ā, Rēzekne 

 
Iveta Narodovska referāts „Krāsas nozīme G.Repšes romānā „Sarkans””. Starptautiska 
zinātniska konference „XXI zinātniskie lasījumi”, 2011. gada 27.-28. janvāris, Daugavpils, 
Daugavpils Universitāte. 
 
Iveta Narodovska referāts «Сравнительно-сопоставительный метод в школьном 
литературоведении» Zinātniski praktiskais seminārs „Pirmie Infantjeva lasījumi”, 2010. gada 10. 
aprīlis, Rīga, Baltijas Starptautiskā akadēmija  
 
Iveta Narodovska referāts «Российские топосы в произведениях современных рижских 
авторов» Starptautiska zinātniska konference „XIV Slāvu lasījumi”, 2009. gada 20.-22. maijs, 
Daugavpils, Daugavpils Universitāte,  
 
Iveta Narodovska referāts „N.Gogoļa daiļrades recepcija latviešu literatūrā” Starptautiska 
zinātniska konference „N.Gogolim – 200: rakstnieka vārda un daiļrades recepcija 20.-21. gs. 
kultūrā”, 2009. gada 23.-24. aprīlis, Rīga, Latvijas Universitāte,  
 
Iveta Narodovska referāts „Интерпретация образа «маленького человека» в сборнике 
рассказов Яниса Эйнфелдса «Продавец порнографических открыток». Starptautisks zinātniski 
praktisks seminārs „Kultūru daudzveidība: Neoklasika un kontrkultūra”, Harkova, Harkovas 
Nacionālā Universitāte, 2009. gada 22.-24. aprīlis  

 
Iveta Narodovska „Personvārds G. Repšes prozā”. Referāts Starptautiska zinātniska konference 
„XVIII zin ātniskie lasījumi”, 2008. gada 24.-25. janvāris, Daugavpils, Daugavpils Universitāte 
 
Iveta Narodovska „M ākslinieciskā telpa mūsdienu sieviešu artistiskajā prozā”. Referāts 
Latvijas Universitātes 66. konference. Slavistikas nodaļas sekcija. Starptautiskā konference „Teksta 
telpa”, 2008. gada 7.-8. februārī, Latvijas Universitāte, Rustikas centrs 
 
Nadežda Pazuhina Starptautiskā zinātniskā konference „Rīgas vecticībnieki: kultūrvēsturiskās 
pieredzes 250 gadi ” (LU FSI, Latvijas Vecticībnieku biedrība, Latvija, Rīga, 2010.g.); referāta tēma 
„Sekulārais un konfesionālais vecticībnieku kultūras praksēs: iekšējā poliloga problēmas”. 
 
Nadežda Pazuhina  Referāts The native – history” through the glimpse of Latvian Old believers: 
problems of cultural identity in policultural milieu 2. Starptautiskajā konferencē “National 
Minorities and Identity” Prāgā, 
 (II. mezinárodní vědecká konference Národnostní menšiny a identita - National/Ethnic 
MINORITIES AND IDENTITY - pod záštitou Magistrátu hlavního města Prahy)  2010. oktibris. 
Nadežda Pazuhina 13. starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība un kultūra: haoss un 
harmonija” (Liepājas Universitāte, Latvija , Liepāja, 2010.g.); referāta tēma „Reliģiskās identitātes 
rekonstrukcija sekularizētajā pasaulē: Latvijas vecticībnieku pieredze”. 
 
Nadežda Pazuhina 12. starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība un kultūra: Citādība un 
mazākuma intereses” (Liepājas Universitāte, Latvija , Liepāja, 2009.g.); referāta tēma „Cit ādība kā 
identitāte: Latvijas vecticībnieku kultūrsociālās prakses 
 
Nadežda Pazuhina Die kulturelle Diakonie der Russisch-Orthodoxen Kirche in Berlin: 1920.-1930. 
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und 1991.-2007. (Krievu pareizticīgo baznīcas kultūras diakonija Berlīnē: 1920.-1930. un 1991.-
2007.gadi.)Rreferāts. Doktorantu un jauno zinātnieku zinātniskais seminārs Berlīnes parlamenta 
studiju fondā Vācija, Berlīne, 2008.g., aprīlis  
 
Tatjana Stepanova  Межкультурные взаимодействия в области балетного искусства в конце 
XIX и начале XX века на примере русской и латвийской школ классического танца на этапе 
их становления . Международная  научная  конференция Проблемы межкультурных 
коммуникаций в содержании социогуманитарного образования: состояние, тенденции, 
перспективы:КГУКИ; Казань. 17-18 апреля 2008 г 

Julija Timoščenko. 7th International Scientific Conference “Legal, Political and Economic 
Initiatives Towards Europe of Knowledge” Kaunas University of Technology, Institute of Europe, 
Kaunas, Lietuva, 2009.Aprīlis 

 

 Profesionālās programmas Kultūras vadības docētāju l īdzdalība grantos un projektos 

 

Oksana Fiļina       
IZM ISEC projekts „Mācību priekšmetu standartu un mācību programmas parauga pilnveide 
atbilstoši 7-11 gadīgu izglītojamo vecumposmam mācību priekšmetā „Mazākumtautības valoda”  
(Iepirkuma identifikācijas Nr. VISC 2009/53). Vecākais  eksperts. 
    
IZM ISEC un Eiropas Sociālā fonda projekts „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība” 
(Iepirkuma identifikācijas Nr. VISC 2010/91 ESF).  Vecākais  eksperts. 
 
IZM ISEC projekts “Metodisko ieteikumu izstrāde pilnveidotā mācību satura īstenošanai atbilstoši 
izglītojamo vecumposmam”. iepirkuma identifikācijas Nr. VISC 2010/145. Vecākais  eksperts. 

 

Marina Gunare  
Tempus Joint European Project (Baltic MICE-Tourism Training Center)   Starptautiskais eksperts 
mārketingā. Eksperts. Projekta sākums 2007.gadā jūlij ā. Projekta noslēgums 2009. septembris.  
Piedalījās Krievijas, Latvijas un Dānijas pārstāvji. 

Projekts “10 trades of the future”,  project financed by Nordic Council of Ministers. Cross-sectoral 
network cooperation.  2006-2008 -  Eksperts. Starptautisko semināru sagatavošana un vadīšana 
Zviedrija., Sanktpēterburga (Krievija). 

       EK un ĪUMSIL sekretariāta projekta LED 2 Latvia –Equal in Diversity I) apakšprojekts veltīts 
multikulturālisma jautājumiem – „Nokrāso rasismu ar dažādām krāsām”(EC National awareness 
raising activities  VP/2005/014/24). Eksperts. Līdzdalība  semināros ārvalstu  studentiem un 
metodisko materiālu sagatavošanā. 

       EK un ĪUMSIL sekretariāta projekta LED 3 (Latvia – Equal in Diversity III) apakšprojekts 
veltīts pret-diskriminācijas  jautājumiem ārzemju studentiem Latvijā – “Tu esi tiešām aicināts! ” (EC 
National awareness raising activities  VP VP/2007/006, līgums  Nr 13-04/4) 2008.g. maijs – 2008. 
gada decembris. Eksperts. Līdzdalība   infomatīvo materiālu sagatavošanā ārvalstu  studentiem.  

 
L īga Jermolajeva 
Eiropas Komisijas grants Tempus SCM programmas ietvaros ID numurs – SM_SCM-T037A06-
2006 (UA). “ Promoting student self- government: from the post–Soviet to the European model”. 
Eksperts  
 
Tatjana Kuzmina 
EK un ĪUMSIL sekretariāta projekta LED 3 (Latvia – Equal in Diversity III) apakšprojekts veltīts 
pret-diskriminācijas  jautājumiem ārzemju studentiem Latvijā – „Tu esi tiešām aicināts!” (EC 
National awareness raising activities  VP VP/2007/006, līgums  Nr 13-04/4) 2008.g. maijs – 2008. 
gada decembris. Eksperts. 
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LED 4 (Latvia – Equal in Diversity IV) apakšprojekts veltīts pretdiskriminācijas  jautājumiem 
ārzemju studentiem Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas piešķirtajs  grants 
(Līgums Nr.116) un Granta līgums ar Eiropas Komisiju Nr. VS/228/0514. Eksperts. 
 
Irina Markina 
EK un ĪUMSIL sekretariāta projekta LED 2 Latvia –Equal in Diversity II) apakšprojekts veltīts 
multikulturālisma jautājumiem – „Nokrāso rasismu ar dažādām krāsām”(EC National awareness 
raising activities  VP/2005/014/24). Projekta koordinatore 

 
EK un ĪUMSIL sekretariāta projekta LED 3 (Latvia – Equal in Diversity III) apakšprojekts veltīts 
pret-diskriminācijas  jautājumiem ārzemju studentiem Latvijā – „Tu esi tiešām aicināts! ” (EC 
National awareness raising activities  VP VP/2007/006, līgums  Nr 13-04/4). 2008.g. maijs – 2008. 
gada decembris Eksperts.  

LED 4 (Latvia – Equal in Diversity IV) apakšprojekts veltīts pretdiskriminācijas  jautājumiem 
ārzemju studentiem Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas piešķirtajs  grants 
(Līgums Nr.116) un Granta līgums ar Eiropas Komisiju Nr. VS/228/0514. 2009 g. marts – 2010. 
februāris Eksperts. 
 

Ivans Jānis Mihailovs  

projekta “Day center for children”, OAK foundation, Ženēvas finansējums – auditors 

 

Iveta Narodovska 
LU akadēmiskās attīstības projekts - Mūsdienu rusustikas/slavistikas problēmas un attīstības 
perspektīvas. Pētniece. (2007) 
 
Slāvisti un slavistika Latvijas Universitātē: tradīcijas un attīstības perspektīvas. (Nr. 2008/ZP-112; 
Nr. 2009/ZP-112) Pētniece. 
 
Letonika starpkultūru komunikācijā: Literatūra, folkloristika, māksla: humanitārais mantojums un 
mūsdienas. III. Pamatteksti. Teorija. Tradīcija. Jaunrade.  Pētniece. (2009) 
 
Eiropas Sociālā fonda projekts „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru 
profesionālā pilnveide”  Pētniece. (2010-2013) 
 

Nadežda Pazuhina  
Valsts pētījumu programma (VPP) "Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un 
cilvēkdrošība)" LU FSI. 3. projekts "Nacionālā un eiropeiskā identitāte" LZP grants 09.1531. 
ietvaros "Nacionālās identitātes apziņas veidošanās pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas: tendences 
un faktori". Politiskās nācijas pašapziņas veidošanās pēc Latvijas neatkarības  atjaunošanas: 
tendences un faktori. Apakšprojekts (09.1531), vad. I.Runce . Projekta sākums  - 2010. Pētniece 
 

Reliģiski filozofisko ideju attīstība Rietumu kultūrā 20.-21. gadsimtā un to iespaids Latvijā.  
(09.1043)  Vad. S.Krūmiņa – Koņkova. Pētniece 

 

Rīgas vecticībnieki: Kultūrvēsturiskās pieredzes 250 gadi. LU FSI, Latvijas Vecticībnieku biedrība    
(Īslandes, Lihtensteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu Eiropas ekonomikas zonas finansu 
instrumenta ietvaros (EEA grants) ar līdzfinansējumu LR SIF  (LV 0061/2)  2009-2010.  

 
 
Julija Timoščenko   

 
EK un ĪUMSIL sekretariāta projekta LED 1 (Latvia –Equal in Diversity I) apakšprojekts veltīts 
multikulturālisma jautājumiem – „Mācīsimies mācīt dažādību”(EC National awareness raising 
activities VP/2005/014/24). CD materiālu sagatavošana un dizains. 2007. 
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EK un ĪUMSIL sekretariāta projekta LED 2 Latvia –Equal in Diversity I) apakšprojekts veltīts 
multikulturālisma jautājumiem –”(EC National awareness raising activities VP/2006/014/24). CD 
materiālu sagatavošana un dizains. 2008. 
 
TEMPUS TACIS Joint European Project N° 27249-2006 “Center of Higher Education for People 
with Disabilities”. CD materiālu sagatavošana un dizains. 2010. 

9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums. 

9.1. Finansēšanas avoti  

Kultūras vadības  programmas finanses veido: 

      • dibinātāju finanses; 

      • studentu studiju maksa; 

      • ienākumi no radošajiem, pētnieciskajiwm un zinātniskajiem darbiem, t.sk. 

konferencēm; 

      • Finansējums  no starptautiskiem fondiem  

Studiju programmas finanšu pamatā ir Baltijas Starptautiskās Akadēmijas  budžets.  

 

BSA Kultūras vadības programmas studiju maksa 

 

Maksa par semestri (Ls) 

 2006./2007. 

m.g.               

2007./2008. 

m.g. 

2008./2008.

m.g. 

2009./2010. 

m.g. 

2010./2011. 

m.g. 

Par pilnā laika 

studijām 

380 430 470 550 550 

Par nepilnā laika 

studijām 

300 300 330 440 440 

 
9.2. Materiāli tehniskā bāze 
 
Programmas materiālās bāzes attīstībā tika izdalīti sekojoši pamatvirzieni: 
- mācību un zinātniskās literatūras un periodisko izdevumu iegāde; 
- datortehnikas iegāde un modernizācija, jaunas datorklases izveide;  
- studējošo iespēju izmantot Internet paplašināšana; 
- mācību telpu remonts un aprīkošana. 
 
Jaunas iekārtas un aparatūra programmas vajadzībām tiek iegādāta  BSA tehniskās attīstības 
plāna ietvaros. Uz doto brīdi studiju process programmā tiek nodrošināts labiekārtotās un 
tehniski nodrošinātās auditorijās. Studiju process pietiekamā daudzumā ir nodrošināts ar: 
kserokopēšanas tehniku; 
vizuālās prezentācijas tehniku (multimediju videoprojektori; DVD/VHS tehnika); 
datortehniku; 
TV aprīkojumu, kas nodrošina telekonferences. 
Studējošiem  un BSA akadēmiskajam personālam ir pastāvīga iespēja strādāt Interneta 
tīklā, izmantot elektronisko pastu. 
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Baltijas Starptautiskās akadēmijas datorsistēmas apraksts - 2011 

 

NOSAUKUMS KOPĀ Rīga        

Datori (kopā) 673 366        

- studentiem 504 254        

- administrācijai 169 112        

Printeri, kopētāji, 

faksi 131 68        

Skaneri 20 11        

Tīkla aprīkojums 100 69        

Multimediju 

projektori, 

televizori 44 26        

Cits aprīkojums 180 128        

 
Izmantojamo programmu nodrošinājums visās filiālēs: 
Operacionālas sistēmas: Microsoft Windows 2000/XP. 
Ofisa programmas: Microsoft Office 2000/XP/2003/2007, Microsoft Office Viewers with 
Compatibility Pack, OpenOffice 3.0-3.3, Proofing Tools, Adobe Acrobat Reader 9/10, DJView, 
Cognitive Technologies Cunei Form 12, CD Burner XP Pro 4, 7zip 9, Mozilla Thunderbird 3.1, 
Microsoft Outlook Express, Skype 3.5-5.1. 
Brouzeri: Mozilla FireFox 3.6, Opera 10, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer. 
Multimediju pielikumi: VLC, WinAMP, Windows MediaPlayer, Ffdshow, Qtime, Macromedia 
Flash Player, Macromedia ShockWave player. 
Grafiskie pielikumi: Microsoft Paint.NET, Gimp, Inkscape. 
Citas programmas: KAV 6, RealVNC, Java RE  u.c. 
 
Papildus izmantojamais programmas nodrošinājums Rīgā: 
Operacionālas sistēmas: Windows Vista/7/Server 2003/Server2008,Unix FreeBSD, CentOs, MacOs 
Ofisa programmas: Abby FineReader, Nero. 
Brouzeri: Safari. 
Grafiskie pielikumi: Adobe Creative Suite, Corel DRAW, Macromedia Studio, Final Cut, Adobe 
Premiere. 
Pielikumi projektēšanai: Autodesk 3DMAX, Autodesk AutoCAD, BCAD, ArhiCAD. 
Citas programmas: Audacity, NVU, Tilde Jumis, Trados, Amadeus, iScala, Parallel Desktop, 
FoxPro, Virtual PC, GNU C++ compiler, Lazarus, Polinom, Octave, MASM, Xilinx WebPack. 
     
 
 
 
 
 
 
  BSA Telpu nodrošinājums uz 01.01.2011. 
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9.3. Bibliotēka  
 
BSA  studentiem un mācībspēkiem ir iespēja izmantot  brīvas pieejamības lasītavu ar 115 
lietotāju vietām (Lomonosova, 1/4), informācijas zāli ar 24 lietotāju vietām un specializētas 
nodaļas (Krievu centra  lasītavu ar 25 lietotāju vietām, Vācu centra lasītavu ar 30 lietotāju 
vietām).   
 

Kopējā platība BSA filiālos (m2) 

№ Adrese Pamatojums 

R
īg

a 

D
au

g
av

p
ils

 

L
ie

pā
ja

 

V
en

ts
p

ils
 

Je
lg
āv

a 

R
ēz

ek
n

e 

Jē
ka

b
p

ils
 

S
m

ilt
en

e 

1 
Studiju un zinātniskā 
darba telpu platība - 
kopā 

 7135 2146 1110 250 2625 450 300 400 

1.1 
Lomonosova iela 4, 
Rīga 

Pirkuma līgums 
(01/10/02) 

3408        

1.2 
Lomonosova ¼, Rīga Pirkuma līgums 

(06/05/03) 
3727        

1.3 
Dzelzceļu iela, 3 
Daugavpils 

Pirkuma līgums 
(07/08/00) 

 2146       

1.4 
Liedaga iela 3, Liepāja Pirkuma līgums 

(26/02/02) 
  1110      

1.5 
Tārgales iela 5, 
Ventspils 

Nomas līgums 
(01/07/050 

   250     

1.6 
Skolas iela, 46, 
Ozolnieki, Jelgavas 
rajons 

Pirkuma līgums 
(28/05/02) 

    2625    

1.7 
Dārzu iela 21/17, 
Rēzekne 

Nomas līgums 
(01/05/04) 

     450   

1.8 
Jauna 44, Jēkabpils Nomas līgums 

(01/09/09) 
      300  

1.9 
Dārza iela 17, Smiltene Nomas līgums 

(01/09/03) 
       400 

 
t.sk. sporta un atpūtas 
telpu platība 

 665 106 60 x x x x x 

2 
Dienesta viesnīcu 
platība 

 131.4
3 

123 57.1 61.
1 

65 62.
7 

x x 

2.1 
Slāvu iela , 25-16. Rīga Pirkuma līgums 

(27/08/99) 
61.03        

2.2 
Lomonosova iela, 14-
82. Rīga 

Pirkuma līgums 
(29/05/00) 

70.4        

2.3 
Teātra iela, 24-3. 
Daugavpils 

Pirkuma līgums 
(26/11/99) 

 65       

2.4 
Teātra iela, 24-1. 
Daugavpils 

Pirkuma līgums 
(19/03/01) 

 58       

2.5 
Lielā iela, 12-50. 
Liepāja 

Pirkuma līgums 
(09/11/99) 

  57.1      

2.6 
Celtnieku iela, 18-46 
Ventspils 

Pirkuma līgums 
(19/07/00) 

   61.
1 

    

2.7 
Skolas iela, 46. 
Ozolnieki, Jelgavas 
rajons 

Pirkuma līgums 
(28/05/02) 

    65    

2.8 
Dārzu iela 65, -92, 
Rēzekne 

Pirkuma līgums 
(03/07/03) 

     62.
7 
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BSA zinātniskā bibliot ēka 
• BSA bibliotēkai ir piešķirts LATABA akreditētas bibliotēkas  statuss; 
• BSA bibliotēka ir LATABA loceklis;  
• Juridisko bibliotēku Konsorcija loceklis; 
• BSA bibliotēkas darbība tiek  organizēta saskaņā ar LR likumdošanu par zinātnisko 

bibliotēku darbību. 
 
 

BSA grāmatu fonds uz 2011.g. 1.aprīlī sastāda kopā (grāmatas, brošūras, žurnāli) virs 
41695 eksemplāru. 

Tai skaitā: 
latviešu valodā - 5391; 
angļu valodā    - 2057; 
krievu valodā   - 34247. 

 
Grāmatu fonda komplektēšanas avoti: 

  
• Grāmattirgotāju firmas: “Janus”, “Polaris”, “LV-Akadēmiska grāmatnīca”,  

“J. Rozes grāmatnīca”, “Valters un Rapa”. 
• Maskavas grāmattirgotāju bāzes: “Gardariki”, “Инфра–М”, “КноРус”. 
• Rīgas bibliotēkas, municipālās bibliotēkas. 
• Privatbibliotēkas. 
• Ārzemju izdevniecības – “PEARSON”, “WILEY”, “OPEN UNIVERSITY PRESS”, 

“THOMSON wadsworth”, “ELSEVIER”, “OXFORD university press”; “European 
Journal of Psychology”. 

  
Laikrakstu un žurn ālu abonēšana: 

• Laikrakstu un žurnālu abonēšana notiek sekojošās firmās: “Latvijas Pasts”, 
“Presapvienība P.K.S.” 

• 2011. gadā tika abonēti vairāk nekā 154 nosaukumi. 
 
  

№ Nozares  Nosaukums krievu 
val. 

latviešu 
val. 

angļu 
val. 

1. Tiesībzinības 22 19 3  
2. Ekonomika 49 36 6 7 
3. PR. Masu komunikāciju 

socioloģija 
7 7   

4. Filozofija 
Politika 

10 8 2  

5. Psiholoģija 17 10 5 2 
6. Kultūras studijas. Valodniecība 7 7   

 
 
 

Bibliot ēkas metodisko uzraudzību un palīdzību īsteno: 
  

• Latvijas Nacionālā bibliotēka (sistematizācija un fondu kataloga sadalīšana pēc 
Latvijas UDK sistēmas); 

• Akadēmiskā bibliotēka LU; 
• LU Zinātniskā bibliotēka; 
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• Eiropas Savienības informācijas aģentūras bibliotēka (ESIA). 
  
Bibliot ēkas informācijas darbs: 
  

• Grāmatu fonda tematiskais katalogs; 
• Elektroniskais tematiskais katalogs; 
• Katalogs E-biblio – 170 nosaukumi; 
• Katalogs CD-biblio – 97 nosaukumi; 
• Tematiskas saraksts (grāmatas angļu valodā): Eiropas Savienība; politika, tiesību 

zinātne, ekonomika; psiholoģija; tiesību zinātne; ekonomika; interjers, dizains 
(sk. mājas lapa www.bsa.edu.lv); 

• Maģistra darbu katalogs  (sk. mājas lapa www.bsa.edu.lv); 
• Elektroniskais katalogs – www.bsa.edu.lv/biblio/; 
• Periodisko izdevumu katalogs; 
• Jaunie grāmatu fonda bibliogrāfiskie saraksti visās zinātnes nozarēs (sk. mājas 

lapa www.bsa.edu.lv); 
• Diferencēts informatīvais darbs ar rektoru, studiju programmas direktoru un 

docētājiem; 
• Audio un video kasešu fonds; 
• Mājas lapa BSA Internet saitā: www.bsa.edu.lv ; 

 
Bibliotēkas lietotājiem ir pieejami arī:  
Interneta pieslēgums;  
Iespēja pasūtīt grāmatas, žurnālus, rakstu kopijas, kuru nav BSA bibliotēkā, ar 
starpbibliotēku abonementa palīdzību no citām bibliotēkām.  
Elektroniskās datu bāzes: 

 

Nosaukums  Raksturojums Pieejamības vieta  

NAIS Normatīvie akti pa tematiem no NAIS datu bāzes. Informācijas zālē, 
lasītavā 

Кодекс 
 

Normatīvie akti pa tematiem no Кодекс datu bāzes, 
krievu valodā. 

Informācijas zālē, 
lasītavā 

Lursoft 
www.lursoft.lv  

Lursoft laikrakstu bibliotēka ir apjomīgs Latvijas 
laikrakstu publikāciju un ziņu aģentūras BNS 
krājums Internetā, kas ik dienas tiek papildināts ar 
tūkstošiem jaunu publikāciju no laikrakstu 
jaunākajiem numuriem. Pieejami vairāk kā 40 
Latvijā publicētie izdevumi. Apkopoto pilnteksta 
publikāciju skaits – vairāk 3 miljoni vienību. 

Informācijas zālē, 
lasītavā  
Visā BSA Net 
datortīklā  

 

Letonika  
 www.letonika.lv 
 

 

Letonika – Interneta serviss, kurā vienuviet apkopoti 
nozīmīgākie uzziņu un enciklopēdiskie resursi par 
Latviju latviešu valodā. Letonika ietver Latvijas 
Enciklopēdisko vārdnīcu, Terminu vārdnīcu, 
tulkojošās un skaidrojošās datorvārdnīcas, 
datorenciklopēdiju “Latvijas vēsture” un indeksētu 
Interneta lappušu katalogu. 

Informācijas zālē, 
lasītavā  
Visā BSA Net 
datortīklā  
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RUBRICON 
www.rubricon.com 

 

RUBRICON – universāla uzziņu izdevumu 
pilntekstu datu bāze, kurā veiksmīgi apvienota 
meklēšana vairāk nekā 60 nozīmīgākajās Krievijas 
enciklopēdijās, vārdnīcās, rokasgrāmatās un 
saistītajos Interneta resursos. 

Informācijas zālē, 
lasītavā  
Visā BSA Net 
datortīklā  

УИС РОССИЯ 
http://www.cir.ru 

 

Datu bāze pētījumiem un izglītībai ekonomikas, 
vadības, socioloģijas, filozofijas, politoloģijas, 
lingvistikas, starptautisko attiecību un citu 
humanitāro zinātņu jomā. Informācijas avotu skaits 
nepārtraukti pieaug. 

Informācijas zālē, 
lasītavā  
Visā BSA Net 
datortīklā  

 

Интегрум 

http://www.integrum.ru  

 

Krievijas informācijas aģentūra, dibināta 1996. 
gadā. Aģentūras mērķis ir nodrošināt ar 
nepieciešamo informāciju valsts iestādes, 
pētnieciskos centrus un organizācijas, firmas. 
„Integrum” mediabankā ir vairāk nekā 
500 000 000 digitālizēto materiālu no 
 10000 avotiem, to skaitā ir Krievijas Federācijas 
nacionālie un reģionālie izdevumi, radiostacijas, TV 
kanāli, interneta mājas lapas, bibliotēkas un 
datubāzes.   
 

Informācijas zālē, 
lasītavā  
Visā BSA Net 
datortīklā  

 

 
Bibliotēkas fondu veido atbilstoši augstskolas studiju programmām. Pārskata 

periodā ar Kultūras vadības programmas nodrošinājumu saistīto gramatu fonds papildināts  
ar 2681grāmatām. Krietni tika papildināts grāmatu skaits angļu valodā, īpaši socioloģijā un 
sociālajā psiholoģijā, Eiropas Savienības politikā, menedžmenta un mārketingā. 
 

10. Ārējie sakari. 

10.1. Sadarbība ar darba devējiem 

Saikne ar darba devējiem tiek realizēta vairākos virzienos: 
� tiek apzināti darba devēji, kas iesaistās studiju programmas satura izvērtēšanā, konsultēšanā 

par  konkrēto kursu struktūru un saturu; 
� darba devēji piedalās valsts pārbadījuma komisijas sastāvā;  
� darba devēji tiek aicināti kā eksperti studējošo galaprojektu izvērtēšanai; 
� darba devēji tiek aicināti ņemt dalību praktiskās  nodarbībās, diskusijās un meistardarbnīcās; 
� tiek apzināti darba devēji – potenciālie mācību prakses nodrošinātāji; 
� tiek realizēti kopīgi projekti, īstenota sadarbība pasākumu un izstāžu organizēšanā.  

 

Programmas prakses 

 
Otra līmeņa augstākas izglītības programmā Kultūras vadība  tika izveidota  aktīvo 

prakšu sistēma, kas mērķis ir sniegt studējošajiem kultūras projekta vadītāja kvalifikācijas 
iegūšanai nepieciešamo praktiskās darbības pieredzi.  

Atbilstoši Ministru kabineta Nr.141 noteikumiem par otrā  līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības standartu, prakses apjoms 26 KP. 

Prakse tiek īstenota atbilstoši BSA kultūras vadības  noteiktajai kārtībai saskaņā ar 
prakses nolikumu (apstiprināts BSA senāta sēdē).  Prakses nolikums ietver prakses mērķu, 
uzdevumu un sagaidāmo rezultātu aprakstu un prakses rezultātu vērtēšanas kārtību. (Ar 
prakses izvērsto programmu var iepazīties programmas kultūras vadības dekanātā.)  
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Ņemot vērā darbības jomas specifiku, aktīva prakse nav saistīta ar stingru kalendāru 
grafiku. Studenti tiek iesaistīti praksē atkarībā no konkrētiem projektiem vai pasākumiem, 
pie tam studentiem ir iespēja piedalīties vairākos projektos. 

Atskaite par katru “aktīvās” prakses līmeni tiek noformēta pēc portfolio principa. 
Sākot ar 2.studiju gadu studenti atskaitās par paveiktiem prakses posmiem un portfolio 
aizpildīšanu. Individuālo portfolio par pilnu prakses apjomu students iesniedz programmas  
vadībai ne vēlāk kā 1 mēnesi  pirms bakalaura darba aizstāvēšanas. 

Īss prakšu apraksts 

 

Nr. Prakses veids 
Norises 

laiks Apjoms Ilgums Uzdevumi 

1. Pirmā aktīvā 

prakse: 

informatīva 

prakse  

1. 

semestris 

1 KP 1 nedēļa= 

 40 d.st. 

Darbs bibliotēkā. Datu bāzes 

lietošana, nepieciešamo materiālu 

atlase  

2. Otrā aktīvā 

prakse:  

galerijas 

prakse 

2,3, 4. 

semestris 

4 KP 4 nedēļas 

1 nedēļa= 

 40 d.st..  

Iemaņu apguve galeriju kuratoru 
darbā, mākslas ekspozīcijas  
izveidošanā, projektēšanā, 
novērojumu un interviju veikšanā. 

3. Trešā aktīvā 

prakse: masu 

pasākumu 

prakse 

5., 6. 

semestris 

5 KP 5 nedēļas 

1 nedēļa = 

40 d. st. 

Iemaņu apguve masu pasākumu 

projektu sagatavošanā un īstenošanā.   

4. Ceturtā aktīvā 
prakse: 
projektu 
prakse) 

7. 

semestris 

7KP  7 nedēļas 

1 nedēļa = 

40 d.st. 

Iemaņu apguve projektu izveidošanā 

un realizācija dažādos tās dzīves 

posmos.   

5. Pirmsdiploma 
prakse 

8 . 

semestris 

8 KP 8 nedēļas 

1 nedēļa = 

40 d.st 

Materiālu vākšana bakalaura  darba 

izveidei un projekta izstrādei. Pirms 

projekta izpētes prasmju apguve. 

Profesionālo kompetences attīstībā 

 

 

 
Studiju programmas ietvaros organizētās prakses ievēro gan pašas studiju 

programmas specifiku, gan arī nākamās profesijas specifiku. Prakses apjoms tiek sadalīts 
vairākos specializācijas blokos: studiju informatīvā, galeriju, masu pasākumu organizācijas, 
projektu prakse, pirmsdiploma un pēcdiploma prakse. Prakses tiek īstenotas pēc portfolio 
principa, resp., students pakāpeniski „uzkrāj” nepieciešamo kredītpunktu skaitu, regulāri 
piedaloties pasākumos un projektos ar dažāda ilguma un sarežģītības pakāpi.  

       Organizējot profesionālās prakses, studiju programmas vadība mērķtiecīgi sadarbojas ar 
dažādām nevalstiskām organizācijām, radošām apvienībām un uzņēmumiem, slēdz līgumus, 
un veido datu bāzi, kurā apkopo darba devēju piedāvājumus. Prakses tiek organizētas tā, lai 
topošajiem speciālistiem būtu iespējams iepazīties ar darbu dažādu kultūras jomu un 
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atšķirīgas sarežģītības projektu  vadīšanā. Tādēļ programmas vadītāji gan slēdz kolektīvus 
līgumus par prakses organizēšanu, gan atbalsta studentu pašiniciatīvu prakses vietu 
nodrošināšanā, viņu spēju veidot profesionālus kontaktus, iekļauties visdažādāko projektu, 
masu pasākumu, svētku un akciju organizēšanā. Jāatzīmē, ka pēdējos 3 gados pieaudzis to 
projektu skaits, kas ticis iniciēts ārpus akadēmijas. Kā būtisks jāatzīmē arī fakts, ka kultūras 
jomā strādājošie programmas absolventi nereti savu projektu realizācijai piesaista 
programmā studējošos, tādējādi dodot tiem prakses iespējas, pašiem esot darba devēju lomā. 
Šāda veida sadarbība ar absolventiem ne tikai nodrošina atgriezenisko saiti, bet arī ceļ  
programmas prestižu studējošo acīs. 

  Būtisku vietu prakšu sistēmā ieņem darbs dažādu izstāžu un jaunrades akciju 
organizēšanā BSA studentu galerijas ietvaros. Galerija ir eksperimentālais laukums 
profesionālās bakalaura programmas “Kultūras vadība” studentiem. Katrs no viņiem (2008. 
piemēram, - 103 , 2009. – 85, 2010. – 97 studējošo) tiek iesaistīts kādas izstādes, akcijas, 
izsoles organizēšanā. Rīkoto pasākumu ievērojamais skaits dod iespēju piedalīties to 
organizēšanā arī vakara un nepilna laika studiju programmas studentiem, kā arī augstskolas 
absolventiem. 

Nozīmīgāko pasākumu vidū jāmin: 

 

2006. 

Tematiskā izstāde „Mākslinieki par māksliniekiem 

 

2007. 
Tematiskā izstāde „Mans Arts” ( Latvijas Mākslas dienu ietvaros, tika eksponēti 12 Rīgas 
mākslinieku darbi) 
Arvīda Straujas darbu izstāde Mākslas darbinieku namā  
Mākslinieka naivista  Filipa Šalajeva darbu izstāde Melngalvju namā  
Rīgas mākslinieku zimējumu ekspozīcijas galerijā  „Anna”  (tika eksponēti 15 autoru darbi) 

 

2008. 
Divas labdarības izsoles līdzekļu vākšanai mākslinieku atraitnēm un bērniem 
(Ziemassvētkos un Mākslas dienu ietvaros) 
 „Gaismas Ota” (Liepājas mākslinieces Diānas Macukevičas personālizstāde; tika 
organizēta kā profesionālās bakalaura programmas Kultūras vadība 3.kursa studentes 
Danas Pulenčikas projekts) 
 Gaļinas Melamedas personālizstāde (Vācija) 
 Giudrius Šiušktiu personālizstāde  (Lietuva) 
 

2009. 
E. Miķelsona (Brisele) darbu  un D.Miķelsones (Berlīne) fotogrāfiju izstāde. 
Sabiedriskās organizācijas „Mums pa ceļam” un jauniešu organizācijas „Dzīves taka” rīkotā 
fotoizstāde „Antikrīze” 
 Starptautiskā Rērihu centra un BSA biedrības „Skaistuma vēstnieks” kopprojekta, kas 
veltīta Rērihu ģimenes jubilejai, prezentācija (BSA, Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā) 
G. Huskivadzes darbu izstāde 
Līdzdalība mākslinieka Jermolajeva akcijas „Gaismas  glezniecība” organizācijā un norisē. 
Akcija notika Muzeju nakts ietvaros.    
 

2010. 
Akcija Art Goča skulptora G. Huskivadzes darbnīcā. 
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R. Bogustovas gobelēnu izstādes sagatavošana. 
Izstāde „Otas mūzika” klubā Art Music Bakery. 

 
Kā nozīmīgākie projekti, kuru sagatavošanā un īstenošanā piedalījās programmas 
studenti, ir jāmin: 

SIA „Jaunatnes multikultūras centrs” (līdz 2010.g. „Bērnu svētku aģentūra”, atbildīgais 
Boriss Zavjalovs)  ikgadējā  Jauniešu amatieru teātru festivāla „Krievu klasika Latvijā” 
sagatavošana un realizācija. 

Bilžu Birojs (Atbildīgā- Tija Auziņa) –. mūzikas un mākslas festivāli. Sagatavošanas un 
ieviešanas posms.  

Izglītības Centrs „Eventus” (atbildīgā persona – Tatjana Stepanova) . Ikgadējā  Jauniešu un 
skolēnu horeogrāfijas kolektīvu festivāla „Rīgas pavasaris ” (2006., 2007., 2008., 2009., 
2010.) sagatavošanas un ieviešanas posms. Radošās darbnīcas un semināri - sagatavošanas 
un ieviešanas posms. 

‘Tautas mākslas centrs” (atbildīgā persona - Dināra Klepere) - Ikgadējā  Jauniešu amatieru 
teātru festivāla realizācijas posms (2006., 2007.) 

Lietišķās mākslas muzejs  - Muzeju nakts projekts „Kreatīva spēle - ekskursija 
skolniekiem” (2008.) 

Pasaules labdarības akcijas ietvaros Ziemassvētku pasākums Bērnu nama „Teika” bērniem 
un  mazturīgo ģimeņu bērnu  internāta audzēkņiem (atbildīgā persona – Natālija Siberga)  
2006. – 2010. g. 

Jelgavas pilsētas PA „Kultūra” projekti „.Starptautiskais Ledus skulptūru festivāls” 
sagatavošanas un ieviešanas posms (2007.,2008., 2009.) 

VA „Jaunie „Trīs Brāļi” (Inese Baranovska) – muzeja nakts pasākuma Andrejsalā „Museum 
Freak Party ” sagatavošanas un ieviešanas posms (2008.) 

SIA “Art Devro” producentu centrs  - projekts “My Belorussy” (Evgenijs Kurennojs) 
(2009.) 

Laikmetīgās mākslas centrs, laikmetīgās mākslas festivāls “Survival Kit 2” 

(Elīna Cire) – 2008.,2009. 

Vladimira Hvojnicka fonds, Jauno izpildītāju konkurss “Leti Žar-ptica”, 2009. 

Riga Fastion week (Elvira Erļecka) – 2008., 2009. 

Mika Ozoliņa veidotās filmas “Es gribu tavu meiču” pirmizrādes  sagatavošana (2009.) 

Latvijas ģimeņu sporta festivāls (LTSA ģenerālsekretāre Galina Gorbatenkova) (2009.) 

 

Daļa  projektu  tika veidota pēc darba devēju pasūtījuma: 
 

Lielupes vidusskolas teātra studijas “Pūces māja” iestudējumu projekts, 2008. Daiga 
Pudule (3. kursa studente) 

SIA Amteks, virtuālās galerijas projekts ARTLAS, 2009. Elīna Jevgraškina (3. kursa 
studente) 

Producentu grupa „Virus Art”, direktors Viktors Runtulis. “Kapteiņa stāsti” 
koncertuzveduma pirmatskaņojuma sagatavošana, 2009. g. Rūta Švolmane (4. kursa 
studente) 
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SIA “Alksnes DDA”. Projekta Ziemassvētku balle SIA “Alksnes DDA” darbinikiem 
izveide un norise, 2009.g. Rūta Švolmane (4. kursa studente) 

 “Abavas pagasta puišu armijas gaitas” projekts (Ritma Vītola, Abavas bibliotēkas vadītāja) 
–  2009.g. Jana Būdniece (4. kursa studente) 

SIA  “Pareiza Ķīmija”(Lienīte Ormane). Mākslas dienu izstādes “Pārmija” kuratora darbs – 
2010.g. Ieva Īzāka (4. kursa studente) 

Un citi. 

 

Pasūtītie lietišķie pētījumi: 

 
LED2  projekta ietvaros tika organizēta  nacionālo kultūras biedrību diskusija  (teledebates) 
Nacionālo kultūru reprezentācijas iespējas Latvijas publiskajā vidē, kurā piedalījās  
sešas Latvijas pilsētu nacionālo kultūras biedrības. Debašu organizāciju un to rezultātu 
apstrādi nodrošināja Kultūras vadības programmas direktore I.Markina un 4. kursa studenti 
Tamara Dmitrikova, Anna Miklaševiča un Viktorija Zaremba.  
 
LED 3 projekta ietvaros tika veikts pilotpētījums „Tolerances/ diskriminācijas līmenis 
sociālajā un izglītības vidē”, kura mērķis bija ārvalstu studentu viedokļa apzināšana 
attiecībā par tolerantās izglītības vides problēmām Latvijā. Pētījumā gaitā tika veiktas 
standartizētas intervijas un fokusa grupas aptauja. Pētījuma metodoloģijas un programmas 
izstrādāšanā, kā arī datu vākšanā un rezultātu apkopošanā piedalījās programmas 
pasniedzējas Irina Markina, Tatjana Kuzmina, Marina Gunare un 3. kursa studenti. 
Pilotpētījuma rezultāti tika publiskoti LED3  noslēguma konferencē. 
 
 
10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām, kuras īsteno līdzīgas augstākās 
izglītības programmas. 
 
BSA ir noslēgti sadarbības līgumi ar vairākiem Latvijas un ārvalstu augstskolām, kas 
nodrošina ciešas sadarbības iespējas  arī Kultūras vadības programmas studējošiem un 
pasniedzējiem. 
Līgumi noslēgti: 

• ar Latvijas Kultūras akadēmiju 
• ar Daugavpils Universitāti 
• ar Latvijas Mākslas akadēmiju 
• ar Liepājas Pedagoģijas universitāti 
• ar Latvijas Kultūras koledžu 
• ar Litorina Folkhogskola i Karlskrona (Zviedrija) 
• ar Ukrainas Tautas akadēmiju (Harkova, Ukraina) 
• ar Humanitāro un Ekonomikas akadēmiju (The Academy of Humanities and 

Economics)  (Lodza, Polija) 
• ar Maskavas Humanitāro un Sociālo akadēmiju (Maskava, Krievija) 
• ar Harkovas Nacionalo universitāti 
• ar Kazaņas Valsts Kultūras un mākslu universitāti 
• ar Kirovas Valsts universitāti 
•  ar Viļnas  Valsts universitāti 

(Ar l īgumiem var iepazīties BSA rektorātā) 
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Spēkā ir sadarbības līgums ar Latvijas Kultūras koledžu par izglītības turpināšanu 
BSA studiju programmā „Kultūras vadība”. 

Baltijas Starptautiskā akadēmija katru gadu organizē starptautiskās un 
starpaugstskolu konferences un zinātniskos seminārus, kurās piedalās gan Latvijas, gan 
ārvalstu partneraugstskolu pasniedzēji un  studenti.  Tradicionāla  ir docētāju  un studējošo 
līdzdalība citu augstskolu organizētajos pasākumos.   
 (Sk pašnovertējuma 5.1. punkts) 
  

BSA Kultūras vadības programma aktīvi izmanto vieslektoru piesaisti studiju 
procesam. Varētu atzīmēt tikai dažus vieslektorus, kas pārstāv gan praktiķus, gan augstskolu 
pasniedzējus un pētniekus:  

 
 Mackevičs Aivars  Eiropas reģionālā tūrisma  institūta direktors, metodiskie semināri „Sadarbības 
perspektīvas ar Eiropas reģionālā tūrisma  institūtu un portāla Eiropa.lv resursu izmantošana mācību 
procesā”. 2006.g oktobris, 2007.g novembris, 2008.g novembris, 2009.g. decembris. 

Skurlovs Valentīns Izsoļu nama KRISTI eksperts, „Faberžē: laikmets un daiļrade ” 2006g. 
novembris 

Karine Marandžajan Krievijas Zin. Akadēmijas Austrumu institūta vec. zin. līdzstrādniece. Lekciju 
cikls par Japānas kultūru. 2007. maijs  

 Bernards Maršadjes (Bernrd Marshadier), filozofijas doktors, UNESCO nacionālas komisijas 
eksperts,  Francija, lekciju cikli „ Mākslas krīze 20.gs. sākumā”, „Roma un Eiropa (Romas ideja un 
Eiropas savienība)”.  2006 g.maijs  

Dr. Manfreds Kerners (Kerner) Berlīnes Brīvās universitātes (Freie Universität Berlin) profesors, 
2006.g. novembris, 2007.g. decembris.  

Kanno Kaishiro, filol mag., Graduatied school of Humanities and Socilogy The university of Tokyo  
doktorants, Japāna,  tematisko lekciju cikls par mūsdienu Japānas kultūru. 2006g. Novembris, 
2008.g maijs 

Aleksejs  Osipovs dr.theol., prof., Maskavas Patriarhijas Garīgas akadēmijas profesors (Troice 
Sergievsk, Krievija) 

Zilinski Jcek , dr.oek., prof. Akademija Podlaska (Universytet Przyrodniczo Humanistyczny w 
Siedcah), Polija  2009.g, 2010.g.  

Luidži Pruneti (Itālija) Florences Universitātes profesors. 2010g. 

Leire Nuere Salgado Phd in Tourism (Itālija)  2010.g. (Erasmus programma) 

Sergejs Nikitins, dr. theol., doc., Akademija Podlaska (Universytet Przyrodniczo Humanistyczny w 
Siedcah), pedagoģijas institūts, Polija, (Erasmus programma) 2010.g.  

Ute Solf   Prof. Dr. oec lecturer on BEST-SABEL-Hochschule Berlin, 2011.g. 
(Erasmus programma) 

 
BSA Kultūras vadības programmas pasniedzēji un studējošie aktīvi izmanto  arī citas 
iespējas, lai iepazītos ar ārzemju  politiķu, pētnieku, intelektuāļu viedokļiem.  
Vertēšanas periodā kultūras programmas studenti un pasniedzēji piedalījās BSA 
organizētajos tikšanās un diskusijās:  
- tikšanās ar  Krievijas Federācijas vēstnieku A. Višņakovu  (2009.) 
- diskusija par Eiropas drošības problēmam: ASV vēstniece  Latvijā Džūdita Gārbere un KF 
vēstnieks Aleksandrs  Višņakovs (2010.g.) 
Diskusija par ES paplasināšanas problēmām ar Turcijas vēstnieces Aiše Aihana Asja (Aişe 

Ayhan Asya) līdzdalību (2010.g.) u.c. 
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Studentu mobilitāte tiek īstenota, galvenokārt, ERASMUS un SOCRATES projektu 
ietvaros. Lai aktivizētu un atbalstītu studentu mobilitāti, nepārtraukti  notiek studējošo 
informēšana par mobilitātes iespēju daudzveidību un iespējamajiem informācijas avotiem. 
Šajā procesā tiek iesaistīti programmu direktori, ERASMUS koordinatore, Studentu 
Parlamenta pārstāvji. Tas notiek aktualizējot informāciju BSA mājas lapā (sadāļa 
ERASMUS) un kursu vecāko sapulcēs. 
 

Arī Kulturas vadības programmas studenti sākuši vairāk izmantot ERASMUS 
programmas sniegtās mobilitātes iespējas. Ja 2008./2009. m.g. pēc ERASMUS programmas 
studēja tikai 1 cilvēks1 semestri (Jong Chopinga Instituta , Zviedrija), tad 2010./2011. m.g. 
– 2 cilveki  aizbrauca studēt Zviedrijā  uz diviem semestrim  un 2  studentes mācas Spanijā  
pavasara semestrī. 

 
Savukārt, „Kultūras vadības” programmas lekcijas apmeklēja studenti no Polijas – 4 

cilvēki 2009.gadā un 3 cilvēki 2011.gadā. Pašlaik programmā pilna laika studijās studē 3 
ārzemju studenti (no Gruzijas un Uzbekistāna). 

Jāuzsver, ka  pēdējos gados pieaug  arī programmas pasniedzēju mobilitāte. 

Marina Gunare  
Meistarklase „Iespaidu vadīšana sabiedrisko attiecību jomā” XII Starptautiskā Baltijas 
Studentu foruma „Globālā un reģionālā komunikācija: tagadne un nākotne” ietvaros. 
Sanktpēterburgas Valsts telekomunikāciju universitātes Humanitārā fakultāte, 
Sanktpēterburga, Krievija, 2010.g., decembris. 
 
Publiskā lekcija  «Zināšanu vadīšana organizācijā: mūsdienu pieeja”. Vadības Akadēmijas filiāle. 
Naberežnije Čelni, Tatarstāna, 2010.g. oktobris.  
 
Управление знаниями в организации: современный подход». Академия   управления 
«ТИСБИ» (филиал в Набережных Челнах) - Набережные Челны, Татарстан, 2010.g. oktobris 
 
Administratīvā vizīte ECOMEN Tallinn Estonia programmā   ERASMUS,  2010.g. 
septembris. 
 
Atklātā lekcija studentiem un docētājiem  „Speciālie pasākumi tūrismā” 
Harkovas  Nacionālā ekonomikas universitāte ( INŽEK). Harkova, Ukraina, 2009. aprīlis. 
 
Atklātā lekcija studentiem un docētājiem „Iespaidu veidošana tūrismā un viesnīcu darbībā ”. 
Harkovas Valsts Pilsētas saimniecības akadēmija, Tūrisma un viesniecu saimniecības katedra . 
Harkova, Ukraina, 2009.g. aprīlis. 
 
Izstāžu un kongresu industrijas biznesa forums „Izstāžu Sanktpēterburga”, apaļā galda 
„Iespaidu vadīšana kongresu un izstāžu darbībā” vadība. Sanktpēterburga, Krievija, 2008.g. 
decembris. 
 
Irina Markina    
Skolotāju Regionālais zinātniski praktiskais seminārs „Starpnacionālās problēmas un krievu 
kultūras tradīcijas”,  meistarklase  „Tolerances veidošanas metodikas: lietišķās spēles un 
projektu darbs”. Krievija, Svjatije Gori 2008. aprīlis  

Iveta Narodovska Vieslekcijas Viļņā Unversitātē, 2011.maijs  
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Nadežda Pazuhina 
2009. gada augusts, 2010. gada augusts – pētnieciskais darbs Berlīnē, ISB-Alumninetzwerk 
ietvaros.  

 

11. Augstākās izglītības programmas attīstības plāns 

1) studiju programmas attīstība (izmaiņas struktūrā, saturā, apjomā); 
      Koriģēt kursa darbu un bakalaura darbu tematiku saskaņā ar Latvijas kultūras politikas 
aktuālajiem uzdevumiem. 

      Nostiprināt pasniedzamo kursu starpdisciplinārās saites, veikt nepieciešamas kursu 
programmu korekcijas, lai novērstu dublēšanu. 

      Izstrādāt un sagatavot C bloka kursus svešvalodā (angļu valodā). 

      Pilnveidot un koriģēt studiju plānu, ņemot vērā izmaiņas kultūras  situācijā, darba tirgus 
prasības, citu augstskolu pieredzi un studentu vēlējumus. 

       Izveidot maģistrantūras studiju programmu. 

       Piesaistīt darbam programmā jaunos zinātniekus, doktorantus un zinātņu doktorus. 

 

2) materiāli tehniskās un informatīvās bāzes izmaiņas.  

Turpināt darbu pie dažāda tipa metodisko līdzekļu veidošanas, pirmām kārtām, 

programmas speciālajās disciplīnās. 
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BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA  
 
 

Otr ā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
profesionālā bakalaura studiju programma  

 
 
 
 
 
 

KULT ŪRAS VADĪBA 
 

KODS (42345) 
 

Akreditācijas dokumentu kopa 

 
 
 

Pielikumi  
 
I 
 
 
 
 
 

2011 
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IZRAKSTS 
 

BSA Senāta 
19.04.2011. sēdes 

protokols Nr.96 
 

Dienas kārtībā: 4. Profesionālās augstākās izglītības “Kultūras vadība” programmas gatavība 
akreditācijai. 
 

4. 
2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Kultūras vadība” direktore Irina 
Markina sniedz ziņojumu par programmas gatavību akreditācijai. 
 
Nolēma: 
Apstiprināt 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Kultūras vadība” 
direktores I.Markinas ziņojumu par programmas gatavību akreditācijai. 
Pilnvarot BSA studiju darba prorektori mg.sc.hum Līgu Jermolajevu un izglītības zinātņu 
maģistri pedagoģijā, BSA docenti Irinu Markinu iesniegt dokumentus LR Izglītības un zinātnes 
ministrijai Augstākās izglītības departamentam un risināt visus ar akreditāciju saistītos 
jautājumus. 
 
 
 
 
BSA senāta priekšsēdētājs                                                               S.Buka 
                                                      ( Paraksts  ) 
 
 
 
Izraksts pareizs 
BSA juridīskas nodaļas jauriskonsulte                                         E. Timofejeva   
 
13.06.2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIELIKUMS 1. 



 lpp.     no 3  3 

 
 

Profesionālās augstākās izglītības programmas 
“Kult ūras vadība” 

licences lapa 
 

(elektroniskā kopija neeksistē) 
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Profesionālās augstākās izglītības programmas 
“Kult ūras vadība” 
akreditācijas lapa 

 
(elektroniskā kopija neeksistē)  
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STUDIJU PROGRAMMAS  «KULTŪRAS VADĪBA» 
studiju plāns 2010/2011 m.g., pilna laika studiju forma 

Apmācības ilgums: 4 gadi (8 semestri), 16 nedēļas semestrī 
 

              
KP sadalījums pa kursiem un 

semestriem  
1. 

kurss 
2. 

kurss 
3. 

kurss 4. kurss 
Kontrol. 

veids  
  Disciplīnas nosaukums KP 1 2 3 4 5 6 7 8 iesk. eks.  

  A daļa  
 Vispārizglītojošie studiju kursi  
1. Loģika 2 2         1  
2. Pasaules civilizāciju vēsture 3 3         1  
3. Vispārējā psiholoģija 2   2       3  
4 Filozofija 2    2      4 

 
5. Valodas kultūras pamati: latviešu valodas 

stilistika 
2   2             2 

 
6. Ētika un biznesa ētika 2 

 
         2      4  

 
7. Pedagoģija  1      1   6   
8. Letonika            

 
 Latvijas un Baltijas kultūras vēsture 2  2        2  
 Latvijas laikmetīgās kultūras aktualitātes 2       2   7 

 
9. Estētika 2     2    5  

 
10. Darba aizsardzības un ugunsdrošības pamati 0  0       1   

 Nozares pamatkursi             
11. Profesionālā svešvaloda 6  3  3           1 2  
12. Pasaules mākslas vēsture: stilu vēsture; 

žanru vēsture; 20.gs. māksla. 
6 
 

2 2 2          1,2, 3 
 

13. Tiesību pamati kultūrā un autortiesību 
pamati 

2  2       2  
 

14. Ievads kultūras semiotikā un semantikā 3     3     5  
15. Ekonomika: ekonomikas teorijas pamati. 

Kultūras ekonomika 
3   3       3 

 
16. Finanses: Grāmatvedības pamati. Finanses 

un kredīts. Nodokļi. 
3     3     5 

 
17. Pasaules kultūras vēstures problēmas 6     3 3   5 6  
18.  Kultūras socioloģija 3      3    6  

 
19. Kultūras teorija un pētnieciskās koncepcijas  4  2 2      2 3  
  Kopā 56             
  Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana 12               12   8 

 
B daļa  

  obligatā                        
1. Ievads specialitātē 2 2        1   
2. Zinātniskā un studiju darba teorija un 

metodika 
0 0        1  

 
3. Praktiskā datorika 2  2        2  
4. Prezentāciju datortehnoloģijas (prakt.) 1  1       2   
5. Uzņēmējdarbības tiesības 2     2     5  
6. Kultūras institūcijas un administrēšana 2      2   6  
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7.  Uzņēmējdarbības kultūras sfērā 
organizācija, vadīšana un plānošana: 

9           
 

  Menedžments     3      4  
  Mārketings       4     5  
 Cilvēku resursu vadība      2    5   

8. Kultūras projektu izstrādes tehnoloģija  4   2 2     3 4 

 
9. Kultūras projektu vadīšanas metodes un 

tehnika 
3      3    6 

 
10. Kultūras projektu finansējums un vadība 3       3   7 

 
11. Latvijas un ES kultūrpolitika 2       2  7   

 Studiju darbi  (5)             
12. Referāts 1  1        2  
13. Kursa darbs 4    2  2    4,6  

  

Padziļinātās apguves disciplīnas                       
14. Publiskā runa  2   2      3   
15. Kultūras pētījumu metodes: 3            

 avotpētniecība;    1      3   
 socioloģijas un statistikas metodes.       2   6  

 
16. Izstāžu un galeriju darbības pamati  3  1 1 1     2,4  

 
17. Mākslas darbu analīze (prakt.) 1 1        1  

 
18. Pasaules literatūras problēmas 6  2 2 2      2 4  

19. Latviešu literatūras problēmas 4     2 2   5 6 
 

Sociālās komunikācijas un informācijas 
teorija un prakse: 

6           
 

Mārketinga komunikācijas      2      3   
Masu komunikācijas teorija un prakse       2    6 

 
20. 

Reklāma un PR       2    5   
21. Vadības un saskarsmes psiholoģija 2     2    5  

 
Starpkultūru komunikācijas teorija un 
prakse: 

6           
 

Komunikācijas specifika multikulturālajā 
vidē 

      2   6  
 

ES kultūras integrācijas problēmas       2   6   

22. 

Daudzveidības vadība        2  7   
23. Svētku un masu pasākumu organizācija  3     3    5   
24. Izklaides industrijas pamati  2       2  7   
25. ES kultūrprojektu vadības vadlīnijas 2       2  7  

 
26. Virzieni 20.gs. mākslās 2     2    5  

 
 27. Mūsdienu Latvijas vizuālā māksla 2    2     4   
 28. 20.gs. kultūras problēmas 2       2  7   
 29. Rietumu teātra aktualitātes 2   2      4   
30. *Teksta interpretācija 3   1 1 1         2,3 4  
31. *Specialitātes valodas integrētais kurss 10 2 2 2 2 2       1,2,4 3,5  
32. *Lietišķā valoda (prakt.) 3           1 2   6,7   

 
33. *Valoda un stils 4         2 2     5,6    

34. 
*Valstu studijas: ģeogrāfija, vēsture, kultūra, 
literatūra 8     2   2 2 2   3,6 5,7  

 Prakses             
1. Mācību prakse 1   1             2    

2. Galeriju prakse 4     1 3         2,3    
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3. Masu pasākumu organizācijas prakse 5         2 3         
4. Projektu prakse 7             5   7    
5. Pirmsdiploma prakse 8               8 8    
                           

C daļa  
1. Reliģiju vēsture 1 1               1    
2. Kultūras pieminekļu aizsardzība 2         2       5    
3. Baltu mitoloģija 1  1              2    
4. Slāvu mitoloģijas pamati 1   1                      

2    
5. Mūsdienu mūzikas žanri un virzieni 1           1     6    
6. Krievu emigrācijas kultūras mantojums 1     1           3    
7. Krievu kultūras "Sudraba laikmets" 1       1         4    
8. Kristīgā antropoloģija 1 1               1    
9. Latvijas un Krievijas kultūras sakari 1   1             2    
10. Krievijas kultūrsociālā vēsture 1      1          3    
11. Korporatīvā kultūra 1            1    7    
12. Latvijas novadu kultūra 1    1            2    
13. Latvijas teātra māksla 1          1      6    
14. Masu sarīkojumu režijas pamati un vēsture 2       2         4 

   
15. Mūsdienu kinomākslas problēmas 1           1     6 

   
16. Eiropas integrācijas problēmas 1             1   7    
17.  Lietvedības pamati. Projekta iekšējā 

dokumentācija. 1      1          4    
18. Ekskursiju organizācija un vadīšana 1       1         4    
19. Kultūras tūrisms 1   1             2    
20. Vizuālā komunikācija 1         1       5    
 21. Ievads producenta darbā 1         1       5    
 22. Ievads Japānas kultūrā 1   1             2    
23. Otrā svešvaloda 4     2 2       3,4,    
24. Fotogrāfija 1   1       1     2    
  Kopā 30                      

 

Izmaiņas programmā tika apstiprinātas BSA senāta sēdē  11.12.2007., protokols Nr. 70; 
                                                        BSA senāta sēdē  29.09.2009., protokols Nr. 85 
    
 
Piezīmes: no B bloka disciplīnām studējošiem jāizvēlas atbilstoši specializācijas  
apakšnovirzienam ne mazāk ka 25  KP; no C bloka jāizvēlas  ne mazāk ka 6 KP 
  ar * atzīmētas “Starpkultūru sakaru  Latvija -Skandināvija” novirziena disciplīnas 
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STUDIJU PROGRAMMAS «KULTŪRAS VADĪBA»  
studiju plāns 2010/2011 m.g., nepilna laika studiju forma 

Apmācības ilgums: 4,5 gadi (9 semestri), 16 nedēļas semestrī 
 

 
KP sadalījums pa kursiem un semestriem                               

      1. 
kurss 

      2. 
kurss 

        3. 
kurss 

4. 
kurss                      

           
       

       
5. 

kurss 

    Kontrol. veids   Disciplīnas nosaukums KP 

1     
2 

  
3 

4 5 6    7      8       9     
  

iesk.             
    

eks.        

  A daļa 
 Vispārizgl ītojošie studiju kursi 
1. Loģika 2 2          1 

2. Pasaules civilizāciju vēsture 3 3          1 

3. Vispārējā psiholoģija 2 2         1  

4. Filozofija 2    2       4 

5. Valodas kultūras pamati: 
latviešu valodas stilistika 

2    2             2 

6. Ētika un biznesa ētika 2 
 

          2      6  

7. Pedagoģija  1      1    8  
            
2  2         2 

8.  
  

Letonika 
Latvijas un Baltijas kultūras 
vēsture 
Latvijas laikmetīgās kultūras 
aktualitātes 

2        2   8 

9. Estētika 2     2     5  

10. Darba aizsardzības un 
ugunsdrošības pamati 

0 0         1  

 Nozares pamatkursi (36) 

11. Profesionālā svešvaloda 6  2  2  2          2 3 

12. Pasaules mākslas vēsture: stilu 
vēsture; žanru vēsture; 20.gs. 
māksla. 

6 
 

2 2 2           1,2 3 

13. Tiesību pamati kultūrā un 
autortiesību pamati 

2   2       3  

14. Ievads kultūras semiotikā un 
semantikā 

3       3    7 

15. Ekonomika: ekonomikas 
teorijas pamati. Kultūras 
ekonomika 

3   3        3 

16. Finanses: Grāmatvedības 
pamati. Finanses un kredīts. 
Nodokļi. 

3     3      5 

 Ievads kultūras semiotikā un 
semantikā 

3        3   7 

17. Pasaules kultūras vēstures 
problēmas 

6       3 3  7 8 

18.  Kultūras socioloģija 3      3     6 

19. Kultūras teorija un pētnieciskās 
koncepcijas  

4  2 2        2,3 
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  Bakalaura darba izstrāde 12         12  9 
               

B daļa     Profesionālās specializācijas kursi 
  obligātā                       

  
    

1. Ievads specialitātē 2 1         1  
2. Zinātniskā un studiju darba 

teorija un metodika 
0 0         1  

3. Praktiskā datorika 2  2         2 
4. Prezentāciju datortehnoloģijas 

(prakt.) 
1  1        2  

5. Uzņēmējdarbības tiesības 2      2     6 
6. Kultūras institūcijas un 

administrēšana 
2      2    6  

9            
    3       4 
     4      5 

7.  
  
  

Uzņēmējdarbības kultūras sfērā 
organizācija, vadīšana un 
plānošana: 
Menedžments 
Mārketings  
Cilvēku resursu  vadība 

     2     5  

8. Kultūras projektu izstrādes 
tehnoloģija 

4   2 2      3 4 

9. Kultūras projektu vadīšanas 
metodes un tehnika 

3      3     6 

10. Kultūras projektu finansējums 
un vadība 

3       3    7 

11. Latvijas un ES kultūpolitika 2        2  8  
 Studiju darbi  (5)             

12. Referāts 1  1         2 
13. Kursa darbs 4    2  2     4,6 

 padziļinātas apguves disciplīnas 
14. Publiskā runa  2    2      4  

3            

  1        2  

15. 
Kultūras pētījumu metodes: 
avotpētniecība; 
socioloģiskās un statistikas 
metodes.       2    6  

16. Izstāžu un galeriju darbības 
pamati 

3  1 1 1      2,4  

17. Mākslas darbu analīze (prakt.) 1 1         1  
18. Pasaules literatūras problēmas 6  2 2 2       2 4 
19. Latviešu literatūras problēmas 4        2 2 7 8 

Sociālās komunikācijas un 
informācijas teorija un prakse: 

6            

        2  7  

      2     6 

20. 

Mārketinga komunikācija  
Masu komunikācijas teorija un 
prakse 
Reklāma un PR       2     5  

21. Vadības un saskarsmes 
psiholoģija 

2     2     5  

Starpkultūru komunikācijas 
teorija un prakse: 

6            

Komunikācijas specifika 
multikulturālajā vidē 

      2    6  

ES kultūras integrācijas 
problēmas 

       2   7  

22. 

Daudzveidības vadība         2  8  
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23. Svētku un masu pasākumu 
organizācija 

3     3     5  

24. Izklaides industrijas pamati  2       2   7  

25. ES kultūrprojektu vadības 
vadlīnijas 

2       2   7  

26. Virzieni 20.gs.mākslās 2     2      5 

27. Mūsdienu Latvijas vizuālā 
māksla 

2    2      4  

28. 20.gs. kultūras problēmas 2        2   8 

29. Rietumu teātra aktualitātes 2    2      4  
30. *Laikmetīgās kultūras diskursi 

(prakt.) 
3           1 2     

  
6 7 

31. *Teksta interpretācija 3   1 1 1           
  

1,2 3 

32. *Specialitātes valodas 
integrētais kurss 

10 2 2 2 2 2         
  

1,2,4 3,5 

33. *Lietišķā valoda (prakt.) 3           1 2     
  

6,7   

34. *Valoda un stils 4       2 2         
  

4,5   

35. *Valstu studijas: ģeogrāfija, 
vēsture, kultūra, literatūra 

8       2 2 2 2     
  

4,6 5,7 

38. Prakses             
 . Mācību prakse 1  1                

  
 1   

  Galeriju prakse 4    1 2 1           
  

 3,4   

  Masu pasākumu organizācijas 
prakse 

5          2 3      
  

 6   

  Projektu prakse 7              3 4   
  

 7   

  Pirmsdiploma prakse 8                 8 
  

9    

C daļa 
1. Reliģiju vēsture 2 1                 

  
1   

2.  Kultūras tūrisms 1        1  7  
3.  Kultūras pieminekļu aizsardzība 2         2         

  
5   

4.  Ekskursiju organizēšana un 
vadīšana 

1       1           
  

4   

5. Vizuālā komunikācija 1         1         
  

5   

6. Eiropas integrācijas problēmas 1               1   
  

8   

7. Korporatīvā kultūra 1       1      1     
  

4   

8. Lietvedības pamati. Projekta 
iekšējā dokumentācija 

1     1             
  

4   

9. Ievads producenta darbā 1       1           
  

5   

10. Ievads baltu mitoloģijā 1 1                 
  

1   

11. Slāvu mitoloģijas pamati 1  1                
  

1   

12. Mūsdienu mūzikas žanri un 
virzieni 

1           1       
  

6   
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13. Krievu emigrācijas kultūras 
mantojums 

1              1    
  

8   

14. Krievu kultūras "Sudraba 
laikmets" 

1       1           
  

4   

15. Krievu vizuālā māksla 1     1             
  

3   

16. Krievijas kultūrsociālā vēsture 1    1              
  

2   

17. Latvijas teātra māksla 1              1    
  

8   

18. Latvijas novadu kultūra 1      1            
  

3   

19. Masu sarīkojumu režijas pamati 
un vēsture 

2        2         
  

5   

20. Mūsdienu kinomākslas problēmas 1                 1 
  

8   

21. Kristīgā antropoloģija 1 1                 
  

1   

22. Ievads Japānas kultūrā 1 1                 
  

1   

23. Vizuālā komunikācija 1     1             
  

4   

24. Fotogrāfija 1               1   
  

7   

 Kopā 25                   
  

   

 

Izmaiņas programmā tika apstiprinātas BSA senāta sēdē  11.12.2007., protokols Nr. 70; 
                                                    BSA senāta sēdē  29.09.2009., protokols Nr. 85 
 
 
Piezīmes: no B bloka disciplīnām studējošiem jāizvēlas atbilstoši specializācijas  
apakšnovirzienam ne mazāk ka 26  KP; no C bloka jāizvēlas  ne mazāk ka 6 KP 
  ar * atzīmētas  “Starpkultūru sakaru Latvija -Skandināvija” novirziena disciplīnas 
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Pielikums 2. Diploma paraugs 
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valsts pārbaudījuma komisijas 

2011. gada 26. janvāra lēmumu Nr. KR-11/002 

                                                                                                                                              personas kods 220387-12503 

ieguvusi 

PROFESIONĀLO BAKALAURA GR ĀDU 

kult ūras vadībā 

un 

kult ūras projektu vadītāja  

kvalifikāciju 

Iegūtā kvalifikācija atbilst 

piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim 

Z.v. 

Rektors A.Vocišs 

Valsts pārbaudījuma  
komisijas priekšsēdētājs                                                             V.Kincāns                                                                                                                                                

Rīgā      2011. gada 23. februārī  

Reģistrācijas Nr. B-467 
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BALTIJAS STARPTAUTISK Ā AKADĒMIJA 

Diploma pielikums 
Diploma sērija PDE Nr. 2822 

Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. 
Pielikums sagatavots, lai sniegtu objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikācijas apliecinošu dokumentu (piemēram diplomu, sertifikātu) akadēmisku un profesionālu atzīšanu. 

 Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diplomā minētās personas sekmīgi pabeigto studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā neiekļauj norādes par kvalifikācijas 
novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoņās sadaļās. Ja kādā sadaļā informāciju nesniedz, norāda iemeslu. 

1. ZIŅAS PAR KVALIFIK ĀCIJAS IEGUVĒJU 

1.1. Uzvārds: Būdniece 

1.2. Vārds: Jana 

1.3. Dzimšanas datums: 22.03.1987. 

1.4. Studenta identifikācijas numurs vai personas kods: RI6A710 

2. ZIŅAS PAR KVALIFIK ĀCIJU  

2.1. Kvalifikācijas nosaukums: kult ūras projektu vadītājs, profesionālā bakalaura grāds kultūras vadībā 

2.2 Galvenā studiju joma (jomas) kvalifikācijas iegūšanai: kult ūra-uzņēmējdarb ība kultūrā-kult ūras projektu vadība 

2.3. Kvalifikāciju piešķīrējas institūcijas nosaukums un statuss: BALTIJAS STARPTAUTISK Ā AKADĒMIJA, valsts 
akreditēta (12.11.1999.), juridisko personu dibināta neuniversitātes tipa augstskola 

2.4. Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: tā pati, kas 2.3. apakšpunktā 

2.5. Mācību valoda un eksaminācijas valoda (s): latviešu, krievu 

3. ZIŅAS PAR KVALIFIK ĀCIJAS L ĪMENI  

3.1. Kvalifikācijas līmenis: otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms, skat. 6.1. apakšpunktu 

3.2. Oficiālais programmas ilgums: 4 gadi, 160 Latvijas kredītpunkti, 240 ECTS kredītpunkti. 
 Programmas apguves sākuma datums: 31.08.2006., beigu datums: 23.02.2011. 

3.3. Uzņemšanas prasības: vispārējā vidējā izglītība vai pamatizglītība un 4-gadīgā vidējā profesionālā izglītība 

4. ZIŅAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM  

4.1. Studiju veids: pilna laika studijas 

4.2. Programmas prasības:  

-apgūt sociālo un vispārhumanit āro disciplīnu pamatzināšanas (socioloģija, politoloģija), kas nodrošina sociālo procesu 
izpratni;  

-apgūt mākslas un kultūras vēstures un teorijas kursus, kuri ir nepieciešami, lai izprastu kultūras attīstības tendences 
un nacionālo kultūru specifiku; 

-apgūt teorētiskus kursus, kuri veido kultūras kā zīmju un komunikāciju sistēmas izpratni; 

-apgūt teorētiskus kursus, kuri ir nepieciešami uzņēmējdarb ības īstenošanā  kultūras sfērā; 

-teorētiskas zināšanas apliecināt ar kvalifik ācijas eksāmena nokārtošanu; 

-apgūt projekt ēšanas tehnoloģijas un to pielietojuma specifiku kultūras projektu vadībā; 

-apgūt organizatoriska darba un tehnikas iemaņas dažādās kultūras nozarēs; 

-apgūt analītiskas un pētnieciskas metodes, kuras ir nepieciešamas patstāvīgā projektu izstr ādāšanā; 

-veikt patstāvīgus pētījumus un projektēšanu izvēlētajā kultūras nozarē (ne mazāk kā 5 nedēļas, 5 kredītpunkti), to 
rezultātus izklāstīt profesionālā diplomdarbā, kas atbilst zinātniskām publikācijām izvirzītajām prasībām; 

-prakses laikā veikt patstāvīgu organizatorisku un projektēšanas darbu izvēlētajā kultūras sfērā (ne mazāk kā 16 
nedēļas, 16 kredītpunkti). 

 
 

 



        

4.4. Atzīmju sistēma un – ja pieejama – informācija par atzīmju statistisko sadalījumu:  

Atzīme Nozīme 
Atzīmes īpatsvars šīs 
programmas studentu 

vidū (%) 

    10 izcili                 1.05 

     9 teicami              19.11 

     8 ļoti labi             29.32 

     7 labi                 29.32 

     6 gandrīz labi          14.92 

     5 viduvēji               4.45 

     4 gandrīz viduvēji       1.83 

   3-1 negatīvs vērtējums     0.00 

 

4.5. Kvalifikācijas klase: nav 

5. ZIŅAS PAR KVALIFIK ĀCIJU 

5.1. Turpmākās studiju iespējas: tiesības stāties maģistrantūrā un profesionālajās programmās, kuras paredzētas studijām 
pēc bakalaura grāda ieguves 

5.2. Profesionālais statuss: nav paredzēts piešķirt  

6. PAPILDINFORM ĀCIJA 

6.1. Sīkāka informācija: BALTIJAS STARPTAUTISK ĀS AKADĒMIJAS otr ā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
programma kultūras vadībā ir akredit ēta līdz 31.12.2011.  

6.2. Papildinformācijas avoti: 

 BALTIJAS STARPTAUTISK Ā AKADĒMIJA  Akad ēmiskās Informācijas Centrs 

 Lomonosova ielā 4, Rīgā, Latvij ā, LV-1019,  Vaļņu ielā 2, Rīgā, Latvija, LV-1050, 

 telefons: (+371)67100601, fakss: (+371)67112679  telefons (+371)67225155, fakss (+371)67221006, 

 e-pasts: info@bsa.edu.lv  e-pasts: diplomi@aic.lv 

 

7. PIELIKUMA APSTIPRIN ĀJUMS 

7.1. Datums: 23.02.2011 

7.2. Paraksts un tā atšifrējums: I.Markina  ________________________ 

7.3. Pielikuma apstiprinātāja amats: studiju programmas direktore 

7.4. Zīmogs vai spiedogs: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



        

 
 

BALTIJAS STARPTAUTISK Ā AKADĒMIJA 
DIPLOMA SUPPLEMENT  

DIPLOMA Serial PDE No. 2822 
This Diploma Supplement follows the model developed by the European Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient 
independent data to improve the international “transparency” and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates etc.). It is designed to provide a 
description of the nature, level, context and status of the studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is 
appended. It should be free from any value judgements, equivalence statements or suggestions about recognition. Information in all eight sections should be provided. Where information is not 
provided, the reason should be explained. 

1. INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION 

1.1. Family name: Būdniece  

1.2.  Given name: Jana  

1.3. Date of birth (day/ month/ year): 22.03.1987. 

1.4. Student identification number or code (if available): RI6A710 

2. INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION 

2.1. Name of qualification and (if applicable) title conferred (in original language): kult ūras projektu vadītājs, profesionālā 
bakalaura grāds kultūras vadībā 

2.2. Main field(s) of study for the qualification: culture - enterprising in the field of culture-management of cultural project 

2.3. Name (in original language) and status of awarding institution: BALTIJAS STARPTAUTISK Ā AKADĒMIJA, state-
accredited (12.11.1999) juridical persons established institution of higher education 

2.4. Name (in original language) and status of institution (if different from 2.3.) administering studies: see 2.3 

2.5. Language(s) of instruction/examination): Latvian, Russian 

3. INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION  

3.1. Level of qualification: second-level higher professional education diploma (see 6.1) 

3.2. Official length of programme: 4 years, 160 Latvian credit points, 240 ECTS credits. 
Start date of the acquisition of the programme 31.08.2006, end date: 23.02.2011 

3.3. Access requirements: general secondary education or 9-year basic education plus 4-year secondary vocational 
education 

4. INFORMATION ON THE CONTENTS AND RESULTS GAINED  
4.1. Mode of study: full-time studies 
4.2. Programme requirements:  

-to acquire the basic knowledge of social and general humanitarian scieces (sociolgy, politology) that ensure the 
comprehension of social processes; 

-to acquire the courses of history and theory of arts and cuture necessary to understand the tendecies of cultural 
development and the specificity of a national culture; 

-to acquire the theoretical subjects which let understand culture as the system of signs and communication ; 

-to acquire the theoretical subjects necessary to implement businesses in culture fields; 

-theoretical knowledge is to be confirmed by passing qualification examination; 

-to master the projecting technology and the specifity of its implementation managing the culture projects; 

-to master the skills and techniques of the management work in various branches of culture ; 

-to acquire the methods of analysis and research necessary to design independent projects; 

-to conduct independent research and to design projects in the chosen field of culture lasting at least 5 weeks (5 credit 
points) with the results stated in the professional diploma paper to meet the scientific publication requirements; 

-to carry out independent research and  project work in the chosen field of culture lasting at least 16 weeks (16 credit 
points).  

 

 



        

4.4. Grading scheme and, if available, grade distribution guidance:  

Grade Meaning 

Frequency of the 
grade among the 
graduates of the 
programme (%) 

    10 with distinction       1.05 

     9 excellent             19.11 

     8 very good            29.32 

     7 good                 29.32 

     6 almost good          14.92 

     5 satisfactory           4.45 

     4 almost satisfactory    1.83 

   3-1 unsatisfactory         0.00 

 
 

4.5. Overall classification of the qualification (in original language): not established 

5. INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION 

5.1. Access to further study: access to Maģistrs (master) programmes and to professional programmes designed for studies 
after award of bakalaurs (bachelor) degree  

5.2. Professional status (if applicable): not granted 

6. ADDITIONAL INFORMATION 

6.1. Additional information: BALTIC INTERNATIONAL ACADEMY Second-Level Higher Profession al Education 
Programme in Culture Management is accredited till 31.12.2011  

6.2. Further information sources: 

 BALTIC INTERNATIONAL ACADEMY  Academic Information Centre (Latvian ENIC/NARIC) 

 Lomonosova street 4, Riga, Latvia, LV-1019,  Valnu street 2, Riga, Latvia, LV-1050, 

 telephone: (+371)67100601, fax: (+371)67112679,  telephone: (+371)67225155, fax: (+371)67221006,   

 e-mail: info@bsa.edu.lv  e-mail: diplomi@aic.lv 
 
7. CERTFICATION OF THE SUPPLEMENT 

7.1. Date: 23.02.2011 

7.2. Signature: I.Markina  ________________________ 

7.3. Capacity: Study programme director 

7.4. Official stamp or seal: 

8. INFORMATION ON THE NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM 
See the Appendix 
 

 
 
 



        

Pielikums 3. 
 
 
Baltijas Starptautiskās akadēmijas 
profesionālās bakalaura studiju programmas  
„Kult ūras vadība” 
darba devēju aptauja 
 

 
Ļoti cienījamā kundze! Augsti godātais kungs! 

 
 

Pašlaik Jūsu organizācijā strādā ____________________, kurš/kura ir beigusi profesionālo 
bakalaura programmu „Kultūras vadība” Baltijas Starptautiskajā akadēmija. Lai pilnveidotu 
mūsu studiju programmu un paaugstinātu izglītības kvalitāti, mums ir svarīgi zināt Jūsu kā darba 
devēja viedokli par mūsu absolventu profesionālo sagatavotību.  

Lūdzam Jūs raksturot Jūsu darbinieces (darbinieka) ____________________ profesionālo 
kompetenci, atbildot uz šādiem jautājumiem: 
 
1. Firmas / iestādes  nosaukums un tās darbības joma: 
______________________________________________ 
 
2. Darbinieces (darbinieka) amats/ realizējama projekta nosaukums: 
______________________________________________ 
 
3. Darbinieces (darbinieka) stāžs / nodarbinātības laiks Jūsu organizācijā: 
______________________________________________ 
 
4. Novērtējiet, lūdzu, darbinieces (darbinieka) profesionālo zināšanu un prasmju līmeni atbilstoši 
iestādes / projekta prasībām (1 – zemākais, 5 – augstākais vērtējums): 
 
1 2 3 4 5 
 
5. Novērtējiet, lūdzu, darbinieces (darbinieka) profesionālās sociālās kompetences līmeni 
(prasme komunicēt, sadarboties komandā, emocionālā līdzsvarotība utt.)  
(1 – zemākais, 5 – augstākais vērtējums): 
 
1 2 3 4 5 
 
6. Kā Jūs vērtējat darbinieces (darbinieka) patstāvību, spēju tikt galā ar izvirzīto uzdevumu?   
___________________________________________ 
___________________________________________ 
 
7. Jūsu ieteikumi studiju programmas  “Kultūras vadība” izglītības kvalitātes uzlabošanai: 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
 
 

Pateicamies Jums par sadarbību! 
Ar cieņu, 
BSA Kultūras vadības programmas direktore 
doc. Irina Markina 



        

Pielikums 4. 
 
Baltijas Starptautiskās akadēmijas 
profesionālās bakalaura studiju programmas  
„Kult ūras vadība” 
absolventu anketa 

 
Cienījamās absolventes un godājamie absolventi! 

 
Šīs aptaujas mērķis ir izglītības kvalitātes paaugstināšana BSA Kultūras vadības programmā. Jūsu 

atbildes palīdzēs mums pilnveidot studiju programmu un uzlabot pasniegšanas kvalitāti programmā. 
 

Lūdzam Jūs atbildēt uz šādiem jautājumiem: 
 

1. Jūsu vārds, uzvārds: 
 
2. Kurā gadā Jūs beidzāt bakalaura studijas BSA? 
 
3. Jūsu pašreizējā darbavieta (studiju vieta), ieņemamais amats:  

 
4. Vai Jūs piedalāties (vai piedalījāties) projektu izstrādāšanā un īstenošanā?  

• pastāvīgi 
• bieži 
• tikai dažas reizes 
• nepiedalos 

 
5. Kādi ir Jūsu pienākumi projektos? (Iespējami vairāki atbilžu varianti) 

• projekta vadītājs 
• projekta koordinators 
• projekta komandas dalībnieks 

 
6. Kāda veida projektos Jūs piedalāties (kādās jomās)? Lūdzu, norādiet trīs, Jūsuprāt, nozīmīgākos 
projektus.  
________________ 
________________ 
________________ 

 
7. Novērtējiet savas “Kultūras vadība” studiju programmā apgūtas zināšanas  
(1 – zemākais, 5 – augstākais vērtējums): 

 
• Kultūras jomā: 

1 2 3 4 5 
 

• Ekonomikas jomā: 
1 2 3 4 5 
 

• Sociālajā jomā (komunikācijas teorija, saskarsmes psiholoģija un tml.): 
1 2 3 4 5 
 

• Kultūrpolitikas un likumdošanas jomā: 
1 2 3 4 5 
 

• Kādu zināšanu Jums pietrūka pēc programmas absolvēšanas? 
________________ 

 
 



        

8. Novērtējiet savas “Kultūras vadība” studiju programmā apgūtas profesionālās prasmes un iemaņas 
(1 – zemākais, 5 – augstākais vērtējums): 

 
• Prasme iniciēt, izstrādāt un vadīt kultūras projektus: 

1 2 3 4 5 
 

• Prasme profesionāli pamatoti izvērtēt situāciju un pieņemt optimālus lēmumus: 
1 2 3 4 5 
 

• Prasme strādāt komandā, komunicēt ar partneriem: 
1 2 3 4 5 
 

• Kuras no studiju laikā apgūtajām profesionālajām prasmēm Jūs visbiežāk izmantojat darbā? 
________________ 
_________________ 

 
 
• Kādu profesionālo iemaņu Jums pietrūka pēc programmas absolvēšanas? 

________________ 
________________ 

 
 

9. Kādas studiju laikā apgūtas profesionālas prasmes un zināšanas  Jums noderēja visvairāk? 
________________ 
________________ 

 
10. Kā Jūs pilnveidojiet savas profesionālās prasmes? (Iespējami vairāki atbilžu varianti) 
 

• Piedalos konferencēs, semināros, citos līdzīgos pasākumos  
(lūdzu, norādiet 2 – 3 pasākumus, kuros Jūs piedalījāties pēdējos 5 gados) 
__________________________________________________________ 

• Apmeklēju kvalifikācijas celšanas kursus 
• Esmu veikusi (-is) stažēšanās ārzemēs  

       (lūdzu, norādiet, kurā valstī un kādā iestādē)  
________________________________________________ 

• Turpināju studijas maģistrantūrā  
(lūdzu, norādiet mācību iestādi, kurā Jūs studējiet vai kuru esat pabeigusi (-is)) 
________________________________________ 

 
11. Novērtējiet, lūdzu, pasniegšanas līmeni “Kultūras vadība” studiju programmā 
(1 – zemākais, 5 – augstākais vērtējums): 

 
• Humanitārā bloka kursu pasniegšanas līmenis:   

1 2 3 4 5 
 

• Ekonomikas, vadības teorijas un tirgzinību cikla kursu pasniegšanas līmenis: 
1 2 3 4 5 
 

• Lietišķo un profesionālo kursu (pasākumu organizācija, galeriju darbības pamati utt.) 
pasniegšanas līmenis: 

1 2 3 4 5 
 

 
12. Novērtējiet augstskolas studiju programmu kopumā, atzīmējiet pozitīvo tajā un trūkumus: 
_________________________ 
_________________________ 



        

 
13. Jūsu ieteikumi programmai: 
_________________________ 
_________________________ 

 
Sirsnīgs paldies Jums  par sadarbību! 

 
 

Ar cieņu, 
BSA Kultūras vadības programmas direktore                                            Doc. Irina Markina         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        

Pielikums 5. 
 
 

BSA 
Kult ūras vadības programmas docētāju 

zinātniskās publikācijas 
 
 
 

 

 



        

 
BSA 

Kult ūras vadības programmas mācībspēku 
Zinātniskās publikācijas 

 
I ļja Boļšakovs 
 
Mūsdienu filozofijas pamati. Lekciju kursa konspekts un kontroljautājumi (sad. ar V.Ņikiforovs) 
BKI, 2006. 
 
Grāmatas, ētika, grāmata par ētiku, Almanahs “Filosofija”5, FSI, 2006. 
Loģika, Lekciju kursa konspekts un kontroluzdevumi neklātienes un tālmācības studentiem (sad. 
ar V.Ņikiforovs), BKI, BSA, 2006. 
 
Loģika, Lekciju kursa konspekts un kontroluzdevumi neklātienes un tālmācības studentiem, (sad. 
ar V.Ņikiforovs)  Otrais papildinātais izdevums. BKI, BSA, 2008. 
Vides ētikas teoloģiskais traktējums katoliskajā morāles filozofija. Filozofiskās idejas Latvijā, 
Eiropas vērtības un latviska identitāte. Raksti. Pirmā grāmata. FSI, 2008. 
 
Ētisko jautājumu aktualitāte SA studentiem. CommunicatoR ½, 2009 
Dabiskā likuma teorija neotomismā: Žaka Maritēna interpretācija. Международный сборник 
научных трудов. Том 9. БМА, 2009. 
 
Tiesību filozofijas pamati (tulkojums un redakcija) Lekciju kursa konspekts un kontroles 
uzdevumi neklātienes apmācībai un tālmācībai. V. un Ņ. Ņikiforovi, BSA, 2007. 
 
Oksana Fiļina 
 
О. Филина.  К вопросу об использовании опорного конспекта на уроке литературы// 
Фестиваль педагогических идей "Открытый урок". 2006. - Available at: 
http://festival.1september.ru/index.php?numb_artic=310949 
 
О. Филина, M. Гаврилина.  Основные тенденции в освоении русского языка и литературы 
в школах национальных меньшинств Латвии // Международная научно-практическая 
конференция по проблемам преподавания русского языка и литературы в странах  Балтии 
(Сборник научно-методических материалов). – Спб.: Филологический факультет СпбГУ, 
2006, 74. – 79. lpp. 
 
О. Филина, M. Гаврилина. Культурологические тексты и  развитие этнической 
идентичности учащихся диаспоры // Русский язык как иностранный: Теория. 
Исследования. Практика. Выпуск IX. СПб., «Сударыня», 2007, 77.-83. lpp. 
 
О. Филина, M. Гаврилина. Диалог с текстом на занятиях по русскому языку и литературе в 
условиях диаспоры // Мир русского слова и русское слово в мире. Методика преподавания 
русского языка (родного, неродного, иностранного). - Т. 6(1) – Bulgaria, Heron Press Sofija, 
2007. - C. 234-241. 
 
О. Филина, M. Гаврилина. Диалог языков и культур на занятиях по русскому языку и 
литературе в условиях диаспоры ⁄ Мова: Науково-теоретичний часописз мовознавства. № 
11. – Одеса: Асторопринт, 2007. С. 62-67. 
 



        

 O. Fiļina. Didactic Materials For Students As Meaning Of Educational Quality Improvement / 
“Problems Of Education In The 21st Century”. Pec 2008; 7(7):162-168. ICID: 863780. 
 
О. Филина, M. Гаврилина. Внутрикультурный и межкультурный диалог в учебниках 
русского языка и литературы Латвии (тезисы). – М.,2008. С.25-26. 
Филина О. Л. Преподавание русской литературы в контексте русской картины мира 
(тезисы).- М., 2009. С.358. http://www.philol.msu.ru/~slavmir2009/data/11.pdf 
 
Филина О., Гаврилина. К вопросу о созданииучебниковрусскогоязыка и литературы в 
диаспоре /  Problemsofeducationinthe 21 Century, ISSN 1822-7864. Volume 18, 2009. 
Education: GeneralIssues. ScieticMethodicalCenter “ ScientiaEducologica”, Lithuania.  P. 167-
177. 
 
Филина О. Л., Гаврилина М. А. Развитие у школьников умения  работать с информацией в 
процессе освоения родного языка и  литературы в диаспоре // Слово есть Дело: 
Юбилейный сборник научных трудов в честь профессора И. П. Лысаковой. Т 2. - СПб.: 
«Сударыня», 2010. C. 314-319. 
 
Филина О. Л. Формирование культурной  идентичности в процессе освоения литературы в 
диаспоре / Инновации и традиции в современном образовании / Старый Оскол, 2010. C. 
336-344. ISBN 978-5-70-0185-8 
 
Armens Gabrieljans 
 
Criminological Aspect of Murder Based on a Motive of Compassion (Euthanasia) // RSU 2011. 
gada zinātniskā konference. Tēzes. Rīga, 2011. 
 
Euthanasia as a legal and social problem // BPMA 2010. gada zinātniskie raksti. 1. daļa,  
Psiholoģijas, biznesa un sabiedrības sociālās sfēras aktuālās problēmas: teorija un prakse. R., 
2010. 
 
The modern euthanasia movement and legal challenges // RSU 2010. gada zinātniskā 
konference. Drošības nostiprināšana krīzes apstākļos: jauni izaicinājumi un  netradicionālas 
pieejas. Tēzes. Rīga, 2010. 
 
Eitanāzija un galvenās cilvēktiesības // Baltijas juridiskais žurnāls, Nr. 1 (15) 2009  
 
Eitanāzija kā sociāli-tiesiskā problēma // Psiholoģijas, biznesa un sociālā darba perspektīvas un 
iespējas mūsdienīgā Eiropā. 2009. 
 
Pārnacionālo juridisko personu tiesiskā noregulējuma tendences Eiropas Savienības likumdošanā 
// RSU 2009. gada zinātniskā konference. Tēzes. R., 2009.  
 
Integrācijas procesi Eiropas Savienības likumdošanā korporatīvo tiesību jomā // 
Международный сборник научных трудов. Том 9. БМА, 2009. 
 

Marina Gunare 
 
Creating a Cultural Event in the Marketing of Tourist areas // Материалы международной 
научно-практической конференции «Современная региональная политика: отечественный 
и зарубежный опыт и перспективы». Казань, 2010. C. 140 – 148.  
 



        

Креативность как неотъемлемая часть экономического развития туристических 
территорий в условиях глобализации // Материалы научной конференции Академия 
Подляска, Седльце, Польша. 2010. C. 197 - 213. 
 
 «Другое» как категория имиджа в территориальном маркетинге» (Тезисы) // Материалы 
Международной научно-практической конференции «Экономический рост Республики 
Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость». Минск. 2010. C.173. 
 
Баранов С. И., Васильева Е. В., Воробьева Е. В., Гунаре М. Л. ИДВ/MICE. Опытное 
проектирование: Хрестоматия. СПб.: Паблик Про, 2009. 254 с. 
 
Трансформация фантазии в реальность, или как литературные герои становятся брендами 
(Тезисы) // Сборник материалов международного научно-практического семинара 
«Многообразие культур: от прошлого к будущему». – Рига, 2009. С. 97 – 109. 
 
Роль маркетинга достопримечательностей в формировании туристской специализации 
региона // 11. starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība un kultūra: Sociālā partnerība un 
dialogs”. Liepāja, 2009. 622 – 628. lpp. 
 
 “M.I.C.E. – Индустрия деловых встреч». Учебное пособие. СПб.: Паблик Про, 2009. 160 с. 
 
Особенности подготовки специалистов в области делового туризма в Латвии (Тезисы) // 
The Third international, scientific-practical conference “Business, Studies and Me”.  Šiauliai, 
2009. С. 45-47. 
. 
Education and Manpower Training for the MICE Industry // Inter-higher school scientific and 
educational conference “Actual Problems of Education”. Rīga, 2009. P. 19. 
 
Sociālā atbildība kā kompānijas stratēģiskās vadības sastāvdaļa ilgtermiņa attīstības 
nodrošināšanai  // Psiholoģija, bizness un sabiedrības sociālā sfēra: mūsdienu aktuālās 
problēmas. Rīga, 2008. 132 - 144. lpp. 
 
Students’ and Teachers Mobility Problems in the Frameworks of Bologna Process: Experience 
and Prospective // International Conference:  European Higher Education Space: The Present 
State, Issues, Prospective. Riga, 2008. 
 
Mārketinga komunikāciju īpatnības musulmaņu vidē  // Psiholoģijas, biznesa un sabiedrības 
sociālās sfēras aktuālās problēmas: teorija un prakse. Rīga, 2007. 122 - 133. lpp. 
 
Ландшафтная архитектура при создании имиджа территории // Communicator. Academic 
library.  Rīga, BSA, 2007. 54 – 66. lpp. 
 
Кросс-культурная компетентность менеджера в условиях единого европейского 
пространства // Материалы международной научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы современного общества». Набережные Челны, 2007. C. 45 – 47. 
 
Кросс-культурный аспект подготовки переводчиков // Материалы научно-практической 
конференции «Дни русского языка в Латвии». М.: МГУ, 2007. C. 19 – 24. 
 
Маркетинговые технологии  продвижения товаров и услуг // Материалы VIII 
международной научно-практической конференции «Теория и практика менеджмента и 
маркетинга». Минск: ООО «Мэджик Бук», 2007. C.  68-69. 



        

Lekciju kursa konspekts „Reklāmas principi”. Rīga, BSA, 2007. 99 lpp. 
 
Metodiskais līdzeklis:  
Гунаре М., Маркина И.  Толковый словарь актуальных социокультурных терминов. Рига: 
БМА, 2007. 299 c. 
 
Роль курса «Кросс-культурная коммуникация» в подготовке современного специалиста // 
Тезисы для Межвузовской научно-практической и учебно-методической конференции 
«Актуальные проблемы образования»». Рига, Институт транспорта и связи, 2007, c. 62 -
64. 
 
Рекомендации по решению и написанию кейс-стади // Юридический журнал. - 2006. -  № 
1 (8). – c. 67 – 70. 
 
Опыт Украины в реализации программ территориального маркетинга // Материалы 3-ей 
международной конференции «Культурное наследие украинцев стран Балтии в контексте 
общественной интеграции». Рига,  RSEBAA, 2006. c. 38 – 42. 
 
Социальная ответственность как стратегия развития организации в конкурентной среде //  
Тезисы для Международной научно-практической конференции «Психология, бизнес и 
социальная сфера общества:  актуальные проблемы современности». Рига: 2006. C. 92-93. 
 
Методико-дидактические особенности межкультурного обучения // Тезисы для 
Международной научной конференции «Образование в условиях социальных изменений».  
Даугавпилс, 2006. 
 
Кризисная коммуникация в учебном процессе: кросс-культурный аспект. - БРИ  LED I 
(Латвия - равноправие в разнообразии I). Цикл семинаров для учителей. Электронный 
сборник публикаций. 
 
Роль музеев в маркетинге территорий // Материалы Международной научно-
практической конференции «Предпринимательская культура в транзитивном обществе». 
Рига, 2006. C. 187 – 191. 
 
Корпоративные музеи как эффективный инструмент ПР // Материалы Международной 
научно-практической конференции «Предпринимательская культура в транзитивном 
обществе». Рига, 2006. C. 63 – 73. 
 
Методика преподавания в билингвальной студенческой аудитории // Тезисы для 
Межвузовской научно-практической и учебно-методической конференции «Актуальные 
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I ļja Boļšakovs 
 

2005.g,  
2-3. 05.                               

International Conference “Baltic States Between East and Weast”, Vilnius              

2005.g.  
24.05. 

Letonikas I kongress, Rīga 

2007. 
5-6.10. 

Международная конференция «Онтология встречи», Рига 

2007. 
30-31.10. 

Letonikas II kongress, Rīga 

2007. 
3.12. 

Italian –Latvian philosophy seminar “Contemporary philosophy and european 
values”, Rome 

16-17.11.2010 3. International Conference “Cultural Diversity:Cultural Heritage and Tourism 
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процессе освоения русского (родного) языка и литературы /Referāts. 
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 2006.   
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включения школьников диалог культур/ Referāts. 
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литературы в странах  Балтии». St.-Peterburga. St.-Peterburgas Universitāte. Основные 
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2008 
   

«Инновационный подход к преподаванию педагогики студентам непедагогических 
специальностей БМА». Baltijas Starptautiskā akadēmija, Rīga, Latvija.  
 

20.02- 
20.03. 
2010. 

Международная интернет-конференция «Инновации и традиции в 
современном образовании».Старый Оскол. Реферат «Формирование культурной  
идентичности в процессе освоения литературы в диаспоре». 

 
 10.04. 
 2010. 

Научно-практический семинар «Первые Инфантьевские чтения». Реферат 
«Межкультурный диалог в учебниках литературы в диаспоре». Baltijas Starptautiskā 
akadēmija, Rīga, Latvija.  
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2010. 
  

XIII Международная научная конференция «РУСИСТИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ». 
Реферат «Преподавание русской литературы в контексте русской картины мира». 
Baltijas Starptautiskā akadēmija, Rīga, Latvija.  
 

16-17. 
11. 2010. 
  

III международная научно-практическая конференция «Многообразие культур: 
культурное наследие и туристические территории». Реферат «Культурная 
идентичность как педагогическая проблема». Baltijas Starptautiskā akadēmija, Rīga, 
Latvija.  
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2010. g. 16. -17.  
novembrī 3. Starptautiskā zinātniskā konference Kultūru daudzveidība: kultūras mantojums 
un tūrisma teritorijas. Ziņojums «Малые города – жизнь или забвение?». Rīga, Latvija. 
 
2010.g. 15.oktobrī VI konference «Индустрия конгрессов и делового туризма: опыт регионов 
России и зарубежных стран». Ziņojums «Информационный портал www.liveriga.com и его роль в 
развитии делового туризма в Латвии». Sanktpēterburga. 
 
2010.g. 7-9. oktobr ī 13. Starptautiskā zinātniskā konference «РУСИСТИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ». 
Ziņojums «Использование речевых средств для продвижения туристических объектов». Rīga, BSA. 
 
2010.g. augusts EUKO 2010 The 10th Conference on European Business Communication / 
Europäische Wirtschaftskommunikation, School of Business Administration Turiba, Ziņojums 
“Impressions as an intent in the industry of business communication”. Rīga, Latvija. 
 
2010. g. jūnijs  Starptautiskā zinātniskā konference «Модернизация управления и 
администрации в северовосточных странах Европейского Союза». Ziņojums «Культурные события 
как инструмент привлечения потребителей», WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACYJNO –
SPOŁECZNA, Varšava , Polija. 
 
2010. g. jūnijs Starptautiskā zinātniskā konference «Экономическая модернизация стран 
Балтийского моря. Опыт первого десятилетия». Ziņojums «Креативность как неотъемлемая часть 
экономического развития туристических территорий в условиях глобализации». Akademia 
Podlaska, Sedlce, Polija. 
 
2010 .g.  aprīlis    Starptautiskā zinātniskā konference «Инфантьевские чтения». Ziņojums 
«Мультикультурная коммуникация в подготовке специалистов в области туристического и 
гостиничного бизнеса». Rīga, Latvija. 
 
2010.g. aprīlis. Starptautiskais teorētiskais seminārs «Гламур» и «гламурность» как образы 
актуальной культуры». Ziņojums «Гламурный туризм –явление нового времени?» Rīga, Latvija. 
 
2009.g.  maijs   Конференция по международному проекту JEP_27137_2006 EU-Tempus 
Baltic MICE-Tourism Training Center. 



        

 
2009.g. februāris The Third international, scientific-practical conference “Business, Studies and 
Me”. Šiauliai, Lietuva. 
 
2009.g. februāris Inter-higher school scientific and educational conference “Actual Problems of 
Education”. – Rīga, 2009. TSI. 
 
2008.g. decembris Бизнес-форум конгрессно-выставочной индустрии «Выставочный Санкт-
Петербург -2008». Руководитель круглого стола «Управление впечатлениями в конгрессно-
выставочной деятельности» 
 
2008.g.  maijs Starptautiskā zinātniski-praktiskā konference «Экономический рост республики 
Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость». Ziņojums “Маркетинг туристических 
дестинаций».  Minska. 
 
2008.g. maijs   Starptautiskais zinātniski praktiskais seminārs „Kultūru daudzveidība: no pagātnes 
uz nākotni”. Ziņojums „Пространство вымысла, или Прогулки со старыми знакомыми”. Rīga. 
 
2008.g.  maijs Starptautiskā zinātniski-praktiskā konference «European Higher Education Space:  
The Present State, Issues, Prospective». Ziņojums „Students’ and Teachers Mobility Problems in the 
Frameworks of Bologna Process: Experience and Prospective”. Rīga. 
 
2008.g. aprīlis Starptautiskā zinātniskā konference „Psiholoģijas, biznesa un sabiedrības sociālās 
sfēras aktuālās problēmas: teorija un prakse”.Rīga. 
 
2008.g. aprīlis 11. starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība un kultūra: Sociālā partnerība 
un dialogs”. Ziņojums  „Роль маркетинга достопримечательностей в формировании туристской 
специализации региона”. Liepāja. 
 
2008.g. aprīlis Starptautiskā zinātniski-praktiskā konference „Daugavpils cietoksnis. Vēsture. 
Šodiena. Nākotne.” Ziņojums „Fortifikācijas būvju izmantošana tūrisma teritoriju veidošana”. 
Daugavpils. 
 
2007.g.aprīlis   Seminārs „Teritoriju mārketings pasaulē un Latvija: problēmas un realitāte, 
perspektīvas”. Rīga, BSA. 
 
2007.g.februāris Starpaugstskolu zinātniski-praktiskā un mācību metodiskā konference „Mūsdienu 
izglītības problēmas”, Rīga, TSI. 
 
2006.g.decembris 3. Starptautiskā konference „Baltijas valstu ukraiņu kultūras mantojums 
sabiedrības integrācijas kontekstā”, Rīga. 
 
2006.g.augusts 1. Krievijas Kultūrologu kongress A.Hercena Krievijas Valsts pedagoģiskajā 
universitātē Sankt- Pēterburgā  
 
2006.g.aprīlis Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Uzņēmējdarbības kultūra 
tranzitīvajā sabiedrībā”. Sekcijas „Starpkultūru biznesa aspekti” moderātore. 
 
2006.g.februāris Starpaugstskolu zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference „Aktuālās 
izglītības problēmas”, Rīga. 
 
2005. g. maijs Starptautiskā zinātniski praktiskā konference «Privātbizness Baltijas valstīs – 
pirmais gads ES». Rīga. 
 
 
 
 



        

Svetlana Hajenko 
 
2011.  Starptautiskais teorētiskais seminārs “Tradīcija posttradicionālā sabiedrībā” (BSA, 
Harkovas Nacionālā universitāte; Rīga, Latvija) 
 
2011.  Zinātniski praktiskās konferences  “Galerija un galeristi” organizatore un 
moderatore. (BSA, Rīgas mākslas galeriju pārstāvji, Rīga, Latvija) 
 
2010.               Starptautiskais teorētiskais seminārs «Гламур» и «гламурность» как образы 
актуальной культуры». BSA, Rīga, Latvija. 
 
2008.  Starptautiskais zinātniski praktiskais seminārs “Kultūru daudzveidība: no pagātnes 
uz nākotni”, apaļā galda diskusiju dalībniece (Latvijas Akadēmiskā bibliotēka, BSA, Harkovas 
Nacionālā universitāte; Rīga, Latvija) 
 
2008.           Starpnozaru zinātniski praktiska konference „Pilsētas vide: vizuālie teli un 
jutekliskā ainava”  (BSA sadarbībā ar Kazaņas Valsts Kultūras un mākslu universitāti). Rīga, 
Latvija.  
  
Boriss Heimanis 
 

Starptautiskā zinātniski – praktiskā konference „ Privātbizness Baltijas valstīs – pirmais gads 
ES”, Rīga, 2005; 

 
Zinātniski praktiskā konference „Cilvēka faktors mazā un vidējā biznesā”. Latvijas 
sīkuzņēmēju asociācija, Latvijas biznesa koledža. Rīga, 2006. 

 
Juridiskās koledžas zinātniskā un pētnieciskā konference „Mūsdienu juridiskās, komerczinību 
un cilvēkresursu vadības problēmas”. Rīga, 2006; 

 
International conference ‘Third year within the European Union” Latvian Academy of Science, 
Mykolas Romeris University, College of Law. Riga, 2007; 

 
Juridiskās koledžas zinātniskā un pētnieciskā konference: „Mūsdienu juridiskās, komerczinību 
un cilvēkresursu vadības problēmas”. Rīga, 2008; 

 
International conference „Fifth year as European Union Members States” Latvian Academy of 
Science, Mykolas Romeris University, College of Law. Riga, 2009.  

 
Jeļena Jurčenko 
 
21.-22.08.2009.g., Rīga,   IATEFL un  LATE (LAVSA)  konference „The 21st Century ELT 
Classroom – What is the Status Quo?” 
24.-25.08.2007.g., Rīga,   IATEFL un LATE (LAVSA)  konference „Evaluating Successful 
Practices” 
18.-20.08.2006.g., Rīga,   IATEFL un LATE (LAVSA) konference „Exploring the Relationship: 
Learning, Teaching and Assessment” 
08.06.2005.g., Rīga,   Longman Tertiary Level  konference „The History of Innovation: Meeting 
the Needs of Today and Tomorrow” 
20.-22.08.2004.g., Rīga,   the 4th Baltic IATEFL and LATE 12-Year Anniversary 
Conference„English in the New Europe: Exlporing the Changing Nature of the Teaching and 
Learning English in a Wider European Context” 



        

 
Vsevolods Kačans 
 
2007 Starptautiskā konference “Studējošo pašpārvaldes problēmas. Eiropas pieredze”. Jalta, 
Ukraina. 
2004. gada 21,22.10  Daugavpils Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Eiropa. Karjera. 
Laiks. Iespējas”. Sociālo zinātņu sekcijas moderators.   
 
Tatjana Kuzmina 
 

2011. BSA Starptautiskā zinātniski-praktiskā konference “Kultūru daudzveidība: grāmata 
sociālajā kontekstā”.   

2011. Starptautiskais teorētiskais seminārs “Tradīcijas posttradicionālā kultūrā”  
2010. VISC, LU konference “Nacionālā identitāte kultūras globalizācijas kontekstā” 
2010. BSA Starptautiskā zinātniski-praktiskā konference “Kultūru daudzveidība: kultūras 

mantojums un tūrisma teritorija”.   
2010. RSU 9. zinātniskā konference 
2010. Liepājas universitātes 13. starptautiskā zinātniskā konference “Sabiedrība un kultūra: 

haoss un harmonija” 
2010. Sankt-Pēterburgas Ekonomikas un Finansu universitāte. “Starpetniskās attiecības 

studentu vidē un to risinājumu veidi” 
2009. V. Karazina Harkovas Nacionālā universitāte. Starptautiskais zinātniski-praktiskais 

seminārs “Kultūru daudzveidība: neoklasika un kontrkultūra: laika izaicinājums un 
eiropejiskās civilizācijas” 

2009. LU Starptautiskā konference “Eiropas patība – vēsture, kultūra un politiskā identitāte” 
2009. Liepājas universitātes 12. starptautiskā zinātniskā konference “Sabiedrība un kultūra: 

citādība un mazākuma intereses” 
2009. Liepājas universitātes 9. starptautiskā zinātniski metodiskā konference “Cilvēks un 

vide” 
2009. BSA Starpaugstskolu teorētiski praktiskais seminārs “Kvalitātes kompetences – 

koncepcija un studiju procesa organizācija” 
2009. Starptautiskā zinātniskā konference “Sociālās sfēras aktivitātes mūsdienu sabiedrībā” 
2009. BSA zinātniski praktiskais seminārs “Pilsēta: vizuālie tēli un jutekliskā vide” 
2008. Liepājas universitāte 11. starptautiskā zinātniskā konference “Sabiedrība un kultūra: 

sociālā partnerība un dialogs” 
2008. RSU 7. zinātniskā konference 
2008. BSA Starptautiskā zinātniskā konference “Eiropas augstākās izglītības telpa: esošais, 

problēmas, perspektīvas”.   
2008. Sanktpēterburga. Starptautiskā zinātniskā konference “Jaunatnes problēmas. 

Savstarpējā atkarība: jaunatne, sabiedrība, morāle, kultūra. Jaunās simtgades 
izaicinājumi” 

2005. BKI Starptautiskā zinātniski-prakstiskā konference “Privātais bizness Baltijas valstīs – 
pirmais gads ES” 

2005. BKI Starptautiskā zinātniskā konference “Valodu un kultūru mijiedarbība: krievu 
valoda jaunās Eiropas kultūras komunikatīvajā telpā” 

2002. BKI Starptautiskā zinātniski-praktiskā konference “Uzņēmējdarbības un tiesību 
zinātnes problēmas un attīstības ceļi XXI gadsimtā” 

2002. Sanktpēterburga. Starptautiskais zinātniski-praktiskais seminārs “Jaunākais augstskolu 
pedagoģikā un mūsdienu problēmsituācijas” 

 
 

 

 
 



        

Irina Markina 
 

2011. BSA Starptautiskā zinātniski-praktiskā konference “Kultūru daudzveidība: grāmata 
sociālajā kontekstā”.   

2011. Starptautiskais teorētiskais seminārs “Tradīcijas posttradicionālā kultūrā”  
2010. RSU 9. zinātniskā konference 
2010. Liepājas universitātes 13. starptautiskā zinātniskā konference “Sabiedrība un kultūra: 

haoss un harmonija” 
2010. Starptautiskais teorētiskais seminārs «Гламур» и «гламурность» как образы 

актуальной культуры». Rīga, Latvija. 
2009. V. Karazina Harkovas Nacionālā universitāte. Starptautiskais zinātniski-praktiskais 

seminārs “Kultūru daudzveidība: neoklasika un kontrkultūra: laika izaicinājums un 
eiropejiskās civilizācijas” 

2009. Liepājas universitātes 12. starptautiskā zinātniskā konference “Sabiedrība un kultūra: 
citādība un mazākuma intereses” 

2009. Liepājas universitātes 9. starptautiskā zinātniski metodiskā konference “Cilvēks un 
vide” 

2008. RSU 7. zinātniskā konference 
2008. BSA Starptautiskā zinātniskā konference “Eiropas augstākās izglītības telpa: esošais, 

problēmas, perspektīvas”.   
2005. BKI Starptautiskā zinātniskā konference “Valodu un kultūru mijiedarbība: krievu 

valoda jaunās Eiropas kultūras komunikatīvajā telpā” 
2002. BKI Starptautiskā zinātniski-praktiskā konference “Uzņēmējdarbības un tiesību 

zinātnes problēmas un attīstības ceļi XXI gadsimtā” 
 
 
 
Jānis Ivans Mihailovs 
 

2011 RPIVA, RSU Starptautiskā starpdisciplinārā zinātniskās konference “Krīze un tās 
pārvarēšanas iespējas” 
2010 RSU 3st International interdisciplinary scietific conference Society. Health. Welfare. 
2010 Starptautiskā zinātniskā konference „Partnerstwo i wspolpraca a kryzys gospodarczo-
spoleczny w Europie srodkowej i wschodniej” (Polija) 
2010 EQAVET pirmais ikgadējais forums (Madride) 
2010 LiepU 13. Starptautiskā zinātniskā konference “Sabiedrība un kultūra” 
2010 RSU starptautiskā zinātniskā konference “Drošības nostiprināšanas problēmas krīzes 
apstākļos: jauni izaicinājumi un netradicionālās pieejas” 
2010 RA Starptautiskā zinātniskā konference “Sabiedrība, integrācija, izglītība” 
2009 RPIVA 14. Starptautiskā kreativitātes konference “Kreativitāte individualitātes dzīves 
gaitā” 
2009 RSU starptautiskā zinātniskā konference “Drošības nostiprināšanas problēmas krīzes 
apstākļos” 
2009 7. Starptautiskā mākslu terapijas konference “Mūsdienu mākslu terapija – teorija un 
prakse” 
2009 LiepU 12. Starptautiskā zinātniskā konference “Sabiedrība un kultūra” 
2009 PA Starptautiskā zinātniski-praktiskā konference “Psiholoģijas, biznesa un sociālā darba 
perspektīvas un iespējas mūsdienīgā Eiropā”  

2009 RA Starptautiskā zinātniskā konference “Sabiedrība, integrācija, izglītība” 
2008 RALI konference “Reliģijas un politikas mijiedarbe mūsdienu Latvijā Eiropas kontekstā” 
2008 RSU 2.Starptautiskā starpdisciplinārā zinātniskā konference “Sabiedrība. Veselība. 
Labklājība” 



        

2008 LLU 4. Starptautiskā zinātniskā konference “New Dimensions in the development of 
Society” 
2008 6. Starptautiskā mākslu terapijas konference “Mūsdienu mākslu terapija – teorija un 
prakse” 
2008 BSA Starptautiskā zinātniskā konference “Европейское пространство высшего 
образования: состояние, проблемы, перспективы” 

               2008 LiepU 11. Starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība un kultūra” 
2008 Forums “eBaltics: Building effective partnership networks” 
2008 Bauskas pilsētas konference “Bērnu, vecāku, pedagogu tiesības, pienākumi, atbildība” 
2008 RA Starptautiskā zinātniskā konference “Sabiedrība, integrācija, izglītība” 
2008 VJIC konference “Skolas vides nozīme veiksmīga pedagoģiskā procesa nodrošināšanā” 

               2007 LMāA konference “Māksla un mākslinieciskie pētījumi” 
               2007 RPIVA 12. Starptautiskā kreativitātes konference “Kreativitāte kā personības īpašība” 
               2007 RSU Starptautiskā starpdisciplinārā zinātniskā konference “Sabiedrība. Veselība. 

Labklājība” 
               2007 II Letonikas kongress 

2007 Astrahaņas universitātes Starptautiskā zinātniskā konference “Межкультурная 
коммуникация: концепты и модели поведения” 

               2007 IZM konference “Dialogs un saskaņota rīcība izglītībā” 
2007 5. Starptautiskā mākslas terapijas konference “Integratīvā mākslas terapija – teorija un 
prakse” 
2007 LLU 3. Starptautiskā zinātniskā konference “New Dimensions in the development of 
Society” 
2007 LPA 10. Starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība un kultūra” 
2007 konference “Ceļojums ar Citādo. Subkultūras pilsētas vidē” (ĪUMSILS) 
2007 TSI konference “Mūsdienu izglītības problēmas” 
2006 PA Starptautiskā zinātniski-praktiskā konference „Psiholoģija, bizness un sabiedrības 
sociālā sfēra: mūsdienu aktuālās problēmas” 

              2006 DU Starptautiski zinātniskā konference „Izglītība sociālo pārmaiņu apstākļos”  
               2006 RSU ESF Starptautiskā akadēmiskā personāla konference „Atstumtība un nedrošība – 

riski un risinājumi” 
 
 
Nadežda Pazuhina 
 
3. Starptautiskā zinātniskā konference Kultūru daudzveidība: kultūras mantojums un tūrisma 
teritorijas (BSA, Latvijas Akadēmiskā bibliotēka, Rīga, Latvija, 2010.g.). Ziņojums „Neredzāmā 
pilsēta: pagātnes pēdas kā naratīva atgriešanas iespēja”. 
 
Starptautiskā zinātniskā konference „Nacionālās minoritātes un identitāte” (Čehijas Republikas 
Zinātņu akadēmijas Mūsdienu vēstures institūts, LU FSI, Prāga, Čehija, 2010.g.). Ziņojums „The 
“Native-History”(Rodnaya Starina) through the glimpse of Latvian Old believers: problems of 
cultural identity in poly-cultural milieu” 
 
Starptautiskā zinātniskā konference „Rīgas vecticībnieki: kultūrvēsturiskās pieredzes 250 gadi ” 
(LU FSI, Latvijas Vecticībnieku biedrība, Latvija, Rīga, 2010.g.); referāta tēma „Sekulārais un 
konfesionālais vecticībnieku kultūras praksēs: iekšējā poliloga problēmas”. 
 
13. starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība un kultūra: haoss un harmonija” (Liepājas 
Universitāte, Latvija , Liepāja, 2010.g.); referāta tēma „Reliģiskās identitātes rekonstrukcija 
sekularizētajā pasaulē: Latvijas vecticībnieku pieredze”. 
 



        

12. starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība un kultūra: Citādība un mazākuma intereses” 
(Liepājas Universitāte, Latvija , Liepāja, 2009.g.); referāta tēma „Cit ādība kā identitāte: Latvijas 
vecticībnieku kultūrsociālās prakses” 
 
Zinātniskā konference „Latvijas vecticībnieki pilsoniskajā sabiedrība” (LZA, Latvijas 
Vecticībnieku biedrība, Latvija, Rīga, 2008.g); referāta tēma „Latvijas vecticībnieku 
pašorganizācijas pieredze 1920.-1930.gados” 
 
Starptautiskā doktorantu konference „Heimat als Erfahrung und Entwurf” (Bohumas Rūras 
universitāte, Salcburgas Londrona universitāte, Austrija, Salcburga, 2007.g.); referāta tēma „Das 
Leben ohne Heimat: dogmatische und soziale Erfahrung der russissch-orthodoxen Altgläubigen 
in Lettland” („Dzīve bez dzimtenes: krievu vecticībnieku dogmatiskā un sociālā pieredze 
Latvijā”)  
 
Letonikas II kongress (Latvijas Zinātņu akadēmija, Rīga, Latvija, 2007.g.); referāta tēma 
„Tradīcijas saglabāšanas un aktualizācijas problēma Latvijas vecticībnieku kultūrā” . 
 
Pirmais Krievijas kulturoloģijas kongress (Первый Российский культурологический 
конгресс) (Sanktpēterburgas Valsts universitāte, A. Hercena vārdā nosauktā Krievijas Valsts 
Pedagoģijas universitāte, Krievijas Kulturoloģijas institūta Sanktpēterburgas nodaļa; 
Sanktpēterburga, Krievija, 2006. g.); referāta tēma «В поисках традиции: русские староверы 
в странах Балтии (опыт последнего десятилетия)» („Trad īcijas meklējumos: krievu 
vecticībnieki Baltijas valstīs (pēdējās desmitgades pieredze)”. 
 
Letonikas I kongress (Latvijas Zinātņu akadēmija, Rīga, Latvija, 2005.g.); referāta tēma 
„Tradīcijas saglabāšanas un aktualizācijas problēma Latvijas vecticībnieku kultūrā” . 
 
Starptautiskā konference “The Weakest Minorities: Reconstructing Europe of Local Cultures” 
(Vi ļņas Universitāte, Viļņa, Lietuva, 2005. g.); referāta tēma «Общественная деятельность 
латвийских староверов как путь к диалогу» („Latvijas vecticībnieku sociālās aktivitātes kā 
ceļš uz dialogu”). 
 
VII Starptautiskais Filozofijas un  kulturoloģijas kongress „Dynamics of values in contemporary 
culture: reflections on extreme&optimal conditions for cultural developement” (Krievijas 
Kulturoloģijas institūta Sanktpēterburgas nodaļa; Sanktpēterburga, Krievija, 2004. g.); referāta 
tēma «Прошлое как будущее: культура староверов в контексте актуальной культуры 
Латвии» (“Pagātne kā nākotne: vecticībnieku kultūra Latvijas aktuālās kultūras kontekstā”) . 
 
Starptautiskais doktorantu seminārs „Politische Systeme, Ideologien und kollektive Identitäten in 
Nordosteuropa im „kurzen” 20. Jahrhundert” (Lietuvas Vēstures institūts, Herdera Institūts; 
Vi ļņa, Lietuva, 2004. g.); referāta tēma “ Die Kultur der Altgläubigen in den 1920-en und 1930-
en Jahren im Kulturkontext Lettlands” („Vecticībnieku kultūra 1920.-1930. gados Latvijas 
kultūras kontekstā”) . 
 
Starptautiskā konference “Vecticība Latvijā: vēsturiskā pieredze, kultūra un mūsdienu 
sabiedriskie procesi.” (LZA, LU Socioloģijas un filozofijas institūts, Latvijas Vecticībnieku 
biedrība; Rīga, Latvija, 2004. g.); referāta tēma “Latvijas vecticībnieku kultūras tradīcijas 1920.-
30.gados”.  
 
 
 
 



        

Art ūrs Priedītis 
Абызовские чтения «На перекреске культур» - Русское общество Латвии, Рига, 2006, 1. 
XII  
Seminārs „Teritoriālā mārketinga perspektīvas” – Baltijas Starptautiskā akadēmija, Rīga, 
2007.g.5.IV 
Starpt. konference „Tilts Kuldīgai – tilts uz pasauli” – Latvijas institūts, Kuldīga, 2007, 12.-
13.IX 
Starpt.seminārs „PR tehnoloģijas teritoriālajā mārketingā” –Baltijas Starptautiskā akadēmija, 
Rīga, 2007, 21.-22.XI 
Starpt.konference „Latvija un Eiropa: reģionālās attīstības iespējas” – Baltijas Starptautiskā 
akadēmija, Daugavpils, 2008, 27.-28.III 
Seminārs „PR principi un ideāli sociālo koncepciju kontekstā” – Baltijas Starptautiskā 
akadēmija, Rīga, 2008, 19.XII 
 

Zoja Saveļjeva 
 
2005.g  „Privātbizness Baltijas valstīs – pirmais gads ES”. Starptautiska zinātniski-
praktiska konference. Ziņojumi: 1) Kursa „Projekta veidošanas tehnoloģija” struktūra. 
Metodiskais aspekts. 2) Iniciatīvais projekts kultūras tūrisma jomā. 
 
2005.g  „Взаимодействие языков и культур: русский язык в культурно-
коммуникативном пространстве Новой Европы”. Международная научная конференция. 
Государственный Институт русского языка им.А.С.Пушкина, Вильнюсский университет, 
БРИ. Ziņojums „Формирование навыков речевого общения в профессиональной сфере”.  
 
2007.g. „Актуальные проблемы профессиональной подготовки специалистов в 
транспортном вузе”. Международная научная конференция. Санкт-Петербург. Санкт-
Петербургский государственный университет водных коммуникаций. Ziņojums 
„Психологическое обоснование обучения аудированию”. 
 
2009.g. „Международная научная конференция посвященная 100-летию со дня 
рождения Л.В.Гришанина”. Санкт-Петербургский государственный университет водных 
коммуникаций. Ziņojums „Язык и коммуникация. Методический аспект”. 
 
2010.g. „Гуманитарное образование: традиции и новации”. РГПУ им. А.Герцена,  
С.-Петербург. Ziņojums „Мультилингвальное образование в Латвии”.  

- 
Natālija Sotikova 
 
2010.g. 02.-04.12.  Starptautiskā studentu zinātniski praktiskā konference «Глобальные и 
региональные коммуникации: настоящее и будущее». Sankt Pēterburga, Krievija.  
 
2010. g.16.-17.11. 3. Starptautiskā zinātniskā konference „Kultūru daudzveidība: kultūras 
mantojums un tūrisma teritorijas” 
 
2010. g. 20.-21.08. The 10th Conference on European Business Comminication. Local 
Aspects of European Business Communication. Ziņojums „The use of Experiential marketing 
tools for the target audience attraction in tourism”. Rīga, Turība, Latvija 
 
2010.g.19.-20. maijs  3. Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli 
„Экономический рост республики Беларусь: глобализация, инновационность, 
устойчивость” Minska, Baltkrievija. 
 



        

2009. g. 03.-05.12.  Starptautiskā studentu zinātniski praktiskā konference «Глобальные и 
региональные коммуникации: настоящее и будущее». Sankt Pēterburga, Krievija. 
 
2009.g. 05.-07.05  Konference  «M.I.C.E.-индустрия деловых встреч». Starptautiskais 
projekts Tempus Joint European Project Rīga, Latvija.  
 
2009. g. 22.10. Apaļais galds «Reģionālo ekonomiku transformācija Baltijas reģiona 
valstīs» BSA, Rīga, Latvija. 
 
2006.g.26.-27.04. Starptautiskā konference „Uzņēmējdarbības kultūra tranzitīvā sabiedrībā” 
Rīga, Latvija. 
 
2006.g. februār ī  Inter-higher school scientific and educational conference „Actual Problems 
of Education”. TSI, Rīga, Latvija 
 
 



        

Pielikums 7. 
 

 
 
 
 

BSA 
Kult ūras vadības programmas docētāju  CV  

 
 
 
 
 
 
 



        

CURRICULUM VITAE 
(dzīves gājums) 

 
PERSONAS DATI: 

Vārds, uzvārds: I ļja Boļšakovs 
 
 
IZGLĪTĪBA: 
 
Mācību iestāde: Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte 
Laiks:  no (mēnesis/gads) 
 līdz (mēnesis/gads) 

Septembris, 1997 
Jūnijs,  2001 

Iegūtais grāds(i) vai 
diploms(i): 

Humanitāro zinātņu bakalaurs 

 
 
Mācību iestāde: Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte 
Laiks:  no (mēnesis/gads) 
 līdz (mēnesis/gads) 

Septembris, 2001 
Jūnijs,  2003 

Iegūtais grāds(i) vai 
diploms(i): 

Humanitāro zinātņu maģistrs 

 
 

Mācību iestāde: 
Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte, 
doktorantūra 

Laiks:  no (mēnesis/gads) 
 līdz (mēnesis/gads) 

Oktobris, 2004 
Septembris, 2008 

Iegūtais grāds(i) vai 
diploms(i): 

- 

 
 
 
Zinātniskie grādi: 
 Humanitāro zinātņu bakalaurs  (filozofija) 
 Humanitāro zinātņu maģistrs  (filozofija) 
 
 
GALVEN ĀS PROFESIONĀLĀS ORIENTĀCIJAS SFĒRAS: 
Pieredze pedagoģiskajā darbā; 
Pieredze informācijas sagatavošanā un noformēšanā, publikāciju veidošanā. 
 
 
DARBA PIEREDZE: 
 
Laiks 2002-2006 
Vieta Rīga 
Iestāde Baltijas krievu institūts 
Amats Asistents, lektors 
Apraksts  
 
 
 
Laiks 2006-līdz šim brīdim 



        

Vieta Rīga 
Iestāde Baltijas Starptautiskā akadēmija 
Amats Lektors 
Apraksts  
 
 
Valodu prasme (kompetences atzīmes no 1 līdz 5, kur 1 ir augstākais vērtējums): 
 

Valoda Lasīšana Sarunāšanās Rakstīšana 
latviešu 1 1 2 
krievu 1 1 1 
angļu 2 2 3 

 
 

 
 
SAGATAVOTIE UN LASĀMIE STUDIJU KURSI: 
Kursa nosaukums                                             apjoms                         Programma 
Loģika 24 Sabiedriskās attiecības, Tieslietu zinātne, 

Kultūras vadība, Tūrisma un viesmīlības 
vadība, Datordizains 

Filozofija 24 Sabiedriskās attiecības, Tieslietu zinātne, 
Kultūras vadība, Tūrisma un viesmīlības 
vadība, Datordizains 

Vispārējā un tiesību filozofija 24 Tieslietu zinātne 
Ētika un biznesa ētika 24 Kultūras vadība, Tūrisma un viesmīlības  

vadība 
Ētika biznesā, PR prakse un sociāla atbildība 32 Sabiedriskās attiecības 
Organizācijas reputācija un korporatīva kultūra 32 Sabiedriskās attiecības 
 
 
 
 
 
Rīgā,  
12.10.2010. 



        

 
 

CURRICULUM VITAE 
(dzīves gājums) 

 
PERSONAS DATI: 

Vārds, uzvārds: Oksana Fiļina 
 
 
IZGLĪTĪBA: 
Mācību iestāde: Latvijas Universitāte, doktorantūra 
Laiks:  no (mēnesis/gads) 
 līdz (mēnesis/gads) 

09.1998. – 08.2001.    

Iegūtais grāds(i) vai diploms(i): Pedagoģijas doktore (Dr. paed.) 
 
 

Mācību iestāde: 
Latvijas Universitāte, 
Filoloģijas   fakultāte 

Laiks:  no (mēnesis/gads) 
 līdz (mēnesis/gads) 

09.1994. - 09.1996.   
 

Iegūtais grāds(i) vai diploms(i): 
Filoloģijas maģistre  
(Mag. philol.)  

 
 

Mācību iestāde: 
Latvijas Universitāte, Filoloģijas     fakultāte 
 

Laiks:  no (mēnesis/gads) 
 līdz (mēnesis/gads) 

1979. – 1984.                                 
 

Iegūtais grāds(i) vai diploms(i): Filoloģs, krievu valodas un literatūras pasniedzēja 
 
 
KVALIFIK ĀCIJAS CELŠANA: 
 
05. 2005. Rīgas skolotāju izglītības centrs un Starptautiskais Rēriha centrs, 

tālākizglītības kursi „Humāna un personiska pieeja bērniem mācību 
procesā” (Dr. psych. Š. Amonašvili; 35 stundas; apliecība Nr. 00-934). 
 

06.2006. Latvijas Universitātes profesionālo pilnveidošanas programma 
„Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide/Inovācijas augstākās 
izglītības sistēmā/Izglītības darba vadība (72 stundas; sertifikāts Nr. 
1183; 2006. g. 28. jūnijā) 
 

02.2011.  8 stundu kurss „Kā izmantot un integrēt E.de Bono CoRT radošuma 
metodilu mācību procesā” (Open Mind Management). 

 
 
 
Zinātniskie grādi: 
2001. Pedagoģijas doktore (Dr. paed.) 
1996. Filoloģijas maģistre  

(Mag. philol.) 



        

 
GALVEN ĀS PROFESIONĀLĀS ORIENTĀCIJAS SFĒRAS: 
Pasaules un krievu literatūra 
Pedagoģija 
Literatūras didaktika 
 
 
DARBA PIEREDZE: 
Pieredze pedagoģiskajā darbā 
Laiks Kopš 2007.   
Vieta Rīga 
Iestāde Baltijas Starptautiskaja akadēmija 
Amats asociētā profesore 

Apraksts 
Programmu izsradašana, lekciju lasīšāna, praktiskas nodarbības, 
semināru vadīšana,  
kursa darbu, bakalaura darbu vadīšana 

 
 
Laiks 2005.-2007.   
Vieta Rīga 
Iestāde Baltijas Starptautiskaja akadēmija 
Amats docente 

Apraksts 
Programmu izsradašana, lekciju lasīšāna, praktiskas nodarbības, 
semināru vadīšana,  
kursa darbu, bakalaura darbu vadīšana 

 
 
Laiks 2002. -2005 
Vieta Rīga 
Iestāde Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 
Amats docente 

Apraksts 
Programmu izstrādāšana, lekciju lasīšāna, praktiskas nodarbības, 
semināru vadīšana,  
kursa darbu, bakalaura darbu vadīšana 

 
 
Laiks 1994. – 2002. 
Vieta Rīga 
Iestāde Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 
Amats lektore 

Apraksts 
Programmu izstrādāšana, lekciju lasīšāna, praktiskas nodarbības, 
semināru vadīšana,  
kursa darbu, bakalaura darbu vadīšana 

 
 
Laiks 1986. – 1994 
Vieta Rīga 
Iestāde Rīgas Pedagoģijas skola 
Amats pasniedzēja 
Apraksts Lekciju lasīšāna, praktiskas nodarbības, semināru vadīšana 



        

 
Pieredze pedagogu tālākizglītības programmu izstrādē un vadīšana 
 
 
Laiks 2000. – 2008. 
Vieta Rīga 
Iestāde IZM ISEC 
Amats Programmas vadītāja 

Apraksts 

“Jaunā krievu literatūras mācību kompleksa pamatskolai  pamati”, „Krievu 
tautas pasaules atspoguļojums krievu valodā un literatūrā” . “Krievu 
literatūras standarta īstenojums pamatskolā“ (B1-9014130782). „Krievu 
valodas kā mācību valodas mācīšanas principi pamatskolā” (A2-
9014130780). 
 

 
 

Laiks 2005.-2009. 
Vieta Rīga 
Iestāde IZM ISEC 
Amats Programmas vadītāja 

Apraksts 

Horeogrāfijas un dejas skolotājiem (skolotāju kursu programmu 
izstrādāšana, lekciju un semināru vadība): „Horeogrāfijas un dejas mācību 
programmas veidošana un īstenošana bērniem attīstības posmā no 5 līdz 9 
gadiem, motivējot radošai darbībai kolektīvā (Līg. Nr. K 06-1). 
Horeogrāfijas un dejas skolotājiem (skolotāju kursu programmu 
izstrādāšana, lekciju un semināru vadība): „Horeogrāfijas un dejas mācību 
programmas veidošana un īstenošana bērniem attīstības posmā no 5 līdz 9 
gadiem, motivējot radošai darbībai kolektīvā. 14.01.2008; 27.10.2009 
 

 
Pieredze izdales materiālu izstrādē 
 
 
Laiks 2002.-2006. 
Vieta Rīga 
Iestāde Izdevniecība „Mācību grāmata” 
Amats Autore 

Apraksts 
Mācību grāmatu materiāla izstrāde; līg. Nr.: MG1/2002, MG1/2003, 
MG1/2004; MG3/2006; MG1/2004 

 
 
Laiks 2006. 
Vieta Rīga 
Iestāde BSA 
Amats Autore 

Apraksts  О.Л. Филина. Картины мира в мировой литературе. Сборник методических 
материалов для студентов программы «Управление культурой». 

 
 
Laiks 2008. 
Vieta Rīga 
Iestāde BSA 



        

Amats Autore 

Apraksts 
О. Л. Филина, В. Е. Никифоров. Основы педагогики. Курс-конспект лекций 
и контрольные задания для заочного и дистанционного обучения.- Рига: 
БМА, 2008. -119 с. ISBN 978-9984-763-79-8 

 
 
 
Valodu prasme (kompetences atzīmes no 1 līdz 5, kur 1 ir augstākais vērtējums): 

Valoda Lasīšana Sarunāšanās Rakstīšana 
Latviešu 1 1 1 
Angļu 1 2 2 

 
 
PROJEKTU PIEREDZE: 
 

14.12.2009- 
30.04.2010.  
 

IZM ISEC proekts „Mācību priekšmetu standartu un mācību 
programmas parauga pilnveide atbilstoši 7-11 gadīgu izglītojamo 
vecumposmam mācību priekšmeta „Mazākumtautības valoda”  
(Iepirkuma identifikācijas Nr. VISC 2009/53). 

22.10.2010 – 30.04.2011. IZM ISEC un Eiropas Sociālā fonda projekts „Vispārējās izglītības 
pedagogu tālākizglītība” (Iepirkuma identifikācijas Nr. VISC 2010/91 
ESF).  Vecākāis  eksperts. 

03.12.2010– 
30.05.2011. 
 

IZM ISEC proekts “Metodisko ieteikumu izstrāde pilnveidotā mācību 
satura īstenošanai atbilstoši izglītojamo vecumposmam”. iepirkuma 
identifikācijas Nr. VISC 2010/145. 

 
PAPILDUS INFORMĀCIJA: 
 
2010.gada  
17.novembrī 

IZM ISEC Sertifikāts Nr. 1500. VISEC ārštatata metodiķe 

 
 
 
SAGATAVOTIE UN LASĀMIE STUDIJU KURSI: 
Kursa nosaukums                                                    apjoms                         Programma 
Pedagoģijas pamati 
 A daļa, 1KP 

 

BSA bakalaura studiju 
programma 
 

Pasaules  literatūrās problēmas 
 
 

A daļa, 6KP 
 

BSA Kultūras vadības 
bakalaura studiju programmā 
 

Novitātes pasaules  literatūrā 
 

B daļa, 2KP 
 

BSA Kultūras vadības 
bakalaura studiju programmā 
 

Ievads Skandināvijas literatūrā 
 

B daļa, 2KP 
 

BSA Kultūras vadības 
bakalaura studiju programmā 
 

Krievu literatūra pasaules literatūras 
kontekstā 
 

Brīvās 
izvēles kursi, 
2KP 
 

BSA Kultūras vadības 
bakalaura studiju programmā 
 



        

Dzimtā valoda un tās mācību metodika A daļa, 3 KP  
 

Profesionālajā pamatizglītības 
skolotāja bakalaura studiju 
programmā (LU PPIC) 
 

Bērnu literatūra A daļa, 3 KP  
 

Profesionālajā pamatizglītības 
skolotāja bakalaura studiju 
programmā (LU PPIC) 
 

 
Rīgā,  
10.06.2011. 
 

Oksana  Fiļina 



        

CURRIKULUM VITAE 
 
Vārds, uzvārds  ARMEN GABRIELYAN 

                                        
Pamatdarbs 
Ievēlēts amatā  
Iecelts amatā 
adrese  
tālrunis 
 

BSA (BKI) 
Lektors (24.01.2006. BKI Senāta lēmums) 
Docenta v.i. (uz laiku līdz 28.09.2011.) 
Lomonosova 4, LV 1019, Rīga 
67100540 

Izglītība 
Mācību iestāde Beigšanas datums 

Iegūtā izglītība, 
pakāpe 

 RSU 
BSA 
BKI 
BKI 

No 2008 
2007 
2002 
2000 

Studijas doktorantūrā 
Maģistrantūra  
Maģistratūra,   
Augstākā 

Specialitāte 
Tiesību zinātnes (2000.) 

Kvalifik ācija 
grāds 

 
Jurists 
Uzņēmējdarbības vadība un administrēšanas un administrēšanas 
prof.maģistrs vadības zinātnē (2002) 
Prof.maģistrs civiltiesībās (2007.) 
 

Darba pieredze 
 

Laika periods 
 

Īzgīlt ības iestāde 
 

 
Amats 

 

pedagoģ. darbs 
 

2001. – pašlaik 
 

BSA (BKI) 

 

lektors 
 

Valodu  
zināšanas līmenis 

Krievu 
dzimtā 

Latviešu 
augstākā 

Angļu 
vidējais 

Papildinform ācija 
 

   

Akadēmiskie kursi: 
 

Cilvēktiesības. Starptautiskās publiskās tiesības.  
Ievads producenta darbā 



        

 
 
Profesionālā 
pilnveide 

 
 
Programma “Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide/Inovācijas 
augstākās izglītības sistēmā/Iizglītības darba vadība” LU, 2005. 

01.03.2011. 
 



        

Curriculum Vitae 
(dzīves gājums) 

 
PERSONAS DATI: 

Vārds, uzvārds: Larisa  Gaidarova 
 
Izglītība 1949-1954 
 Augstākā izglītība, filoloģija.  Mihaila Lomonosova MVU. Krievu 

valodas un literatūras specialitatē. 
Zinātniskie grādi un 
amati 

 1967. g. Pedagoģijas zinātņu kandidāta grāds PSRS AAK 

  1993. g. Pedagoģijas doktora zin. grāds LU 
  1970. g. Docenta zin. nosaukums, PSRS AAK. 
 Maskavas Valsts Universitāte 
  
Darba pieredze: 2005. Baltijas Krievu institūts,  Rīga, docente 
 2003.-2004., Ekonomikas un Kultūras augstskola, Rīga, docente 
 1993.-2004. Rīgas 74. vidusskola, Direktores vietniece, 
 Pasniedzēja, Valodas Institūts, Baku mācību iestāde 
 1973.-1993. Pedagoģijas kvalifikācijas paaugstināšanas institūts, Rīga, 

Katedras vadītāja 
PASNIEDZAMIE KURSI : 
 

Aktuālās problēmas un jaunākās tehnoloģijas valodas mācībās. 
Sociālā psiholoģija 
Starpkultūru komunikācija. 
Kulturoloģija. Lietišķo attiecību psiholoģija. 
Starpkultūras komunikācijas psiholoģijas pamati 
Psiholoģija un pedagoģija 

Papildizglītība  2001.g. 1.10. – 2002. g. 27.02. Aktuālās problēmas un jaunākās 
tehnoloģijas krievu  valodas un literatūras  mācībā pamatskolā un 
vidusskolā. Tālākizglītības kursi. Sertifikāts  Nr. 02-0455. 
1999.g. 21.10. – 2000. g  15. 03.Datorzīnību  pamati. Sertifikāts  Nr. 00-
422D.  
 

Pētījumi 
 

Pieaugušo apmācības problēmas mūžizglītības programmas ietvaros 

VALODU ZIN ĀŠANAS:  
Dzimta valoda Krievu 
Citas valodas Latviešu, gruzīnu, franču 
  
Organizatoriskās 
iemaņas 

Starptautisko organizāciju locekle 
МАПРЯЛ  Maskava, EIROFRAZE (Cīrihe, Šveice) 

Datorprasme Pamatiemaņas darbā ar Word 
 
 
 
10.06.2011. 

 
Larisa Gaidarova 



        

CURRICULUM VITAE 
(dzīves gājums) 

 
PERSONAS DATI: 

Vārds, uzvārds: Ludmila Gorelkina 
 
 
IZGLĪTĪBA: 

Mācību iestāde: 
Latvijas Universitāte. Moderno valodu fakultāte. 
 Franču filoloģijas maģistra studiju programma. 
 

Laiks:  no (mēnesis/gads) 
 līdz (mēnesis/gads) 

2000-2002 

Iegūtais grāds(i) vai 
diploms(i): 

Humanitāro zinātņu maģistra grāds filoloģijā 
LU, 2002.g. 

 
 
Mācību iestāde: Kijevas Valsts svešvalodu institūts 
Laiks:  no (mēnesis/gads) 
 līdz (mēnesis/gads) 

1984 - 1989 

Iegūtais grāds(i) vai 
diploms(i): 

angļu un franču valodu pasniedzējs 

 
 
 
KVALIFIK ĀCIJAS CELŠANA: 
 
2011. g. 08-09.04. Eiropas Savienības programma Lifelong Learning Programme. The workshop: 

"Language Teaching with Social Media" Rīga, LU, - 16 akademiskas stundas 
2010. g. 03.12 18. franču valodas pasniedzēju seminārs. „Interaktīvās pedagoģijas pamati un 

darbības principi: mācīties darbībā un sadarbībā”- 10 st. 
2008. g. 04.08- 22.08 
 
 
2006.g.  25.06- 07.07 
 
 
2001.g.  03.06- 16.06  

Stažēšanās Lježas Universitātē, Beļģija. „Franču valodas pasniegšanas didaktika 
un metodika”-  60 st. 
 
Stažēšanās CLEI, Amjena, Francija. „Apaļie galdi”: Franču valodas pasniegšana 
Eiropā - 72 st. 
 
Stažēšanās CLEI, Amjena, Francija.  Programma: „Franču valoda un kultūra 
Eiropas institūcijās” - Franču valodas vieta un loma Eiropas valodu un izglītības 
politikā – 72   

 
 
 
 
 
GALVEN ĀS PROFESIONĀLĀS ORIENTĀCIJAS SFĒRAS: 
Pimēram : Pieredze pedagoģiskajā darbā; 
Pieredze informācijas sagatavošanā un noformēšanā, publikāciju veidošanā. 
 
 
 
DARBA PIEREDZE: 

Laiks 2004. - pašlaik 
 

Vieta Rīga 



        

Iestāde Latvijas Universitāte 

Amats viespasniedzējs 
 

Apraksts 

Lasāmās disciplinās: Franču valodas kognitīvistika. 
Svešvalodu pasniegšanas metodika. Kontrastīvās studijas. 
Profes. franču valoda 
 

 
 
 

Laiks 2000. - pašlaik 
 

Vieta Rīga 
Iestāde Baltijas Starptautiskā akadēmija 
Amats Lektors 

Apraksts Lasāmās disciplinās: Franču valoda. Profesionālā angļu valoda. 
Lietišķā angļu valoda 

 
 
 

Laiks   1995. –2004. 
 

Vieta Rīga 
 

Iestāde Rīgas Universālā komercskola 
Amats skolotājs 
Apraksts angļu un franču valodas 
 
 
Valodu prasme (kompetences atzīmes no 1 līdz 5, kur 1 ir augstākais vērtējums): 

Valoda Lasīšana Sarunāšanās Rakstīšana 
Krievu 1 1 1 
Ukraiņu 1 1 1 
Latviešu 1 2 2 
Franču 
Angļu 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

 
 
PĒTĪJUMI: 
 „Franču nacionālais raksturs un komunikatīvā uzvedība” 
 
JAUNA LEKCIJU KURSA IZSTRĀDE: 
 
2011 “Frankofonijas literatūras sociolingvistiskie aspekti ” 

Lekciju kursa konspekts. 
  
 
 
 
SAGATAVOTIE UN LASĀMIE STUDIJU KURSI: 
Kursa nosaukums                                                   apjoms                         Programma 
 Franču valodas kognitīvistika  32 st Franču filoloģijas BSP 
Svešvalodu pasniegšanas metodika 32st Franču filoloģijas BSP 



        

Franču valoda 64 st Kultūras vadība 
Profesionālā angļu valoda 16 st Uzņēmējdarbība 
Lietišķā angļu valoda 16st Sabiedriskās attiecības 
Franču valoda 32 st Tūrisma un viesmīlības vadība 
 
10.06.2011. 

Ludmila Gorelkina 
 
 
 



        

 
CURRICULUM VITAE 

(dzīves gājums) 
 

PERSONAS DATI: 

Vārds, uzvārds: Marina Gunare 
IZGLĪTĪBA: 
1978. – 1981 Kaļiņingradas Universitāte, sabiedrisko profesiju fakultāte, žurnālists, 
1978. – 1983 Latvijas Universitāte, svešvalodu fakultāte, pasniedzēja, filologs, tulkotāja, 
1998. – 1999.   Maskavas Universitāte, profesionāla sagatavošana “Politoloģijas” specialitātē. 
Kvalifikācijas celšana: 
2008.g.  
26. - 29. oktobrī  

piedalīšanās semināros World Urban Develepment Congress INTA32, 

2008.g. jūnijs Kursi „Tehnisko līdzekļu izmantošana pasniedzēja darbā. Zinātnisko 
publikāciju datora noformēšana”. Sertifikāts Nr. 08003, 

2006.g. septembris Piedalījos semināros reklāmas festivāla „Golden Hammer” laikā, 
2006.g. maijs Kursi „Tehnisko līdzekļu izmantošana pasniedzēja darbā. Multimediju 

komplekss”. Sertifikāts Nr. 012, 
2006.g.22.marts- 
28. jūnijs 

Augstskolu pasniedzēju kvalifikācijas celšanas kursi Sertifikāts Nr.1185 

2002. Maģistrantūra neklātienē Hagen Universität Vācijā, specialitāte – “Vācijas 
politika, kultūra un sabiedrība”, 

2001. g. maijs   angļu valodas skola Maltā (European School of English), 
01.02.1999. –  
 
01.05.1999. 

Apmācības kurss “Baltic Public Relations Center”. Noklausīts «Europization 
Public Relations» kurss angļu valodas skola Maltā (European School of 
English), 

1998. – 1999. Maskavas Universitāte, pasniedzēju kvalifikācijas celšanas institūts 
humanitāras un sociālas zinātnēs: specialitāte “Socioloģija” un “Politoloģija”, 

1995.  Starptautiskais seminārs – treniņš „Ceļš pie panākumiem. Darbs nekomerciālās 
organizācijās”. Līdera īpašību attīstības treniņš, 

1987.  Apmācība pusaudžu audzināšanas kursos (Dzīvokļu ekspluatācijas rajona 
klubs) (Rīgā) 

1981. – 1982. Apmācība gide - tulkotāja kursos “Inturistā ” un „Sputņikā” (Rīgā) 
 

Zinātniskie grādi: 
2007. Politisko zinātņu doktors (Akadēiskās informācijas centrs. Izziņa Nr. 207299, 

2007.g. 21. jūnijā 
2003.  Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Political  Sciences (Study of Political Conflict, 

Political Technology) Certificate YC 045, 
2001. Politisko zinātņu kandidāts, 
1999.  Sabiedrisko attiecību maģistrs 

 
DARBA PIEREDZE: 
2007. Baltijas Starptautiska Akadēmija, studiju programmas „Tūrisma vadība” 

direktore  
2004 Baltijas Krievu institūta asociētā profesore, 
2002 Baltijas Krievu institūta docente, 
2001 Psiholoģijas Augstskolas docente, 
2001. Maskavas Valsts Universitātes Valsts vadības fakultātē pasniedzēja  

kurss „Politiskais mārketings”, 
1999. Baltijas Krievu institūta lektore, 
1995. – 1999., 
2002.- 2005. 

Kinofestivālā “Baltijas pērle” SA-nodaļas vadītāja  

1996. – 1999. Firmas “Modus” direktore, 



        

1994. – 1996. Vācu valodas pasniedzēja Rīgas klasiskajā ģimnāzijā , 
1994. – 1996. Mārketinga un pārdošanas menedžeris kompānijā  „Avroy Shlain Cosmetics”, 
1991 Vācu valodas pasniedzēja Puškina licejā 
1988. – 1991. Vācu valodas pasniedzēja firmā “Modus” 
1987. – 1988. Audzinātāja bērnu istabā 81.-ā Dzīvokļu ekspluatācijas rajonā 
1983. – 1986. Tulkotāja Birjuzova vārdā sauktā militārā skolā  
1981. – 1983. Gide - tulkotāja starptautiskajā tūrisma birojā „Sputņiks” un  „Inturists”. 

 
VALODU ZINĀŠANAS: 
� krievu - dzimtā, � latviešu - teicami 
� vācu – teicami 
 

� angļu - sarunvaloda 

PROJEKTU PIEREDZE: 
2007.g. – 2009.g Starptautiskais projekts Tempus Joint European Project (Baltic MICE-Tourism 

Training Center).  Starptautiskais eksperts mārketingā. Projekta sākums 
2007.gadā jūlij ā. Piedalījās Krievijas, Latvijas un Dānijas pārstāvji. 

2008.g. LED III kopprojekts „Latvija- līdztiesība daudzveidībā”. 
2007.g. LED II kopprojekts „Latvija- līdztiesība daudzveidībā”. 
2006.g. LED I semināru cikls Latvijas skolu skolotājiem īpašo uzdevumu ministra 

sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta un BSA kopprojekts „Latvija- 
līdztiesība daudzveidībā”. 

2006.g.aprīlis Starptautisko semināru sagatavošana un vadīšana Zviedrija. 
2006.g.februāris Starptautisko semināru sagatavošana un vadīšana Sankt-Pēterburga (Krievija). 
2006.g. Starptautiskais projekts „10 trades of the future” (10 nākotnes profesijas) 

Piedalījās: Krievijas, Latvijas, Zviedrijas un Dānijas pārstāvji. 
PĒTĪJUMI: 
2007.g.   ietvaros Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Zviedrijas, Somijas, Vācijas un Krievijas 

teritorijā tika veikta MICE tūrisma jomas pasniedzēju un darba devēju  aptauja. 
Pētījuma laiks: 2007.gada 25.jūlijs – 2007.gada 25.septembris.  

2005.g.   
marts – maijs      

tika veikts socioloģiskais pētījums pēc kinofestivāla  „Baltijas Pērle”  
pasūtījuma. Balstoties uz pētījuma rezultātiem 20.jūlij ā notika preses 
konference.  

MOBILIT ĀTE  
2010.g. decembris Meistarklase 12. Starptautiskā Baltijas studentu foruma ietvaros “Globālās 

un reģionālās komunikācijas: tagadne un nākotne” (Sanktpēterburgas Valsts 
Telekomunikāciju universitāte, Sanktpēterburga, Krievija)  

2010.g. oktobris Publiskā lekcija “Zināšanu menedžments organizācijā: mūsdienu pieeja”. 
Vadības akadēmija («ТИСБИ», Naberežnie Čelni fili āle, Naberežnie Čelni, 
Tatarstana) 

  
2010.g. septembrisAdministratīvā vizīte ECOMEN Tallinn Estonia ERASMUS programmas 

ietvaros (Tallina, Igaunija). 
2009.g.  aprīlis Atklāta lekcija “Speciālie pasākumi tūrismā” (Harkovas Nacionālā 

Ekonomikas universitāte (ИНЖЭК), Harkova, Ukraina)  
 
2008.g. decembris 

 
Kongresu un izstāžu industrijas biznesa forums “Izstāžu Sanktpēterburga 
- 2008”. Apaļā galda “Iespaidu menedžments kongresu un izstāžu 
darbībā” moderatore (Sanktpēterburga, Krievija) 
 

PAPILDUS INFORMĀCIJA: 
2010.gadā atzīta par BSA labāko docētāju 2009./2010.m.g. 
2009.g. aprīlī  uzņemta Latvijas kurortoloģijas asociācijā 



        

2005.gadā atzīta par BKI labāko docētāju 2004./2005.m.g. 
2004.g. aprīlī uzņemta Starptautiskajā rakstnieku un publicistu asociācijā (APIA) 
2002.gadā sadarbojos ar SIA «Izdevniecība Jāņa sēta». Tulkoju grāmatas no vācu valodas 

uz krievu valodu 
SAGATAVOTIE UN LASĀMIE STUDIJU KURSI: 
Mārketings (20 stundas) Maģistrantūra  
Starptautiskais mārketings (20 stundas) Maģistrantūra  
Reklāmas principi (32 stundas) Sabiedriskās attiecības  
Komunikāciju ar mērķauditoriju l īdzekļi un 
tehnoloģijas  
(64 stundas) 

Sabiedriskās attiecības  

Sabiedrisko attiecību prakse stratēģiskā un globālajā 
mārketingā (32 stundas) 

Sabiedriskās attiecības  

Stratēģiskas mārketinga komunikācijas (32 stundas) Tūrisma un viesmīlības 
vadība 

 

Komunikācijas multikultūras vidē  (32 stundas) Tūrisma un viesmīlības 
vadība 

 

Lietišķais tūrisms (MICE)1 (64 stundas) Tūrisma un viesmīlības 
vadība 

 

Tūrisma reģionālais mārketings (32 stundas) Tūrisma un viesmīlības 
vadība 

 

Tūrisma veidi un tūrisma produkts (64 stundas) Tūrisma un viesmīlības 
vadība 

 

Tūrisma ģeogrāfija  (64 stundas) Tūrisma un viesmīlības 
vadība 

 

Komunikācijas specifika multikulturālajā vidē (32 
stundas) 

Kultūras vadība  

Marketings kultūras sfērā (32 stundas) Kultūras vadība 
 

Svētku un masu sarīkojumu organizācija (32 stundas) Kultūras vadība  
 
Strādājot BSA (BKI) sākot no 2001. līdz 2010. gadam ir novadīti vairāk kā 126 diplomdarbi un 53 
maģistradarbi.  
 
 
 
Rīgā,  
12.06.2011. 

Marina Gunare 
 

                                                 
 



        

CURRICULUM VITAE 
(dzīves gājums) 

 
 
PERSONAS DATI: 

Vārds, uzvārds: Svetlana Hajenko 
 
Izglītība: 
2003                                       Humanitāro zinātņu Maģistra grāds mākslā (Mākslas zinātnes un     
                                               kultūras teorijā) 
1972                                       Latvijas Valsts Universitāte nokārtots zinātņu kandidāta 

eksāmens  pedagoģijas teorijā 
1962 – 1969        Latvijas Mākslas Akadēmija mākslas zinātņu specialitāte 
1957 – 1961       Liepājas Pedagoģiskais institūts pamatskolu skolotāju fakultāte 
 
Darba pieredze: 
1999 – līdz šim laikam            Baltijas Krievu institūta docente, lasa lekcijas, vada 

seminārus un praktiskās nodarbības par Latvijas vizuālās 
kultūras tēmām. 

kopš 2000. gada                        Mākslas konsultante galerijā „BRIART”. 
1995. līdz šim laikam               Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas institūta lektore.  
1992 – līdz šim laikam  Puškina liceja padomniece, nodaļas vadītāja 
1990 – 1992    Žurnāla “Demo Gals” redaktore 
1982 – 1989    Žurnāla “Rīgas Modes” vec. lit. līdzstrādniece 
1978 – 1981                            Latvijas TV un radio komiteja aizrobežu nodaļas 

redaktore  
1976 – 1978    Latvijas Mākslinieku Savienība konsultante 
Kopš 1986. gada   mākslas izstāžu veidošana 
Kopš 1975. gada   Latvijas Mākslinieku Savienības biedre 
 
Papildizglītība                               LU  Augstskolu mācībspēku pedagoģiska pilnveide/ 
2005                                               Inovācijas augstākās izglītības sistēma/ 
                                                        Izglītības darba vadība 
                                                          . 
Pasniedzamie akadēmiskie kursi:  
Interjera māksla, Arhitektūra un tēlniecība, Lietišķā māksla, Mūsdienu mākslas tendences, 
Latvijas aktuālā vizuālā māksla, 20. gs. mākslas virzieni, Mākslas darbu analīze, Izstāžu un 
galeriju darbības pamati, Mode – biznesa cilvēka tēls, Mode – mūsdienu vizuālā vide. 

 
Zinātniski – pētnieciskā darbība: 
Pētniecisko interešu loks: mūsdienu Latvijas vizuālā māksla 
 
Valodas zināšanas 
latviešu – augstākā  pakāpe, 
krievu – dzimtā, 
angļu – lasu. 

 
Papildus informācija: 
 
Mākslinieku personālizstāžu organizēšana:  
1. Līvijas Adrjukaitītes piemiņas izstāde, Rīgas kinogalerija, 2000.  
2. Ebreju mākslinieku izstāde, Rīgas ebreju kopienas telpās, 2001.  



        

3. Jeļenas Antimonovas piemiņas izstāde, Rīgas krievu drāmas teātrī, 2002. 
4. Georga Barkana personālizstāde, 2002. 
5. Jurģis Skulme, 2002. 
6. "Edgara Miķelsona pilsēta", 2003.  
7. Josifs Elgurts - jubileja izstāde, Rīgas krievi drāmas teātrī, 2004. 
8. Rīgas ebreju Kopienas kultūras centra un Integrācijas fonda projekts "Latvijas varavīksne" 

- izstādes kuratore, kataloga sastādītāja, 2003. 
9. Zīmējumu izstāde (42 autori), Rīgas krievu drāmas teātrī., 2003. 
 
 
 
 
2011. gada 10. jūnijā                                       ______________________________ 
 

 

 



 

        

CURRICULUM VITAE 
 
Vārds, uzvārds 

Boriss Heimanis                                         
  
  
Pamatdarbs 
ieņemamais amats  
 
adrese  
tālrunis 
 

BSA  
Maģistra studiju programmas „Uzņemējdarbības vadīšana un administrēšana” 
direktors, as. prof. 
Lomonosova 4, Rīga, LV-1019 
67100540 

Izglītība 
Mācību iestāde Beigšanas datums 

Iegūtā izglītība, pakāpe 

 Latvijas Valsts  
Universitāte 

1969 Augstākā profesionālā 

 

Specialitāte 

 

Kvalifik ācija 
 
Zinātniskais grāds 
 

Inženieris – ekonomists 
 
Rīgas Tehniskā    1992                                      Ekonomikas doktors 
Universitāte 
 

Darba pieredze Laika periods Īzgīlt ības iestāde 
 

Amats 

pedagoģ. darbs 
 

1992-1999 Rīgas Aviācijas Universitāte Rektors, prorektors, 
katedras vadītājs, profesors 

 

 
1999-2002 
 
2002-līdz šim brīdim 

Latvijas Valsts Universitāte 
 

Baltijas Satrptautiskā 
Akadēmija (BKI) 

 

As. prof. 
 

As. prof. 
 

Valodu  krievu latviešu angļu 

zināšanas līmenis 
 

brīvi brīvi sarunvalodas līmenī 

Papildinform ācija 
Akadēmiskie kursi: 

Uzņemējdarbības un politikas mijiedarbība – 2 kp. 
Projektu vadīšana Uzņemējdarbības – 2 kp. 
Ekonomikas un komercdarbības pamati – 2 kp. 
Uzņemējdarbības ekonomika – 4 kp. 
Finanses un kredīts – 4 kp. 

 
Diplomdarbu 
vadīšana 
 
Maģistra darbu 
vadīšana  
 
 
 
 
 
 
 

 
Ap 150, BSA. 
 
 
 
Ap 50, BSA 
 
 

 
 

1. ESF projekts VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0049/0163 studentu 
profesionālās prakses organizēšana komercuzņēmumos. Realizēts Baltijas 
Starptautiskā Akadēmijā 2007.gadā. Projekta nodaļas atbildīgais izpildītājs. 

 



 

        

Starptautiskie 
finansētu pētījumu 
projektu vadība un 
izpilde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sabiedriskais darbs 
 
  
 
 
 
 
28.05.2011. 

2. LIAA projekts (LIAA 2007/64) „Biznesa ideju autoru apmācības kurss”. 
Realizēts Latvijas biznesa koledžā 2007.gadā. Lekciju kursa atbildīgais 
izpildītājs. 

 
3. Projekts ”Konsultācijas un apmācības ilgstošajiem bezdarbniekiem 

komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai” 
Nr.VPD1/ESF/NVA/06/GS/3.3.3./0001/0093/44. Projektu īstenoja SIA 
„Financial Bridge”. Lekciju kursa atbildīgais izpildītājs. 

 
4. Projekts „ Iepirkuma procedūra „Apmācību kursa Latvijas augstākās 

izglītības iestāžu vecāko kursu studentiem” Biznesa ideju autoru apmācības 
kurss” (identifikācijas numurs LIAA 2008/49).Projektu realizēja Baltijas 
Starptautiskā Akadēmija 2008.gadā. Projekta koordinators un atbildīgais 
izpildītājs. 

 
No 2002.g. – līdz šim brīdim Latvijas Čigānu nacionālās kultūras biedrības valdes 
sekretārs; 
 
 No 2001. līdz šim brīdim Starptautiskās Romu Savienības augstākā komisāra 
padomnieks 
 

 



 

        

Vārds, uzvārds 

L īga Jermolajeva  CV 
Pamatdarbs 
ieņemamais amats  
/ievēlēts amatā/ 
adrese 
tālruņa Nr. 

Baltijas Starptautiskā akadēmija 
Studiju prorektore  (2007) 

Docente (2005) 
Lomonosova,4, Rīga, LV-1019; tālr: 67100201 

Izglītība 
Beigšanas datums Izglītības iestāde 

Iegūtā izglītība, 
pakāpe 

 2010 
 
2002 
 
1979 
 

Rīgas Stradiņa 
universitāte 
Latvijas Kultūras 
akadēmija  
Latvijas Valsts 
universitāte 

doktorantūra 
 
maģistrantūra  
 
Augstākā, ar izcilību 

Specialitāte Filozofija 
Kvalifik ācija Filozofs, pasniedzējs 
Grāds Humanitāro zinātņu maģistrs mākslā 

Darba pieredze Laika periods Izglītības iestāde 
 

Amats 

pedagoģ. darbs 
2005 – 
 
1982-2006 
1979-1982 

Baltijas Starptautiskā 
Akadēmija 
Latvijas Universitāte 
J.Vītola Latvijas Valsts  
konservatorija 

Docente 
 
Pasniedzēja, lektore 
pasniedzēja 

pieredze citā darbā 
  
 

2005 – 
 
 
 
 
1995 – 2005 
 
 
1984 - 1992 

Baltijas Starptautiskā 
akadēmija 
 
 
 
Izglītības un zinātnes 
ministrija, Augstākās izglītības 
un zinātnes departaments 
Izdevniecība “Latvijas 
Enciklopēdija”  

Izglītības kvalitātes 
nodrošināšanas 
nodaļas vadītāja, 
studiju prorektore, 
rektora p.i. 
Vec. Referente 
 
 
Vec.  zinātniskā 
redaktore, 
Zinātniskās kontroles 
redakcijas vadītāja 
vietn. 

Valodu zināšanas 
līmenis 

krievu latviešu angļu vācu 

 brīvi dzimtā Upper 
intermediate 

Lasu – brīvi, 
runāju  

Papildinform ācija    
 
Lasāmās disciplīnas 
augstskolās 
 

 
Laika periods Izglītības iestāde Apjoms 

(akad.stund.) 

Socioloģija 
Konfliktoloģija 
Kultūras vēsture 
Estētika 
Ētika 
Filozofijas vēsture 

No 2005 
No 2005 
No 1992 

1979-1992 
1984-1992 
1979-1984 

BSA 
BSA 
LU, BSA 
LVK, LU 
LU 
LVK 

32 

32 
160; 16 

32 
32 
32 

 
Datums  



 

        

CURRICULUM VITAE 
(dzīves gājums) 

 
PERSONAS DATI: 

Vārds, uzvārds: Jeļena Jurčenko 

 
IZGLĪTĪBA: 
Mācību iestāde: Latvijas Universitāte 
Laiks:  no (mēnesis/gads) 
 līdz (mēnesis/gads) 

09.1999 
06.2001 

Iegūtais grāds(i) vai 
diploms(i): 

Maģistra diploms Nr.009920 

 
 
Mācību iestāde: Latvijas Valsts Universitāte 
Laiks:  no (mēnesis/gads) 
 līdz (mēnesis/gads) 

1972 
1977 

 
Filologs, angļu valodas un literatūras pasniedzēja Diploma Nr. 
Ю N 402646 

 
Mācību iestāde: 7. vidusskola, Tumeņa, Krievija 
Laiks:  no (mēnesis/gads) 
 līdz (mēnesis/gads) 

1960-1970 

Iegūtais grāds(i) vai 
diploms(i): 

atestāts 

 
Zinātniskie grādi:   
 Humanitāro zinātņu maģistrs (filoloģijā)   
 
KVALIFIK ĀCIJAS CELŠANA: 
 
Semināri 10.02.-03.03.2011.g.,   Pedagoga profesionāla pilnveide programma „Rakstīšana 

kā process” 
RIIMC (Rīgas izglītības informatīvi metodiskais centrs) un BC (British Council)

 26.02.2011.g.,   Oxford Professional Development „Real Life Language Skills”, 
OUP (Oxford University Press) 

 13.02.2009.g.,  Pearson Language Tests,  LU Moderno valodu  fakultāte un PLT 
Testēšanas  
centrs 

 20.01.-28.04.2006.g.,   Tālākizglītības kursi „Angļu valodas leksikas 
paplašināšanas metodika”,SIC (Skolotāju izgļītības centrs) 

Konferences 21.-22.08.2009.g., Rīga,   IATEFL un  LATE (LAVSA)  konference „The 
21st Century ELT Classroom – What is the Status Quo?” 

 24.-25.08.2007.g., Rīga,   IATEFL un LATE (LAVSA)  konference 
„Evaluating Successful Practices” 

 18.-20.08.2006.g., Rīga,   IATEFL un LATE (LAVSA) konference 
„Exploring the Relationship: Learning, Teaching and Assessment” 

 08.06.2005.g., Rīga,   Longman Tertiary Level  konference „The History of 
Innovation: Meeting the Needs of Today and Tomorrow” 

 20.-22.08.2004.g., Rīga,   the 4th Baltic IATEFL and LATE 12-Year 
Anniversary Conference„English in the New Europe: Exlporing the 
Changing Nature of the Teaching and Learning English in a Wider European 



 

        

Context” 
 
GALVEN ĀS PROFESIONĀLĀS ORIENTĀCIJAS SFĒRAS: 
Pieredze pedagoģiskajā darbā; 
Pieredze informācijas sagatavošanā un noformēšanā, publikāciju veidošanā. 
 
DARBA PIEREDZE: 

Laiks No 14.02.2000.g.  
Vieta Lomonosova iela 4, Rīga 
Iestāde Baltijas Starptautiskā akadēmija 
Amats pasniedzēja 

Apraksts 
Studiju kursu sagatavošana, studiju programmu sagatavošana, nodarbības 
sagatavošana un  
vadīšana 

 
Laiks 15.10.1997.-15.10.2001.g. 
Vieta Vestura prosp.39, Rīga 
Iestāde Apmācibu-konsultāciju centrs „Grads – SPB’’ SIA 
Amats pasniedzēja 

Apraksts 
Studiju programmu sagatavošana, studiju kursu sagatavošana, nodarbības 
sagatavošana un  
vadīšana 

 
Laiks 01.09.1993.-31.10.1997.g. 
Vieta Rīga 
Iestāde Rīgas 51.vidusskola 
Amats Angļu valodas skolotāja 
Apraksts Nodarbības sagatavošana un vadīšana, metodisko līdzekļu sagatavošana   
 
 
Laiks 25.081983.-14.09.1992.g. 
Vieta Rīga 
Iestāde Rīgas Civilās aviācijas lidotāju tehniskā skola  
Amats Svešvalodas pasniedzēja 
Apraksts Nodarbības sagatavošana un vadīšana, metodisko līdzekļu izveidošana 
 
 
Valodu prasme (kompetences atzīmes no 1 līdz 5, kur 1 ir augstākais vērtējums): 

Valoda Lasīšana Sarunāšanās Rakstīšana 
Krievu 1 1 1 
Latviešu 2 2 3 
Angļu 1 1 2 
Franču 4 4 4 

 
PAPILDUS INFORMĀCIJA: 
 
1997.g. septembris Uzņemta Latvijas angļu valodas skolotāju asociācijā (LATE) 
1999.g. oktobris Uzņemta  Starptautiskas  angļu valodas skolotāju asociācijā (IATEFL) 
 



 

        

 
 
SAGATAVOTIE UN LASĀMIE STUDIJU KURSI: 
Kursa nosaukums                                                apjoms                         Programma 
Profesionālā svešvaloda 96 st. Kultūras vadība 
Profesionālā svešvaloda 32 st. Interjera dizains 
Profesionālā svešvaloda 32 st. Vizuālā komunikācija 
Acadēmiskā rakstišāna  32 st. Mutvārdu un rakstveida tulkošana, 

Kultūras vadība 
Angļu valodas lietošanas aktualās problēmas 32 st. Mutvārdu un rakstveida tulkošana 
Communication Skills and Terminology in 
Culture 
and Tourism 

32 st. Mutvārdu un rakstveida tulkošana 

Successful Presentations 16 st. Kultūras vadība 
ECL courses 32 st. Erasmus 
Business English 160 st. Grads – SPB SIA 
 
 
Rīgā,  
10.06.2011. 

Jeļena Jurčenko 
 



 

        

CURRICULUM VITAE 
 
 

Vārds, uzvārds Vsevolods Kačans 
Pamatdarbs 
Ievēlēts amatā   
Adrese 
tālruņa Nr. 

BSA  
Asoc.profesors (01.07.2005.LU Prof.Padomes lēmums) 
Lomonosova ielā 4, Rīga, LV 1019 
67100227 

Izglītība 
Mācību iestāde Beigšanas datums 

 
Iegūtā izglītība 

 Rīgas Tehniskā 
Universitāte 
  

1978. augstākā 

Specialitāte 
Inženieris mehāniķis 

Kvalifik ācija 
Vieglās rūpniecības mašīnas un aparāti 

Grāds 
Asoc,profesora akad.nosaukums filozofijā,. 
Docenta akad.nosaukums. 
Filozofijas doktors. 

Darba pieredze 
 

Izgīlt ības iestāde, 
uzņēmums 

Laika periods 
 

Amats 

pedagoģ. darbs 
 
 

BSA (BKI) 
 
LU 
 
LU 
 
Rīgas vakara (maiņu) 25. 
vsk. 

2002. - pašlaik 
 
2001. – 2002. 
 
1985. – 2002. 
 
1982. -1984 
 
 
 

PR programmas direktors 
As.profesors.  
As.profesors, docents, 
lektors, pasniedzējs 
Filos. un loģikas katedras 
māc.-met. kab. vadītājs 
Skolotājs  

pieredze citā darbā  
 

1984.-1985. 
1978..-1982. 

Zinību biedrība 
Rīgas Modes 

Valdes referents 
Inž.-konstrukt., tehn. nod. 
priekšn. vietn., galv. 
mehāniķa vietn. 

Papildinform ācija  

Akadēmiskie kursi: 
 
 
 
 
 
 
Kvalifik ācijas 
paaugstināšana 
 
 

Zinātnisko pētījumu loģika un metodoloģija. 
Sociālie pētījumi: metodoloģija un metodes. Organizācijas imidža projektēšana.  
Ievads “Public Relations”. 
T.Kuna filozofija. “Public Relations”. Metodoloģijas vēsture. Mūsdienu 
metodoloģiskās koncepcijas. Jaunrade un radošās darbības regulācija. Ievads 
zinātnes filozofijā.  Loģika. Filozofijas pamati  
 
 
2000.gada maijā – stažēšanās Oksfordas Universitātē (Anglija). 
1998.gada novembrī – stažēšanās Brēmenes Universitātē (Vācija) 
 
 
 

12.03.2011.                                                                                              V.Kačans 



 

        

CURRICULUM VITAE 
(dzīves gājums) 

 
PERSONAS DATI: 

Vārds, uzvārds: Tatjana Kuzmina 

 
IZGLĪTĪBA: 
Mācību iestāde: Rīgas Stradiņa universitāte. Sociālo zinātņu doktorantūra 
Laiks:  no (mēnesis/gads) 
 līdz (mēnesis/gads) 

no 11/2007 - pašlaik 

Iegūtais grāds(i) vai 
diploms(i): 

Doktorante 

 
 
Mācību iestāde: Latvijas Universitāte.  
Laiks:  no (mēnesis/gads) 
 līdz (mēnesis/gads) 

no 09/2001 
līdz 06/2003 

Iegūtais grāds(i) vai 
diploms(i): 

Apgūta maģistrantūras programma „Vēsture” 

 
Mācību iestāde: Darba un Sociālo attiecību akadēmija (Arodbiedrību Augstskola)  

Laiks:  no (mēnesis/gads) 
 līdz (mēnesis/gads) 

no 10/1985 
līdz 10/1986 

Iegūtais grāds(i) vai diploms(i): Apgūta aspirantūras programma 

 
 

Mācību iestāde: 
Latvijas Valsts Universitāte. Vēstures un filozofijas fakultates 
Vēstures nodaļa 

Laiks:  no (mēnesis/gads) 
 līdz (mēnesis/gads) 

no 09/1970 
līdz 06/1976 

Iegūtais grāds(i) vai 
diploms(i): 

Augstākā profesionālā izglītība, vēsturniece. 

 
KVALIFIK ĀCIJAS CELŠANA: 
 
2009. Profesionālās pilnveides programma “Augstskolas pedagoģija un metodika” 
2008. ESIA “ES aktualitātes un materiāli darbam ar ES jautājumiem” 
2005. LU Augstskolu mācību spēku pedagoģiskā pilnveide/ Inovācijas augstākās izglītības 

darba vadība. 
2000. Sanktpēterburgas ekonomikas, tiesību un starptautisko ekonomisko sakaru institūta 

papildizglītības fakultāte. Kurss - jurisprudence  
 
GALVEN ĀS PROFESIONĀLĀS ORIENTĀCIJAS SFĒRAS: 
Pieredze pedagoģiskajā un administratīvajā darbā; 
Pieredze informācijas sagatavošanā un noformēšanā, publikāciju veidošanā; 
Pieredze konferenču organizēšanā. 
 
DARBA PIEREDZE: 
Laiks no 2000. g.  
Vieta Rīga, Latvija 
Iestāde Baltijas Starptautiskā akadēmija (Baltijas Krievu institūts) 
Amats Kultūras vadības nodaļas lektore 



 

        

Apraksts 
Lekciju sagatavošana un lasīšana, zinātniskais darbs, studiju kursu sagatavošana, studiju 
programmu izstrāde 

 
 
Laiks no 1997. līdz 2000. gadam 
Vieta Rīga, Latvija 
Iestāde Mācību attīstības un novērtēšanas centrs 
Amats Mācību kuratore, pasniedzēja, direktore 

Apraksts 
Iestādes darbības nodrošinājums, studiju kursu sagatavošana un lasīšana, studiju 
programmu izstrāde. 

 
 
Laiks no 1996. līdz 1999. gadam 
Vieta Rīga, Latvija 
Iestāde Rīgas Ekonomikas un kultūras augstskola 
Amats Kultūras nodaļas lektore 

Apraksts 
Lekciju sagatavošana un lasīšana, zinātniskais darbs, studiju kursu sagatavošana, studiju 
programmu izstrāde 

 
 
Laiks no 1995. līdz 1996. gadam 
Vieta Rīga, Latvija 
Iestāde “AZ Network GNS” - ASV pārstavniecība Latvijā 
Amats Menedžmenta pasniedzēja 
Apraksts Lekciju sagatavošana un lasīšana 
 
Laiks no 1992. līdz 1993. gadam 

Vieta Rīga, Latvija 

Iestāde Rīgas 40. vidusskola 

Amats Direktora vietniece zinātniskajā darbā 

Apraksts Iestādes darbības nodrošinājums zinātniskajā jomā, fakultatīvo kursu programmu izstrāde un lasīšana 

 
 
Laiks no 1973. līdz 1992. gadam 

Vieta Rīga, Latvija 

Iestāde Latvijas Valsts universitāte 

Amats Vēstures un filozofijas fakultāte – laborante, zinātniskā līdzstrādniece, vecākā pasniedzēja 

Apraksts Iestādes darbības nodrošinājums, lekciju sagatavošana un lasīšana, studiju kursu 
sagatavošana, zinātniskais darbs 

 
Laiks no 1972. līdz 1973. gadam 

Vieta Rīga, Latvija 

Iestāde Rīgas Aviācijas institūts 

Amats laborante 

Apraksts Pasniedzēju darbības nodrošinājums 

 



 

        

 
Valodu prasme (kompetences atzīmes no 1 līdz 5, kur 1 ir augstākais vērtējums): 

Valoda Lasīšana Sarunāšanās Rakstīšana 
Krievu 1 1 1 
Latviešu 1 1 3 
Angļu 3 3 4 
    

 
PĒTĪJUMI: 
2007. Sociālās realitātes konstruēšana Latvijas presē 

Sekcijas “Mentalitātes problēmu pētniecība” eksperts 2004. 
Maskavas Valsts ekonomikas universitātes  Starptautiskā jauniešu vasaras skola 
“Prakse Baltijā: Rīga – Jūrmala”  

2003. Maskavas Darba un sociālo attiecību akadēmijas studentu dalības seminārā 
“Sociokultūras attiecības Latvija - Krievija” programmas izstrāde un 
nodrošinājums   
Dalība starptautiskajos pētījumos: 
“Cilv ēks un viņa darbs”, prof. V. Jadova vadībā 
“Jaunatne un izglītība”, prof. F. Filipova vadībā 

1974. - 1980. 

“Izgl ītības socioloģija”, prof. P. Laķa vadībā 
 
PAPILDUS INFORMĀCIJA: 
 
  2001.  atzīta par BSA labāko docētāju 2000./2001. m.g. 
 
SAGATAVOTIE UN LASĀMIE STUDIJU KURSI: 

Kursa nosaukums                                                Apjoms                         Programma 
“Kult ūras socioloģija” 2kp (32 akad.st.) BSA  2. līmeņa profesionālā 

bakalaura studiju programma 
“Kult ūras vadība” 

“Civiliz ācijas vēsture” 2kp (32 akad.st.) BSA  2. līmeņa profesionālā 
bakalaura studiju programma 
“Kult ūras vadība” 

“Baltijas valstu kult ūras vēsture” 2kp (32 akad.st.) BSA  2. līmeņa profesionālā 
bakalaura studiju programma 
“Kult ūras vadība” 

“Krievijas kult ūrsociālā vēsture” 2kp (32 akad.st.) BSA  2. līmeņa profesionālā 
bakalaura studiju programma 
“Kult ūras  vadība” 

„Socioloģijas un statistikas metodes“  
 

2kp (32 akad.st.) BSA  2. līmeņa profesionālā 
bakalaura studiju programma 
“Kult ūras  vadība” 

 
Rīgā,  
10.06.2011. 

 
 



 

        

CURRICULUM VITAE 
Irina Markina   
   
Pamata darba vieta: Baltijas Starptautiskā akadēmija. Profesionālā  bakalaura  
                                          studiju programma “Kultūras vadība”.  Programmas direktore. 
                                          Lomnosova, 4.  Rīga, LV –1019 
                                          Talr.: 67100638     
 
Izglītība:                 no 2007.  gada  RSU doktorande (sociālas zinātnēs)  
                              1982 – 1985 Latvijas Valsts universitāte, Filozofijas katedras 

aspirantūra.  
 

1967 – 1975 Latvijas Valsts universitāte, Filoloģijas  fakultāte. 
Augstākā profesionālā izglītība: Filoloģijā, krievu valodas un literatūras 
pasniedzēja.  
 

Akadēmiskie nosaukumi:   Baltijas Starptautiskas akadēmijas docente 

Darba pieredze: 
Kopš 2002      Baltijas Starptautiskā Akadēmija ( līdz 2005. g. Baltijas 

Krievu Institūts), docente, kultūras vadības programmas 
direktore 

1990-2002 Latvijas universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte, 
praktiskās filozofijas katedra,   lektore. 

1986 – 1990 SZA Filiāle, vecākā zin. līdzstrādniece 
   1985 – 1990 Latvijas Universitāte, filozofijas katedra, pasniedzēja 

1975 – 1982 RCAII, filozofijas katedra, metodiķe, metodiskā 
kabineta vadītāja 

 
Kvalifik ācijas celšana: 
Starpaugstskolu izbraukuma seminārs „Gudrās brīvdienas”, Jūrmala, Latvija 2009.g. 
2008. g. BSA 8 stundu tālākizglītības profesionālas kvalifikācijas celšanas kursi „Tehnisko 
līdzekļu izmantošana pasniedzēja darbā. Zinātnisko publikāciju noformēšana” Rīga, BSA 
Starpaugstskolu izbraukuma seminārs  “Augstakas izglītības attīstības problemas” Ligatne, 
Latvija, 2008. 
2006. BSA 16  stundu tālākizglītības profesionālas kvalifikācijas celšanas kursi „Tehnisko 
līdzekļu izmantošana pasniedzēja darbā: Multimediju komplekss”, Rīga, BSA 
Starpaugstskolu izbraukuma seminārs  “Studiju procesa kvalitātes pilnveidošanas 
problēmas”, Sigulda, Latvija, 2006. 
Augstskolu didaktikas kursi 2006g. LU pedagoģijas fakultāte. 
 
  
 
Pasniedzāmie kursi  



 

        

 
 
 

  
BSA tūrisma un viesmilības vadibas 
programmā 

 

Sakralais tūrisms un religijas vadība B daļa 2 KP 
BSA profesionālā bakalaura programma 
kulturas vadība    (kopš 2000 g.)            

 

Ievads specialitātē B daļa   2 KP. 
Kulturas projektu izstrādes tehnoloģija B daļa 4 KP  
20.gs. kultūras problēmas               
 

B daļa 2 KP 

Jaunlaika  kultūras vēsture (Eiropa un ASV) A daļa 2 KP 
Pasaules kultūras  vēstures problēmas    A daļa 2 KP 
Reliģijas vēsture C daļa 1 KP 
Ievads slāvu mitoloģijā C daļa 1 KP 
Sudrablaikmeta krievu kultūra C daļa 1 KP 
  
LU tūrisma gida profesionālā programma:  
Pasaules reliģiju vēsture (2004., 2005. ) B daļa 32 akad. St. 
  
LU Teoloģijas maģistru programma: 
 (1998-2000. ) 

 

      Pareizticīgā  teoloģija un krievu filozofija: 
mijiedarbība un tradīcijas tapšana 

B daļa 32 akad. St. 

Austrumkristīgās ikonas semantikas 
problēmas 

B daļa 32 akad. St. 

  
LU Filozofijas bakalaura programma  ( līdz 2001. ) 
 

 

Reliģijas vēsture                      A daļa 64 akad. St. 
Pareizticība un Krievu filosofijas tradīcija B daļa 32 akad. St. 
Sudrablakmeta krievu kultūra B daļa 32 akad. St. 
Reliģijas pētniecības metodes un koncepcijas B daļa 32 akad. St. 
Netradicionālās reliģijas Latvijā C daļa 32 akad. St. 
Ievads austrumu ikonogrāfijas semāntikā C daļa 32 akad. St. 
Ievads slāvu mitoloģijā C daļa 32 akad. St. 
Krievu kultūras vēsturiskās tendences C daļa 32 akad. St. 
  
LU V ēstures  bakalaura programma   
(1998-2002 ) 

 

Pasaules reliģiju  vēsture B daļa 32 akad. St. 
Mūsdienu  reliģijas Latvijā B daļa 32 akad. St. 
Ievads filozofijā C daļa 32 akad. St. 
  
LU slāvu filoloģijas bakalaura programma   
(1998-2000. ) 

 

Ētika B daļa 32 akad. St. 
Ievads filosofijā  B daļa 32 akad. St. 
Pasaules kultūras  vēsture C daļa 32 akad. St. 



 

        

Pētniecības galvenie virzieni 
Kultūras paradigmas. Patērniecība  Latvijā (sociālā un kultūras situācija) 
 
Valodas zināšanas 
latviešu – augstākā  pakāpe, 
krievu – dzimtā, 
angļu – runāju, lasu, rakstu. 

Līdzdalība profesionālajās biedrībās:   nav 

Piedalīšanās projektos:  

 EK un ĪUMSIL sekretariāta projekta LED 4 – eksperte. 
 EK un ĪUMSIL sekretariāta projekta LED 3 – eksperte. 
 EK un ĪUMSIL sekretariāta projekta LED 2 Latvia –Equal in Diversity I) apakšprojekts 
veltīts multikulturālisma jautājumiem –”(EC National awareness raising activities  
VP/2006/014/24). Projekta koordinatore.  Aktivitāšu sagatavošana. 
EK un ĪUMSIL sekretariāta projekta LED 1 Latvia –Equal in Diversity I) apakšprojekts 
veltīts multikulturālisma jautājumiem – „Mācīsimies mācīt dažādību”(EC National awareness 
raising activities  VP/2005/014/24). Projekta koordinatore.  Līdzdalība  semināros vidējās 
izglītības iestāžu skolotājiem un metodiķiem un metodisko materiālu sagatavošana. 
Projekts “10 trades of the future”,  project financed by Nordic Council of Ministers. Cross-
sectoral network cooperation.  2006-2008 -  Eksperts 
 

Vadītie bakalaura, maģistra, doktora darbi: 

Strādājot BSA (BKI) sākot no 2006. līdz 2010. gadam ir novadīti vairāk kā 36 bakalaura darbi. 
 
Zinātnisko interešu joma: 
20.gadsimta kultūras problēmas. Tolerance un kultūras identitāte.  
 
Papildus informācija: 
2007.-2011. - Sabiedriskās premijas “Atzīšana” fonda preieksēdētāja.  

2003. – 2005. –  Līdzdalība Īpašu uzdevumu sabiedriskās integrācijas ministra sekretariāta 
Nacionālās programmas pret neiecietību izstrādes darba grupā; kuratore starpetnisko kultūras 
attiecību nozare.     

2005 g. Īpašu Uzdevumu sabiedriskās integrācijas Ministra atzinības raksts. 

 
 



 

        

 
CURRICULUM VITAE 

(dzīves gājums) 
 

PERSONAS DATI: 

Vārds, uzvārds: Ivans Jānis Mihailovs 

 
IZGLĪTĪBA: 
Mācību iestāde: Rīgas Stradiņa universitāte Sociālo zinātņu doktorantūra 
Laiks:  no (mēnesis/gads) 
 līdz (mēnesis/gads) 

No 10.2006. līdz 03.2010.  

Iegūtais grāds(i) vai 
diploms(i): 

Doktora grāda pretendents 

 
Mācību iestāde: Latvijas Universitāte 
Laiks:  no (mēnesis/gads) 
 līdz (mēnesis/gads) 

09.2003. līdz 01.2005. 

Iegūtais grāds(i) vai 
diploms(i): 

Sociālo zinātņu maģistrs tiesību zinātnēs (Mag.iur.)         

 
Mācību iestāde: Latvijas Kultūras akadēmija 
Laiks:  no (mēnesis/gads) 
 līdz (mēnesis/gads) 

no 09.2001. līdz 06.2003. 

Iegūtais grāds(i) vai 
diploms(i): 

Humanitāro zinātņu maģistrs mākslās (Mag.art.) 

 
Mācību iestāde: Latvijas Universitāte 
Laiks:  no (mēnesis/gads) 
 līdz (mēnesis/gads) 

no 09.1997. līdz 01.2003. 

Iegūtais grāds(i) vai 
diploms(i): 

Diplomēts jurists (Dipl.iur.) 

 
Mācību iestāde: Latvijas Kultūras akadēmija 
Laiks:  no (mēnesis/gads) 
 līdz (mēnesis/gads) 

no 09.1997. līdz 06.2001. 

Iegūtais grāds(i) vai 
diploms(i): 

Humanitāro zinātņu bakalaurs mākslās (Bac.art.) 

 
 
KVALIFIK ĀCIJAS CELŠANA: 
 

2010 Profesionālās pilnveides programma „Mācību un metodisko līdzekļu autoru 
profesionālā pilnveide” 

2010 Akadēmiskais priekšlasījums „Nelineārā historiogrāfija; Latvijas senatnes 
rekonstrukcijas mēģinājums” 

2010 VISC un SKIA konference „Nacionālā identitāte kultūras globalizācijas 
apstākļos” 

2010 Biedrība „Mediācija un ADR” Mediācijas pamatkurss. Piešķirta mediatora 
kvalifikācija. 

2010 VAS kurss “Publisko iepirkumu likuma grozījumi” 
2010 Pašvaldību konsultāciju centra profesionālās pilnveides seminārs “Dažādības 

vadība. Neizmantotās iespējas” 



 

        

2010 VAS kurss “Aktuālie jautājumi valsts civildienestā” 
2009 CEDEFOP konference “EQART and ECVET: Moving from Principles to 

Implementation Launching Conference” 
2009 VAS kurss “Aktuālie jautājumi valsts civildienestā” 
2009 Konference “Administratīvo tiesu un administratīvā procesa tiesvedības pieci 

gadi Latvijā” 
2009 VAS kurss “Elektronisko dokumentu likumdošana” 
2008 VAS kurss “Ieteikumi valodas lietošanai normatīvajos aktos” 
2008 O.Starkova lekcija “Tiesību zinātnes attīstības aktuālās problēmas” 
2008 VAS kurss “Darba rezultātu novērtēšanas kritēriji un kompetenču metodika” 
2008 VAS un IVI kurss “Laba prakse izglītības kontrolē” 
2008 ĪUMSILS aprobācijas seminārs “Kultūru daudzveidība, kultūru dialogs un 

kultūrkompetence” – multiplikatora sertifikāts  
2008 Seminārs “Pats sev laimes kalējs (laika plānošana veiksmīgai dzīvei)” 
2008 VAS kurss “Pētījumu izmantošana politikas vērtēšanā” 
2008 VAS kurss “Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzības likums” 
2008 VAS kurss “Kvalitātes vadība publiskajā pārvaldē” 
2008 VAS kurss “Klientu apkalpošana valsts iestādē” 
2008 Seminārs “Komandu darba metodes izglītībā” 
2007 Seminārs “Kā sagatavot studentu diplomdarbu izstrādei” 
2007 VAS kurss “Konfliktu vadīšana” 
2007 EQUAL programmas seminārs “Cilvēku tirdzniecības upuru rehabilitācijas un 

reintegrācijas starpinstitucionālās sadarbības mehānisma modelis” 
2007 JPA seminārs “Nozieguma upuri – kā kompensēt kaitējumu” 
2007 Projekta seminārs – apmācība “Mediācija” 
2007 VAS kurss “Labas pārvaldības princips tiešajā pārvaldē” 
2007 Tālākizglītības kurss “Kvalitātes vadības sistēma valsts pārvaldes iestādēs, 

pamatojoties uz standartu ISO 9001:2000” 
2007 Pieredzes apmaiņas seminārs “Izglītības sistēma Tiringē” 
2007 VAS kurss “Psihoemocionālās labklājības veicināšana darba vietā” 
 G.Počepcova lekcija “Informācijas karš – propagandas ietekmes uz politiku” 
2006 Tālākizglītības kurss “Latvijas izglītības sistēmas stratēģija un prioritātes” 
2006 VAS kurss "ES aktuālie jautājumi” 
2006 LU profesionālās pilnveides programma “Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā 

pilnveide / Inovācijas augstākās izglītības sistēmā / Izglītības darba vadība” 
2006 VAS kurss “Iekšējā kontrole” 
2006 VAS kurss “Politikas ietekmes novērtēšana”  
2006 VAS kurss “Ietekmējošā komunikācija” 
2006 VAS kurss “Valsts varas deleģēšana” 
2005 ESIA seminārs “Izglītība Eiropā” 
2005 VAS kurss "Valsts iepirkuma procedūras ES” 
2005 VAS kurss “Interešu konflikts” 
2005 Tālākizglītības kurss “Izglītības iestāžu darbības tiesiskais aspekts – problēmas 

un risinājumi”  
2005 VAS kurss “Personālvadība”  
2005 VAS kurss “Sieviešu un vīriešu tiesības un iespējas” 
2005 VAS kurss “Cilvēktiesības”  
2005 VAS kurss "Eiropas Savienība” 
2005 VAS kurss “Valsts noslēpuma aizsardzība valsts iestādē”  
2005 VAS kurss “Personas datu aizsardzība” 
 



 

        

Zinātniskie/ Akadēmiskie grādi: 
2005 Sociālo zinātņu maģistrs tiesību zinātnēs (Mag.iur.)         
2003 Humanitāro zinātņu maģistrs mākslās (Mag.art.) 
 
GALVEN ĀS PROFESIONĀLĀS ORIENTĀCIJAS SFĒRAS: 
Pieredze pedagoģiskajā un administratīvajā darbā; 
Pieredze informācijas sagatavošanā un noformēšanā, publikāciju veidošanā; 
Pieredze normatīvo aktu, administratīvo aktu un citu dokumentu sagatavošanā; 
Pieredze ekspertu darbā projektos, kā arī projektu sagatavošanā; 
Pieredze valsts pārvalde; 
Pieredze konferenču organizēšanā. 
 
DARBA PIEREDZE: 
Laiks no 2006. 
Vieta Rīga, Latvija 
Iestāde Latvijas Kultūras akadēmija 
Amats Kultūras menedžmenta maģistrantūras viesdocents 
Apraksts Lekciju sagatavošana un lasīšana, zinātniskais darbs, studiju kursu sagatavošana
 
Laiks no 2005. 
Vieta Rīga, Latvija 
Iestāde Rīgas Stradiņa universitāte  
Amats lektors, kopš 28.10.2005. – docents, vienlaikus Juridiskās fakultātes docents 

Apraksts 
Lekciju sagatavošana un lasīšana, zinātniskais darbs, studiju kursu sagatavošana, 
studiju programmu izstrāde 

 
Laiks no 2004. 
Vieta Rīga, Latvija 
Iestāde Izglītības valsts inspekcija, kopš 2009. – Izglītības kvalitātes valsts dienests  

Amats 

padomnieks juridiskajos jautājumos, kopš 2008.gada 2.janvāra vadītāja 
padomnieks, vienlaikus no 2005.gada oktobra līdz 2007.gada martam un no 
2007.gada septembra līdz 2008.gada oktobrim galvenā valsts inspektora augstākā
izglītības jautājumos p.i. Kopš 2009.gada 5.janvāra – juriskonsults, kopš 
2011.gada – Licencēšanas un reģistru departamenta direktora vietnieks 

Apraksts 
Normatīvo aktu, administratīvo aktu un citu dokumentu sagatavošana, iestādes 
darbības juridiskais nodrošinājums, izglītības un zinātnes uzraudzība, izglītības 
kvalitātes vērtēšana, izglītības programmu licencēšana, iestādes publicitāte 

 
Laiks 2004 
Vieta Rīga, Latvija 
Iestāde Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts  
Amats  juriskonsults, Juridiskās nodaļas vadītāja v.i. 

Apraksts 
Normatīvo aktu, administratīvo aktu un citu dokumentu sagatavošana, iestādes 
darbības juridiskais nodrošinājums, sadarbībā ar NVO 

 
Laiks No 2004 
Vieta Rīga, Latvija 
Iestāde Baltijas Kriveu institūts (Baltijas Starptautiskā akadēmija)   
Amats  Kultūras vadības nodaļas lektors, kopš 04.10.2005. – docents 

Apraksts 
Lekciju sagatavošana un lasīšana, zinātniskais darbs, studiju kursu sagatavošana, 
studiju programmu izstrāde 

 



 

        

Valodu prasme (kompetences atzīmes no 1 līdz 5, kur 1 ir augstākais vērtējums): 
Valoda Lasīšana Sarunāšanās Rakstīšana 

Latviešu 1 1 1 
Krievu 1 1 1 
Angļu 1 2 2 
Vācu 2 3 4 

 
PROJEKTU PIEREDZE: 
 

no 2010  ESF projekta „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība” eksperts mācību 
priekšmetā „Politika un tiesības” 

no 2010 ESF projekta „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība” eksperts mācību 
priekšmetā „Kulturoloģija” 

2008 projekta “Day center for children”, OAK foundation, Ženēvas finansējums – 
auditors 

2008 RSU projekts “Dažādības stratēģijas ieviešana Latvijas sabiedrībā un darba 
tirgū” – pētnieks  

2005 – 2007  ES programmas Phare projekts „Eiropas pilsonības pamatskola. 
Sabiedriskais informatīvi konsultatīvais naturalizācijas birojs” – eksperts 

2005  ES programmas Phare projekts „Sieviešu integrācija ar latviešu valodas 
praktiskas izmantošanas palīdzību” – eksperts 

2004 ES programmas Phare projekts „Mazākumtautību NVO līdzdalības skola” – 
eksperts 

2002 – 2005 Starptautiskais sadarbības projekts “Hansa – Rīga” – vadītājs 
no 2010  ESF projekta „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība” eksperts mācību 

priekšmetā „Politika un tiesības” 
no 2010 ESF projekta „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība” eksperts mācību 

priekšmetā „Kulturoloģija” 
2008 projekta “Day center for children”, OAK foundation, Ženēvas finansējums – 

auditors 
2008 RSU projekts “Dažādības stratēģijas ieviešana Latvijas sabiedrībā un darba 

tirgū” – pētnieks  
2005 – 2007  ES programmas Phare projekts „Eiropas pilsonības pamatskola. 

Sabiedriskais informatīvi konsultatīvais naturalizācijas birojs” – eksperts 
2005  ES programmas Phare projekts „Sieviešu integrācija ar latviešu valodas 

praktiskas izmantošanas palīdzību” – eksperts 
2004 ES programmas Phare projekts „Mazākumtautību NVO līdzdalības skola” – 

eksperts 
2002 – 2005 Starptautiskais sadarbības projekts “Hansa – Rīga” – vadītājs 
 
 
MOBILIT ĀTE  
2011 Igaunijas izglītības kvalitātes vērtēšanas aģentūra 
 
PAPILDUS INFORMĀCIJA: 
 
2010 BSA un BPMA pateicība par profesionālu, izsmeļošu un lietpratīgu 

uzstāšanos un diskusiju par augstākās izglītības problēmām  
2009 Puškina medaļa  
2009 Izglītības kvalitātes valsts dienesta pateicība par profesionālu un godprātīgu 

līdzdalību un atbalstu Izglītības kvalitātes valsts dienesta veidošanas procesā 
2009 Izglītības valsts inspekcijas pateicība par nozīmīgu ieguldījumu izglītības 



 

        

uzraudzības attīstībā un aktīvu līdzdalību Izglītības valsts inspekcijas 
metodiskajā un analītiskajā darbā 

2007 Rīgas Domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta diploms 
2006 Izglītības un zinātnes ministrijas pateicība                
2006 ĪUMSILS atbalsts zinātniskajam darbam 
2005 ĪUMSILS atbalsts zinātniskajam darbam 
 
SAGATAVOTIE UN LASĀMIE STUDIJU KURSI (BSA): 
 
Kursa nosaukums                                                            apjoms                         Programma 
Tiesību pamati   2 KP BSA Kultūras vadības bakalaura 

programma 
Kultūrpolitika  2 KP BSA Kultūras vadības bakalaura 

programma 
Intelektuālā īpašuma tiesības  1/2 KP BSA Kultūras vadības, 

Datordizaina bakalaura 
programma 

Kultūras institūcijas un administrēšana  1/2 KP BSA Kultūras vadības bakalaura 
programma 

ES projektu vadlīnijas 2 KP BSA Kultūras vadības bakalaura 
programma 

Projektu lietvedība un dokumenti 1 KP 
BSA Kultūras vadības bakalaura 
programma 

Eiropas integrācija un kultūra 1 KP BSA Kultūras vadības bakalaura 
programma 

 
 
Rīgā,  
10.06.2011.        

 Ivans Jānis Mihailovs 



 

        

 
 

CURRICULUM VITAE 
(dzīves gājums) 

 
PERSONAS DATI: 

Vārds, uzvārds: Iveta Narodovska 

 
 
IZGLĪTĪBA: 
Mācību iestāde: Latvijas Universitāte 
Laiks:  no (mēnesis/gads) 
 līdz (mēnesis/gads) 

2007.g. 

Iegūtais grāds(i) vai 
diploms(i): 

Filoloģijas doktora grāds 

 
 
Mācību iestāde: Latvijas Universitāte 
Laiks:  no (mēnesis/gads) 
 līdz (mēnesis/gads) 

1995.g. 
 

Iegūtais grāds(i) vai 
diploms(i): 

Filoloģijas maģistra grāds 

 
 
Mācību iestāde: Latvijas Valsts universitāte, filologijas fakultāte 
Laiks:  no (mēnesis/gads) 
 līdz (mēnesis/gads) 

      Līdz 1991.g. 

Iegūtais grāds(i) vai 
diploms(i): 

Filologs, krievu valodas un literatūras pasniedzējs,  Krievu 
valoda un literatūra latviešu skolā 

 
 
 
Zinātniskie grādi: 
2007 Filoloģijas doktora zinātniskais grāds salīdzināmajā literatūrzinātnē (Dr. 

philol.) 
 

  
  
 
 
GALVEN ĀS PROFESIONĀLĀS ORIENTĀCIJAS SFĒRAS: 
Pimēram : Pieredze pedagoģiskajā darbā; 
Pieredze informācijas sagatavošanā un noformēšanā, publikāciju veidošanā. 
 
 
 
DARBA PIEREDZE: 
Laiks 2007. - pašlaik 
Vieta Rīga, Latvija   
Iestāde Latvijas Universitāte 
Amats Zin.asistente 
Apraksts  



 

        

 
 
 
Laiks 2005. – pašlaik 
Vieta Rīga, Latvija   
Iestāde Baltijas Starptautiskā akadēmija,  Kultūras vadības programma 
Amats Lektore (pamatdarbs) 
Apraksts  
 
 
 
Laiks 2000. – 2005. 
Vieta Rīga, Latvija   
Iestāde Baltijas Krievu institūts, Kultūras vadības nodaļa 
Amats pasniedzēja 
Apraksts  
 
 
 
Laiks 1997. - 2007. 
Vieta Rīga, Latvija   
Iestāde Latvijas universitāte, Filoloģijas fakultāte 
Amats pasniedzēja 
Apraksts  
 
 
Valodu prasme (kompetences atzīmes no 1 līdz 5, kur 1 ir augstākais vērtējums): 
 

Valoda Lasīšana Sarunāšanās Rakstīšana 
Latviešu   
(Dzimta) 

1 1 1 

krievu 1 1 1 
Angļu 4 4 4 
Vācu 3 3 3 

 
 
PROJEKTU PIEREDZE: 
 

 2. LU akadēmiskās attīstības projekts - Atbalsts promocijas darba 
„Gundegas Repšes prozas poētika: mūsdienu krievu sieviešu prozas 
strāvojumu konteksts” pabeigšanai (Nr. 2006/2-229722) 

 3. LU akadēmiskās attīstības projekts -  Rīgas teksta semiotika (2006) 
 4. Valsts Letonikas programmas projekts (LZA) - Kultūra un vara: 

mijiedarbes latviešu valodā, literatūrā un folklorā (2006.-2007.) 
 5. LU akadēmiskās attīstības projekts - Mūsdienu rusistikas/slavistikas 

problēmas un attīstības perspektīvas (2007) 
 6. LU akadēmiskās attīstības projekts - Teksta telpa (2008) 
 7. Slāvisti un slavistika Latvijas Universitātē: tradīcijas un attīstības 

perspektīvas. (Nr. 2008/ZP-112; Nr. 2009/ZP-112) 
 9. Letonika starpkultūru komunikācijā: Literatūra, folkloristika, māksla: 

humanitārais mantojums un mūsdienas. III. Pamatteksti. Teorija. Tradīcija. 
Jaunrade. (2009) 



 

        

 10. Eiropas Sociālā fonda projekts „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu 
izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” (2010-2013) 

 2. LU akadēmiskās attīstības projekts - Atbalsts promocijas darba 
„Gundegas Repšes prozas poētika: mūsdienu krievu sieviešu prozas 
strāvojumu konteksts” pabeigšanai (Nr. 2006/2-229722) 

  
 
PAPILDUS INFORMĀCIJA: 
 
Oranizatoriskais  
darbs 

1. LU Starptautiskas zinātniskas konferences “Mūsdienu rusistikas 
(slavistikas) problēmas un attīstības perspektīvas“, 2007. gada 9.-
10. novembris, rīcības  komitejas locekle.   

  2. LU Starptautiskas zinātniskas konferences „Teksta telpa“, 2008. 
gada 7.-8. februāris, rīcības  komitejas locekle. 

 3. LU zinātniskā raktu krājuma „Rusistica Latviensis II. Rīgas 
teksts.“ (2008) redkolēģijas  locekle.  

 4. LU zinātniskā raktu krājuma „Rusistica Latviensis III. Teksts un 
telpa.“ (2009) redkolēģijas  locekle. 

 5. LU Starptautiskas zinātniskas konferences „Rusistikas/slavistikas 
attīstības ceļi Austrumu un Rietumu institūtos: Slāvisti un 
slavistika Latvijas Universitātē un Eiropā: vēsture un mūsdienas”, 
2009. gada 5.-6. marts, rīcības  komitejas locekle.  

 6.  LU Starptautiskas zinātniskas konferences „N.Gogolim – 200: 
rakstnieka vārda un daiļrades recepcija 20.-21. gs. kultūrā”, 2009. 
gada 23.-24. aprīlis, rīcības  komitejas locekle.  

 7. LU Starptautiskas “Jauno filologu zinātniskas konferences “, 
2009. gada 4.-6. novembris, rīcības komitejas locekle.  

 8. LU 68. zinātniskā konference. Starptautiskas zinātniskas 
konferences „Filoloģijas jautājumi” (Velt ītas akadēmiķes 
V.Vāveres 80 gadu jubilejai), 2010. gada 19.-20. februāris, rīcības  
komitejas locekle. 

 9. LU Starptautisks zinātnisks seminārs „Humanitārie lasījumi” 
(Veltīts LU 91. dzimšanas gadadienai), 2010. gada 27. septembris, 
rīcības  komitejas locekle.  

 10. LU 69. zinātniskā konference. Starptautiskas zinātniskas 
konferences „Latvijas un Krievija: starpkultūru motīvi Eiropas 
kontekstā”, 2011. gada 4.-5. marts, rīcības  komitejas locekle.   

Semināru vadīšana  Semināru vadīšana Rīgas Latgales priekšpilsētas LAT2 skolotāju 
metodiskajā apvienībā (2005-2008). 
 

 
 
 
SAGATAVOTIE UN LASĀMIE STUDIJU KURSI: 
Kursa nosaukums                                                            apjoms                         Programma 
Latviešu literatūras problēmas 
 

4 kp BSA, Kultūras vadības prof bakalaura 
programmā 

Laikmetīgas Latvijas kultūras aktualitātes 
 

2 kp BSA, Kultūras vadības prof bakalaura 
programmā 

 Latviešu valodas stilistika 
 

2 kp BSA, Kultūras vadības prof 
bakalauraprogrammā 



 

        

Literatūras mācību metodika 
svešvalodas kursā    

2 KP LU, Vidusskolas krievu valodas un 
literatūras profprogramma 

Ievads latviešu literatūrā   3 KP LU, Krievu filoloģijas bakalaura 
programma 

Krievu un latviešu literārie sakari    2 KP LU, Krievu filoloģijas bakalaura 
programma 

Latviešu literatūra kultūrvēsturiskā 
kontekstā   

2 KP LU, Vidusskolas krievu valodas un 
literatūras profprogramma 

Krievu un latviešu literārie sakari 
didaktiskā aspektā    

2 KP LU, profesionālā programma 
„Skolotājs“ 

Latviešu, krievu un cittautu literatūru 
un kulturu sakari   

4 KP LU, Krievu filoloģijas maģistra 
programma 

 



 

        

CURRIKULUM VITAE 
 
Vārds, uzvārds 

     Oļegs Ņikiforovs                                    
  
  
Pamatdarbs 
Ievēlēts amatā  
adrese  
tālrunis 

Baltijas Starptautiska Akadēmija 
Asociētajs profesors (24.02.2011. DU profesoru padomes lēmums) 
Lomonosova iela – 4, Rīga 
67100540 

Izglītība 
Mācību iestāde Beigšanas datums 

 
Iegūtā izglītība, pakāpe 

 Daugavpils 
pedagoģiskajs 
Institūts 

1989. Bioloģijas un ķīmijas 
vidusskolas skolotājs 

 DPU 
Krievijas Izglītības 
Akadēmijas 
Maskavas 
Psiholoģijas 
Zinātniski 
Pētnieciskais 
Institūts 

1995. 
1990 - 1993. 

Augstākā 
 

 Daugavpils 
Universitāe 

1995. Augstākā  

Specialitāte Psiholoģija (1995.) 
Bioloģija un ķīmija 
(1989.) 

  

Kvalifik ācija 
 
 
 
Grāds 

psihologs praktiķis 
(1995.) 
vidusskolas  
skolotājs (1989.) 
 
Psiholoģijas doktors 
(1994.) 
 

  

Darba pieredze 
Laika periods Īzgīlt ības iestāde 

 
Amats 

pedagoģ. darbs 
 

2008. – pašlaik 
2008.– 2010. 
2002. – 2008 
1998. – 2008. 

BSA  
BSA Sociālo problēmu institūts,  
Rīgas Katoļu garīga seminārija  
RPIVA  
 

asociētais profesors, docents 
pētnieks  
viesprofesors 
asociētais profesors, 
docents, viesdocents 

 2004 – 2008. Psiholoģijas augstskola  
  

asociētais profesors  
 

 1998. – 2004. LU Pedagoģijas un Psiholoģijas 
institūts  
 
 

asociētais profesors, docents  
 

 1995. – 2002. Rīgas Humanitārais institūts,  
 

docents  
 

 1995. - 1998. RAU 
 

docents  
 

 1992. – 1997. Rīgas Purvciema ģimnāzija 
 

psihologs 

 
 
Pieredze citā darbā 

1989. - 1991. 
 
2002. – 2003.  

DPI  
 
LR Aizsardzības ministrija. 
Nacionālie bruņotie spēki. 
Rekrutēšanas un atlases centrs 

Lektors 
 
Psihologs 
 
 



 

        

 
Valodu  krievu latviešu angļu 
zināšanas līmenis 
 

Dzimtā Izcili Viduvēji 

Papildinform ācija  

Akadēmiskie kursi: 
 
 
Diplomdarbu 
vadīšana 
Kvalifik ācijas celšana 
 
 
 
 
 
01.03.2011. 

Vispārīgā un juridiskā psiholoģija, Tiesu psihiatrija, Pedagoģijas pamati, 
Kommunikācijas prakse. 
 
 
Dažādu semināru un supervīziju apmeklēšana. 
  

 
 



 

        

CURICULUM VITAE 
Olga Odegova 

 
Darba vieta:  Baltijas Starptautiskā akadēmija 
Lomonosova, 4; Rīga, LV – 1019 
Tālr.: 67100638 
 
Izglītība: 
1973 – 1978  Ļeningradas Valsts Universitātes filoloģijas fakultāte (filoloģe-          
                                     skandināviste) 
 
Darba pieredze: 
2005. - līdz šim laikam            Baltijas Starptautiskās akadēmijas docente  
2002 –  2005.                          Baltijas Krievu institūta lektore 
1999 – 2002.   zviedru valodas skolotāja Rīgas Ziemeļvalstu ģimnāzijā 
1998 – 2000.   RTU Valodu institūta lektore 
1989 – 2000.   zviedru valodas skolotāja Rīgas Puškina licejā 
 
Kvalifik ācijas paaugstināšana, papildus izglītība, kursi: 
Zviedru valodas skolotāju kursi Zviedrijā, Somijā, Latvijā 
Gides tulkotājas apliecība 

 
Publikācijas (skaits): ap 10 ziemeļvalstu mākslas filmu tulkojumu autore 
Akadēmiskie kursi:  zviedru valoda (pamatkurss), profesionālā zviedru valoda 
(humanitāriem), valoda un stils, lietišķa zviedru valoda, zviedru literatūra. 
 
Sabiedriskā aktivit āte: 
Latvijas Tūrisma Gidu asociācijas biedre 
Ziemeļvalodu skolotāju asociācijas biedre 
Biedrības “Sverigekontakt” Zviedrijā biedre 
“Svenska skolans vanner” Somijā biedre 
 
Valodas: 
Latviešu, krievu, zviedru – brīvi 
Angļu, dāņu, norvēģu – sarunvalodas līmenī 
Islandiešu – ar vārdnīcas palīdzību 
 
 
 
 
2011. 20.05.                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

        

CURRICULUM VITAE 
(dzīves gājums) 

 
1. Uzvārds:      Pazuhina 
2. Vārds:      Nadežda 
3. Izglītība: 
 

Mācību iestāde: 
Latvijas Kultūras akadēmija  
Doktorantūras studiju programma kultūras teorijā un 
vēsturē 

Laiks:  no (mēnesis/gads) 
 līdz (mēnesis/gads) 

Septembris, 2002. 
Jūnijs, 2005. 

Iegūtais grāds(i) vai 
diploms(i): 

Mākslas zinātņu doktora grāds kultūras teorijā (2008.) 

 

Mācību iestāde: 
Latvijas Universitāte  
Doktorantūras studiju programma Vēsture 

Laiks:  no (mēnesis/gads) 
 līdz (mēnesis/gads) 

Septembris, 2002. 
Septembris, 2008. 

Iegūtais grāds(i) vai 
diploms(i): 

Apgūta studiju programma, eksmatrikulēta bez doktora 
darba iesniegšanas 

 
 

Mācību iestāde: 
Latvijas Kultūras akadēmija 
Maģistrantūras studiju programma kultūras teorijā un 
vēsturē  

Laiks:  no (mēnesis/gads) 
 līdz (mēnesis/gads) 

Septembris, 1998. 
Jūnijs, 2000. 

Iegūtais grāds(i) vai 
diploms(i): 

Mākslas maģistra grāds kultūras teorijas un vēstures 
specialitātē  
  

 

Mācību iestāde: 
Latvijas Kultūras akadēmija 
Bakalaura studiju programma krievu kultūrā     

Laiks:  no (mēnesis/gads) 
 līdz (mēnesis/gads) 

Septembris 1994. 
Jūnijs 1998. 

Iegūtais grāds(i) vai 
diploms(i): 

Mākslas bakalaura grāds krievu kultūras specialitātē 
  

 

Mācību iestāde: Rīgas universālā komercskola  

Laiks:  no (mēnesis/gads) 
 līdz (mēnesis/gads) 

Septembris 1991. 
Jūnijs 1994. 

Iegūtais grāds(i) vai 
diploms(i): 

Vidējā izglītība 

 

Mācību iestāde: Rīgas 52. vidusskola     



 

        

Laiks:  no (mēnesis/gads) 
 līdz (mēnesis/gads) 

Septembris 1983. 
Jūnijs 1991. 

Iegūtais grāds(i) vai 
diploms(i): 

Pamatizglītība  

4. Valodu prasme (kompetences atzīmes no 1 līdz 5, kur 1 ir augstākais vērtējums):  

Valoda Lasīšana Sarunāšanās Rakstīšana 

Latviešu 1 1 2 

Krievu 1 1 1 

Vācu 1 2 2 

Angļu 2 3 4 

Franču 3 4 5 

 
5. Galvenās profesionālās orientācijas sfēras: 
� Pieredze pedagoģiskajā darbā; 
� Pieredze zinātnisko pētījumu veikšanā; 
� Pieredze darba grupas vadīšanā, semināru vadīšanā, informācijas prezentēšanā; 
� Pieredze informācijas sagatavošanā un noformēšanā, publikāciju veidošanā. 
 
6. Profesionālās pieredzes saraksts: 

Laiks 2000. gada septembris - šobrīd 

Vieta Latvija, Rīga 

Iestāde 
Baltijas Starptautiskā akadēmija (līdz 2006. gada augustam – Baltijas Krievu 

institūts) 
Amats Docente (štata pasniedzēja) 

Apraksts 

Lekciju kursi: „Stilu vēsture” (2 kp), „Žanru vēsture” (2 kp), „20. gs. mākslu 
virzieni” (2 kp), „Kultūras vēsture: Viduslaiki un Jauno laiku sākums” (3 kp.),  
„Kult ūras teorija un pētnieciskās koncepcijas” (4 kp.), „Estētika” (2 kp), 
“Ievads kultūras semiotikā un semantikā” (2kp), „Kult ūras tūrisms” (2 kp), 
„Ekskursiju organizācija” (2 kp), “Gida darba pamati” (1 kp). Bakalaura darbu 
vadīšana. (2009. – 2011.g.  – 10 aizstāvēto darbu) 

 

Laiks 2003. gada februāris – 2007. gada jūnijs 

Vieta Latvija, Rīga 

Iestāde Latvijas Kultūras akadēmija 

Amats Lektore (stundu pasniedzēja) 

Apraksts 
  Lekciju kurss „Ievads kultūras jēdziena interpretācijā” (48 st.); kursa darbu un 
bakalaura darbu  vadīšana. 

 

Laiks 2007. gada jūnijs - septembris 

Vieta Latvija, Rīga 

Iestāde Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departaments 



 

        

Amats Lektore 

Apraksts 
 Lekcijas un praktiskās nodarbības skolotājiem programmas “Profesionālās 
meistarības pilnveide kultūras vēstures skolotājiem izglītības satura īstenošanai 
vispārējā vidējā izglītībā” ietvaros 

 

Laiks 2006. gada janvāris - decembris 

Vieta Latvija, Rīga 

Iestāde Izglītības satura un eksaminācijas centrs 

Amats Ārštata metodiķe (Sertifikāts Nr. 127) 

Apraksts 
 Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta „Krievu valoda un literatūra 
mazākumtautību skolās” programmas parauga izstrādāšana 

 

Laiks 2000. gada septembris – 2003. gada jūnijs 

Vieta Latvija, Rīga 

Iestāde Privātā vidusskola „Laisma” 

Amats Skolotāja 

Apraksts 
 Vēstures un kultūras vēstures mācību priekšmetu mācīšana  vidusskolā, 
vēstures un civīlzinību mācību priekšmets pamatskolā 

  

Laiks 1998. gada septembris – 2001. gada augusts 

Vieta Latvija, Rīga 

Iestāde Rīgas 61. vidusskola 

Amats Skolotāja 

Apraksts  Kultūras vēstures mācību priekšmeta mācīšana  vidusskolā 

 

Laiks 1998. gada septembris – 1999. gada jūnijs 

Vieta Latvija, Rīga 

Iestāde Rīgas 65. vidusskola 

Amats Skolotāja 

Apraksts 
 Kultūras vēstures mācību priekšmetu mācīšana vidusskolā (ar latviešu mācību 
valodu integrētās apmācības ietvaros) 

 
Citas akadēmiskās aktivitātes 
 
2011. - pētniece Latvijas Zinātnes padomes grantā, Nr.  09.1043, Reliģiski filozofisko ideju attīstība 
Rietumu kultūrā 20.-21. gadsimtā un to iespaidi Latvijā. Vadītāja -  Solveiga Krūmiņa-Koņkova 
 
2009.-2011. – pētniece Latvijas Zinātnes padomes grantā Nr. 09.1531 "Nacionālās identitātes apziņas 
veidošanās pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas: tendences un faktori".  
 
2009.-2010. – piedalīšanās projektā „Rīgas vecticībnieki: kultūrvēsturiskās pieredzes 250 gadi” (LU 
FSI, Latvijas Vecticībnieku biedrība, EEZ finanšu instrumenta un SIF finansiālais atbalsts). Izdevuma 
„Rīgas vecticībnieki”, Rīga, 2010, redaktore. 
 



 

        

2009. – Jura Dovejko promocijas darba „Cilvēka ontoloģiskā transformācija Ignātija Brjančaņinova 
teoloģijā: kritisks novērtējums” recenzēšana (oponēšana LU Teoloģijas fakultātes Promocijas padomē, 
eksperta recenzija Latvijas Zinātņu padomei) 
 
Tālākizglītība un pētnieciskais darbs: 
2009. gada augusts, 2010. gada augusts – pētnieciskais darbs Berlīnē, ISB-Alumninetzwerk 
ietvaros.  
 
2007. gada oktobris – 2008. gada septembris – Berlīnes parlamenta fonda ( Stiftung des 
Abgeordnetenhauses Berlin) atbalstītais pētījums: Leben in der Diaspora oderi in der 
Emigration: Die kulturelle Mission der russisch-orthodoxen Kirche in Berlin in der 
Zwischenkriegszeit und Gegenwart 
(Dzīve diasporā vai emigrācijā: Krievu Pareizticīgās Baznīcas kultūras misija Berlīnē 
starpkaru laikā un mūsdienās) 
 
2005. gada septembris, 2006. gada janvāris, marts, septembris –  doktorantu tālākizglītības 
programma: Promotionskolleg Ost-West (Institut für Deutschlandforschung, Lotman-Institut 
für russische und sowjetische Kultur, Ruhr-Universität Bochum) (Bohuma, Vācija) 
 
15.09.2004. – 19.01.2005.  –  programma „Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide / 
Inovācijas augstākās izglītības sistēmā / Izglītības darba vadība”  (Latvijas universitāte. 
Sertifikāts Nr.0627) 
 
2004. gada oktobris – Japāņu Nipona fonda Jauno līderu programmas ietvaros arhīva 
materiālu pētījumi Maskavā un Sanktpēterburgā 
 
 
Rīga, 2011. gada  10. jūnijā 



 

        

CURRICULUM VITAE 
(dzīves gājums) 

 
PERSONAS DATI: 
Vārds, uzvārds: Artūrs PRIEDĪTIS 

Personīgā informācija 
Darba vieta: Baltijas Starptautiskā akadēmija 
Amats: as.profesors  
www.artursprieditis.lv (grāmatas; raksti; intervijas; projekti; izglītības projekti; mācību plāni; 
Public Relations) 
artursmkc@inbox.lv 

Izgītība, kvalifik ācija 
1970. septembris – jūnijs: Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultāte žurnālistikas 
nodaļa 
1982. janvāris - 1984 novembris. LPSR Zinātņu akadēmijas aspirantūra, Rīga 
1984. novembris – Filoloģijas zinātņu kandidāts, LPSR Zinātņu akadēmija, Rīga 
1990. maijs – docents, Maskava 
1992. maijs – filoloģijas doktors, Latvijas Zinātņu akadēmija, Rīga 

Piedalīšanās (visnozīmīgākajās) starptautiskajās konferencēs 
1982. – 2004. – I- XII Staptautiskā konference “J.Tiņanova lasījumi”, Rēzekne  

Zinātniskā un zinātniski pedagoģiskā darba pieredze 
1979. novembris- 1987. jūlijs – zinātniskais redaktors LPSR ZA izdevniecībā “Zinātne”;  
                                     zinātniskais līdzstrādnieks LPSR ZA Valodas un lit.institūtā; 
                                     LPSR ZA Prezidija Redakciju un izdevumu padomes  
                                     zinātniskais sekretārs, Rīga 
1987. sept.-1993. janv. –  docents, Latviešu filoloģijas un kultūras katedras  
                                     vadītājs, Daugavpils Pedagoģiskais institūts, Daugavpils 
1991. sept. – 1995. okt. –  Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja padomnieks  
                                      valodas jautājumos, Daugavpils 
1993. aprīlis – 2004. dec. –   direktors, Multikulturālisma centrs, Daugavpils, Rīga 
2004. maijs – 2005. febr. –  maģistru studiju programmas direktors, Biznesa augstskola  
                                       „Turība”, Sabiedrisko attiecību fakultāte, Rīga 
2004 sept. – doc., as.prof. Baltijas Krievu institūts/ Baltijas Starptautiskā    

akadēmija, Rīga 
2006 –  LR Izglītības un zinātnes ministrijas ārštata metodiķis 

kulturoloģijā, Rīga  
 
Zinātniski metodiskā darbība 
1. Ārštata metodiķis kulturoloģijā – LR Izglītības un zinātnes ministrija, no 2007.g. 
2. Redkolēģijas loceklis – žurnāls „CommunicatorR”, no 2009.g. 
3. Redakciju un izdevumu padomes loceklis – Baltijas Starptautiskā akadēmija, no 2008.g. 
 
Valodu prasme: 
 Latviešu, krievu, angļu 
 

 
2011.gada 10.jūnijā   



 

        

CURRICULUM VITAE 

Vārds, uzvārds 

Nadežda Rešetilova                                           
Pamatdarbs 
adrese  
tālrunis 
 

BSA (BKI), personāla daļas vadītāja 
Lomonosova 4, Rīga 
67100540 

Izglītība 
Mācību iestāde Beigšanas datums 

 
Iegūtā izglītība, pakāpe 

 RPI 1966.  Augstākā 
 
 

Specialitāte 
Automātika un telemehānika 

Kvalifik ācija 
 

Inženieris elektriķis 
 

Darba pieredze Izglītības  iestāde 
 
Laika periods 

 

 
Amats 

pedagoģ. darbs 
 
 

BSA(BKI) 
Komercfirma MKF 
Ekonomikas un 
kultūras augstskola 
 

1994. – pašlaik 
1993. - 2002. 
2001. 

Docents, lektors 
Pasniedzējs 
lektors 

Pieredze citā darbā 
2000. - pašlaik 
1992.– 1998. 
 
 
1967. – 1992. 
 
 
 
1966. 
1961.- 1963. 

BSA(BKI) 
 LKSCS Turība. kombināts 
“Latvijas kooperatīvās 
tirdzniecības tehnika” 
Rīgas autoelektroaparātu 
rūpnīca 
 
 
LPSR ZA  
VEF 

personāla daļas vadītāja 
personāla inženieris 
 
 
kadru daļas priekšnieks,  
darba un algas nodaļas 
priekšnieks, biroja 
vadītājs, vec. inženieris  
laborants 
radioaparātu regulētājs 

Valodu  krievu latviešu angļu 
zināšanas līmenis 
 

augstākais dzimtā  vidējais 

Papildinform ācija  

Akadēmiskie kursi: 
 
Profesionāla pilnveide 
 
 
 
Kvalifik ācijas 
paaugstināšana 
 
 
 
 
 
 
 

ES darba tiesības. Darba un ugunsdrošība  
 
Darba aizsardzība un drošiba – 20P 86200 160 stundas,.2008. 
Programma Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide/ Inovācijas 
augstākās izglītības sistēmā/ Izglītības darba vadība., LU, 2006. 
 
Seminārs “ Darba likuma piemērošana augstākās izglītības iestādēs 
nodarbinātajiem”, 2008. 
Seminārs “Uzņēmuma vadītāja juridiskā aizsardzība”, 2007. 
Seminārs “Personāllietvedība un darba tiesiskās attiecības”, 2007. 
 
 

03.03.2011.  



 

        

CURRICULUM VITAE 
(dzīves gājums) 

 
PERSONAS DATI: 
Vārds, uzvārds: Natālija Sotikova 
IZGLĪTĪBA: 
1980- 1985 Lavijas Universitāte, Filoloģijas fakultāte, filologs 
2003 - 2005. BKI,  Uzņēmējdarbības un administrēšanas maģistrs 
2009 līdz šim brīdimBA Turība doktorantūra „Komunikācijas vadība”, doktorante 
Kvalifikācijas celšana: 
2007 Kursi „Tehnisko līdzekļu izmantošana pasniedzēja darbā. Multimediju 

komplekss”. 
2006.g.22.marts- 
28. jūnijs 

Augstskolu pasniedzēju kvalifikācijas celšanas kursi Sertifikāts Nr.1185, 

1999.gada maijā - Dynamic Teaining Association kurss „Progresive srtategies of personal and 
business development” 

1999.gada februārī -  Ericson University International kurss „Accelerated Language Learning for 
english as a Second Language” 

1998.gada decembrī - Ericson University International kurss „Five Famous Phobia” 
1998.g. Sertificēts praktiķis Neiro lingvistiskajā programmēšanā  
Zinātniskie grādi: 
2005 Uzņēmējdarbības un administrēšanas maģistrs 
DARBA PIEREDZE: 
2005 – līdz šim brī BSA, docente 
1996-2005 BKI,  lektore  
1985-1997 Latvijas Nacionālā bibliotēka, redaktors 
1984-1985 VZRA “Запрыба”, operators 
VALODU ZINĀŠANAS: 

� krievu - dzimtā, � latviešu - teicami 
� itāliešu – sarunvalodas līmenis � angļu – sarunvalodas līmenis 

PAPILDUS INFORMĀCIJA: 
2003 2003.gada 14.novembrī – Diploms par 2002./2003. mācību gada „BKI labākā 

pasniedzēja” goda nosaukuma piešķiršanu. 
2004 2004.gada 16.novembrī – diploms par 2003./2004. mācību gada „BKI labākā 

docētāja” goda nosaukuma piešķiršanu. 
2006 2006.gada 17. novembrī- Diploms par 2005./2006. mācību gada „BSA labā

pasniedzēja” goda nosaukuma piešķiršanu 
2010.g. janvārī uzņemta Latvijas kurortoloģijas asociācijā 
  
 
SAGATAVOTIE UN LASĀMIE STUDIJU KURSI: 
Neverbālā komunikācija (32 stundas) Sabiedriskās attiecības  
Lietišķā etiķete (32 stundas) Tūrisma un viesmīlības vadība  
Reklāmas principi (32 stundas) Sabiedriskās attiecības  
Firmas reputācija un korporatīvā kultūra 
(32 stundas) 

Sabiedriskās attiecības  

Komunikāciju ar mērķauditoriju līdzekļi un 
tehnoloģijas (64 stundas) 

Sabiedriskās attiecības  

Pārliecinošās komunikācijas pamati (32 stundas) Sabiedriskās attiecības  
Saskarsmes psiholoģija (32 stundas)  Tūrisma un viesmīlības vadība  
Vadības teorija un korporatīvā kultūra (32 stundas) Tūrisma un viesmīlības vadība  
Reklāma un PR (48 stundas) Tūrisma un viesmīlības vadība  



 

        

Latviešu valodas funkcionālā gramatika 
 (32 stundas) 

Rakstveida un mutvārdu 
tulkošana 

 

Komunikatīvais praktikums kultūrā un tūrismā 
(32 stundas) 

Rakstveida un mutvārdu 
tulkošana 

 

   
  

 
   
Strādājot BSA-(BKI) sākot no 2005. līdz 2010. gadam ir novadīti 20 diplomdarbi.  
 
 
Rīgā,  
10.06. 2011. 

Natālija Sotikova 
 
 



 

        

CURRICULUM VITAE 
(dzīves gājums) 

 
PERSONAS DATI: 
Vārds, uzvārds: Tatjana Stepanova 
 
IZGLĪTĪBA: 

Mācību iestāde: 
Latvijas Valsts universitāte 
                                                           

Laiks:  no (mēnesis/gads) 
 līdz (mēnesis/gads) 

no 1980. g. līdz 1985. g. 

Iegūtais grāds(i) vai 
diploms(i): 

krievu valodas un literatūras filoloģe 
 

 
 
Mācību iestāde: „Latvian Travel Agency” 
Laiks:  no (mēnesis/gads) 
 līdz (mēnesis/gads) 

1997. gadā 

Iegūtais grāds(i) vai 
diploms(i): 

starptautiskā tūrisma menedžere 

 
 

Mācību iestāde: 
Krievijas Mākslas akadēmijas, Sanktpēterburgas I. Repina 
Valsts akadēmiskās glezniecības, tēlniecības un arhitektūras 
institūts 

Laiks:  no (mēnesis/gads) 
 līdz (mēnesis/gads) 

no 1998. g. līdz 2001. g. 

Iegūtais grāds(i) vai 
diploms(i): 

mākslas zinātniece, mākslas zinātnes maģistres grāds 
 

 
 

Mācību iestāde: 
Krievijas Mākslas akadēmijas, Sanktpēterburgas I. Repina 
Valsts akadēmiskās glezniecības, tēlniecības un arhitektūras 
institūts 

Laiks:  no (mēnesis/gads) 
 līdz (mēnesis/gads) 

no 2001. līdz 2003. g. 

Iegūtais grāds(i) vai 
diploms(i): 

aspirante 

 
 

Mācību iestāde: 

Jāzepa Vītola Mūzikas Akadēmijas Profesionālās izglītības 
pedagogu 
pedagoģiskās pamatizglītības programmas klausītāja 
                                                           

Laiks:  no (mēnesis/gads) 
 līdz (mēnesis/gads) 

2003. g. 17. 01. līdz 2003. g. 2. 11. 

Iegūtais grāds(i) vai 
diploms(i): 

Dejas skolotāja specialitāte, sertifikāts 

 
 
 



 

        

 
 
KVALIFIK ĀCIJAS CELŠANA: 
 
2006.g. 11.04. – 28.04.NVO institūta ABC seminārs 
2006. g. BSA, Tehnisko lidzeklu izmantošana pasniegšanas procesā 
2005.g. – 2006.g. Japāņu valodas kursi 2.-4. līm. Minna no Nihongo 3x72 st. (Kaisiro 

Kanno, LKA Nordistikas centrs) 
 

2006. g. 11.04. – 
28.04. 

NVO institūta ABC seminārs 

2007.g. 29.03. –  
31.03.07.. 

«Baletā lietojamās rehabilitācijas programmas», (Pedagogu tālākizglītības 
programma, 36.st.), Rīga. MC „EVENTUS” 
Programmas vadītājs un kursa autors: Irina Aleksandra m. Čistjakova, 
Mariinskas teātra pedagogs un repetitors. 
 

2007.g. maijs Kurss „ Japānas etnolingvistiskās studijas“  KZA Austrumu studiju 
institūts , Rīga, BSA, Māc. Centrs „Eventus“ Курс 
«Лингвострановедение Японии».  

2007.g. 15.02. –  
20.05. 

 Kurss “Ievads Tālo Austrumu valstu kultūrā”, BSA Māc.centrs 
‘Eventus”  

2010.g. 01. – 06.02.Kursi «Eiropas tradīciju atmoda antikvariāta biznesa jomā. Mākslas 
ekspertīzes pamati». 
Profesionālā radošā apvienība Mācību centrs ”EVENTUS” sadarbībā ar 
BSA. Lektore: E.R. Kerimova, I.E.Repina vārdā nosaukto Sankt-
Pēterburgas Valsts glezniecības, tēlniecības un arhitektūras institūtas 
pasniedzēja,  mākslas zinātniece, Aukciona nama „Zenkov“ eksperts 
(Vācija), Krievijas  Kancelejas  EE  Karaliskās augstības hercoges Diānas 
de Franss fon Vjurtemberg   Pārstāvis un kultūras projektu kurātors. 
 

2010.gada 21.jūnijs Seminārs. „Starpkultūru dialoga attīstība 2010”, Tieslietu ministrija, 
Brīvības 36. 

 
2010.gada 2. jūlijs Seminārs. Tieslietu ministrija un Sabiedrības integrācijas fonds. „Vadošās 

iestādes tehniskā palīdzība Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo 
integrācijas fonda administrēšanai”, Reval Hotel Latvija. 
 

 
 
Zinātniskie grādi: 
2001. g. mākslas zinātnes maģistres grāds 

 
 
 
GALVEN ĀS PROFESIONĀLĀS ORIENTĀCIJAS SFĒRAS: 
Pieredze pedagoģiskajā darbā; 
Pieredze informācijas sagatavošanā un noformēšanā, publikāciju veidošanā. 
 
DARBA PIEREDZE: 

Laiks no 1983. g. līdz 1985. g. 
Vieta Rīga 



 

        

Iestāde TB “SPUTŅIKS” 

Amats 
gide, ekskursiju  vadītāja                                          

 
 
 
 
Laiks no 1985. g. līdz 1990. g. 
Vieta Rīga 
Iestāde Rīgas 69. vidusskola 
Amats krievu valodas un literatūras skolotāja 
Apraksts  
 
 
 
Laiks no 1990. g. līdz  2000. g. 
Vieta Rīga 
Iestāde SIA “SimS.S.” 
Amats referente, redaktore 
Apraksts  
 
 
Laiks no 2002. g.  līdz 2005. g. 
Vieta Rīga 
Iestāde BJC „Zolitūde” 
Amats deju skolotāja 
Apraksts  
 
 
Laiks 2002. g. līdz 2004. g. 
Vieta Rīga 
Iestāde Rīgas Kultūru vidusskola 

Amats 
japāņu kultūras un tradīcijas priekšmeta skolotāja 
 

Apraksts  
 
 
Laiks no 2004.g 
Vieta Rīga 
Iestāde Baltijas Starptautiskā Akadēmija 
Amats pasniedzēja 
Apraksts  
 
Laiks no 2005. g. 
Vieta Rīga 
Iestāde Bērnu un jauniešu starptautiskas biedrība „EVENTUS” 
Amats valdes priekšsēdētāja 
Apraksts  
 
Laiks no 2006.g. 
Vieta Rīga 
Iestāde Profesionāli radošās apvienība IZM Mācību centrs “Eventus” 



 

        

Amats 
Direktore, sarptautiskās izglītības un kultūras programmas vadītaja, 
pasniedzēja 

Apraksts  
 
 
Valodu prasme (kompetences atzīmes no 1 līdz 5, kur 1 ir augstākais vērtējums): 

Valoda Lasīšana Sarunāšanās Rakstīšana 
Krievu valoda 1 2 2 
Latviešu valoda 2 3 3 
Angļu valoda 3 3 3 
Japāņu valoda 4 4 5 
  
  

 
PROJEKTU PIEREDZE: 
 
2005.g. – 2011.g. Izglītības un kultūras projekts: I – VII Bērnu un jauniesu starptautiskais 

horeogrāfijas konkurss «Rīgas Pavasaris» un Horeogrāfu konkurss. 
Projekta vadītaja. 

2005.g. – 2011.g. Izglītības un kultūras projekts: I – VII Starptautiskas bērnu baleta pasāku 
festivāls. Projekta vadītaja. 

No 2005.g. Izglītības un kultūras projekts: „Horeogrāfijas un dejas mācību programmas
veidošana un īstenošana, motivējot radošai darbībai kolektīvā“. (Pedagogu 
tālākizglītības programma, 72.st.) Projekta vadītaja. 

2007.g. – 2009.g. Izglītības un kultūras projekts: I – III festivāls „Krievijas jaunatnes teātris 
Latvijā. Projekta vadītaja. 

No 2007.g. Izglītības un kultūras projekts: „Eiropas tradīciju atmoda antikvariāta 
biznesa jomā. Mākslas ekspertīzes pamati.“ 
Lektore: E.R. Kerimova, I.E.Repina vārdā nosaukto Sankt-Pēterburgas Valsts 
glezniecības, tēlniecības un arhitektūras institūtas pasniedzēja,  mākslas 
zinātniece, Aukciona nama „Zenkov“ eksperts (Vācija), Krievijas  Kancelejas  
EE  Karaliskās augstības hercoges Diānas de Franss fon Vjurtemberg   
Pārstāvis un kultūras projektu kurātors. Antikvariāts. Ekspertīze. (Lic., 
apliecība, 72. st., prakse Vācijā.) Projekta vadītaja. 

2007.g. maijs Курс «Лингвострановедение Японии». Лектор: Карине Генриховна 
Мараджан, ст. научн. сотрудник Санкт-Петербургского института 
Востоковедения РАН, Рига, БМА, УЦ «Эвентус». Рук. проекта. 

  
No 2007.g. Izglītības un kultūras projekts: «Baletā lietojamās rehabilitācijas 

programmas», (Pedagogu tālākizglītības programma, 36.st.), Rīga. MC 
„EVENTUS” 
Programmas vadītājs un kursa autors: Irina Aleksandra m. Čistjakova, 
Mariinskas teātra pedagogs un repetitors. .) Projekta vadītaja. 

No 2007.g. Izglītības un kultūras projekts: Kursi (1. un 2. līmeņī)  „Ievads Tālo 
Austrumu kultūrā“. Projekta vadītaja. BSA, MC „EVENTUS“. 
 

2008.g. 13. – 23.09.Izglītības un kultūras projekts: Mākslas prakse Sanktpēterburgā „Krievu 
mākslas kultūra” (ГАИЖСА им. И.Е.Репина, Санкт-Петербург). 
Projekta vadītaja. 

 
 



 

        

 
PĒTĪJUMI: 
2009.g. 08. – 09. „Mūsdienu japāņu kultūra un tradīcijas”, Japāna. 
 
 
PAPILDUS INFORMĀCIJA: 
 
No 1991.g. Automašīnas vadītāja apliecība 
 
 
SAGATAVOTIE UN LASĀMIE STUDIJU KURSI: 

Kursa nosaukums                                                            apjoms                         Programma 

„M ūsdienu japāņu kultūra” 64.st. „Kult ūras vadība”. 
„Ievads japāņu kultūrā“  32.st „Tūrisma un viesmīlības vadība”. 
„Rietumu teātra aktualitātes” 32.st. „Kult ūras vadība”. 
„Latvijas teātra aktualitātes” 32.st. „Kult ūras vadība”. 
 
 
Rīgā,  
10.06. 2011. 

Tatjana Stepanova 
 



 

        

CURRICULUM VITAE 
 
Vārds, uzvārds 

      Valdis Svirskis                                   
  
  
Pamatdarbs 
ieņemamais amats  
adrese  
tālrunis 
 

 Humanitārā Privātģimnāzija 
Filozofijas un filozofijas vēstures pasniedzējs 
Rīga, Kurbada 1 
 

Izglītība 
Mācību iestāde 
Latvijas Universitāte 

Beigšanas datums 
1998.g 

Iegūtā izglītība, pakāpe 
Filozofijas zinātņu 
maģistrs 

    

Specialitāte 
Filozofija 

Kvalifik ācija 
 

Filozofijas zinātņu maģistrs. Filozofijas pasniedzējs 

Darba pieredze Laika periods Izglītības iestāde 
 

Amats 

pedagoģ. darbs 
 

1999/2000 
 
2000/2009 
 
2009/2011 
 
 
2000/2011 

Ekonomikas un kultūras 
augstskola 
Latvijas Policijas akadēmija         
 
Humanitārā Privātģimnāzija 
 
Baltijas Starptautiskā 
akadēmija 

Lektors 
 
Lektors 
 
Filozofijas pasniedzējs 
 
 
Vieslektors 

 
   

Valodu  krievu latviešu angļu 
zināšanas līmenis 
 

teicama teicama laba 

Papildinform ācija  
Akadēmiskie kursi: 
 
 
Kvalifik ācijas celšana 
 
 
 
 
 
01.03.2011. 

Filozofija. Filozofijas vēsture. Retorika. Reliģiju vēsture. 
 
 
 
 2009. gads  Augstkolu didaktika ( Latvijas Universitēte) 

 



 

        

 
       

  
 

Europass 
Curriculum Vitae 

Personas 
informācija 

 

Vārds / Uzvārds Jūlija Timoščenko 

Adrese Rīga, Latvija 

E-pasts julija.timoscenko@bsa.edu.lv 

Darba pieredze  

Laika periods 2005. – līdz tagadējam laikam 
Profesija vai 

ieņemamais amats Docente 

Galvenie pienākumi Pasniedzēja darbs 
Darba vietas 

nosaukums un 
adrese 

Transporta un sakaru institūts, Lomonosova 1, LV-1019, Rīga, Latvija 

Nozare Izglītība 
Laika periods 2004. – līdz tagadējam laikam 
Profesija vai 

ieņemamais amats Docente 

Galvenie pienākumi Pasniedzēja darbs 
Darba vietas 

nosaukums un 
adrese 

Baltijas Starptautiskā Akadēmija (Baltijas Krievu Institūts), Lomonosova 
4, LV-1019, Rīga, Latvija 

Nozare Izglītība 
Laika periods 2004. – līdz tagadējam laikam 
Profesija vai 

ieņemamais amats Multimediālo tehnoloģiju centra vadītāja 

Galvenie pienākumi Multimedija projektu administrēšana un pārvalde 
Darba vietas 

nosaukums un 
adrese 

Baltijas Starptautiskā Akadēmija (Baltijas Krievu Institūts), Lomonosova 
4, LV-1019, Rīga, Latvija 

Nozare Izglītība  
Laika periods 2000. – 2005. 
Profesija vai 

ieņemamais amats Lektore 

Galvenie pienākumi Pasniedzēja darbs 
Darba vietas 

nosaukums un 
adrese 

Transporta un sakaru institūts, Lomonosova 1, LV-1019, Rīga, Latvija 

Nozare Izglītība un pētījums 
Laika periods 2000. – 2002. 
Profesija vai 

ieņemamais amats Lektore 

Galvenie pienākumi Pasniedzēja darbs 



 

        

Darba vietas 
nosaukums un 

adrese 
Baltijas Krievu Institūts, Lomonosova 4, LV-1019, Rīga, Latvija 

Nozare Izglītība 
Laika periods 2000. – 2002. 
Profesija vai 

ieņemamais amats Lektore 

Galvenie pienākumi Pasniedzēja darbs 
Darba vietas 

nosaukums un 
adrese 

L PRAIDS Ltd, Rīga 

Nozare Izglītība  
Laika periods 2000. – 2002. 
Profesija vai 

ieņemamais amats Lektore 

Galvenie pienākumi Pasniedzēja darbs 
Darba vietas 

nosaukums un 
adrese 

Profesionālās izglītības centrs-studija, Lomonosova 4, LV-1019, Rīga, 
Latvija 

Nozare Izglītība  
Laika periods 2000. 
Profesija vai 

ieņemamais amats Inženiere 

Galvenie pienākumi Pasniedzēja darbs 
Darba vietas 

nosaukums un 
adrese 

Rīgas Tehniskā universitāte, Kaļķu 1, LV-1658, Rīga, Latvija 

Nozare Izglītība 
Laika periods 1994. – 1999. 
Profesija vai 

ieņemamais amats RAU datorcentra mācību meistare 

Galvenie pienākumi Izglītība un izpētes darbība 
Darba vietas 

nosaukums un 
adrese 

Rīgas Aviācijas Universitāte, Lomonosova 1, LV-1019, Rīga, Latvija 

Nozare Izglītība 
Laika periods 1990. – 1994. 
Profesija vai 

ieņemamais amats Inženiere, dispečere 

Galvenie pienākumi Pārvalde 
Darba vietas 

nosaukums un 
adrese 

Rīgas Aviācijas Universitāte, Lomonosova 1, LV-1019, Rīga, Latvija 

Nozare Izglītība  

Izglītība  

Laika periods 2005.  
Piešķirtā izglītības 

dokumenta 
nosaukums / 

Piešķirtā 
kvalifikācija 

Dr.Sc.Eng. 



 

        

Galvenie 
vispārizglītojošie un 
profesionālie mācību 

priekšmeti 

Transporta nozare, aviācijas apakšnozare 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids Rīgas Tehniskā universitāte, Kaļķu 1, LV-1658, Rīga, Latvija 

Valsts vai 
starptautiskās 

klasifikācijas līmenis 
Dr.Sc.Eng.; Doctoral Degree, level 10 

Laika periods 2003.  
Piešķirtā izglītības 

dokumenta 
nosaukums / 

Piešķirtā 
kvalifikācija 

Level 2 Certificate in Website Design 

Galvenie 
vispārizglītojošie un 
profesionālie mācību 

priekšmeti 

Web dizains 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board 

Laika periods 1996.  
Piešķirtā izglītības 

dokumenta 
nosaukums / 

Piešķirtā 
kvalifikācija 

Inženiere celtniece 

Galvenie 
vispārizglītojošie un 
profesionālie mācību 

priekšmeti 

Rūpniecības un civilā celtniecība 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids Sanktpēterburgas valsts arhitektūras celtniecības universitāte 

Laika periods 1982.-1985.  
Piešķirtā izglītības 

dokumenta 
nosaukums / 

Piešķirtā 
kvalifikācija 

Grafiskā dizainā sertifikāts 

Galvenie 
vispārizglītojošie un 
profesionālie mācību 

priekšmeti 

Grafisks dizains 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

Latvijas Mākslas akadēmija, O.Kalpaka bulvāris 13, LV - 1867, Rīga, 
Latvija 

Prasmes  

Dzimtā valoda Krievu valoda 

Citas valodas Latviešu, angļu, franču 
Self-assessment  Izpratne Runāšana Rakstīšana 

European level (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  
Latviešu  

C2 
Prasmīgs 
lietotājs 

C2
Prasmīgs 
lietotājs 

B2 
Neatkarīgs 

liet. 
C1 

Prasmīgs 
liet. 

B2 
Neatkarīgs 

liet. 
Angļu  

C1 
Prasmīgs 
lietotājs 

C1
Prasmīgs 
lietotājs 

A2 
Iesācējs 

liet. 
A2 

Iesācējs 
liet. 

A2 
Iesācējs 

liet. 
Franču  

C1 
Prasmīgs 
lietotājs 

C1
Prasmīgs 
lietotājs 

A2 
Iesācējs 

liet. 
A2 

Iesācējs 
liet. 

A2 
Iesācējs 

liet. 



 

        

 (*) Eiropas kopējām vadlīnijām valodu apguvē 
  

Papildu 
informācija 

Bakalaura un kvalifikāciju darbu vadība: 48. 
Maģistrantu darbu vadība: 3. 

 Lekciju, semināru un nodarbību vadība: 
 WEB tehnoloģijas 1, 4KP; 
 WEB tehnoloģijas 2, 4KP; 
 WEB aplikācijas uzbūves pamati 4KP; 
 Web-programmēšana, 2KP;  
 Web lapu projektēšana; 4KP; 
 Web-programmēšana-2, 4KP; 
 Digitāla krasu teorija, 4KP; 
 Multimedija tehnoloģijas, 3KP; 
 Multimedija tehnoloģijas, 1KP; 
 Web-dizains, 2KP; 
 Datortehnoloģijas reklāmā, 4KP; 
 Prezentācijas sagatavošana, 1KP; 
 Informācijas tehnoloģijas tūrismā, 3KP; 
 Praktiskā datorika, 3KP; 
 Lietišķā Informātika, 2KP; 
 Tehnisko līdzekļu izmantošana pasniedzēja darbā, 1KP. 
 

 Izstrādātie studiju kursi: 
 WEB tehnoloģijas 1; 
 WEB tehnoloģijas 2; 
 Web lapu projektēšana; 
 WEB aplikācijas uzbūves pamati; 
 Web-programmēšana; 
 Web-dizains; 
 Digitālā krāsu teorija; 
 Multimedija tehnoloģijas; 
 Arhitektūras pamati; 
 Prezentācijas sagatavošana; 
 Praktiskā datorika; 
 Tehnisko līdzekļu izmantošana pasniedzēja darbā. 
 Tehnisko līdzekļu izmantošana pasniedzēja darbā. Zinātnisko 

publikāciju datora noformēšāna 
 Tehnisko līdzekļu izmantošana pasniedzēja darbā. Multimediālā 
kompleksa izmantošana pasniedzēja darbā. 

 
 
 
 
2011. gada 11. jūnijā 
        Jūlija Timoščenko 

 



 

        

CURRICULUM VITAE 
(dzīves gājums) 

 
PERSONAS DATI: 
Vārds, uzvārds: Ksenija Žerebilova 
 
 
IZGLĪTĪBA: 

Mācību iestāde: 
Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa administrēšanas 

augstskola 
Laiks:  no (mēnesis/gads) 
 līdz (mēnesis/gads) 

09.2007. – 12.2009. 

Iegūtais grāds(i) vai 
diploms(i): 

Maģistra grāds personāla vadībā 

 
 
Mācību iestāde: Baltijas Starptautiskā akadēmija (Baltijas Krievu institūts) 
Laiks:  no (mēnesis/gads) 
 līdz (mēnesis/gads) 

09.2003. – 06.2007 

Iegūtais grāds(i) vai 
diploms(i): 

Profesionālais bakalaura grāds tirgzinībās, sabiedrisko attiecību 
menedžera kvalifikācija 

 
 
Mācību iestāde: Rīgas 92.vidusskola 
Laiks:  no (mēnesis/gads) 
 līdz (mēnesis/gads) 

09.1991.-06.2003. 

Iegūtais grāds(i) vai 
diploms(i): 

Vispārējā vidējā izglītība 

 
 
Zinātniskie grādi: 
2009.g. Profesionālais maģistra grāds personāla vadībā 
 
 
GALVEN ĀS PROFESIONĀLĀS ORIENTĀCIJAS SFĒRAS: 
Sekretariāta lietvedības vadīšana 
Piedalīsšanās jaunu studentu uzņemšanas pasākumos (uzņemšanas komisijas un izstāžu darbībā) 
Personāla lietvedības kārtošana, piedalīšanas darba intervijās un darbinieku atlasē 
Mazo uzņēmēju konsultēšana personāla atlases jautājumos 
 
 
DARBA PIEREDZE: 
Laiks 01.2009. līdz šīm brīdim 
Vieta Rīgā 
Iestāde Baltijas Starptautiskā akadēmija 
Amats Pārvaldes referente 

Apraksts 
Zinātnisko atskaišu sagatavošana un nodošana, asistēšana zinātniskajā darbā, 
sekretariāta lietvedības vadīšana 

 
Laiks 10.2007.– 01.2008. 
Vieta Rīgā 



 

        

Iestāde Sia „Reaton, LTD” 
Amats Personāla lietvede 
Apraksts Personāla lietvedības kārtošana, piedalīšanas darba intervijās un darbinieku atlasē
 
 
Laiks 09.2003. – 06.2007 
Vieta Rīgā 

Iestāde 
Baltijas Starptautiskā Akadēmija (līdz 2006.gada augustam – Baltijas Krievu 
institūts) 

Amats Vadītāja palīdze 

Apraksts 
Sekretariāta lietvedības vadīšana, piedalīšanās izglītības izstādēs, darbs ar BSA 
sadarbības partneriem utt. 

 
Valodu prasme (kompetences atzīmes no 1 līdz 5, kur 1 ir augstākais vērtējums): 

Valoda Lasīšana Sarunāšanās Rakstīšana 
Latviešu 1 1 1 
Angļu 2 3 2 
Krievu 1 1 1 
Vācu 4 4 4 

 
 
PĒTĪJUMI: 
2008. – 2009. Pētījums «Slēpto agresiju ietekmējošie faktori atvērtā tipa birojos  «X» un «Y».

 
 
MOBILIT ĀTE  
2007.gads Pirmsdiploma prakse Polijā (Akadēmijā Podlaska) 
 
SAGATAVOTIE UN LASĀMIE STUDIJU KURSI: 

Kursa nosaukums                                              Apjoms                         Programma 
Cilvēkresursu vadība 32 ak.st. Kultūras vadība 
Cilvēkresursu vadība 48 ak.st. Tūrisma un viesmīlības vadīšba 
 
 
 
2011.gada 10.jūnijā 

Ksenija Žerebilova 
 
 

 



 
 
 
 

BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA  
 
 

Otr ā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
profesionālā bakalaura studiju programma  

 
 
 
 
 
 

KULT ŪRAS VADĪBA 
 

KODS (42345) 
 

Akreditācijas dokumentu kopa 

 
 
 

Pielikumi  
 

II 
 
 
 
 
 

2011 
 
 
 



 
 
 

Pielikums nr.8 
 
 
 
 
 

BSA 
otrā līmeņa profesionālās  

bakalaura studiju programmas 
“Kult ūras vadība”  

studiju kursu apraksti 



Baltijas Starptautiskā akadēmija  
Profesionālā bakalaura programma Kultūras vadība 

 
Kursa nosaukums 
Loģika 
Kursa autors: Iļja Boļšakovs, Maģ.Phil., lektors 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP)  - 2 kp  (24 akad. stundas) 
 
Kurss paredzēts: otrā līmeņa profesionālā bakalaura  programma “Kultūras vadība” (A daļa)  
1.semestris, 1. kurss 

 
Pārbaudījuma veids: eksāmens 
 
Studiju priekšmeta mērķis: veicināt studējošo loģiskās domāšanas spēju attīstību un loģikas 
priekšmeta pamatideju un formu apgūšanu. 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi:  

• Izkopt pareizās domāšanas iemaņas. 
• Izkopt iemaņas atdalīt domāšanas formu no domāšanas satura un prasmi operēt ar formu. 
• Iemācīt pareizi definēt un lietot ikdienas un zinātniskās valodas terminus.  
• Apgūt kārtulas, kuras ļauj izveidot pareizu secīgu domāšanu, lai identificētu problēmas 

un izstrādātu to risinājumus. 
 
Studiju priekšmeta saturs: Domāšanas struktūra un loģika. Valoda un domāšana. Domas saturs 
un loģiskā forma. Loģikas priekšmets un nozīme.  Jēdziens. Jēdziena loģiskā struktūra. Jēdziena 
saturs un apjoms. Loģiskās attiecības starp jēdzieniem. Loģiskās operācijas ar jēdzieniem. 
Jēdzienu vispārināšana, ierobežošana, definēšana un jēdzienu iedalījums. Spriedums. 
Vispārējais sprieduma raksturojums. Spriedums kā domāšanas forma. Spriedums un teikums. 
Vienkāršie kategoriskie spriedumi. Vienkāršo spriedumu klasifikācija. Terminu izvērstība 
spriedumos. Loģiskais kvadrāts. Saliktie spriedumi. Konjunkcijas, disjunkcijas, implikācijas un 
ekvivalences saliktie  spriedumi. Spriedumu modalitāte.  Loģikas likumi. Vispārējais domāšanas 
likumu raksturojums. Pietiekošā pamata likums.  Slēdzieni. Vispārējais slēdzienu raksturojums. 
Slēdziena struktūra. Slēdzienu klasifikācija. Tiešie slēdzieni. Pārvēršana, apgriešana, 
pretstatīšana predikātam. Tiešie slēdzieni pēc loģiskā kvadrāta. Deduktīvie slēdzieni. 
Vienkāršais kategoriskais siloģisms. Siloģisma kārtulas. Siloģisma figūras un modi. Saīsinātais 
siloģisms. Argumentācijas teorija. Pierādījums un atspēkojums. Pierādījuma loģiska struktūra. 
Pierādījuma veidi. Atspēkojuma jēdziens un struktūra. Pierādījuma un atspēkojuma loģiskās 
kārtulas. 
 
Kursa apguves rezultāti: 
Kursa apguves rezultātā studenti būs apguvuši: 
 
Zināšanas par 

• Loģiku kā filozofisko disciplīnu, tās saturu un uzdevumiem. 
• Par galvenām domāšanas formām (jēdziens, spriedums, slēdziens) 
• Par loģikas likumiem un kārtulām. 
• Izpratni par domāšanas un formālās loģikas sasaisti.  

 
Prasmes 

• izmantot formālās loģikas kārtulas un veidot secīgu domāšanu; 



• attīstīt prasmi novērot, analizēt, vērtēt, izdarīt loģiskus secinājumus; 
• prasmi loģiski argumentēt, pierādīt un atspēkot. 

 
Kompetences 

• saskatīt loģikas lomu kā ikvienas racionālās izziņas fundamentu 
• loģikas konteksta izmantošana retorikas kursā 

 
Nosacījumi kred ītpunktu ieguvei: 

• Visu nodarbību apmeklēšana un aktīva līdzdalība tajās 
• Praktiska darba izpilde un aizstāvēšana 
• Gala eksāmena nokārtošana 
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (izvērt ējuma nosacījumi)  

30 % semestra darba vērtējums: apmeklēt lekcijas, patstāvīgi studēt kursā paredzēto literatūru un 
veidot konspektus;  
35% praktiska darba izpildīšana un aizstāvēšana;  
35% eksāmens.  

 
Studiju priekšmeta tematiskais plāns 
 
1. Domāšanas struktūra un loģika. Valoda un domāšana. Domas saturs un loģiskā forma. 
Loģikas priekšmets un nozīme. 

 
2. Jēdziens. Termina jēdziens. Termina semantiskā nozīme. Jēdziena loģiskā struktūra. Jēdziena 
saturs un apjoms.  Loģiskās operācijas ar jēdzieniem. 
 
3.Loģiskās attiecības starp jēdzieniem ( sugas un ģints (pakārtojuma) attiecības, krustošanas,  
 
4. Jēdzienu definēšana, definēšanas kārtulas un definēšanai līdzīgi paņēmieni. Jēdzienu  
iedalījums, iedalīšanas kārtulas. Klasifikācija. 
 
5. Spriedums. Vispārējais sprieduma raksturojums. Spriedums kā domāšanas forma. Spriedums 
un teikums. Vienkāršie kategoriskie spriedumi. Vienkāršo spriedumu klasifikācija. 
 
6. Terminu izvērstība spriedumos ( SaP,SiP, SeP, SoP spriedumu veidos). Izvērstības shēmas. 
Loģiskais kvadrāts un loģiska kvadrāta kārtulas. 
 
7.Saliktie spriedumi. Konjunkcijas, disjunkcijas, implikācijas un ekvivalences saliktie spriedumi.  

 
8. Slēdzieni. Vispārējais slēdzienu raksturojums. Slēdziena struktūra. Slēdzienu klasifikācija. 
Tiešie slēdzieni. Pārvēršana, apgriešana.  
 
9. Vienkāršais kategoriskais siloģisms. Siloģisma figūras un modi. Siloģisma figūru un 
vispārējās kārtulas Siloģisma pārbaude. 
 
10. Entimemas. Ieskats slēdzienos, kas tiek izsecināti no saliktiem spriedumiem (piemēram, 
nosacījuma kategoriskie slēdzieni). 
 
11. Argumentācijas teorija. Pierādījums un atspēkojums. Pieradījuma loģiskā struktūra. 
Pieradījuma veidi. Atspēkojuma jēdziens un struktūra. Pierādījuma un atspēkojuma loģiskās 
kārtulas. 



 
12. Loģisko uzdevumi risināšanas metodes. Kritiskas domāšanas pamati. Loģiskas kļūdas. 
 
Mācību literatūra 
 Boļšakovs I., Ņikiforovs V. Loģika. Rīga, 2006, 2008 
 Vedins I. Loģika. Rīga, 1996, 1998, 2000, 2009. 
 
Obligāta teorētiskā literatūra 
Dzintars Pēteris Veits. Loģika. Rīga, 2000   
В.Качан, В.Никифоров Логика:методическое пособие для студентов вузов., Рига, 1999 

Papildliteratūra  
 Iljenkovs E. Mācīsimies domāt kopš jaunības. Rīga, 1990 
 Ivins A. Pareizas domāšanas māksla. Rīga, 1990 
Scott M.Sullivan. An Introduction To Traditional Logic: Classical Reasoning For Contemporary 
Minds. North Charleston, 2006 
Абачиев С. Традиционная логика в современном освещении. Москва, 2006 
Жоль К. Логика в лицах и символах, Москва 2006 
Ивин А. Практическая логика. Москва, 2002 
Колтовой Б. Крепкий орешек. Москва, 2002 



Baltijas Starptautiskā akadēmija  
Profesionālā bakalaura programma Kultūras vadība 

 
Kursa nosaukums 
Filozofija 
Kursa autors: Iļja Boļšakovs, Maģ.Phil., lektors 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP)  - 2 kp  (24 akad. stundas) 
Kurss paredzēts: otrā līmeņa,  profesionālā bakalaura  programma “Kultūras vadība” 
 (A daļa)  
4. semestris, 2. kurss 
 
Pārbaudījuma veids:  eksāmens 
 
Studiju priekšmeta mērķis: - parādīt filozofijas priekšmetu un būtību, sniegt priekšstatu par 
filozofijas ideju evolūciju un svarīgākajām funkcijām mūsdienu kultūrā un sabiedrībā. 
 

 

Studiju priekšmeta uzdevumi:  
• Iepazīt ar filozofiju kā sabiedriskas apziņas formu, ar tās uzdevumiem un funkcijām; 
• Izkopt kritisko domāšanu. 
• iepazīstināt studentus ar filozofijas specifiku, izmantojot filozofisko koncepciju aprakstu 

līdzības un atšķirības, kā arī izmantojot piemērus no zinātnes, reliģijas un mākslas 
jomām; 

• parādīt filozofisku ideju evolūciju, filozofijas dažādus posmus un novirzienus; 
• veidot studentos priekšstatu par mūsdienu filozofiskas analīzes specifiku saistībā ar 

dažādām problēmām, idejām un teorijām. 
• padarīt katram cilvēkam piemītošo dzīves eksistenciālo izjūtu par apzinātāku un 

mērķtiecīgāku, 
• sekmēt studentu veidošanos par humānu un tikumisku personību, 
• kas izprot filozofiskā mantojuma nozīmi sevis pilnveidē un profesionālajā darbībā, 

analizējot sabiedrības attīstības likumsakarības un principus.  
 
 
Studiju priekšmeta saturs: Filozofija ir vispārizglītojošais priekšmets, kas dod iespēju izveidot 
plašu humanitāro kontekstu un parādīt filozofijas lomu sabiedriskajos un kultūras procesos. 
Filozofijas kā sabiedriskās apziņas forma un kā realitātes analīzes specifiskais līdzeklis. 
Teorētiskā un praktiskā filozofija.  Galveno filozofisko jautājumu analīze. Filozofiska jēdzieniska 
(terminoloģiska) aparāta apskatīšana, filozofiskās kategorijas. Filozofijas un atsevišķu zinātņu 
attiecības, atsevišķi zinātņu akselerācija no filozofijas. Filozofiska gnozeoloģija un ontoloģija. 
Filozofiskā antropoloģija, cilvēka problēma filozofijā. Antīka filozofija (klasiskas un praktiskas 
skolas). Praktiskā filozofija (ētikas loma un uzdevumi). Filozofijas un reliģijas (teoloģijas) 
attiecības, Dieva eksistences pierādījumi, antropais princips. Ieskats austrumu filozofiskajās 
sistēmās, to atšķir ība no rietumu filozofijas. Civilizācijas filozofija un civilizācijas sadursmes. 
Cilvēces un cilvēka dzīves jēgas jautājums filozofiskajā kontekstā. 
 
Kursa apguves rezultāti: 
Kursa apguves rezultātā studenti būs apguvuši: 
 
Zināšanas par 
� Filozofiju kā sabiedriskas apzinās formu; 
� Par filozofijas sastāvdaļām un veidiem; 
� Par galvenajiem filozofijas jautājumiem. 



 
 
Prasmes 
� Izpratne par mūsdienu filozofiskas analīzes specifiku saistībā ar dažādām problēmām, idejām un 

teorijām; 
� Izpratne par filozofijas lomu zinātņu hierarhijā; 
� Iespēju izmantot filozofijas jēdzienisko aparātu.  
 

Kompetences 
� Spēja apzināties personīgo eksistenciālo dzīves izjūtu kā dažādu dzīves sfēru organisku 

vienotību; 
� Izpratne par filozofiskā mantojuma nozīmi sevis pilnveidē un profesionālajā darbībā; 
� mūsdienīga un organiska pasaules uzskata izveide;  
� apgūtas modernās domāšanas metodoloģijas, metodes un prasmes to adekvātā 

pielietojumā izvēlētajā profesionālajā jomā; 
� prot analizēt ekonomikas un cilvēku resursu attīstības tendences globālās un vēsturiskās 

kopsakarībās.  
 
Nosacījumi kred ītpunktu ieguvei: 
� Visu nodarbību apmeklēšana un aktīva līdzdalība tajās 
� Piedalīšanās semināros  un diskusijās 
� Finālā eksāmena nokārtošana 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (izvērtējuma nosacījumi) 

30 % semestra darba vērtējums: apmeklēt lekcijas, patstāvīgi studēt kursā paredzēto literatūru un 
veidot konspektus;  
25% aktīva līdzdalība seminārā un lekcijās;  
45% eksāmens.  

 
Studiju priekšmeta tematiskais plāns 
1. Filozofija kā realitātes analīzes specifiskais līdzeklis. Sabiedriskās apziņas formas. Filozofija 
un zinātne. Filozofijas kā zinātnes specifika. Filozofijas funkcijas mūsdienu pasaulē. 
 
2. Pasaules ainas veidošanās mūsdienās. Pasaules uzskats un zinātniskā pasaules aina. Zinātnes, 
reliģijas, mākslas, literatūras un ikdienas apziņas loma pasaules ainas veidošanā. Pasaules ainas 
objektivitāte un patiesums. Pasaules uzskatu tipi. Pasaules ainas loma filozofisko problēmu 
nostādnē un risināšanā. Filozofijas loma pasaules ainas veidošanā. 
 
3. Ontoloģija. Esamība, realitāte. Pasaules izzināmības iespēja. Solipsisms. Uztvere un apziņas 
iekšējie akti. Materiālais un ideālais. Monistiskās, duālistiskās un plurālistiskās filozofiskās 
koncepcijas. Materiālisms un ideālisms. Objektīvais ideālisms. Subjektīvais ideālisms.  
 
4. Filozofiskā antropoloģija. Filozofiskās antropoloģijas priekšmets, metodes un funkcijas. 
Cilvēka būtība. Cilvēks kā personība. Cilvēka izcelsmes koncepcijas. Apziņa un ķermenis. 
Duālisms, fizikālisms, divu aspektu teorija. 
 
5. Filozofiskās kategorijas, terminoloģija. Jēdzieni un kategorijas. Kategoriju loma izziņā. 
Kategoriju sistēmas. Kategoriju dialektika. Likumsakarību un likuma jēdziens. Dialektikas 
likumi. Patiesības jēdziens un izziņas struktūra. 
 
6. Antīka filozofija.  Naturfilozofija un naturfilozofi. Pirmssokrātiskie domātāji. Sokrāts, Platons. 
 



7. Aristotelis. Aristotelis un zinātņu hierarhizācija. Praktiskas filozofiskas skolas (epikurieši, 
stoiķi, kiniķi, skeptiķi). 
 
 
8. Praktiskā filozofija. Ētika un morāle, vispārējie priekšstati (jēdzieni ētika, morāle un 
tikumība), ētisko zināšanu veidi, ētisko pētījumu galvenie virzieni, ētika kā praktiskā filozofija. 
Ētisko jautājumu aktualitāte un nozīme katram cilvēkam. 
 
9. Reliģijas filozofija. Reliģija kā pasaules skatījuma specifiskā forma. Dieva esamības 
kosmoloģiskais, teleoloģiskais un ontoloģiskais pieradījums un to kritika (Kants). Reliģija un 
zinātne. Reliģijas loma mūsdienu pasaulē. 
 
10. Ieskats austrumu filozofijā. Indijas filozofijas pamatkoncepti. Budīsma filozofija. 
Konfucianisms. 
 
11.Civilizācjas filozofija. Globalizācijas procesa filozofiskie aspekti. Civilizācijas sadursmes (S. 
Hantingtona mācība). 
 

12. Dzīves jēgas problēmas filozofijas vēsturē. Reālistiskajā ētikā jautājums par dzīves jēgu ir 
viens no svarīgākiem. Cilvēka dzīves jēgas meklējums literatūrā, filozofijā un reliģijā. Cilvēka 
dzīves nozīme. Nāves fenomens cilvēka dzīvē. Dzīvošanas un dzīves māksla. 
 
 
Mācību literatūra 
Boļšakovs I.,Nikiforovs V. Mūsdienu filozofijas pamati. Rīga, BKI, 2006 
Kūle Maija, Kūlis Rihards.Filozofija.-Rīga,1996  Zvaigzne ABC 
 
Obligāta teorētiskā literatūra 
 
Filozofijas atlants attēli un teksti.  Rīga, Zvaigzne ABC 
Klive.V.V. Gudr ības ceļos. - Rīga, Zinātne,1996. 

Papildliteratūra  
 
Blekberns Saimons. .Domā. Neatvairāms ievads filozofijā. ¼ satori, 2007 
Rožē Pols Druā, Es skaidroju meitai filosofiju, Rīga, Zvaigzne ABC,  2007. 
Gorders I., Sofijas pasaule, Rīga., Zvaigzne ABC, 1996   
Platons. Eutifrons. Sokrata aizstavešanas. Kritons. Faidons. Rīga, 1997 
Viljams Rēpers un Linda Smite. Ievads ideju vēsturē. Zvaigzne ABC, 1997 
Stīvensons Džejs. Ceļvedis filozofijā. Dienas Grāmata, 2008  
Igors Šuvajevs , Sarunas par filosofiju I, Rīga, Zvaigzne ABC, 1999. 
Никифоров В., Качан В. Философия: введение и хрестоматия. Рига.1998 
Канке В. Философия. Москва, 2007 
Рей М., Мюррей М. Введение в философию религии. Москва, 2010 
Стивен Лоу. Философские истории. Москва, 2007 
Стивен Лоу.Философский тренинг. Москва,  2007  



Baltijas Starptautiskā akadēmija  
Profesionālā bakalaura programma Kultūras vadība 

 
Kursa nosaukums: 
Estētikas pamati 
Kursa autore: doc.Nadežda Pazuhina, Dr. art. 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) - 2 kp (32 akad. stundas) 
 
Kurss paredzēts: otrā līmeņa profesionālā bakalaura programma “Kultūras vadība” (A daļa) 
5. semestris, 3. kurss 
 
Pārbaudījuma veids: ieskaite ar atzīmi 
 
Studiju priekšmeta mērķis: veidot studējošajiem izpratni par estētikas kā filozofiskās 
disciplīnas būtību, rosināt interesi par mūsdienu pieejām estētikā, kā arī veicināt patstāvīgi 
analizēt laikmetīgās kultūras fenomenus no estētiskā viedokļa.  
 
Studiju priekšmeta uzdevumi:  

• veidot priekšstatu par estētikas kā filozofiskās disciplīnas specifiku; 
• sniegt ieskatu estētisko koncepciju vēsturē; 
• radīt izpratni par estētiskajām kategorijām un estētisko attieksmi mākslas radīšanas un 

mākslas uztveres procesā; 
• paplašināt studējošo redzesloku, pievēršot uzmanību laikmetīgajai estētikai;  
• pilnveidot studējošo izpratni par aktuālajiem procesiem dažādās mūsdienu mākslas 

jomās; 
• attīstīt analītiskās prasmes, vērtējot kultūras fenomenu estētisko aspektu. 
 

Studiju priekšmeta saturs: 
Estētikas priekšmets un uzdevumi. Estētisko kategoriju izpratne klasiskajā un modernajā kultūrā. 
Estētika kā teorija par mākslinieciskās domāšanas principiem. Mākslinieciskā realitāte, 
mākslinieciskās domāšanas formas, mākslinieciskā metode. Estētiskais kā estētikas kategorija. 
Klasiskās un post-klasiskās estētikas pieejas. Posmodernitāte un „post-postmodernitāte”. 
Mūsdienu estētikas problēmas un mūsdienu mākslas kritika. Mūsdienu māksla media-kultūras 
kontekstā. 
 
Kursa apguves rezultāti: 
Kursa apguves rezultātā studenti būs apguvuši: 
 
Zināšanas par 

• galvenajām klasiskās estētikas koncepcijām Eiropas filozofiskās domas kontekstā; 
• klasiskajā un post-klasiskajā estētikā pieņemto terminoloģiju; 
• galvenajām tendencēm mūsdienu estētikā; 
• atšķir ībām estētiskā kategorijas izpratnē klasiskajā un postmodernisma paradigmā. 
 

Prasmes 
• reflektēt par savu estētisko attieksmi, racionalizējot paša estētisko pieredzi; 
• kritiski analizēt teorētisko literatūru, lai patstāvīgi rastu izvirzītās problēmas risinājumu; 
• argumentēti diskutēt par aktuālajām estētikas problēmām;  
• pielietot analītiskās metodes, analizējot konkrētus kultūras fenomenus. 
 



Kompetences 
• korekti formulēt savu viedokli, analizējot aktuālās mākslas estētiku; 
• toleranti izturēties pret estētisko daudzveidību mūsdienu kultūrā; 
• profesionāli orientēties mūsdienu kultūras plurālistiskajās izpausmes formās; 
• analītiski vērtēt kultūras fenomenu estētisko dimensiju; 
• patstāvīgi un apzināti attīstīt savu estētisko pieredzi. 

 
Nosacījumi kred ītpunktu ieguvei:  
1) aktīvā piedalīšanās semināros (vai rakstiskā atskaite par tiem); 
2) 3 analītiskie patstāvīgie rakstu darbi, kuri atbilst norādītajiem kritērijiem; 
3) ieskaite – diskusija par rakstu darbu tēmām. 
Semestra vērtējumu veido 35% - aktīvā līdzdalība semināros un semināru uzdevumu izpilde, 
45% - rakstu darbi, 20% - ieskaite.  
 
Tematiskais plāns 
 

Nr. Tēma Nodarbības 
veids 

1. Ievads problemātikā. Estētikas priekšmets un uzdevumi.   Lekcija 
2. Estētiskā darbība. Estētiskais un tā formas. Estētikas pamatkategorijas. 

Estētisko kategoriju izpratne klasiskajā un modernajā kultūrā. 
Lekcija 
 

3., 4. Estētikas koncepciju vēsturiskais apskats. Estētiskās domas attīstība 
Eiropā. 

Lekcija 

5. Estētikas problēmu lauks. Estētika un estētiskais. Teksti. 1. seminārs  
6. Estētika kā teorija par mākslinieciskās domāšanas principiem. 

Mākslinieciskā realitāte, mākslinieciskās domāšanas formas, 
mākslinieciskā metode. Māksla un ne-māksla estētiskajā aspektā. 

Lekcija 
 

7.  Mākslinieciskās jaunrades psiholoģija. Estētiskā bezapziņa un 
estētiskā apziņa. Estētiskā uztvere. Estētiskā gaume. 

Lekcija 
 

8.  Mākslas darbs un tā interpretācijas iespējas. Klasiskā un mūsdienu 
estētikas pieredze. Teksti. 

2. seminārs 

9., 10. Estētika un kritika. Estētiskais skatījums analizējot mūsdienu kultūras 
fenomenus. „Māksla mākslai” un „māksla masām”. 

Lekcija 
 

11.  Estētiskais kā estētikas kategorija. Klasiskās un post-klasiskās 
estētikas pieejas. Teksti. 

3. seminārs 

12., 
13. 

Mākslinieka radošā griba un īstenības pārveidošana. Mākslas darba 
autors un mākslas darba recipients. Klasiskās, modernās un 
postmodernās mākslas paradigmas. 

Lekcija 
 

14. Autora un autorības problēma mākslā. Māksla kā līdzradīšana un 
dialogs. Teksti.  

4. seminārs 

15. Posmodernitāte un „post-postmodernitāte”. Mūsdienu estētikas 
problēmas un mūsdienu mākslas kritika. Mūsdienu māksla media-
kultūras kontekstā.  

Lekcija 
 

16. Mūsdienu mākslas kritikas pamatproblēmas. Teksti. 5. seminārs 
 
Mācību literatūra 
Celma J., Fedosejeva I. Estētika. Estētisko ideju vēsture Eiropā. R., 2000. 
Freiberga E. Estētika: mūsdienu estētikas skices: lekciju kurss. R., 2000. 
Борев Ю. Эстетика. М., 1988. (un vēlākie izdevumi) 
Бычков В.В. Эстетика. М., 2002. 
Бычков В. Эстетическая аура бытия. М., 2010. 



Эстетика и теория искусства ХХ века / Отв. ред. Н.А. Хренов, А.С. Мигунов. М., 2005. 
Маньковская Н. Феномен постмодернизма. Художественно-эстетический ракурс. М., 
2009. 
 
Obligāta teorētiskā litert ūra 
Benjamins V. Mākslas darbs tā tehniskās pavairošanas laikmetā // Kentaurs XXI. Nr.28,  16.-
42.lpp. 
Bodrijārs Ž. Simulakri un simulācijas. R., 2002.  
Homo aestheticus: no mākslas filozofijas līdz ikdienas dzīves estētikai. R., 2001.  
Nīče F. Traģēdijas dzimšana no mūzikas gara. R., 2005. 
Platons. Dialogi. R., 2008. 
Гройс Б. Искусство утопии. М., 2003. 
Гройс Б. Комментарии к искусству. М., 2003. 
Маньковская Н. Эстетика постмодернизма. СПб., 2000. 

Papildliteratūra  
Barts R. Camera lucida: Piezīmes par fotogrāfiju. R., 2006. 
Benjamins V. Iluminācijas. R., 2005. 
Gadamers H.-G. Skaistā aktualitāte: māksla kā spēle, simbols un svētki. R., 2002. 
Īgltons T. Marksisms un literatūras kritika. R., 2008. 
Mākslinieki kā ražotāji. Publiskās telpas pārveidošana. / Konferences rakstu krājums. R., 2004. 
Robežu pārkāpšana. Mākslu sintēzes un paralēles. 80.gadi. / Konferences rakstu krājums. R., 
2006. 
Sontāga S. Par fotogrāfiju. R., 2008.  
Velšs V. Estētikas robežceļi. R., 2005. 
Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989. Особенно: Смерть 
автора, Удовольствие от текста, Литература сегодня. 
Бахтин М. Эстетика словесного творчества. М., 1986. 
Бахтин М. Собрание соч. в 7 т. Т.1. Философская эстетика 1920-х годов. М., 2003. 
Бодрийяр Ж. Соблазн. М., 2001. 
Вирильо П. Машина зрения. СПб., 2004. 
Диди-Юберман Ж. То, что мы видим, то, что смотрит на нас. СПб., 2001. 
Делез Ж. Кино. М., 2004. 
Делез Ж. Критика и клиника. М., 2002. 
Зонтаг С. Мысль как страсть. Избранные эссе 1960-70-х годов. М., 1997. (Особенно: 
Хепенинги: искусство безоглядных сопоставлений. С. 37-45.) 
История красоты. Под ред. У.Эко. М., 2005. 
Серс Ф. Тоталитаризм и авангард: в преддверии запредельного. М., 2004. 
Хюбнер Б. Произвольный этос и принудительность эстетики. Минск, 2000. 
Эко У. Открытое произведение. Форма и неопределенность в современной поэтике. СПб., 
2006. 
Эко У. Шесть прогулок в литературных лесах. СПб., 2002. 
 
Periodiskie izdevumi 
Kentaurs XXI 
Studija 
Māksla Plus 
Художественный журнал 
Новое Литературное обозрение 
 
Interneta avoti 
http://www.kultura.lv/lv/ 



http://www.satori.lv/ 
http://www.studija.lv, 
http:// www.makslaplus.lv,  
http://www.i-u.ru/biblio/archive/noname_hrestpoestet/ Hrestomātija estētikā 
http://magazines.russ.ru (publikācijas no Krievijas žurnāliem par kultūru un politiku) 
www.nz-online.ru (žurnāla Неприкосновенный запас mājas lapa) 
www.nlobooks.ru/rus/magazines/nlo (Redakcijas Новое литературное обозрение mājas lapa, 
kā arī iespēja lasīt on-line jaunāko Новое литературное обозрение žurnāla numuru) 
http://xz.gif.ru (žurnāla Художественный журнал mājas lapa) 
http://www.guelman.ru (Marata Gelmana galerija, norādījumi uz Interneta resursiem par 
mūsdienu mākslu un kultūru, arī uz on-line žurnāliem) 
 
 
 



 
 

Baltijas Starptautiskā akadēmija  
Profesionālā bakalaura programma Kultūras vadība 

 
Kursa nosaukums:  
Baltijas reģiona valstu kultūras vēsture  
 
Kursa autore: lektore Tatjana Kuzmina, augstākā prof.izgl., RSU doktorante socioloģijā 
Studiju priekšmeta kredītpunktos (KP) - 2kp (32 akad. stundu)  
 
Kurss paredzēts:  
otrā līmeņa profesionālā bakalaura programma “Kultūras vadība” (A daļa) 
2. semestris, 1. kurss  
 
Pārbaudījuma veids - eksāmens  
 
Studiju priekšmeta mērķis - veicināt studējošo izpratni par Baltijas reģiona valstu kultūras 
vēsture un saskatīt sakarības ar pasaules vēsturi un kultūru  
 
Studiju priekšmeta uzdevumi:  

• sniegt Baltijas reģiona valstu kultūras attīstības aplūkojums;  
• radīt izpratni par Latvijas kultūras vēsture specifiku un īpatnību;  
• attīstīt prasmi saskatīt sakarības starp kultūras un civilizācijas procesiem reģionā;  
• nodrošināt iespējas apgūt prasmi orientēties kultūras daudzveidībā;  
• iemācīt pareizi uztvert Latvijas vēstures un kultūras organisko saistību ar pasaules vēsturi 

un kultūru.  

Studiju priekšmeta saturs:  
Baltija Eiropas politiskajā idejā un mentālajā kartē. Baltijas telpas vēsturiskais raksturojums. 
Baltijas tautas izcelsme. Senvalstis attīstība un ārējie sakari. Mitoloģija. Krusta karu laikmets. 
Kultūras dzīve. Rīga - "Brīvības Pils". Lielvalstu cīņa par kundzību Baltijā (16. - 18. gs);  
Livonijas un Lietuvas Lielkņazistes kultūra viduslaikos. Lietuvas Lielkņazistes multikulturālā 
oāze. 
 Māksla, arhitektūra, mūzika baroka laikmetā. Reformācijas un apgaismības laika    kultūra: 
izglītība, tēlotājmāksla un arhitektūra 17. - 19. gs. Teātris un mūzika kultūra 19.gs. beigas - 
20.gs. sakumā. Tautas atmodas sākumi 20.gs. kultūrā. Jaunas kultūras fenomeni. Minoritāšu 
kultūras Baltijā. Kultūras attīstības specifika un problēmas mūsdienu situācijā.  

 
Kursa apguves rezultāti:  
Kursa apguves rezultātā studenti būs apguvuši:  
 
Zināšanas par:  

• Baltijas reģiona valstu kultūras attīstības etapi  
• Latvijas kultūras vēsture specifiku un īpatnību  
• Baltijas reģiona kultūras pētījumu koncepcijām  
• par politiskiem, sociāliem, ekonomiskiem un citiem faktoriem, kas ietekme kultūras 

attīstību.  

 



Prasmes:  

• analizēt un interpretēt dažādus avotus  
• noteikt kultūras stilu  
• veikt novērtēšanu un izvērtēšanu kultūras procesa attīstību  
• analizēt reālas kultūras parādības Latvijas un Eiropas kontekstā  
• atrast nepieciešamo informāciju kultūras procesa paskaidrošanai un aprakstīšanai  

Kompetences:  

• kritiski analizēt jaunāko literatūru saistība ar tas nozīmi kvalitatīva pētījumu  
• iemaņaspatstāvīgi pētīt kultūras vēstures fenomenus  
• pielietot iegūtas zināšanas studentu pētnieciskajā darbā  

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 
1. aktīva līdzdalība semināros: katram studentam jāpiedalās 2 semināros   
2. rakstiski jāsagatavo darbs (apjoms 8-10 lpp.) par vienas lekcijas tēmu kursa plānā; 
3. eksāmena vērtējumu un kredītpunktu ieguvi nosaka 1) 30% lekciju apmeklētība, 2) 20 % 

darbs semināros, 3) 10% rakstiski sagatavotais darbs, 4) 40% atbildes eksāmenā. 
 
Literat ūra:  
 
Obligāta literatūra:  

1. A.Avotiņa, D. Blūma, A. Līdaka, J. Nefedova, E. Šmite  Latvijas kultūras vēsture. 
ZVAIGZNE ABC  

2. A.Balodis  Latvijas un latviešu tautas vēsture. R. 1992 . 
3. Baltijas valstu vēsture. R., 2000. 
4. Norman Davies  EUROPE  A History. London. 1996  
5. Priedītis  Latvijas kultūras vēsture. Daugavpils. 2004  
6. Rīga.  Enciklopēdija. R. 1989  
7. Vīķe-Freiberga, Vaira. Kultūra un latvietība : [esejas] . Rīga : Karogs, 2010. 231 lpp. 
8. Э. Гудавичус  История Литвы / Пер. с лит. М. 2005  
9. История Швеции. / Пер. с швец. М. 2002  
10. Матти Клинге  Мир Балтики / Пер. с финского. Хельсинки 1995  

 
Papildliteratūra:   

1. Baltija – jauns skatījums. R., 2002. 
2. Baltu un slāvu kultūrkontakti : rakstu krājums. Red. Janīna Kursīte ; Rīga  Madris, 2009. 

598 lpp 
3. Ernests Brastiņš. Latvija, viņas dzīve un kultūra . Rīga : Antēra, 2007. 240 lpp. 
4. Jēkabsons Ē. Lietuvieši Latvijā. R., 2003. 
5. Kaspars Kļaviņš. Apstāvēšana . Rīga : Mansards, 2009. 182 lpp. 
6. Priedītis A. Latvijas kultūras vēsture. No vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām.  

Daugavpils, 2000ю 
7. Vācu kultūra Latvijā : ieskats vācu-latviešu novadu kultūras un vācu biedrību vēsturē. 

sastādīja: Ilze Korkša, Aina Balaško  Rīga : [Latvijas Vācu savienība], 2009. 160 lpp. 
8. Ivars Vīks. Mūsu dižā senatne Rīga : Vieda, 2010. 534lpp 
9. Абызов Ю.  От Лифляндии к Латвии. В 2-х Т. М. 1993  
10. Мифы народов мира. Энциклопедия. В 2-х Т. 

      Т. 1 Балтийская мифология. с. 151-158. М. 1991  
11. Многоликая глобализация. Культурное развитие в современном мире. / Под ред. Л. 

Бергера и С. Хантингтона. Пер с англ. М. 2004  



Baltijas Starptautiskā akadēmija  
Profesionālā bakalaura programma Kultūras vadība 

 
 
Kursa nosaukums:   
Vispārēja psiholoģija 
 
Kursa autors: Oļegs Nikiforovs, dr. psych., asoc.profesors 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP)  - 2 kp  (32 akad.stundu ) 
 
Kurss paredzēts: otra līmeņa  profesionālā bakalaura programma „Kultūras vadība” (A daļa) 
4. semestris, 2. kurss  
 
Pārbaudes veids: ieskaite ar atzīmi 
 
Studiju priekšmeta mērķis: Nodrošināt teorētisko zināšanu apguvi vispārīgajā psiholoģijā,  
veidot adekvātu priekšstatu skaidrojumu psihiskām parādībām.. 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi:  
� aplūkot pasaules galvenās teorijas vispārīgajā psiholoģijā 
� veicināt zināšanu apguvi par izziņas procesiem, to veidošanu un attīstību,. 
� radīt izpratni par likumsakarībām, kuras ir psihisko parādību, veidošanas un attīstības 

pamatā 
� nodrošināt attiecīgā priekšstata veidošanu par personības funkcionēšanu un to struktūru. 

 
Studiju priekšmeta saturs:  
Kurss veido adekvātu priekšstatu par vispārīgo psiholoģiju, sniedz priekšstatu par izziņas 
procesu zinātnisko pamatu, iepazīstina ar izziņas procesiem, to funkcionēšanu un 
veidošanu, veido priekšstatu par savu izziņas procesu funkcionēšanas mehānismiem, 
izskaidro personības struktūru un tās veidošanas un funkcionēšanas īpašības. Aplūko cilvēka  
psihiskās aktivitātes aspekti, subjekta – objekta un subjekta – subjekta attiecību jēdzieni.   
Veido izpratni  par cilvēka psihes struktūru, spējas, temperamenta un rakstura kā personības 
īpašību iztirzāšanas aspektiem. 
 
 
Prasības kredītpunktu ieguvei: 

• apgūt studiju kursa tēmas; 
• veikt patstāvīgo darbu; 
• piedalīties semināros; 
• veikt izlasītās literatūras apskata izveidi. 

 
Studiju priekšmeta tematiskais plāns: 
 

1.  Psiholoģijas atziņu vēsturiskā attīstība. Psiholoģijas nozares un novirzieni  
2. Psiholoģijas priekšmets un uzdevumi Galvenie posmi priekšstata veidošanā par 

psiholoģijas priekšmetu un metodēm. 
3. Cilvēka psihiskās aktivitātes aspekti. Apziņas problēma psiholoģijā 
4. Uzmanības jēdziens. Uzmanības veidi un raksturlielumi. 
5. Uzziņas procesi. 
6. Personība: motivācijas afektīvais aspekts. Vajadzību klasifikācijas, vajadzību izpausmes 

veidi. 



7. “Es” – sistēma. Emocionālie procesi. Pamatemocijas, to klasifikācija. Griba, tās 
regulatīvā funkcija. Spējas, to saistība ar dotībām, iemaņām un prasmēm. 

8. Priekšstati par temperamentu, to vēsturiskā attīstība. Rakstura jēdziens, rakstura īpašību 
izpratne. 

9. Personība kritiskā situācijā 
10. Personība un sociālā vide. Personības individualitātes problēma. Personība un grupa 
11. Personība kā dzīvības procesu norises subjekts 

 
 
Literat ūra: 
1. Ābele A. Vispārīgā psiholoģija: Lekciju kurss. R., 2000. 
2. Berne E. Spēles, ko spēle cilvēki. R., 2000. 
3. Garleja R., Darbs, organizācija un psihologija. R., 2003. 
4. David G. Myers Psychologie  - Springer, 2005.  
5. Nucho, Aina Ozoliņa. Stress. R., 2004. 
6. Psihologija. R., LU, 2011 
7. Reņģe V. Psiholoģija: Personības psiholoģija. R., 2000. 
8. Reņģe V. Psiholoģija: savstarpējo attiecību psiholoģija.R., 2004. 
9. Svence G. Attīstības psiholoģija. R., 1999. 
10. Vispārīgā psiholoģija (V.Bogoslovska, A.Kovaļova, A.Stepanova, S.Šabaļina red.) – R.: 

Zvaigzne, 1978. 
11. Concise enciclopedia  of psihology. New YorkWiley 1996. 
12. Gray P. Psychology. New York, 1999. 
13. Hinton P. Stereotypes, cognition and culture. Hove: Psichology Prss., 2000. 
14. Lahey B. Psychology: an introduction. Boston, 2001. 
15. Маклаков А. Общая психология. ВСПб., 2001 
16. Психология. А – Я: словарь-справочник /Майкл Кордуэлл. М., 2000. 
17. Психология мотивации достижения. /Хайнц хекхаузен. СПб.,2001 
18. Психология лидерства в бизнесе / Вив Шеклтон. СПб., 2003 
19. Узнадзе Д. Общая психологияю М., 2004 
 
Periodika: 
- American Journal of Psychology. 
- Žurnāls «Psiholoģijas pasaule». – 2001, №1 (25); №2 (26). 
- Žurnāls «Psiholoģija mums». 
- Lietišķās psiholoģijas žurnāls. 
- Psiholoģijas žurnāls. 
- «Вестник МГУ». 
 

 



Baltijas Starptautiskā akadēmija  
Profesionālā bakalaura programma Kultūras vadība  

 
Kursa nosaukums 
Ētika un biznesa ētika 
Kursa autors: Iļja Boļšakovs, Maģ.Phil., lektors 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP)  - 2 kp  (32 akad. stundu) 
Kurss paredzēts: otrā līmeņa  profesionālā bakalaura  programma “Kultūras vadība”  
(A daļa) 
5. semestris, 3. kurss 
Pārbaudījuma veids:  ieskaite 
Studiju priekšmeta mērķis: Kursa mērķis - veidot studentiem priekšstatu par to, kas ir ētika kā 
filozofiska disciplīna, kādā veidā parādās ētikas svarīga loma cilvēka un visas sabiedrības dzīvē, 
iemācīt studentus orientēties ētiskas jautājumos, kas ir saistīti ar profesionāliem pienākumiem un 
uzdevumiem. 
 
 Studiju priekšmeta uzdevumi:  
- Iepazīstināt studentus ar ētikas un biznesa ētikas teorētiskajiem aspektiem; 
- Iepazīstināt ar tikumiskas dimensijas svarīgumu cilvēku un sabiedrības dzīvē; 
 - Veidot priekšstatus par ētikas un biznesa ētikas pamatprincipiem un to pielietojumu praktiskajā 
darbībā, attīstot profesionālās iemaņas, ētisku attieksmi pret sevi kā personību, pret kolēģiem, 
sadarbības partneriem un sabiedrību kopumā. 
 
Studiju priekšmeta saturs: Morāle kā sabiedriskās apziņas forma, ētika kā filozofiska 
disciplīna, kas pēta morāli. Ētika kā praktiskā filozofija. Ētiskas mācības, to iedalījums, ētisko 
pētījumu galvenie virzieni. Morāle un likumi, morāle un etiķete. Partikulāras (profesionālas) un 
universālas ētikas attiecības. Dabisko tiesību teorija. Dabiskais likums: morāles pamats un 
universāla ētika. Vispārējā cilvēktiesību deklarācija un dabiskais likums. Morāle saimniecībā un 
ekonomikā. Darba un profesijas tikumiskie aspekti. Darba attiecību morālā regulēšana. Biznesa 
ētika, tās būtība un pamatprincipi. Zelta likums. Sociāla atbildība biznesā. 
Ieskats lielākajās ētikas teorijās un ievērojamo personību apskats. 
 
Kursa apguves rezultāti: 
Kursa apguves rezultātā studenti būs apguvuši: 
 
Zināšanas par 
- Vispārīgām ētikas un biznesa ētikas nostādnēm un problemātiku; 
- Dabiskā likuma teoriju (dabiskais likums kā morāles pamats); 
- Cilvēktiesību būtisko lomu sabiedrībā; 
- Ekonomikas morālo dimensiju. 
 
Prasmes 
- Orientēties ētikas jēdzieniskajā aparātā; 
- analizēt un interpretēt ētikas, saskatīt paralēles ar aktuāliem mūsdienu situācijas jautājumiem; 
- analizēt reālas morālās problēmas Latvijā. 
 
Kompetences 
- Pielietot Zelta likuma un citus ētikas principus attiecībās ar līdzcilvēkiem un darbā; 
- īstenot sociāli atbildīgas uzņēmējdarbības projektus un veidot ētisko reklāmu; 
- vērtēt uzņēmumu ilgtspejīgas pastāvēšanas un darbības iespējas no morālā aspekta.  
 



Nosacījumi kred ītpunktu ieguvei: 
� Visu nodarbību apmeklēšana un aktīva līdzdalība tajās 
� Piedalīšanās semināros un diskusijās 
� Eksāmena nokārtošana 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (izvērt ējuma nosacījumi)  

30 % semestra darba vērtējums: apmeklēt lekcijas, uzstāties semināros; patstāvīgi studēt kursā 
paredzēto literatūru un veidot konspektus;  
25% aktīva līdzdalība semināros un lekcijās;  
45% eksāmens.  

 
Studiju priekšmeta tematiskais plāns 
 
1. Vispārējs ieskats ētikas nostādnēs un problēmās I.  
Ētika kā mācība par morāli. Morāle kā sabiedriska apziņas forma. Morāles lietderība sabiedrībai  
Morāle kā sociālais kapitāls. No kurienes ir zināms par morālam prasībām? Teorētiskais un 
praktiskais prāts. 
 
2. Vispārējs ieskats ētikas nostādnēs un problēmās II. 
Ētika un morāle, vispārējie priekšstati (jēdzieni ētika, morāle un tikumība), ētisko zināšanu veidi, 
ētisko pētījumu galvenie virzieni, ētika kā praktiskā filozofija. Ētisko jautājumu aktualitāte un 
nozīme katram cilvēkam. Ētika kā vērtējoša zinātne. Ētika kā jābūtība.  
Mūsdienu sabiedrības ētiskais stāvoklis. Ētikas priekšmets kā jēdziena „labais” analīze. 
 
3. Vispārējs ieskats ētikas nostādnēs un problēmās III. 
 Morāle un tiesības, atšķirības starp tām. Morāle pārklāj arī likumus, reālistiska ētika uzskata 
likumus par morāles daļu. Vai viss morālais ir likumīgs un viss nelikumīgs ir nemorāls? Morāles 
atšķirība no etiķetes. Kādas uzvedības normas tiek pieskaitītas morāles sfērai un kādas ir saistītas 
ar etiķeti. Partikulāra un profesionāla ētika. Profesionālas un universālas ētikas pretrunas. 
Dažādas darbības (profesionālas) sfēras var būt pretrunā ar vispārējiem morāles priekšstatiem, 
kāda veidā var risināt šīs pretrunas? 
 
4. Universāla un partikulāra ētika. 
Jēdziena “labais” analīze. Ko nozīme “labais”? Dažādi ētiskā relatīvisma veidi: ētiskais 
relatīvisms, normatīvais ētiskais relatīvisms, deskriptīvais ētiskais relatīvisms. Morālais 
plurālisms un morālais absolūtisms. Kultūras konteksts un ētiskie uzskati. Sirdsapziņa kā 
universālo ētisko prasību personifikācija. 
 
5. Dabisko tiesību teorija. 
Dabisko tiesību jēdziena analīze. Tā vēsturiska attīstība un pretstats pozitīvai tiesību teorijai. 
Mūsdienās dabisko tiesību teorija tiek modernizēta un var kļūt par vienu no svarīgākiem 
universālas morāles pamatiem.  
 
6.Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas analīze un tās saistība ar dabisko tiesību teoriju. 
 
7. Morāles saistība ar saimniecības un ražošanas sfērām. Kas ir ekonomika no ētikas viedokļa? 
Ekonomikas mērķis un uzdevumi. Taisnība un taisnīga sadale. Sociālas taisnības ētiskais 
aspekts. Jēdziena kopējais labums analīze. Kenotiskas ētikas būtība un saturs. Iespējas dzīvot 
saskaņā ar kenotisko ētiku. 
 
8. Darba un profesionālas attiecības industriālajā sabiedrībā. 



Mūsdienu darba un profesiju pasaules īpašības. Kristīgs skatījums uz darbu un profesiju. Darbs 
nav tikai sociālas dabas fenomens, bet cilvēka personības pilnveidošanas līdzeklis. Darbs un 
sevis pilnveidošana, darbs kā kalpošana citiem. 
 
9. Lietišķā ētika. Darba attiecību galvenie morālie principi un normas. Organizācijas un 
korporatīvas kultūras saistība ar morāles sfēru. Etiķetes un morāles sfēru pārklājums. Cilvēka 
personības ietekme uz saviem kolēģiem un organizāciju kopumā. Sociālas grupas ietekme uz 
indivīdu. 
 
10. Ētika biznesā. Biznesa ētikas principi. Zelta likums. Personīgas ētiskas attīstības un biznesa 
sfēras ētikas sasaiste. Taisnīgums biznesā. Bizness un sociālā atbildība.  
 
11. Ētiskas teorijas un personības I. Konfucijs, Budda, Mozus, Jēzus 
 
12. Ētiskas teorijas un personības II. Sokrāts, Kants, Mills, Šveicers, Handi. 
 
Mācību literatūra 
Борисов В., Петрунин Ю. Этика бизнеса. Москва. Издательство Московского 
университета, 2007 
Lasmane S. Rietumeiropas ētika no Sokrāta līdz postmodernismam. Rīga, Zvaigzne ABC, 1998 
Augusts Milts Etika. Saskarsmes etika Riga, Zvaigzne ABC, 2004. - 156 lpp. 
 
Obligāta teorētiskā literatūra 
Шпеман Р. Основные понятия морали. Москва, Московский философский фонд, 1993 
Ētika. Lasmane S., Milts A., Rubenis A. Rīga,  Zvaigzne ABC, 1995. 
Skaidrite Lasmane 20. gadsimta etikas paversieni. Riga, Zvaigzne ABC, 2004. - 251 lpp 

Papildliteratūra  
 Brumanis Ā.A. Kristīgā sabiedrības mācība. Rīga. Rīgas Metropolijas kūrija, 1994. 
 Ētika. Rīga, Rīgas metropolijas kūrijas izdevums, 1997. 
 Кlīve V. Rīcības ceļos. Rīga, Zinātne, 1998. 
Vitorio Hesle, Tagadnes krīze un filosofijas atbildība : transcendentālpragmatika, galējais 

pamatojums, ētika. Rīga, , , , LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2011. 
Lejniece Zanda Ētikas pamati : teorija, uzdevumi, vārdnīca. Rīga , RTU izdevniecība, 2010. 
Milts A. Ētika. Personības un sabiedrības ētika. Rīga, Zvaigzne ABC, 2000 
Rubenis A. Ētika XX gadsimtā (Praktiskā ētika). Rīga, Zvaigzne ABC, 1996. 
Valdības ētika šodien. Rīga, Ētikas padome, 1997. 
Андреева И.В. Этика деловых отношений. Вектор, Санкт-Петербург, 2005 
Красникова Е.А. Этика и психология профессиональной деятельности. Москва, Форум-
Инфра-М, 2004. 
Максвел Д.К. Нет такого понятия как деловая этика. Минск, Попурри, 2004 
Мерфи Н., Эллис Д. О навственной природе вселенной. Москва, ББИ, 2004 
Хеффнер Й. Христианское социальное учение. Москва, Духовная библиотека, 2001 
Психология и этика делового общения: учебник / под ред. В.Н. Лавриненко. - 5-е изд., 
перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ, 2007.  
Этика менеджмента: учебное пособие / А.К. Семенов, Е.Л. Маслова. - Москва: Дашков и 
К, 2006 
 
Interneta avoti 
 

http://www.humanrights.lv/doc/vispaar/vispcd.htm 
http://www.pathsoflove.com/universal-ethics-natural-law.html 



Baltijas Starptautiskā akadēmija  
Profesionālā bakalaura programma Kultūras vadība 

 
Kursa nosaukums 
Latvijas laikmetīgās kultūras aktualitātes 
Kursa autore:  Dr.philol.,lekt. Iveta Narodovska 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP)  - 2 kp  (32 akad.stundas) 
Kurss paredzēts: profesionālajai bakalaura  programmai “Kultūras vadība” (A daļa) 
7. semestris, 4. kurss 
Pārbaudījuma veids :  eksāmens 
 
Studiju priekšmeta mērķis:  veicināt studējošo izpratni par Latvijas kultūras aktualitātēm. 
  
 Studiju priekšmeta uzdevumi:  

• iepazīstināt studentus ar aktualitātēm Latvijas kultūrpolitikā, kultūras norisēs un 
visos mākslas veidos: mūzikā, kino, skatuves mākslā, literatūrā un amatiermākslā, 
tēlotājmākslā, dažādu Latvijas tautu kultūrā; 

• aplūkot galvenās attīstības tendences Latvijas kultūrā 21.gadsimta pasaules un 
Eiropas kultūras procesu kontekstā; 

• sniegt ieskatu mūsdienu kultūras procesos dažādos Latvijas novados un Rīgā un 
rosināt studentus, kā viņi varētu iesaistīties šajos procesos; 

• iepazīstināt ar pieejamajiem aktuālo kultūras norišu informācijas avotiem; 
• attīstīt studentu spējas orientēties kultūras aktualitātēs, atlasīt un pielietot 

informāciju par kultūras aktualitātēm un mūsdienu tendencēm kultūrā savā 
nākamajā kultūras vadības profesijā; 

• attīstīt studentu prasmi vērtēt un patstāvīgi analizēt kultūras norises un procesus 
21.gadsimta Latvijā. 

 
 
Studiju priekšmeta saturs: Latvijas kultūrpolitika 21. gs. Laikmeta aktualitātes kultūrā. 
Projekts kā kultūras attīstības virzītājs. Mūzikas aktualitātes. Teātra mākslas aktualitātes. 
Literatūras un valodas aktualitātes. Grāmatniecība. Vizuālās mākslas, dizaina, arhitektūras un 
kultūras mantojuma aktualitātes. Kino aktualitātes. Radio un televīzija. Radošo profesiju statuss 
un radošās savienības Latvijā. Kultūra un tautsaimniecība. Radošās industrijas. Latvijas novadu 
kultūras aktualitātes. Nacionālo kultūras biedrību aktualitātes. Latvijas kultūra starptautiskā 
aspektā. Ārvalstu vēstniecību kultūras pasākumi. 
 
Kursa apguves rezultāti: 
Kursa apguves rezultātā studenti būs apguvuši: 
 
Zināšanas par 

• kultūras aktualitātēm Latvijā; 
• kultūras norisēm Latvijā laikmeta un mūsdienu sabiedrības kontekstā; 
• mūsdienu kultūras teoriju un terminoloģiju; 
• gadsimta kultūras savdabīgumu un kultūrmehānismu unikalitāti; 
• par sociāliem, ekonomiskiem un citiem faktoriem, kas ietekme kultūras izmaiņas; 

 
Prasmes 

• Izmantot mūsdienu kultūras teoriju jēdzienisko aparātu.  
• analizēt kultūras dzīves norises,  



• analizēt tendences un aktuālas kultūras parādības Latvijas un Eiropas kontekstā, 
• atrast nepieciešamo informāciju kultūras projektu veidošanai, 

 
Kompetences 

• Kritiski analizēt jaunākos procesus Latvijas kultūras dzīvē, lai adekvāti vērtētu aktuālas 
kultūras parādības; 

• Pielietot pētnieciskas  un analītiskas metodes aktuālu kultūras parādību  interpretācijā 
un izvērtējumā. 

• Veidot kultūrvidi atbilstoši mūsdienu sabiedrības prasībām un cilvēka attīstības mērķiem  
 
Nosacījumi kred ītpunktu ieguvei: 

• Visu nodarbību apmeklēšana un aktīva līdzdalība tajās 
• Piedalīšanos semināros un diskusijās 
• Analītiskā rakstu darba iesniegšana 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (izvērt ējuma nosacījumi)  

30 % semestra darba vērtējums: apmeklēt lekcijas, uzstāties semināros par visiem galvenajiem 
tematiem; patstāvīgi studēt kursā paredzēto literatūru;  
35% analītiskā rakstu darba vērtējums;  
35% eksāmens.  

 
Studiju priekšmeta tematiskais plāns: 
 
Nr. 
p. k. 

Plāns Lekcija Seminārs 

1.  Latvijas kultūrpolitika 21. gs. Jaunākie dokumenti un 
nostādnes. Laikmeta aktualitātes kultūrā. 

2   

2.  Projekts kā kultūras attīstības virzītājs. 2  
3.  Mūzikas aktualitātes.   2 2 
4.  Teātra mākslas aktualitātes. 2 2 
5.  Literatūras un valodas aktualitātes. Grāmatniecība. 2   
6.  Vizuālās mākslas, dizaina, arhitektūras un kultūras 

mantojuma aktualitātes. 
2 2 

7.  Kino aktualitātes.  2  
8.  Radio un televīzija.      2 
9.  Radošo profesiju statuss un radošās savienības Latvijā. 2  
10.  Kultūra un tautsaimniecība. Radošās industrijas. 2  
11.  Latvijas novadu kultūras aktualitātes. Nacionālo kultūras 

biedrību aktualitātes. 
 2 

12.  Latvijas kultūra starptautiskā aspektā. Ārvalstu 
vēstniecību kultūras pasākumi. 

2 2 

 Kopā: 20 12 
 
 
 
Mācību literatūra 

- Kultūrpolitikas vadlīnijas; 

- Kultūras ministrijas pētījums: “Valsts kultūrizglītības iestāžu absolventu darba tirgus 
izpēte: pieprasījums un piedāvājums”, atrodas www.km.gov.lv;  



- žurnālu tekošo un iepriekšējo mēnešu izdevumi “Māksla Plus”, “Studija”, “Teātra 
vēstnesis”, “Karogs”, “Mūzikas saule”,  laikraksti “Kultūras forums”, “Kultūras Diena”. 

- Vīķe-Freiberga Vaira. Kultūras latviskums un īpatnība. Karogs, 1992, Nr.7/8, 188. – 
202.lpp. vai arī:  Vīķe-Freiberga Vaira. Par dainām uz pasaules skatuves un bahuvrihi 
epitetiem. LZA Vēstis, 1998, Nr.4./6., 86. – 92.lpp. 

- Au Susan. Ballet and Modern Dance. Thames and Hudsons, 2004. 224 lpp. 
- Dambis Pauls. 20.gadsimta mūzikas vēsture. Ceļi un krustceļi. Zvaigzne ABC, 2003. 264 lpp. 
-  Krastiņš Jānis, Strautmanis Ivars. Lielais Rīgas  arhitektūras ceļvedis. Puse, 2002. 376 lpp. 
-  Lejnieks Jānis. Rīgas arhitektūra. Jumava, 2000. 192 lpp. 
-  Manovičs Ļevs. Jauno mediju valoda. RIXC Jauno mēdiju kultūras centrs, 2006. 376 lpp. 
-  Radzobe Silvija. 20. gadsimta teātra režija pasaulē un Latvijā. Jumava, 2002. 912 lpp. 

Papildliteratūra: 

Dokumenti. 
- Nacionālā programma “Kultūra”,  
- likumi “Muzeju likums”, Likums par Nacionālo bibliotēku, Operas likums u.c.;  

Kultūras ministrijas pētījumi. 
- “Kultūras nozares nozīme Latvijas tautsaimniecībā un ES struktūrfondu finansējums 

kultūrai”;  
- “Reģionālā reforma un bibliotēkas”;  
- “Dziesmu svētki mainīgā sociālā vidē”;  
- ”Muzeju juridiskā statusa pilnveidošana ekonomiski rentablai un efektīvai muzeju 

darbībai”,  
- “Kultūras pieminekļu īpašnieku attieksme pret kultūras pieminekļa statusu kā 

apgrūtinājumu”;  
- “Sabiedrības informētība kultūras mantojuma saglabāšanas un attīstības jomā”; 

 
Kr ājumi un periodi skie izdevumi 

-  latviešu valodā izdotās 21. gs. teātru sezonas programmas un dažādi bukleti, to starp 
festivālu, izstāžu un pēdējo Dziesmu svētku materiāli;  

-  angļu valodā izdotie informatīvie materiāli un starptautisko forumu materiāli, to starp 
“Musical America” 2005; MIDEM 2006. 

- Krāj.: "Cilvēku, zīmolu, mediju, kultūras menedžments". (Sast. Ivars Bērziņš, Klauss 
Pēters Nēbels). Jāņa Rozes apgāds, 2006. 240 lpp. 

- Krāj.: Cinema Year by Year 1894 - 2005. Dorling Kindersley, 2005. 990.lpp. 
- Krāj. Overview on the Position of the Artists in ECA member countries. European 

Council of Artists, 2003.  
- Krāj.: Norvēģu dramaturģija un tās interpretācija Baltijas valstīs. (Sast. Snorre 

Karkonens-Svensons). Norden AB, 2004. 480 lpp.  
- Krāj.: Robežu pārkāpšana. Mākslu sintēze un paralēles. Laikmetīgās mākslas centrs, 

2006. 
- Krāj.: Teātra režija Baltijā. Jumava, 2006. 668 lpp. 

 
Interneta avoti 
 

- Latvijas kultūras vortāls: www.kultura.lv 
- AKKA/LAA lapa autoriem: www.autornet.lv 
- Kultūras ministrija: www.km.gov.lv 
- Rīgas Domes Kultūras pārvalde: www.rdkp.lv 
- Latvijas izglītības informācijas sistēma: www.liis.lv/folklora 
- Literatūras institūts: www.literature.lv 



- Latvijas muzeji:  www.muzeji.lv 
- Latvijas mūzika: www.music.lv 
- Izdevuma “Letonika” lapa: www.letonika.lv 
- aģentūra “Trīs brāļi”: www.3b.lv 
- Valsts Kultūrkapitāla fonds: www.kkf.lv 
- Latvijas Sabiedrības informācijas fonds: www.lsif.lv 
- Maskavas nams: www.mkdc.lv 
- Ziemeļvalstu informācijas birojs: www.norden.lv 
- Gētes institūts: www.goethe.de 
- Britu padome: www.britishcouncil.org/latvia 
- Dānijas kultūras institūts: www.dki.lv 
- Francijas Kultūras centrs: www.ccf.lv 
- Unesco Latvija: www.unesco.lv 
- Dānijas Kultūras institūts: www.eca.dk 

 

 
 
 
 
 

 
 
 



Baltijas Starptautiskā akadēmija  
Profesionālā bakalaura programma Kultūras vadība 

 
Kursa nosaukums 
Valodas kultūras pamati: latviešu valodas stilistika  
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP)  - 2 kp  (32 akad.stundu) 
Kurss paredzēts: otrā līmeņa profesionālā bakalaura  programma “Kultūras vadība” (A daļa) 
1. semestris, 1. kurss 
Pārbaudījuma veids :  eksāmens 
Studiju priekšmeta mērķis:  veicināt studējošo izpratni par latviešu valodas kultūras pamatiem 
un par mūsdienu latviešu valodas stilistiku 
  
 Studiju priekšmeta uzdevumi:  
� sniegt mūsdienu latviešu valodas kultūras un stilistikas problēmu aplūkojumu, 
� veicināt zināšanu apguvi par mūsdienu latviešu valodas kultūru, stilistiku, normām un 

jaunākajām tendencēm, 
� radīt izpratni par procesiem mūsdienu latviešu valodas kultūras un stilistikas jomā, 

salīdzināt tos ar tām tendencēm, kuras vērojamas citās valodās, 
� nodrošināt iespējas apgūt prasmi orientēties mūsdienu latviešu valodas kultūras un 

stilistikas jautājumos, 
� attīstīt prasmi veidot tekstus atbilstoši to stilistikai, 
� izkopt valodas kultūru, prasmi pielietot savas zināšanas konkrētās dzīves situācijās un 

jomās, 
� pilnveidot savas prasmes valodas kultūras un stilistiskas jomā. 

 
   
Studiju priekšmeta saturs: Valodas funkcionālais raksturs un valodas kultūras izpratne. 
Literārā valoda kā nacionālās valodas funkcionāls paveids. Literārās normas izpratne. 
Funkcionālās atkāpes no literārās valodas normām. Tradicionālā stilistika, tās pamatjēdzieni un 
kategorijas. Stilistika un valodas kultūra. Fukcionālā stilistika. Zinātniskais stils kā funkcionāla 
valodas sistēma. Lietišķais stils  kā funkcionāla valodas sistēma. Publicistiskais stils kā 
funkcionāla valodas sistēma. Sarunvalodas stils kā funkcionāla valodas sistēma. Funkcionālo 
stilu sistēmas dinamika un tendences. 
 
 
Kursa apguves rezultāti: 
Kursa apguves rezultātā studenti būs apguvušši: 
 
Zināšanas par 
� latviešu valodas kultūru un literāro normu; 
� latviešu valodas funkcionālo stilistiku ; 
� funkcionālo stilu specifiku; 
�  tendences mūsdienu latviešu valodas stilistikā; 

 
Prasmes 
� izmantot teorētiskās zināššanas valodas praksē,   
� analizēt valodas kultūras parādības,  
� orientēties valodas funkcionālo stilu sistēmā; 
� veidot dažādu valodas stilu tekstus. 

 
 



Kompetences 
� analizēt mūsdienu latviešu valodas kultūras parādības, 
� pārzināt latviešu valodas literārās normas, 
� pārzināt funkcionālo valodas sistēmu, 
� producēt dažādu valodas stilu tekstus. 

 
Nosacījumi kred ītpunktu ieguvei: 
� Visu nodarbību apmeklēšana un aktīva līdzdalība tajās 
� Piedalīšanās semināros    
� Praktisko darbu veikšana 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (izvērtējuma nosacījumi) 

30 % semestra darba vērtējums: apmeklēt lekcijas, uzstāties semināros; patstāvīgi studēt kursā 
paredzēto literatūru;  
50% praktisko darbu veikšana;  
20% eksāmens.  

 
Studiju priek šmeta tematiskais plāns 
Nr. p. 
k. 

Plāns Lekcija Seminārs 

1. Valodas funkcionālais raksturs un valodas kultūras 
izpratne. 

2  

2. Literārā valoda kā nacionālās valodas funkcionāls 
paveids. Literārās normas izpratne. Funkcionālās 
atkāpes no literārās valodas normām. 

2 2 

3. Tradicionālā stilistika, tās pamatjēdzieni un kategorijas. 2  
4. Stilistika un valodas kultūra. 2   
5. Fukcionālā stilistika: funkcionālie stili un to 

klasifikācija. 
2   

6. Zinātniskais stils kā funkcionāla valodas sistēma. 2 2  
7. Lietišķais stils  kā funkcionāla valodas sistēma. 2 2 
8. Publicistiskais stils kā funkcionāla valodas sistēma. 2 2 
9. Sarunvalodas stils kā funkcionāla valodas sistēma. 2 2 
10. Funkcionālo stilu sistēmas dinamika un tendences. 2 2 
 Kopā: 20  12 

 
 
Mācību literatūra 

Freimane I. Valodas kultūra teorētiskā skatījumā. Mācību līdzeklis. Rīga: Zvaigzne, 
1993. 459 lpp.  

Paegle Dz., Kušķis J. Kā latvietis runā ... Praktiski ieteikumi valodas kultūrā. Rīga: 
Zvaigzne, 1994. 157 lpp. 

 Pareizrakstības un pareizrunas rokasgrāmata. [Aut. kol.]. Rīga: Avots, 2002. 232. lpp. 
 Rozenbergs J. Latviešu valodas stilistika. Rīga: Zvaigzne ABC, 1995. 230 lpp. 
Ceplīte B.,Ceplītis L. Latviešu valodas praktiskā gramatika. Rīgā, 1991.  
Rozenbergs J. Latviešu valodas praktiskā stilistika. Rīgā, 1983. 
 Rozenbergs J. Latviešu valodas stilistika. Rīgā, 1995.  Laua A. Latviešu leksikoloģija. 

Rīgā, 1981. 
 Freimane I. Valodas kultūra teorētiskā skatījumā. Rīgā, 1993.   



Papildliteratūra: 

1. Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of Language. Cambridge, New York: 
Cambridge University Press, 1993. 480 p. 

2. Kušķis J. Mūsu valoda. Rīga: Antava, 2006. 271 lpp. 
3. Kušķis J. Mūsu valoda II. Rīga: Biedrība „Latvietis”, 2009. 376 lpp. 
4. Laua A. Latviešu leksikoloģija. Rīga: Zinātne, 1981. 288 lpp. 
5. Skujiņa V. Latviešu valoda lietišķajos rakstos. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. 147 lpp. 

 
Periodiskie izdevumi:  
1. Latviešu valodas kultūras jautājumi. Rīga: Liesma.  
2. Linguistica Lettica . Rīga: Latviešu valodas institūts.  
3. LU Raksti. Valodniecība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds  
4. Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds.  
5. Vārds un tā pētīšanas aspekti. Liepāja: Liepājas Universitāte.  
6. http://www.lu.lv/filol/valoda. 
 
Interneta avoti: 
www.letonika.lv  
www.vvk.lv  
www.valoda.lv  
http://termini.lza.lv/  
www.ailab.lv



Baltijas Starptautiskā akadēmija  
Profesionālā bakalaura programma Kultūras vadība 

 
Kursa nosaukums: 
Civilizācijas vēsture  
Kursa autore: lektore Tatjana Kuzmina, augstākā prof.izgl., RSU doktorante socioloģijā 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 3kp (48 akad. stundu) 
 
Kurss paredzēts: 
Otrā līmeņa profesionālā bakalaura programma “Kultūras vadība” (A daļa)  
1. semestris, 1. kurss 
 
Pārbaudījuma veids: eksāmens 
 
Studiju priekšmeta mērķis: 
veicināt studējoša izpratni par pasaules vēstures procesiem. 
 
Studiju prieksmeta uzdevumi: 

• sniegt civilizācija vēstures problēmu aplūkojumu, 
• veidot izpratni par nozīmīgākajiem vēsturnieku pētījumiem un koncepcijām; 
• attīstīt prasmi saskatīt sakarības starp kultūras un civilizācijas procesiem cilvēces vēsturē; 
• veidot priekšstatu par vēstures procesa loģiku unj pamatnosacījumiem; 
• apgūt prasmi orientēties civilizācijas modeļu daudzveidībā, kā arī civilizācijas 

periodizācijas un tipoloģizācijas principos; 
• veidot  iemaņas darbam ar zinātnisko profesionālo literatūru. 

Studiju priekšmeta saturs: 
Civilizācijas jēdziens, iedalījums un kritēriji. Civiliz ācija kā sociāla un kultūras kopība. Cilvēku 
sabiedrības veidošanās un attīstība, tos ietekmējošie faktori - klimats, ģeogrāfiska vide, 
sabiedriskā apziņa, reliģija. Personības loma sabiedrībā. Seno civilizāciju specifika. Antīkās 
kultūras ietekmes areāls, tās ietekme uz nākamajām civilizācijām. Eiropas  civilizācija, rašanās 
un raksturojums. Islama civilizācija, tās izplatība un ietekme Eiropā. Pasaules un lokālās 
civilizācijas 19.-20. gs. Urbanizācija. Rūpnieciskā, industriālā, sociāla un kultūras revolūcijas. 
Globalizācija. Valstu un ideoloģiju savstarpējie konflikti. Mūsdienu civilizācijas pretrunīgais 
raksturs.  
 
Kursa apgures rezultāti:  
Kursa apguves rezultātā studenti būs apguvuši: 
 
Zināšanas par: 

• civilizācijas vēstures procesa loģiku un pamatnosacījumiem 
• mūsdienu civilizācijas pētījumu koncepcijām, civilizācijas fenomena apraksta veidiem 
• par klimatiskiem, ģeografiskiem, ekonomiskiem, sociāliem, reliģiskiem un citiem 

faktoriem, kas ietekmē vēstures procesu 

Prasmes: 

• patstāvīgi strādāt ar speciālo literatūru; 
• izmantot mūsdienu vēsturnieku koncepcijas, aizstāvot savu pozīciju; 



• salīdzināt civilizācijas modeļus; 
• spriest un novērtēt konkrētu civilizāciju;  
• raksturot un izvērtēt vēstures procesu laikā un telpā; 
• saskatīt sakarību starp kultūrus un civilizāciju. 

Kompetences: 

• analizēt un interpretēt dažāda veida tekstus, 
• analizēt  vēsturiskos  procesus, 
• prast izvērtēt vestures procesu attīstības īpatnības. 

 
Literat ūra:  
Obligātā literatūra:  

Anstarts P.  Civilizācijas vēsture. - R. 1995 
Brzezinski Zb.  Out of Control Global Turmoil on the Eve of the 21-th Century. NY. 1993 
Esler A.  The Human Venture. - Hall, 1986 
Garfield R.  Readings in World Civilization. - 1986 
Pasaules civilizācijas vēsture. ZVAIGZNE ABC 
Huntington E.  The Clash of Civilization and the Remarking of the World Order. - NY. 

только 1996 
Альтернативные пути к цивилизации. - М. 2000 
Сравнительное изучение цивилизаций. Хрестоматия. - М. 1998 
The Cambridge Dictionary of Classical Civilization / Cambridge University Press, 2008. 

 
Papildliteratūra:  

Бродель. Ф.  Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв. В 
3Х.Т. М. 2005-2007 
Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. - М. 1992 
Тойнби А.  Постижение истории. - М., 1991 
Шпенглер О.  Закат Европы. - М., 1993 
Уткин А.И.  Подъем и падение Запада. М. 2008 
Февр. Л. Февр Л.  Цивилизация: эволюция слова и группы идей. - М., 1991 
Цивилизации перед судом истории: сборник / А. Дж. Тойнби. Пер. с англ. М.: 2006 
Цивилизация классической Европы / Пьер Шоню. Пер. с франц. Екатеринбург 2005 
Ясперс К  Смысл и назначение истории. - М., 1991 
Яковец Ю.  История цивилизаций. - М., 1997 

 
 
 



Baltijas Starptautiskā akadēmija  
Profesionālā bakalaura programma Kultūras vadība 

 
Kursa nosaukums 
Tiesību pamati un autortiesības 
Kursa autors: Ivans Mihailovs,  Humanitāro zinātņu maģistrs mākslās, sociālo zinātņu maģistrs 
tiesībās. 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) - 2 (32 akad. stundas) 
Kurss paredzēts: otrā līmeņa profesionālā bakalaura programma “Kultūras vadība” (A daļa) 
4. semestris, 2. kurss 
 
Pārbaudījuma veids: ieskaite ar atzīmi  
 
Studiju priekšmeta mērķis 
Radīt studējošajiem priekšstatu par Latvijas Republikas tiesību pamatiem, 
iepazīstināt studentus ar tiesību nozīmi, to būtību un mērķiem, ka ari pielietojuma iespējam. 
Veidot studējošo priekšstatu par tiesību būtību, sniegt zināšanas par tiesības pamatkategorijām 
un likumu sistēmu. Veicināt studējošo izpratni par intelektuālo īpašumu un tā nozīmi, veidot 
studējošo priekšstatu par autortiesību un blakustiesību pamatjautājumiem, raksturot autortiesību 
un blakustiesību nozīmi kultūras projektu vadīšanā, analizēt autortiesību un blakustiesību 
regulējuma piemērošanas praktiskus aspektus kultūras jomā.  
 
  
 Studiju priekšmeta uzdevumi:  

• Izklāstīt teorētiskos  tiesību  pamatus, to būtību un struktūru; 
• apskatīt galvenos tiesību jēdzienus, tādus kā “likums”, “tiesība”, “tiesību norma” 
• sniegt pārskatu par intelektuālo īpašumu, tā veidiem; 
• veicināt zināšanu apguvi par autortiesībām un blakustiesībām; 
• radīt izpratni par autortiesību un blakustiesību nozīmi kultūras projektu vadīšanas 

procesos; 
• attīstīt prasmi analizēt praktiskās situācijas, kas skar jautājumus, kas saistās ar 

autortiesību un blakustiesību regulējošo normu piemērošanu; 
• veicināt studējošo tiesiskas apziņas veidošanu 

 
Studiju priekšmeta saturs: Teorētiskais kurss tiek apgūts, ņemot vērā studentu darba specifiku 
nākotnē. Materiāla apguve notiek, ņemot vērā Latvijas Republikas likumdošanā notiekošās 
izmaiņas un papildinājumus. Studiju kurss “Tiesību pamati un autortiesības” atklāj galvenos 
tiesību jēdzienus, tādus kā “likums”, “ties ība”, “ties ību norma”, autortiesību un blakustiesību 
normatīvo aktu sistēmu. Kurss iekļauj tiesību pamat problēmu apskats: Tiesību jēdziens un 
funkcijas. Tiesību normas un to veidi. Tiesību sistēma. Ieskats publiskajās un privātajās tiesībās. 
Tiesu sistēma Latvijā. Īpašais akcents tiek likts uz autortiesību problemātiku. 
 
Kursa apguves rezultāti: 
Kursa apguves rezultātā studenti būs apguvuši: 
 
Zināšanas par 

• valsts un tiesību jēdzienus, tiesību avotus, tiesību sistēmu un tiesiskas attiecības; 
• pārzinās informāciju par galvenajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem; līgumiem, to 

veidiem un pušu saistībām, 
• Intelektuālā īpašuma jēdzienu un principiem; 



• Autortiesību un blakustiesību regulējuma specifiku;;   
• Autortiesību un blakustiesību atļauju (licenču) ieguvi. 

 
Prasmes 

• orientēties LR galvenajos tiesiskajos aktos, 
• Izmantot intelektuālā īpašuma jēdzienisko aparātu.  
• analizēt kultūras projektus principus autortiesību un blakustiesību regulējuma 

kontekstā; 
• korekti un tiesiski izmantot autora darbus. 

 
Kompetences 

• Kritiski analizēt kultūras projektus autortiesību un blakustiesību regulējuma kontekstā;; 
• Pielietot zināšanas par autortiesībām un blakustiesībām, tās veidiem un specifiku savā 

kultūras projektu vadītāja darbā. 
• Veidot savu kultūras projektu, korekti izmantojot autoru darbus..  

 
Nosacījumi kred ītpunktu ieguvei: 

• Nodarbību apmeklēšana un aktīva līdzdalība tajās; 
• Piedalīšanos semināros un diskusijās; 
• Analītiskā rakstu darba iesniegšana. 
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (izvērt ējuma nosacījumi) 
30 % semestra darba vērtējums: apmeklēt lekcijas un piedalīties diskusijās, gadījumu (kāzusu) 
analīze;  
35% aktīva līdzdalība semināros un lekcijās;  
35% ieskaite, iesk. analītisko darbu. 
 
Studiju priekšmeta tematiskais plāns 
 

Valsts un tiesību pamatjēdzieni un kategorijas. 
Tiesības, to izpratnes daudzējādība. Tiesības kā likumu kopums. Tiesības kā valsts izdotas 

tiesību normas Tiesību funkcijas. 
Tiesību normas un tiesību avoti. 
Latvijas tiesību sistēma. Civiltiesību pamati. 
Latvijas tiesu sistēma 
Intelektuālā īpašuma tiesiskā struktūra. Autortiesības Intelektuālais īpašums: jēdziens, veidi, 

attīstības un tiesiskā regulējuma vēsture. 
Autortiesību funkcijas un pamatprincipi. Autortiesību termiņš; 
Autortiesību subjekti (autors, līdzautors, salikta darba sastādītājs, autora tiesību pārņēmēji, 

autora mantinieki); 
Autortiesību objekti. Aizsargājamie un neaizsargājamie darbi; 
Autora tiesības: autora personiskās un autora mantiskās tiesības; autora mantisko tiesību 

ierobežojumi;Licences. Licences līgums. Autora līgums; 
Valsts institūciju, nevalstisko un starptautisko organizāciju kompetence autortiesību jomā. 

Latvijas autortiesību organizācijas (AKKA/LAA) darbības pamatprincipi; 
Autortiesību aizsardzība pasaulē un Eiropas Savienībā; 
Seminārs: Autortiesības un to nozīme kultūras vadības procesos; 
Blakustiesības: jēdziens, veidi, principi; blakustiesību subjekti un objekti. Blakustiesību 

termiņš; Blakustiesību īpašnieku tiesības; datu bāzes; 
Autortiesību un blakustiesību pārkāpumi un aizsardzība. Plaģiāts, pirātisms, kontrafakta 

eksemplāri; 
Seminārs: Blakustiesības un to nozīmē kultūras vadības procesos. 



 
 
Mācību literatūra 
Neimanis J. Ievads tiesībās. Rīga: Renovata, 2004. 
Valters P. Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. Rīga: SIA Divergens, 2001. 
Mihailovs I.J. Autortiesību un blakustiesību nozīme kultūras mened˛mentā // Kultūras 
menedžments. – Rīga: Latvijas Kultūras akadēmija, 2008.;  
Rozenfelds J. Intelektuālais īpašums. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. (2.izd. – 2008.).;  
Veikša I. Kas ir autortiesības. – Rīga: Biznesa augstskola “Turība”, 2007. 
 
Papildliteratūra  
Autortiesību un blakustiesību aizsardzības tiesiskais regulējums. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 
2006.;  
Grudulis M. Ievads autortiesībās. – Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2006.;  
Šmite D., Dosbergs D., Borzovs J. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares tiesību 
un standartu pamati. – Rīga: LU, 2005. 
Багиров В. Правовой режим интеллектуальной собственности. – Рига: БМА, 2009. 
 
Interneta avoti 
www.km.gov.lv 
www.autornet.lv 
www.akka-laa.lv  
www.interneta-vietnes.lv  
www.tornis.lv  
 
Normatīvie akti  
Normatīvie akti ir pieejami laikraksta “Latvijas Vēstnesis” izdevumos, www.likumi.lv 

Autortiesību likums; 
Dizainparaugu likums; 
Likums „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm”; 
Patentu likums. 

 
 

 

 

 
 

 



Baltijas Starptautiskā akadēmija  
Profesionālā bakalaura programma Kultūras vadība 

 
Kursa nosaukums:   
Kultūras socioloģija  
Kursa autore: lektore Tatjana Kuzmina, augstākā prof.izgl., RSU doktorante socioloģijā 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) - 2kp (32 akad. stundu)  
Kurss paredzēts:  otrā līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma "Kultūras vadība" 
 (A daļa) 
6.semestris, 3.kurss semestris. 
 
Pārbaudījuma veids:  eksāmens  
 
Studiju priekšmeta mērķis un uzdevumi:  

• Veicināt studējošo izpratni par mūsdienu atziņām kultūras socioloģijas jomā  
• Radīt priekšstatu par kultūras sociālajam funkcijām  
• Veicināt studentu kritisko spēju attīstību, veidot patstāvīgas domāšanas iemaņas.  
• Nodrošināt iespējas apgūt prasmi orientēties mūsdienu kultūras aktuālas problēmas 

Latvijas un Eiropas kontekstā  
• Attīstīt prasmi izmantot un adekvāti interpretēt kultūras socioloģijas teorētiskos 

darbus (teksti), veidojot patstāvīgos  tekstus  
• Radīt izpratni par mūsdienu kultūras telpu  

 
Studiju priekšmeta saturs:   
Kursā tiek analizēta kultūras socioloģijas kā jaunas disciplīnas veidošanās, ņemot vērā kultūras 
lomas izmaiņas mūsdienu sabiedrības dzīvē, sniegtas zināšanas par galvenajām kultūras 
socioloģijas tēmām , jēdzieniem un to vēsturisko attīstību. 
Kultūra un sociālā struktūra. Kultūra un sociālā stratifikācija. Sociālā kontrole. Sociālo un 
kultūras procesu globalizācija mūsdienu pasaulē. Kultūras procesa attīstības īpatnības masu 
komunikāciju attīstības apstākļos, masu apziņas manipulācijas problēmas. Mūsdienu 
postmoderna kultūras specifika.  
 
Kursa apguves rezultāti  
Kursa apguves rezultātā studenti būs apgruvuši:  
 
Zināšanas par  

• kultūras socioloģijas teorijām un pētījumu koncepcijām;  
• kultūras vietu un lomu sabiedrībā;  
• kultūras struktūru un funkcionēšanu dažādos sabiedrības slāņos un grupas;  
• mūsdienu kultūras socioloģijas terminoloģiju;  

 
 
Prasmes  

• patstāvīgi strādāt ar specialo literatūru  
• izmantot mūsdienu kultūras socioloģiju terminoloģiju  
• veikt novērtēšanu un izvērtēšanu kultūras procesiem sabiedrībā  
• noteikt kultūras organizācijas pamatprincipi un kritēriji sabiedrībā  
• sagatavot apskatu dažādos kultūras nozares problēmas  
• analizēt dažāda veida kultūras pieprasījumus sabiedrībā  

 



 
Kompetences  

• kritiskie analizēt jaunāko literatūru saistībā ar tās nozīmi kvalitatīva un efektīva kultūras 
procesa novērtēšanu un organizāciju  

• veidot kultūrai attīstībai atbilstošu vidi  
• prast izvērtēt kultūras procesu attīstības īpatnības mūsdienas sabiedrībā  
• pilnveidot iemaņas pētījumu veikšanā  

 

Mācību literatūra 

The Blackwell Companion to the sociology of culture., Blackwell, 2005 
Cilvēks un dzīve socioloģijas skatījumā. LU socioloģijas katēdra. Zin. red, B. Zepa A. Zobens. 
 R., LU iazd., 1996  
Giddens Entonijs  Sabiedrības veidošanas, Izd. A6B  
Laķis P.  Socioloģija (lekciju kurss) ZVAIGZNE ABC, 2002  
Volkovs V. Socioloăijas teorijas: XIX gadsimts – XX gadsimta sākums. 
Daugavpils: „Saule”, 2007. – 204.lpp. 
 
 
Obligātā literatūra:  
 
Giddens A. Sociology, Oxsford University Press, 1989  
Ziņojums par socioloģiskās aptaujas rezultātiem: 
Berlins J. Četras esejas par brīvību. – R., Sprīdītis, 2000. – 254 lpp. 
Bodrijārs Ž. Simulakri un simulācija. – R., Omnia Mea, 2000. – 157 lpp. 
Kultūras patēriņš. SIA „Analītisko pētījumu un stratēăiju laboratorija”. Rīga, 
2007. – 66.lpp. 
 
Бауман  З. Текучая cовременность CПБ. Питер, 2008.  
Витаньи И.  Общество, культура, социология./ Пер. с венг./ М. 2004  
Вебер А.  Принципиальные замечания к социологии культуры. //  Вебер А.Избранное, 
Кризис европейской культуры. СПБ. 2004  
Ионин Л.Г.  Социология культуры: путь в новое тысячелетие: Учеб. пособиедля вузов. М. 
2001  
Шендрик А.И.  Социология культуры: учеб. пособие. М. 2005  
Штомпка П.  Социология. Анализ современного общества. Пер. с пол. Часть III. Культура 
сс. 241-342. М. 2005  
 
 
Papildliteratūra:   

 
Bauman Z. Intimations of Postmodernity  

      Gofmanis E.  Sevis izrādīšana ikdienas dzīve. Rīga. 2001  
Ozolzīle G.  Socioloģija: macību līdzeklis. Rīga: RTU, 2006  
Pasaules sociologi (vārdnīca) sast. Andris Vilks. Rīga 2007  
Filozofiska sociologija Latvija: antologija studentiem / Andris Vilks. - Riga: Drukatava, 
2008. - 167 lpp 

      Spillman Lyn (ed.) Cultural sociology. London: Blackwell, 2002 
      Vaira Vīķe-Freiberga. Kultūra un latvietība : [esejas] . Rīga : Karogs, 2010.  
      231     lpp. 

Бауман З. Мыслить социологически. М: 2002  



Бауман З.  Спор о постмодернизме // Cоциологический журнал 2003, №4 с. 45-49  
Ерасов Б.С. Социальная культурология: Посоибие для студентов вузов. М.: 2001  
Всемирный доклад по культуре 2000+. Культурное многообразие, конфликт и 
плюрализм  
Кравченко С.А. Социология модерна и постмодерна в динамически изменяющемся 
мире. М. 2007  

 



Baltijas Starptautiskā akadēmija  
Profesionālā bakalaura programma Kultūras vadība 

 
 
Studiju kursa 
nosaukums: 

Darba drošība un ugunsdrošība 
(krievu, latviešu) 

Studiju kursa 
statuss: 

Kurss paredzēts: otrā līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma 
“Kult ūras vadība” (A daļa) 

Studiju kursu  
vada / lasa: 

N.Rešetilova   

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

Kursa apjoms: kredītpunkti: 0 KP kontaktstundas: 4 ak./st. 
Kursa ilgums: 1 semestris    
Prasības ieskaites  
iegūšanai: 

Nodarbības apmeklēšana un aktīva piedalīšanās tajā. Drošības zīmju 
izvietošanas, evakuācijas plāna, evakuācijas ceļu un izeju, kā arī 
ugunsdzēšanas līdzekļu apzināšana  BSA telpās un teritorijā. 
Zināšanas par ražošanas riska veselībai un dzīvībai pastāvēšanu 
studējošā  darba vietā un kādus pasākumus veicis darba    devējs 
darba riska samazināšanai. 

Pārbaudījuma veids 
kursa noslēgumā: 

ieskaite 

Kursa mērķis un uzdevumi:  
Darba drošības un ugunsdrošības kursa mērķis ir veidot studējošo drošības 

kultūru, sniegt vispārējo priekštatu par drošību un veselību darbā, pievēršot 

uzmanību studējošo uzvedības noteikumiem un darbībai ārkārtas situācijās.  

 
Kursa anotācija:   
Kurss sastādīts, ņemot vērā pamatzināšanas, iegūtas vidusskolā un sniedz padziļinātas zināšanas 
par darba drošību un ugunsdrošību studiju laikā, pildot darbu vai izejot praksi darba vietā. 
 
 Kursa apraksts: 
 Tēmas: 

 
1 Vispārējās prasības un principi darba drošībā un ugunsdrošībā 
2 Terminoloģija darba drošībā: darbs, darbinieks, nodarbinātā persona, darba devējs, darba 

vieta, drošība, darba drošība, darba vide, darba vides risks.  
Terminoloģija ugunsdrošībā: uguns, ugunsdrošība, ugunsdzēsība   

3 Darba vides risks un tā novērtēšana. Biežāk sastopamie darba vides riska faktori un 
iespējamais kaitējums darbinieka, praktikanta vai studējošā veselībai. Riska faktoru 
samazināšanas iespējas.  

4 Darba aizsardzības preventīvie pasākumi  
5 Darba aizsardzības un ugunsdrošības instrukcijas. Darbība nelaimes gadījumos vai 

ugunsgrēka izcelšanas gadījumā. 
6 Drošības zīmes, forma, krāsa. Drošības zīmju formu un krāsu kombinācijas, to nozīme. 

Lietošanas kārtība.  
7. Studējošo uzvedības noteikumi masu pasākumos. 

 



 

Literat ūra: 
Darba drošība. Labklajības ministrija. ES PHARE Latvijas-Spānijas divpusējās sadarbības 

projekts (LE/99/IB-CO-01) 
Darba aizsardzība uzņēmumā. Palīgs jaunajiem komersantiem. Latvijas Darba devēju 

konfederācija, 2009. 
Ergonomika darbā. Labklajības ministrija. ES PHARE Latvijas-Spānijas divpusējās 

sadarbības projekts (LE/99/IB-CO-01) 
      4.   V.Kaļķis, Ž.Roja. Darba vides riska faktori un arodveselība. 

Девисилов В.А. Охрана труда : учебник / В.А.Девисилов. – 4-е изд., перераб. и доп. – 
М. : ФОРУМ, 2009. – 496с. : ил. – (Профессиональное образование). 

Reglamentējošie normatīvie akti  
Darba likums, 20.06.2001 
Darba aizsardzības likums, 20.06.2001. 
Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums, 24.10.2002. 
06.08.2002. MK Noteikumi Nr. 344 “Darba aizsardzības prasības, pārvietojot smagumu” 
20.08.2002. MK Noteikumi Nr. 372 “Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos 

aizsardzības līdzekļus” 
03.09.2002. MK Noteikumi Nr. 400 “Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā” 
17.02.2004. MK Noteikumi Nr. 82 “Ugunsdrošības noteikumi” 
0022..1100..22000077.. MK Noteikumi Nr. 666600,,  DDaarrbbaa  vviiddeess  iieekkššēējjāāss  uuzzrraauuddzzīībbaass  vveeiikkššaannaass  
            kkāārrttīībbaa””   
0022..1100..22000077..  MMKK  NNootteeiikkuummii   NNrr..  666688  ““ NNootteeiikkuummii   ppaarr  kkāārrttīībbuu,,  kkāāddāā  nnooddrrooššiinnaa  aappmmāāccīībbuu  
            ppii rrmmāāss  ppaall īīddzzīībbaass  ssnniieeggššaannāā,,  uunn  ppii rrmmāāss  ppaall īīddzzīībbaass  ssnniieeggššaannaaii   nneeppiieecciieeššaammoo  mmeeddiiccīīnniisskkoo  
            mmaatteerriiāālluu  mmiinniimmuummuu””          
1100..0033..22000099..  MK Noteikumi Nr  221199  ““   KKāārrttīībbaa,,  kkāāddāā  vveeiiccaammaa  oobbll iiggāāttāā  vveesseell īībbaass  
              ppāārrbbaauuddee””        
6.11. 28.04.2009. MK Noteikumi Nr. 359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās” 
BSA noteikumi, instrukcijas 
19.12.2006. “Iekšējas kārtības noteikumi studējošajiem” 
24.04.2007. “Telpu izmantošanas un uzturēšanas noteikumi” 
01.09.2006. “Rīcības plāns ugunsgrēka izcelšanas gadījumā” 
07.01.2010. Instrukcija “Par ugunsdrošības pasākumiem telpās un teritorijā” 

  

  
 
 

 
 

 



Baltijas Starptautiskā akadēmija  
Profesionālā bakalaura programma Kultūras vadība 

 
Kursa nosaukums 
Pedagoģijas pamati 
Kursa autore: Oksana Fiļina, Dr. paed., as.prof. 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP)  - 1 kp  (16 akad.stundu) 
Kurss paredzēts:  otrā līmeņa profesionālā bakalaura  programma “Kultūras vadība” (A daļa) 
6. semestris, 3. kurss 
Pārbaudījuma veids:  ieskaite ar atzīmi 
 
Studiju priekšmeta mērķis:  Izveidot tādus apstākļus, lai studentiem veidotos pedagoģiskā 
kompetence, kas ietver sevī:  

• pedagoģisko zināšanu un prasmju apgūšanu, nepieciešamu tiem, kas darbojas kā 
pedagogi ikdienā vai profesionāli; 

• prasme, vēlēšanās un spēja mācīties personīgo konkurētspēju nodrošināšanai. 
 
 Studiju priekšmeta uzdevumi:  

sniegt studentiem iespēju: 
• iepazīties ar mūsdienu pedagoģiskās zinātnes pamat virzienu attīstību un projektēšanas 

teorētiskajiem pamatiem, mūsdienu izglītošanas procesa organizāciju un īstenošanu, tā 
norises un rezultātu diagnostiku;  

• iemācīties projektēt un īstenot dažāda veida mācību nodarbības, pamatojoties uz 
tehnoloģisko pieeju; 

• apgūt audzināšanas darba metodes ar apmācāmajiem, darba personālu un iemācīties tās 
izmanot praksē;  

• iegūt profesionālo un mācību problemātisko situāciju analīzes pieredzi, profesionālās 
saskarsmes un sadarbības organizēšanas spējas, individuālo un kopīgo lēmumu 
pieņemšana, refleksijas un darbības attīstība;  

• attīstīt savu kritisko un radošo domāšanu, kā arī individuālās vajadzības sevis 
audzināšanā un pašizglītošanā. 

 
   

Studiju priekšmeta saturs: kurss īsteno kompetentu pieeju izglītībai. Kompetence tiek 
uzskatīta kā mācību procesa rezultāts, kad subjekts ir gatavs efektīvi organizēt gan iekšējos, gan 
ārējos resursus, konkrētā mērķa sasniegšanai. Pedagoģiskā kompetence, no šīs pozīcijas, 
nepieciešama cilvēkam gan profesionālajā, gan neprofesionālajā sfērā (gatavība risināt 
problēmas, konstruktīvi sazināties, sadarboties ar sev līdzīgajiem utt.). 

Pedagoģiskās kompetences veido�ana citu specialitāšu studentiem īstenosies divos 
virzienos: 

pedagoģisko zināšanu un prasmju apgūšana nepieciešama tiem vadītājiem, kas ikdienā 
un profesionāli darbojas kā pedagogi; 

veidot studentos prasmes, vēlēšanos un spējas mācīties, lai nodrošinātu personīgo 
konkurētspēju. 
 
Kursa apguves rezultāti: 
Kursa apguves rezultātā studenti būs apguvuši: 
 
Zināšanas par 

• pedagoģijas attīstības tendencēm; 



• mūsdienu pedagoģijas pētījumu koncepcijām, audzināšanas, mācības, izglītības 
kategoriju; 

• mūsdienu pedagoģijas terminoloģiju. 
 
Prasmes 

• izmantot mūsdienu pedagoģijas  jēdzienisko aparātu; 
• analizēt un interpretēt da ą̄das pedagoģiskās situācijas, saskatīt paralēles ar aktuāliem 

mūsdienu socokultūras situācijas jautājumiem; 
• atrast nepieciešamo informāciju profesionāla kolektīva vadībai; 
• prasmes, vēlēšanos un spējas mācīties. 

 
Kompetences 

• risināt  problēmas; 
• konstruktīvi sazināties, sadarboties ar sev līdzīgajiem; 
• kritiski analizēt jaunāko teorētisko literatūru lai adekvāti vērtēt mūsdienu pedagoģijas 

parādības. 
  

Nosacījumi kred ītpunktu ieguvei: 
aktīva līdzdarbošanās nodarbībās. Pamatnosacījums: prasme analizēt pedagoģijas 

situācijas un problēmas; 
individuālā projekta izstrādne (rakstiski, apjoms: 3 – 5 lpp.).  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (izvērtējuma nosacījumi) 

100% - individuālais darbs semestra laikā: 
80% - individuāla projekta veidošana; 
20% - aktīva līdzdalība  lekcijās. 

 
Studiju priekšmeta tematiskais plāns 
1.  Pedagoģija kā humanitārā virziena zināšanas. 
Pedagoģija humanitāro zinātņu sistēmā. Pedagoģiskās zinātnes īpatnības. Pedagoģijas 
priekšmets. Pedagoģijas pamatkategorijas. Pedagoģiskā sistēma. Metodoloģija un pedagoģijas 
metodoloģijas principi.  
2. Audzināšana mūsdienu kultūrā. 
Apmācība un audzināšana – līdztiesīgi pedagoģiskā procesa elementi. Pedagoģiskais process kā 
audzināsanas būtība. Jēdziens - sevis audzināsana. Audzināšanas mērķis. Audzināsanas iestādes. 
Objektīvie un subjektīvie faktori, kas ietekmē audzināšanas procesu. Audzināšanas sistēma. 
Audzināšanas autoritārās un humānistiskās tradīcijas. Audzināšana visas dzīves laikā. Poli 
kulturālā audzināšana un iecietības audzināšana. Patērētāja audzināšana. 
3. Izglītība mūsdienu pasaulē. 
Mācību darbības organizēšanas formas. Didaktika – zinātne par izglītību un mācībām. 
Apmācība, mācīšana, pasniegšana. Izglītojošo un profesionālo kompetenču sistēma. Mācību 
procesa organizēšanas formas. Mūsdienu izglītības attīstības tendences: pamat stratēģijas un 
modeļi. Humanizācija un izglītības humanitorizācija. Pasaules izglītības telpa. Atbalstoša un 
inovacijas izglītība. Atvērtā vai brīvā izglītība. Tirgus pieeja izglītībai. Izglītības pakalpojumu 
mārketings. Zinātniski izglītojošs menedžments. Korporatīvā izglītība. Tehnoloģiskā pieeja 
mācību procesa organizācijā. Mūsdienu pedagoģiskās tehnoloģijas un modeļi. Interneta 
pedagoģiskās īpatnības. Apmācības organizēšanas formas, izmantojot datoru un 
telekomunikāciju tehnoloģijas. 
4. Pedagoģiskā projektēšana. 
Jēdziens – pedagoģiskā projektēšana. Pedagoģiskās projektēšanas etapi: veidošana, projektēšana, 
konstruēšana. Pedagoģiskais modelis. Pedagoģiskā validāte. Dažādi modeļi pedagoģiskās 



projektēšanas teorijā: prognozēšanas, konceptuālais, instrumentālais un monitoringa modelis. 
Pedagoģiskās projektēšanas modelis: 1) pedagoģijas sistēma; 2) izglītības vadīšanas sistēma; 3) 
metodiskās nodrošināšanas sistēma; 4) izglītības procesa projekts. Kopsakarības starp veidošanu 
un projektēšanu. Pedagoģiskās projektēšanas formas un principi. 
5. Pedagoģiskā saskarsme. 
Pedagoģiskās saskarsmes būtība. Apmācības humanizācija kā pedagoģiskās saskarsmes pamats. 
Pedagoģiskās saskarsmes stils. Dialogs un monologs pedagoģiskajā saskarsmē. Pedagoģiskā 
sadarbība. Pedagoģiskās saskarsmes struktūra un etapi. Galveno saskarsmes līdzekļu 
raksturojums: verbālo (mutvārdu) un neverbālo (bez vārdiem). Runas, mīmikas un pantomīmikas 
kultūra un ētika. Profesionālās darbības  pamatlikumi. Jēdzieni – grupa un kolektīvs. Mazo grupu 
klasifikācija, to raksturojums. Jēdziens - kolektīvs, tā pazīmes. Starppersonu attiecības. Jēdziens 
- konflikts. Konflikta situāciju attīstības dinamika un ritēšana. Konflikta rašanās iemesli un veidi 
kā tos novērst. Konfliktu tipoloģija. Konfliktu profilakse. 

 
 
 
Mācību literatūra 
 

*Бордовская Н.В., Реан A.A. Педагогика. Учебник для вузов. – С-Пб,  2000. 
*Педагогика. Учеб. пособ. / В.А. Сластенина. – М., 2002. Автор: Спастенин В.А., 

Исаев И.Ф., и др. 
Педагогика в вопросах и ответах: учебное пособие / В.А. Орехова. – М., 2006. 
*Психология и педагогика. Учеб. пособ. – М., 2001. Автор: Сластенин В.А.,    

Каширин В.П. 
Zelmenis V. Pedagoģijas pamati. - R., 2000. 
Jurgena I. Vispārīgā pedagoģija. – R., 2001. 
* Pedagoģijas pamati  Lekciju kurs. – R., BSA, 2008. 

 
Obligāta teorētiskā litert ūra 

*Никифоров В. Е. Теоретические основы педагогики высшей школы. Р., 2003. 
Bahmueller F.C., Patrick J.J. Principles and Practices of Education for 

Democratic Citizenship. International Perspectives and Projects. – USA, 
2002.  
      3.  Mann S., Patrick J.J. Education for Civic Engagement in Democracy. – USA, 2002. 

 
Papildliteratūra  
 

Dalichow, F. (1997). Л Comparison of Credit Systems in an international Context. Published 
by the German Federal Ministry of Education, Science, Research and Technology, Bonn. 

Haug, G. & Tauch, C. (2001). Trends in Learning Structures in Higher Education II. 
Špona A. Audzinā�anas teorija un prakse.-R., 2001. 
Ivans Vedins. Mācīšanas māksla Rīga : Avots, 2011, 359 lpp. 
Загашев И.О., Заир-Бек С.И. Критическое мышление. Технология развития. – СЛб., 

2003. 
Интернет-обучение: технологии педагогического дизайна. – М., 2004. 
Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике. – Рига, 1995. 
Моисеева М.В., Полат Е.С., Бухаркина М.В. Интернет в образовании. 

Специализированный курс. – М., 2006. 
Теория и практика дистанционного обучения. – М., 2004. 
Хуторской А.В. Дидактическая Эвристика. Теория и технология креативного 

обучения. – М.,2003. 



Periodiskie izdevumi 
Žurnāls „Skolotājs”.  
European Journal of Education. 
Электронный журнал «Педагогическая наука и образование в России и за 

рубежом: региональные, глобальные и информационные аспекты». 
http://rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/2006_1/03ignatova.htm 

 
 
 
Interneta avoti 

Реан А.А., Бордовская Н.В., Розум С.И. Психология и педагогика. - Спб., 2002. 
http://www.vusnet.ru/biblio/archive/psihologija_i_pedagogika/12.aspx 
Кривокора Е.И. Модель профессиональной компетенции в управлении персоналом. 
www.ncstu.ru/content/_docs/pdf/_trudi/_econom/5/15.pdf 
Обучение по компетенциям. http://www.competencedu.ru/ 
Окушева Г.А.,. Винниченко Н.Л, Гвоздева Е.С.Общие основы педагогики. Томск, 
2005. http://old.tspu.edu.ru/ebooks/vinichenko2/ 
Хуторской А. В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты. 
http://www.eidos.ru/news/compet.htm 

 

Reports reflecting Bologna process. 
http://www.aic.lv/ace/ace_disk/Bologna/Reports/index.htm 
The Bologna prosess. http://www.ipp.md/files/Publicatii/2004/noiembrie/03%20Eng.pdf 

 



Baltijas Starptautiskā akadēmija  
Profesionālā bakalaura programma Kultūras vadība 

 
Kursa nosaukums: 
Pasaules kultūras vēstures problēmas. Antīkā kultūra, viduslaiku, Renesanses un Jauno laiku 
sākuma kutūra.  I 
 
Kursu docē: 
Doc. Nadežda Pazuhina, Dr. art. 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) - 3 kp (48 akad. stundas) 
 
Kurss paredzēts: otrā līmeņa profesionālā bakalaura  programma “Kultūras vadība” (A daļa) 
6. semestris, 3. kurss 
 
Pārbaudījuma veids: ieskaite ar atzīmi 
 
Studiju priekšmeta mērķis: veidot izpratni par kultūras procesu vēsturisko attīstību, 
sistematizēt studējošo zināšanas par dažādiem kultūras modeļiem, veicināt interesi par kultūras 
atšķirībām un priekšstatu par kultūras formu daudzveidību.  
 
Studiju priekšmeta uzdevumi:  

• sniegt ieskatu kultūras vēsturiskajā attīstībā; 
• veidot priekšstatu par kultūras modeli un tā korelāciju ar vēsturiskajām reālij ām; 
• raksturot kultūrvēsturisko procesu hronoloģiskajā un sinhronoloģiskajā dimensijā; 
• attīstīt studējošo prasmes patstāvīgi analizēt kultūras procesus. 
 

Studiju priekšmeta saturs: 
Kursa ietvaros tiek sniegts kultūras procesa raksturojums hronoloģiskajā aspektā, tiek aplūkotas 
galvenās kultūrvēsturiskās paradigmas, aptverot laika posmu sākot ar senajām civilizācijām līdz 
Jaunajiem laikiem. Īpaši uzsvērti ir ikdienas kultūras un intelektuālās kultūras līmeņi.  
 
Kursa apguves rezultāti: 
Kursa apguves rezultātā studenti būs apguvuši: 
 
Zināšanas par 

• kultūras vēsturisko attīstību; 
• kultūras modeļiem dažādos pasaules reģionos un laikmetos; 
• konkrēto kultūru specifiskajām iezīmēm.. 
 

Prasmes 
• kritiski analizēt teorētisko literatūru, lai patstāvīgi rastu izvirzītās problēmas risinājumu; 
• argumentēti diskutēt par atšķir īgām  kultūras modeļiem;  
• pielietot analītiskās metodes, analizējot konkrētus kultūras fenomenus. 
 

Kompetences 
• korekti formulēt savu viedokli, analizējot kultūras procesus; 
• toleranti izturēties pret kultūras formu daudzveidību; 
• profesionāli orientēties kultūrvēsturiskajā procesā; 
• patstāvīgi un apzināti attīstīt savu kultūras pieredzi. 

 



 
Nosacījumi kred ītpunktu ieguvei:  
1) aktīvā piedalīšanās semināros (vai rakstiskā atskaite par tiem); 
2) analītiskais rakstu darbs (argumentētā eseja); 
3) ieskaite – kolokvijs un tests.  
Semestra vērtējumu veido 40% - aktīvā līdzdalība semināros un semināru uzdevumu izpilde, 
30% - rakstu darbs, 30% - eksāmens.  
 
Kursa tematiskais plāns 
 
Nr. Tēma Nodarbības 

veids 
1. 1. Kultūras vēstures jēdziens. Kultūras vēsture kā vēstures 

disciplīna un kā starpdisciplinārā pieeja kultūras pētījumos. 
Metodoloģijas jautājumi. 
 

Lekcija 
 

2. Senās kultūras: tipoloģiskais apskats. Pirmatnējā kultūra, 
Seno Austrumu kultūras. 

Lekcija 

3., 4. Eiropas kultūras vēsture. Periodizācija un tās pamatojums. 
Antīkās kultūras jēdziens, pieejas antīkās kultūras 
pētījumos. Senā Grieķija un Senā Roma. Mīts, rituāls, 
mītiskā domāšana kā kultūras arhaiskās formas, to 
izpausme mākslās un filozofijā. Polisa, republika, impērija 
kā sabiedrības organizācijas politiskās formas.  

Lekcija 

5.,6. Ētiskie un estētiskie priekšstati, audzināšanas un izglītības 
sistēmas veidošanās antīkajā pasaulē. Svētki un spēles 
sengrieķu kultūrā. Romiešu kontakti ar ķeltu un ģermāņu 
ciltīm, to ietekme Romas impērijas kultūrā, „barbaru” 
romanizācija. Kristietības rašanās. Kristiešu vajāšana un 
katakombu kultūra. Kristīgā mācība un neoplatonisms. 
Senās Romas kultūras krīze. 

 

7. Antīkās kultūras iezīmes.  1. seminārs 
8., 9. «Viduslaiku», «tumšo gadsimtu», «viduslaiku renesansu» 

jēdzieni. Pieejas viduslaiku kultūras pētīšanai: socioloģiski 
vēsturiskā, «Anālu» skola. 
Viduslaiku cilvēka pasaules aina. Priekšstati par laiku un 
telpu. Makro- un mikrokosms. Pasaules dubultota 
(simboliskā) daba: dievišķa un zemes realitātes. Kultūras 
opozīcijas: barbarisks – kristīgais, laicīgais – sakrālais. 
Filozofiski teoloģiskās domas attīstība no vēlinās antīkas 
laikiem (Augustīns Aurēlijs) l īdz vēliniem viduslaikiem 
(spekulatīvais misticisms un humānisma iesākumi). 
 

Lekcija 

10. Ikdienas dzīve viduslaikos. Dzīves ritms un uzvedības 
normas, attiecības sabiedrībā un ģimenē, mode un izklaide. 
«Kurtuāzās kultūras» jēdziens. Bruņiniecības ideoloģija, 
tradīcijas un loma viduslaiku kultūrā. 

Lekcija 

11. Viduslaiku kultūras iezīmes. 2. seminārs 
12. Arābu kultūra. Pirmsislāma kultūra, islāma rašanās, 

teokrātiskās valsts ideja. Attieksme pret zināšanām un 
izglītība arābu kalifatā. Antīkais mantojums islāma 
domātāju darbos. Arābu kalifāta pilsētas un arhitektūra. 

Lekcija 



Attieksme pret Vārdu. Islama kultūras literārais 
mantojums. 

13. Bizantijas kultūra. Antīkās tradīcijas un Bizantijas kultūras 
savdabība. Izglītība, zinātne, māksla. Kristīgās literatūras 
veidošanās, Austrumu baznīcas tēvu ieguldījums kristīgajā 
teoloģijā. Bizantijas kultūra krusta karu laikā. Askētisms 
kristīgajā tradīcijā, Grigorija Palamas isihasms. 

Lekcija 

14. Viduslaiku “Austrumu” kultūra. 3. seminārs 
15., 
16. 

Renesanses jēdziens: termina izcelsme, hronoloģiskās 
robežas, pieejas fenomena pētīšanai. Renesanses 
pasauluzskata galvenās iezīmes. 
Renesanses antropoloģija: Cilvēka problēma un «titānisma 
otrā puse». Renesanses dzīves formas: spēle, dialogs, 
strīds.  
 

Lekcija 

17. Akadēmiskā filozofija un zinātne renesanses laikā. 
Renesanses mākslinieciskā metode. Māksla un jaunrade, 
mākslas jaunā valoda un tās simbolika. Ziemeļrenesanses 
problēma. Reformācijas un protestantisma nozīme 
Ziemeļeiropas kultūrā. 

Lekcija 

18. Renesanses kultūras iezīmes. 4. seminārs 
19. Jauno laiku kultūras paradigma. Jaunā filozofija un jaunā 

estētika. Pasauluzskata atspoguļojums literatūras un 
mākslas darbos. Baroka estētika un „barokālais 
pasauluzskats”. „Baroka cilvēka” pasaules aina.  

Lekcija 

20., 
21. 

Zinātne un Jauno laiku pasaules aina. 17.gs. filozofiskā 
doma. Racionālisms un empīrisms. Estētiskie principi 
17.gs. mākslā: baroks un klasicisms, dinamiskums un 
norma kā jaunrades orientieri. Jauno laiku cilvēka izpratne: 
individualitāte un individuālā atbildība. 

Lekcija 

22. Jauno laiku kultūras iezīmes. 5. seminārs 
 
 
Ieteicamā literatūra 
 
Griwold W. Cultures and societies in a changing word. 2004. 
 
Antīkā kultūra: 
Rubenis A. Senās Grieķijas kultūra. R., 1998. 
Rubenis A. Senās Romas kultūra. R., 1999. 
 
Tanner, Jeremy. The invention of art history in Ancient Greece: religion, society and artistic 
rationalisation. Oxford, 2002. 
The origins of theater in ancient Greece and beyond: from ritual to drama. Ed by Eric Csapo; 
Margaret C. Miller. Cambridge, 2007. 
 
Античная культура. Литература, театр, искусство, философия, наука / Под ред. Ярхо. М., 
1995. 
Боннар А. Греческая цивилизация. В 3 т. М., 1995.  
Виппер Р.Ю. Лекция по истории Греции. Очерки истории Римской империи // Избр. соч.: 
В 2 т. Ростов-на-Дону, 1995. 
Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. М., 1991 (и др.) 



 
Viduslaiku kultūra 
Rubenis A. Viduslaiku kultūra Eiropā. R., 1997. 
Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1997. 
Бицилли П.М. Элементы средневековой культуры.  СПб., 1995. 
Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры.  М., 1972 (и др.). 
Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолствующего большинства. М., 1990. 
Дюби Ж. Европа в средние века. Смоленск, 1994 (и др.) 
Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада.  М., 1992.  
Пастуро М. Повседневная жизнь Франции и Англии во времена рыцарей Круглого стола. 
М., 2001. 
Флори Ж. Идеология меча. СПб., 1999. 
Хейзинга Й. Осень Средневековья. М, 1988 (и др.) 
Ястребицкая А.Л. Западная Европа. ХI – XIII в.  М., 1978. 
 
Renesanses kultūra. 
Cielava S. Vispārīgā mākslas vēsture.  R., 1998. 
Gombrihs E.H. Mākslas vēsture.  R., 1997. 
Kačalova T. Mākslas vēstures pamati. 2d. R., 1976./u.c./ 
Rubenis A. Dzīve un kultūra Eiropā Renesanses un Reformācijas laikmetā. R., 1997. 
Баткин Л.М. Итальянское возрождение. Проблемы и люди.  М., 1995. 
Бицилли П.М. Место Ренессанса в истории культуры. СПб., 1996. 
Данилова И.Е. Искусство Средних веков и Возрождения.  М., 1984. 
Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М., 1978 (и др.). 
 
Jauno laiku kultūra 
Rubenis A. Absolūtisma un Apgaismības laikmeta kultūra. R., 2001. 
Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV – XVIII вв. В 3 т. М., 
1986-1988 (и др). 
 
Filozofijas atlants: attēli un teksti / P.Kuncmanis, F.P.Burkarts, F.Vīdmanis. R., 2000. 
Filosofijas vēsture: no antīkās pasaules līdz mūsdienām / Kristofs Deliuss u.c. R., 2006. 
Rietumeiropas morāles filozofija: antoloģija / S.Lasmanes sakārtojums. R., 2006. 
Rietumeiropas filozofija 14.-18.gs. Māc.līdz./ L.Apsīte, R.Ķīlis, S.Lasmane u.c. R., 2000. 
Rubenis A. Dzīve un kultūra Eiropā absolūtisma un apgaismības laikmetā. R., 1996. (Arī 2.izd. 
2007.) 
 
XVII век в диалоге эпох и культур: Материалы научной конференции. Серия 
«Symposium». Выпуск 8. - СПб.: Издательство Санкт-Петербургского философского 
общества, 2000. 
Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке. Екатеринбург, 1999. 
Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. М., 1992. 
Ахутин А.В. Понятие «природа» в античности и в Новое время. М., 1990.  
Вельфлин Г. Ренессанс и барокко. СПб., 2004. 
Гайденко П.П. История европейской философии в ее связи с наукой.  М., 2000.  
Герметизм, магия, натурфилософия в европейской культуре XIII-XIX вв. М., 1999.  
Гуревич Е.Л. Западноевропейская музыка в лицах и звуках. ХVII - I половины ХХ вв. 
1984.  
Дэвис Н. История Европы. М., 2006. 
Дефурно М. Повседневная жизнь Испании золотого века. М., 2004. 
Длугач Т.Б. Подвиг здравого смысла, или, Рождение идеи суверенной личности. (Гольбах, 
Гельвеций, Руссо). М., 2008. 



История Европы. Тт. 3-4. Под ред. А.О.Чубарьяна. М., 1993-1994. 
История философии. Запад-Россия-Восток. Кн.2. Философия XV-XIX в. М., 1998. 
Йейтс Ф.А. Розенкрейцерское Просвещение. М., 1999. 
Кирсанов В.С. Научная революция XVII в.  М., 1987.  
Косарева Л.М. Рождение науки Нового времени из духа культуры.  М., 1997.  
Новая история стран Европы и Америки. Первый период. Под ред. А.В.Адо. М., 1986.  
Ротенберг Е.И. Западноевропейская живопись XVII века. Тематические принципы. М., 
1989. 
Сборник документов по истории нового времени Буржуазные революции XVII-XVIII вв. 
Под ред. В.Г. Сироткина М., 1999. 
Соколов М.Н. Бытовые образы в западноевропейской живописи XV-XVII веков. 
Реальность и символика. М., 1994. 
Теория литературных стилей: Типология стилевого развития Нового времени. М., 1976. 
Фукс Э. Иллюстрированная история нравов. М., 1994.  
Штейн А.Л. Литература испанского барокко. М., 1983. 
Якимович А. Новое время. Искусство и культура XVII-XVIII веков. СПб., 2004. 
 
Uzziņu literatūra 
Deiviss N. Eiropas vēsture. R., 2009.  
Pasaules civilizācijas, to vēsture un kultūra / Filips Lī Ralfs, Roberts Lerners, Stendišs Mičems, 
Edvards Makneils Berns ; tulk. Ieva Kolmane. Rīga: RaKa, 1998-2001. 
Драч Г.В. Античная культура и мировая цивилизация. Ростов-на-Дону, 1991. 
Древние цивилизации / Под ред. Г.М. Бонгард-Левина.М., 1989. 
Зеленский Ф.Ф. История античной культуры. СПб., 1995. 
Тарнас Р. История западного мышления. М., 1995. 
 
Resursi Internetā: 
http://filosof.historic.ru/   Электронная библиотека по философии.  
http://www.newlibrary.ru/ Новая электронная библиотека. (Полные тексты книг и 
возможность их бесплатного копирования) 
http://www.gumer.info/ (Электронная библиотека – тексты по гуманитарным наукам) 
 



Baltijas Starptautiskā akadēmija  
Profesionālā bakalaura programma Kultūras vadība 

 
Kursa nosaukums 
Pasaules kultūras problēmas: Jauno un jaunāko laiku Rietumu kultūra. II 
 
Kursa autore : Irina Markina, augstākā prof. izglītība, RSU doktorante (socioloģijā), doc. 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP)  - 3 kp  (48 akad. stundu 30% - praktiskās 
nodarbības un semināri) 
 
Kurss paredzēts: otra līmeņa  profesionālā bakalaura  programma „Kultūras vadība” (A daļa) 
6. semestris, 3. kurss 
 
Pārbaudījuma veids:  eksāmens 
 
Studiju priekšmeta mērķis:  veicināt studējošo izpratni par 19.gs. kultūras procesiem un 
kultūras paradigmu izmaiņām; attīstīt prasmes pastāvīgi strādāt ar zinātnisko un daiļliteratūru un 
korekti to  interpretēt. 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi:  

• sniegt 19. rietumu kultūras problēmu aplūkojumu  
• radīt priekšstatus par svarīgākajiem jaunlaiku Rietumu  kultūras tapšanas posmiem.  
• Veicināt šīs kultūras īpatnību un attīstības specifikas izpratni. 
• veicināt zināšanu apguvi par mūsdienu jaunlaiku kultūras pētījumu koncepcijām un tā 

laika kultūra interpretācijām  
• radīt izpratni par sarežģīto paradigmālo izmaiņu kontekstu 19.gs. beigu Rietumu kultūrā.  
• nodrošināt iespējas apgūt prasmi orientēties 19. gs. Rietumu  ikdienas kultūras publiskajā 

un privātajā sfērā  kultūras telpā 
• attīstīt prasmi analizēt reālas jaunlaiku Rietumu kultūras parādības Latvijas un Eiropas 

kontekstā  
• izkopt kritisko un dialoģisko domāšanu.  
• pilnveidot racionālas un patstāvīgas domāšanas prasmes loģiski spriest un secināt, 

argumentēti aizstāvēt savu pozīciju.  
  
 Studiju priekšmeta saturs:  
Apgaismības filozofija. Laiks, telpa, cilvēks.  Saprāts kā vienīgais noteicošais kritērijs. 
Mehanicisms. Zinātnes attīstība un tā ietekme sabiedriskajā domā. "Cilvēks – mašīna". Sociālas 
idejas. Progresa jēdziens. Priekšstati par morāli. Reliģija apgaismības domātāju skatījumā. 
18.gs. filozofijas  ideju attīstība. Valsts un vara. Zinātne 18. gadsimtā.  "Enciklopēdija jeb 
Zinātņu, mākslu un amatu skaidrojošā vārdnīca". Enciklopēdisti un enciklopēdisms ka kultūras 
parādība. Jauna estētika. Mākslas audzinošais un izglītojošais aspekts. Teātris. Jauno laiku 
ideju, kā arī racionālisma  ideju ietekme mākslās.  19.gs. Kultūra. Kultūras procesu specifika 
industriālās sabiedrības situācijā. Urbanizācija , jauna pilsēta, pilsētas kultūra. Cilvēks lielā 
pilsētā. Industrializācijas ietekme mākslā.  Mākslas un mākslinieka statuss 19. gs. Kultūrā. 
Mākslinieks jaunā situācijā. Publika un kritika. Mākslas tirgus veidošana.   Masu kultūras 
pirmsākumi 19. gadsimta kultūra. Ikdienas kultūra. Paradigmālās izmaiņas rietumu kultūrā 19. 
beigās.     Rietumeiropas kultūras attīstības pamattendences 19.gs. beigās – 20.gs. sākumā. 
Dekadance. 
 
 



 Rezultāti: 
Kursa apguves rezultātā studenti būs apguvuši: 
 
 Zināšanas par 

• 19.gs. rietumkultūras tendencēm;  
• mūsdienu kultūras pētījumu koncepcijām, kultūras fenomenu un kultūras prakšu 

apraksta veidiem;  
• mūsdienu kultūras teoriju terminoloģiju;  
• gadsimta kultūras savdabīgumu un kultūras mehānismu unikalitāti;  
• par sociāliem, ekonomiskiem un citiem faktoriem, kas ietekme kultūras izmaiņas;  

  
Prasmes 

• izmantot mūsdienu kultūras teoriju jēdzienisko aparātu;  
• analizēt un interpretēt teorētiskus tekstus, saskatīt paralēles ar aktuāliem mūsdienu 

situācijas jautājumiem;  
• analizēt reālas kultūras parādības Latvijas un Eiropas kontekstā;  
• atrast nepieciešamo informāciju kultūras projektu veidošanai.  

 Kompetences 
• kritiski analizēt jaunāko teorētisko literatūru, lai adekvāti vērtētu mūsdienu 

kultūras parādības;  
• pielietot pētnieciskas  un analītiskas metodes aktuālās kultūras fenomenu 

(parādību)  interpretācijā un izvērtējumā 
 
Nosacījumi kred ītpunktu iegūšanai: 

1)      Piedalīšanās visos semināros. 
2)      2 praktisko darbu izpildīšana. 
3)      2 mākslas filmu vai literāro tekstu analīze (pēc piedāvātās shēmas). 
4)      Rakstiskais pārbaudījums. 

  
Eksāmena novērt ējuma raksturojums:  30% atzīmes – praktisko un analītisko darbu 
vērtējums, iesniedzams elektroniskā formāta semestra laikā; 
30% – semināru darba novērtējums; 
40% – rakstiskais analītiskais darbs par vienu no piedāvātām tēmām ar aizstāvēšanu. 
 
Kursa saturs: 

1. Jauno laiku Rietumu kul turas veidošanas process.   Reformācija un jauno laiku kultūra. 
Radikālisms un universālisms jaunlaiku rietumu kultūrā. Jaunlaiku kultūra Habermasa 
koncepcijā 

2. Apgaismības filozofija. Laiks, telpa, cilvēks.  Saprāts kā vienīgais noteicošais kritērijs. 
Mehanicisms. Zinātnes attīstība un tā ietekme sabiedriskajā domā. "Cilvēks – mašīna" 
ideja. 

3. Sociālas idejas. Progresa jēdziens. Priekšstati par morāli. Reliģija apgaismības domātāju 
skatījumā. 

4. 18.gs. filozofijas  ideju attīstība. Valsts un vāra.. Sabiedriskā  labuma koncepcija. 
Pilsoniskums. “Brīvība, vienlīdzība, Brālība”.  

5. Zinātne 18. gadsimtā.  "Enciklopēdija jeb Zinātņu, mākslu un amatu skaidrojošā 
vārdnīca". Enciklopēdisti un enciklopēdisms ka kultūras parādība. 

6. Jaunā estētika. Mākslas audzinošais un izglītojošais aspekts. Teātris. Jauno laiku ideju, kā 
arī racionālisma  ideju ietekme mākslās.  

7. Rietumeiropas sociāla un kultūras situācija 19 gs. sākumā. Kultūras procesu specifika 
8. Rietumeiropā  industriālās sabiedrības situācijā. Janas sabiedrības institūcijas un sociālās 
sankcijas. Tolerance un neiecietība. Brīvības jēdziens. Brīvība ka vērtība.  



9. Pilsēta. Urbanizācijas procesi un jauna pilsētas kultūra. Tradīcijas un novaicājas. 
Patriarhālo tradīciju graušana. Pilsēta jauna struktūra. Pilsētas publiskā telpa.  

10. Jaunas sociālās grupas un to ietekme kultūras vidē.  Buržuāziskās kultūras jēdziens 
kultūras vēsturē. Buržuāziskās kultūras pamatiezīmes. Buržuā  kā kultūras tips. Dzīves 
stils, morāle, vērtību sistēma.  

11. Cilvēks jaunā pasaulē. Individuālisma kultūras tapšana. Cilvēks, pilsonis, persona. 
Cilvēka neatkarība, autonomija, vientulība.  

12. Industrializācijas ietekme mākslā.  Mākslas un mākslinieka statuss 19. gs. kultūrā. 
Mākslinieks jaunā situācijā. Publika un kritika. Mākslas tirgus veidošana.   Masu kultūras 
pirmsākumi 19. gadsimta kultūra. 

13. 19. gs. ka romantisma laikmets. Romantisms kā mākslas stils. Cilvēka izpratne 
romantismā kontekstā. Cilvēks un pasaule, cilvēks un Daba. Cilvēks un Dievs. Kultūras 
interpretācija romantisma filozofijā  Jaunrades problēma romantisma laikmeta estētikā un 
filozofij ā. Romantisma ietekme ikdienas kultūrā. Romantiskais dzīves veids.  

14. Vēstures mitoloģija. Amerikāņu romantisms un tā īpatnības. Oriģinalitātes un 
pašidentitātes problēma ASV kultūrā. Sociālie mīti un kultūra masām (masu auditorijai).  

15. Eiropas kultūra 19.gs. beigās. Mākslas pasaules paplašināšanās un mākslas paradigmu 
degradācija. Mākslas publicitāte un gaumes problēma. Pārmantojamība un modernisms 
Eiropas un ASV kultūrās. Akadēmiskā un “brīvā” māksla. Paraugi un epigonisms.  
Mākslinieka neatkarības problēma (Eiropa un ASV).  

16. Ikdienas kultūra. Publiskās sfēras kultūra. Izglītība. Prestiža mārkeri. “Lietišķā cilvēka” 
tēla veidošanās. Snobisms un snobi. Izklaides industrija. Privāta dzīve kā īpaša kultūras 
joma. Profesionālā māksla un diletanti. Jaunā mitoloģija.  

17. 20.gs. sākuma kultūras diskrētums un kontinuitāte. Vienotās mākslas paradigmas 
sabrukums. Stilu daudzveidība un adekvātu mākslas formu meklējumi. Ne-eiropas 
kultūru “agresija”: interese par “perifērijas” kultūrām, Japānas, Indijas, Ķīnas ietekme 
Eiropas kultūras procesos. Nēģeru un Indijas kultūra ASV: “balto” un “krāsaino” kultūras 
un to mijiedarbība. Pārmantojamības saglabāšanas mehānismi kultūrā. “Muzejiskā” 
kultūra. “Šedevra” jēdziena jaunā izpratne.  

18. Dekadence kā kultūras robežstāvoklis. Progresa – regresa  problēma Rietumeiropas 
kultūrā. Atmiņa par tradīciju un harmoniju, atsvešinātības tēma dekadences kultūrā. 
Kultūras pamatsistēmu krīze un atjaunošanās. Interese par mitoloģiju. Mīta atklāšana 
cilvēka “iekšpusē” – psihoanalītiskā paradigma.  

   
Kursa literat ūra: 
Obligātā literatūra: 
Valters Benjamins: Parīze, XIX gadsimta galvaspilsēta 
http://www.satori.lv/raksts/423/Valters_Benjamins/Parize_XIX_gadsimta_galvaspilseta 
M. Horkheimers, T. Adorno. Apgasmības daialēktika. R., Laimetīgas kulturas centrs, R.,2009. 
Rietumeiropas morāles filozofija. Antologija /Skaidrites Lasmanes sakārtojums. LU,2006. 
Andris Rubenis. No renesanses pavasara uz humānisma rudeni. Rīga : Latvija Mākslas 
akadēmija, 2008. 
Rubenis A. 20.gs. kultūra Eiropā. R., 2004. 
Andris Rubenis. Absolūtisma un apgaismības laikmeta kultūra. Rīga : Zvaigzne ABC, 2001.  
Rubenis A. 19.gs.kultūra Eiropā. R., 2000. 
Вальтер Беньямин Произведения искусства в эпоху их технической воспроизводимости  
Москва, 1996. 
Кант И.Ответ на  вопрос : что такое просвещение? И.Кант, соч. В 6 т., Т.6,1966. С. 25 – 37. 
http://msses-sc.narod.ru/Kant_prosveshenie.doc 
 
 Papildliterūra 
Atcerēties, aizmirst, izdomāt : kultūru un identitāšu biogrāfijas 18.-21.gs. Latvijā / [redaktors, D. 



Hanovs]. [Rīga] : Drukātava, 2009. 
Bonnet A. The idea of the west. N.Y.,2004  
Griwold W. Cultures and societies in a changing word. 2004  
Philip Connell. Romanticism, economics, and the question of ’culture’ . Oxford : Oxford 
University Press, 2001 
Town of the eighteenth century. A reader in English history, 1688-1820 / Ed. by P. Borsay. - L.; 
N.Y.: Longman, 1990. – 383 
Robin W. Winks, Joan Neubergeюr Europe and the making of modernity, 1815-1914 . Oxford; 
New York : Oxford University Press, 2005. 
Антология фрагментов классических текстов западноевропейской философии 
[Электронный ресурс] / Авт. колл.: Ф.Н. Блюхер, С.Л. Гурко, А.М. Руткевич и др. - 
Электр. дан. - М., 2002. - Режим доступа: http://www.auditorium.ru/aud/p/lib.php?id=1745 
Бодрияр Ж.Символический обмен и смерть. М., 2000. 
Делез  Ж. Складка, Лейбниц и барокко. М., 1997. 
Хосе Ортега-и-Гасет Запах культуры : [сборник] / ; [перевод с испанского].. Москва: 
Алгоритм : Эксмо, 2006. 
Фуко М. Что такое просвещение. http://lib.ru/CULTURE/FUKO/nachala.txt 
Фридрих Георг Юнгер. Восток и Запад : эссе. Санкт-Петербург : Наука, 2004. 
Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1994. 



Baltijas Starptautiskā akadēmija  
Profesionālā bakalaura programma Kultūras vadība 

 
Kursa nosaukums: 
Kultūras teorija un pētnieciskās koncepcijas. 
1. daļa. Kultūras teorija. 
Kursa autors: Nedežda Pazuhina, Dr.art., doc. 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) - 2 kp (32 akad. stundas) 
 
Kurss paredzēts: otrā līmeņa profesionālā bakalaura  programma “Kultūras vadība” (A daļa) 
2. semestris, 1. kurss 
 
Pārbaudījuma veids: eksāmens 
 
Studiju priekšmeta mērķis: veidot studējošajiem izpratni par kultūras procesu mehānismiem, 
rosināt interesi par zinātniskajām pieejām kultūras jēdziena interpretācijai, kā arī veicināt 
studējošos patstāvīgi analizēt aktuālās kultūras fenomenus.  
 
Studiju priekšmeta uzdevumi:  

• veidot priekšstatu par kultūras teorijas kā humanitārās disciplīnas specifiku; 
• sniegt ieskatu kultūras jēdziena zinātniskajās interpretācijās; 
• pilnveidot studējošo izpratni par aktuālajiem procesiem kultūrā; 
• attīstīt studējošo prasmes patstāvīgi analizēt kultūras procesus. 
 

Studiju priekšmeta saturs: 
Kursa ietvaros tiek sniegts kultūras fenomena raksturojums vēstures, socioloģijas, 
antropoloģijas, semiotikas skatījumā, kā arī sniegts ieskats mūsdienu kultūras procesos. 
 
Kursa apguves rezultāti: 
Kursa apguves rezultātā studenti būs apguvuši: 
 
Zināšanas par 

• kultūras jēdziena interpretācijas iespējām; 
• kultūras teorijā pieņemto terminoloģiju; 
• galvenajiem kultūras procesu mehānismiem. 
 

Prasmes 
• kritiski analizēt teorētisko literatūru, lai patstāvīgi rastu izvirzītās problēmas risinājumu; 
• argumentēti diskutēt par aktuālajām kultūras problēmām;  
• pielietot analītiskās metodes, analizējot konkrētus kultūras fenomenus. 
 

Kompetences 
• korekti formulēt savu viedokli, analizējot aktuālas kultūras problēmas; 
• toleranti izturēties pret kultūras daudzveidību mūsdienu sabiedrībā; 
• profesionāli orientēties mūsdienu kultūras plurālistiskajās izpausmes formās; 
 
• patstāvīgi un apzināti attīstīt savu kultūras pieredzi. 

 
Nosacījumi kred ītpunktu ieguvei:  
1) aktīvā piedalīšanās semināros (vai rakstiskā atskaite par tiem); 



2) analītiskais rakstu darbs (argumentētā eseja); 
3) eksāmens – pārrunas par rakstu darba tēmu.  
Semestra vērtējumu veido 40% - aktīvā līdzdalība semināros un semināru uzdevumu izpilde, 
30% - rakstu darbs, 30% - eksāmens.  
 
Kursa tematiskais plāns  
Nr. Tēma Nodarbības 

veids  
 

1., 
2. 

Kultūras teorijas priekšmets, metodes, uzdevumi. 
Kultūras teorija citu kultūru pētošo zinātņu kontekstā. Kultūra 
un kultūras. Kultūras jēdziens. Kultūras skaidrojumi: 
ciceroniskā tradīcija (mākslīgā/dabiskā opozīcija), tās attīstība 
un izmaiņas; Apgaismības modelis (kultūra/civilizācija/daba). 

Lekcija 

3. Kultūra un simbols. Teksti: Kasīrers E. Apcerējums par 
cilvēku. R., 1997. II, VI nod.  

1. seminārs 

4. Vēsturiskā pieeja kultūras procesu skaidrojumam.  
Kultūras rašanās un ģenēze. Kultūras attīstības lineārās un 
ciklu koncepcijas. Progresa problēma kultūrā.  
 

Lekcija  

5., 
6. 

Socioloģiskā pieeja kultūras procesu skaidrojumam. Kultūras 
funkcionēšanas mehānismi. Kultūras stratifikācija: dominējošā 
kultūra un subkultūra. Kontrkultūra. Masu un elitārās kultūras 
jēdzieni. 

Lekcija 

7. Kultūra un sociums, spēles koncepcija kultūras procesu 
interpretācija. Teksti: Heizinga J. Spēle – mūsdienu kultūras 
elements.// Kentaurs XXI. Nr.11. 118.- 136.lpp. Zimmels G. 
Saskarsmes spēle.// Kentaurs XXI. Nr.7. 84.- 95. lpp. 

2. seminārs 
 
 

8., 
9. 

Antropoloģiskā pieeja kultūras procesu skaidrojumam. 
Inkulturācijas, socializācijas, akulturācijas procesi. Kultūru 
klasifikācijas un tipoloģizācijas iespējas. 

Lekcija 

10. Kultūra un kultūras. Teksts: Gīrcs Kl. Kultūru interpretācija. 
R., 1998. Ievads. 1. nod. 

3. seminārs 
 

11., 
12. 

Semiotiskā pieeja kultūras procesu skaidrojumam. 
Zīme un zīmju sistēmas jēdziens. Kultūra kā zīmju sistēma. 

 

13. Kultūra kā zīmju sistēma. Teksts: Lotmans J. Kultūra un 
sprādziens.// Kentaurs XXI. Nr.33. 82. – 99.lpp. 

4. seminārs 
 
 

14.,  Reliģija, māksla, zinātne kā kultūras fenomeni. Lekcija 
15. “Postmoderna situācija” un postmodernisms kultūrā. Mūsdienu 

sabiedrība un multikulturālisma problēma. 
Lekcija 

16. Mūsdienu kultūras fenomeni. Teksti: Кастельс М. 
Информационная эпоха: экономика, общество и культура 
// 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/kastel/index.php 
 

5. seminārs 

 
 
Ieteicamā literatūra 
Mācību literatūra 
Priedītis A. Ievads kulturoloģijā: Kultūras teorija un kultūras vēsture. Daugavpils, 2003.  



Культурология. Ред. Солонин Ю.Н., Каган М.С. М., 2005. 
 
Obligātā teorētiskā literatūra 
Heizinga J. Spēle – mūsdienu kultūras elements.// Kentaurs XXI. Nr.11. 118.- 136.lpp. 
Gīrcs Kl. Kultūru interpretācija. R., 1998. Ievads. 1. nod. 
Kasīrers E. Apcerējums par cilvēku. R., 1997. 
Lotmans J. Kultūra un sprādziens.// Kentaurs XXI. Nr.33. 82. – 99.lpp. 
Zimmels G. Saskarsmes spēle.// Kentaurs XXI. Nr.7. 84.- 95. lpp. 
 
Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура // 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/kastel/index.php 
 
Papildliteratūra 
Kūle M., Kūlis R. Filosofija. R., 1997.  
 
Encyklopedia of Cultural Antropology. N-Y, Vol.1-4, 1996. 
Encyklopedia of Social and Cultural Antropology. London, N-Y, 1996. 
 
Ионин Л.Г. Социология культуры. М., 1996. 
Культурология ХХ век. Энциклопедия. СПб., 1998. 
Лотман Ю.М. Культура и взрыв. Таллинн, 1992. 
Флиер А.Я. Культурология для культурологов. М., 2002. 
 
Periodiskie izdevumi 
Žurnāli: Kentaurs XXI, Karogs, Studija, Māksla Plus;  
Avīzes: Kultūras Forums, Kultūras Diena (avīzes Diena pielikums). 
 
Interneta resursi: 
http://www.rixc.lv (>bibliotēka) 
http://www.satori.lv  
http://www.kovacs.com/ EJVC/ejvc.htm (Electronic Jounal on Virtual Culture) 
http://eudoc.lib.byu.edu/index.php/Main_Page (bibliotēka, teksti angļu valodā) 
http://www.auditorium.ru (>библиотека) 
http://www.anthropology.ru(>библиотека) 
http://www.gumer.info/ (библиотека) 
http://www.magazines.russ.ru (īpaši žurnāli: НЛО (Новое Литературное Обозрение), 
Неприкосновенный Запас), raksti par mūsdienu kultūras situāciju Eiropā un Krievijā 
http://www.strana-oz.ru (журнал Отечественные Записки), raksti par mūsdienu kultūras 
situāciju Eiropā un Krievijā 
http://culture.niv.ru (>культурология) – mācību grāmata e-formātā, kā arī kulturoloģijas 
terminu vārdnīca un teorētiskie raksti 
http://filosof.historic.ru (Электронная библиотека по философии) (>культурология) – тексты 
Ж. Бодрийяра, Э. Кассирера и др. на русском языке 
http://lib.ru/CULTURE/ - kultūras teorētiķu teksti krievu valodā 
http://ec-dejavu.ru (>публикации, >библиотека) 
http://lib.vvsu.ru/books/semiotika2 
 
 



Baltijas Starptautiskā akadēmija 
Profesionālā bakalaura programma Kultūras vadība 

 
Kursa nosaukums: 
Kultūras teorija un pētnieciskās koncepcijas. 
2. daļa. Kultūras pētnieciskās koncepcijas. 
 
Kursu docē: 
Nadežda Pazuhina, Dr. art., doc. 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) - 2 kp (32 akad. stundas) 
 
Kurss paredzēts: otrā līmeņa profesionālā bakalaura  programma “Kultūras vadība” (A daļa) 
3. semestris, 2. kurss 
 
Pārbaudījuma veids: eksāmens 
 
Studiju priekšmeta mērķis: veidot studējošajiem izpratni par konceptuālajām pieejām kultūras 
procesu izpētei un interpretācijai, rosināt interesi par mūsdienu zinātniskajām pieejām kultūras 
teorijā, veicināt studējošo spēju profesionāli orientēties modernajās kulturoloģiskajās 
koncepcijās.  
 
Studiju priekšmeta uzdevumi:  

• veidot priekšstatu par koncepciju daudzveidību kultūras pētījumos; 
• sistematizēt zināšanas par kultūras procesu konceptualizāciju kultūras ideju vēstures 

kontekstā; 
• pilnveidot studējošo izpratni par aktuālām pieejām kultūras teorijā; 
• attīstīt studējošo prasmes patstāvīgi analizēt teorētiskos tekstus. 
 

Studiju priekšmeta saturs: 
Kursa ietvaros ir sniegts ieskats kultūras procesu konceptuālās izpratnes attīstībā Eiropas ideju vēstures 
kontekstā, īpaša uzmanība ir pievērsta 20.gs. pētnieciskajām koncepcijām kultūras teorijā, kā arī tiek 
pievērsta uzmanība starpdisciplīnu pieejas potenciālam mūsdienu kultūras situācijas izpētē.   
 
Kursa apguves rezultāti: 
Kursa apguves rezultātā studenti būs apguvuši: 
 
Zināšanas par 

• konceptuālajām pieejām kultūras procesu izpētē; 
• starpdisciplīnu pieejas specifiku kultūras pētījumos. 
 

Prasmes 
• kritiski analizēt teorētisko literatūru, lai patstāvīgi rastu izvirzītās problēmas risinājumu; 
• analītiski vērtēt  teorētiskos tekstus, ņemot vērā autora zinātnisko koncepciju;  
• izmantot teorētiskās pieejas, analizējot mūsdienu kultūras procesus. 
 

Kompetences 
• korekti formulēt savu viedokli, analizējot atšķir īgas konceptuālās pieejas; 
• profesionāli orientēties kultūras teorētisko koncepciju klāstā; 
• izvēlēties adekvāto koncepciju patstāvīgā pētījuma uzdevumu risinājumam. 

 



Nosacījumi kred ītpunktu ieguvei:  
1) aktīvā piedalīšanās semināros (vai rakstiskā atskaite par tiem); 
2) analītiskais rakstu darbs (argumentētā eseja); 
3) eksāmens – pārrunas par rakstu darba tēmu.  
Semestra vērtējumu veido 40% - aktīvā līdzdalība semināros un semināru uzdevumu izpilde, 
30% - rakstu darbs, 30% - eksāmens.  
 
Kursa tematiskais plāns  
 
Nr. Tēma Nodarbības 

veids 
1. Ievads. Kultūra, pieejas kultūras izpratnei un pētījumiem. Kultūras teorija un 

pētnieciskas koncepcijas. Zinātnisko disciplīnu ietvari un starpdisciplīnu saites, 
interdisciplinārās pieejas. 

Lekcija 

2. Kultūras kā pētījumu objekta izpratne: kultūras jēdziena satura izmaiņas 
vēsturiskajā perspektīvā (Renesanse, Jaunie laiki, Apgaismība. Nozīmīgākie 
domātāji M. Monteņs, F. Bēkons, Dž. Viko, Ž. Ruso, J.G. Herders, V. Humbolts).  

Lekcija 

3. Humanitāro zinātņu jomas teorētiskais noformējums 19.gs. 2.pusē (V.Diltejs, 
F.Nīče). Evolūcijas teorijas kultūras izpratnē (O. Špenglers, A. Toinbijs, E. 
Tailors, K. Jasperss, P. Sorokins). 

Lekcija 

4. Pētnieciskas pieejas humanitārajās zinātnēs līdz 20.gs. sākumam. 1. seminārs  
5. Kultūra kā sociālo procesu spogulis / cēlonis (G. Zimmels, M. Vēbers, T. Parsons, 

N. Lūmans, Z. Baumans) 
Lekcija 

6. Kultūra un sociums: atkarība / mijiedarbība / attiecības 2. seminārs 
7. Psihoanalītiskā pieeja kultūrai (Z. Freids, K.G. Jungs, E. Froms, Ž. Lakāns) Lekcija 
8. Kultūrantropoloģiskās koncepcijas: kultūras hermeneitika, kultūras reprezentāciju 

aprakstīšana, strukturālisms, kultūras postkoloniālās teorijas (H.G. Gadamers, 
K.Gīrcs, Kl. Levi-Stross, E. Saīds, H. Bhabha).  

Lekcija 

9. Zinātniskās diskusijas kultūrantropoloģisko koncepciju ietvaros 3. seminārs 
10. Rietumu marksisma kultūras izpratne (G. Lukačs, T. Adorno, H. Markūze), 

Cultural studies (R.Viljams, S. Holls), dzimtes studijas (Dž. Batlere), ikdienas 
dzīves kultūra (Alltagskultur), kultūras prakses (P. Burdjē).   

Lekcija 

11. Kultūras atmiņa un kolektīvā atcerēšanās kultūra (Erinnerungskulturen). 
Mentalitātes vēsture (Anāļu skola). 

Lekcija 

12. Kultūras pētījumu koncepcijas 1970.-1980.gados 4. seminārs 
13. Kultūra un mediji. Masu kultūras un kiberkultūras pētījumi.  
14. Mūsdienu pieejas aktuālo kultūras fenomenu izpratnei 5. seminārs 
15. Kultūras kods un simboliskā dimensija – semiotiskā pieeja. (R.Barts, M.Fuko, 

Ž.Bodrijārs, U.Eko, J.Lotmans). Konstruktīvisms un dekonstrukcija kultūras 
pētījumos (P. Bergers, Ž. Derida, B. Latūrs). 

 

16. Teorētiskais diskurss par kultūru: problēmas un perspektīvas 6. seminārs 
 
 
Ieteicamā literatūra 
 
Mācību literatūra 
Priedītis A. Ievads kulturoloģijā: Kultūras teorija un kultūras vēsture. Daugavpils, 2003.  
Культурология. Ред. Солонин Ю.Н., Каган М.С. М., 2005. 
 
Obligātā teorētiskā literatūra 
Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // 
http://krotov.info/spravki/persons/20person/1920vebe.html 
Зиммель Г. Понятие и трагедия культуры // http://krotov.info/libr_min/08_z/zim/mel_2.htm 



Кассирер Э. Понятие символической формы в структуре наук о духе // 
http://krotov.info/lib_sec/11_k/kas/sirer_9.htm 
Маркузе Г. Одномерный человек. Исследование идеологии развитого индустриального  
общества // http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Markuze/index.php 
Фрейд З. Будущее одной иллюзии (1927) // http://krotov.info/lib_sec/21_f/fre/freud_03.html 
Фрейд З. Недовольство культурой (1930) // http://krotov.info/lib_sec/21_f/fre/freud_04.html 
Фромм Э. Иметь или быть? Часть третья. Новый человек и новое общество. VII Религия, 
характер и общество. // http://krotov.info/lib_sec/21_f/fre/fromm7.html 
Шпенглер О. Закат Европы. Часть 2. Всемирно-исторические перспективы. Гл.1. 
Возникновение и ландшафт. II Группа высших культур // 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Speng_2/02.php 
Юнг К.Г. К вопросу о подсознании // 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Yung/vopr_pod.php 
Юнг К.Г. О психологии восточных религий и философий. Глава Различия между 
восточным и западным мышлением // 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Yung/05.php 
Юнг К.Г. Психология и религия // 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Yung/psih_rel.php 
Ясперс К. Введение в философию. Глава 9. История человечества // 
http://krotov.info/libr_min/ya/yaspers/vved.html#_Toc34021728 
 
Papildliteratūra 
Kūle M., Kūlis R. Filosofija. R., 1997.  
 
Encyklopedia of Cultural Antropology. N-Y, Vol.1-4, 1996. 
Encyklopedia of Social and Cultural Antropology. London, N-Y, 1996. 
 
Ионин Л.Г. Социология культуры. М., 1996. 
Культурология ХХ век. Энциклопедия. СПб., 1998. 
Лотман Ю.М. Культура и взрыв. Таллинн, 1992. 
Освальд Шпенглер и Закат Европы. Сб.статей // http://krotov.info/libr_min/sh/shpen1.html 
Флиер А.Я. Культурология для культурологов. М., 2002. 
 
Periodiskie izdevumi 
Žurnāli: Kentaurs XXI, Karogs, Studija, Māksla Plus;  
Avīzes: Kultūras Forums, Kultūras Diena (avīzes Diena pielikums). 
 
Interneta resursi: 
http://www.rixc.lv (>bibliotēka) 
http://www.satori.lv  
http://www.kovacs.com/ EJVC/ejvc.htm (Electronic Jounal on Virtual Culture) 
http://eudoc.lib.byu.edu/index.php/Main_Page (bibliotēka, teksti angļu valodā) 
http://www.auditorium.ru (>библиотека) 
http://www.anthropology.ru(>библиотека) 
http://www.gumer.info/ (библиотека) 
http://www.magazines.russ.ru (īpaši žurnāli: НЛО (Новое Литературное Обозрение), 
Неприкосновенный Запас), raksti par mūsdienu kultūras situāciju Eiropā un Krievijā 
http://www.strana-oz.ru (журнал Отечественные Записки), raksti par mūsdienu kultūras 
situāciju Eiropā un Krievijā 
http://culture.niv.ru (>культурология) – mācību grāmata e-formātā, kā arī kulturoloģijas 
terminu vārdnīca un teorētiskie raksti 
 



Baltijas Starptautiskā akadēmija  
Profesionālā bakalaura programma Kultūras vadība 

 

Kursa nosaukums 

Ekonomika 

Kursa autors: Boriss Heimanis, dr.oec., asoc.prof.p.i. 

Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) - 3 (48 akad. stundas) 

Kurss paredzēts: otrā līmeņa profesionālā bakalaura  programma “Kultūras vadība” (A daļa) 

3. semestris, 2. kurss 

Pārbaudījuma veids: eksāmens  

Studiju priekšmeta mērķi un uzdevumi: 

• Apgūt ekonomisko zināšanu teorētiskus pamatus; 
• Iepazīstināt studentus ar galvenajām likumsakarībām, kas ir saistītas ar saimnieciskās 

darbības vadīšanas motivāciju tirgus ekonomikā; 
• Sniegt izpratni par cēloņsakarībām tautsaimniecībā; 
• Sniegt apskatu par starptautisko ekonomisko sakaru nepieciešamību un radīšanu; 
• Iemācīt uzņēmējdarbības jēdzienus; 
• Izveidot priekšstatus par uzņēmējdarbības saturu un nozīmi tautsaimniecībā, kā arī par 

nepieciešamiem nosacījumiem un resursiem uzņēmējdarbības īstenošanai;  
• Apgūt nepieciešamas informācijas saņemšanas un apstrādāšanas iemaņas 

uzņēmējdarbības vadīšanai. 
 
Studiju priekšmeta saturs: 

Ekonomiskas teorijas metodoloģija. Ekonomiskas politikas pamatojums (tiesiskais, 
nacionālais, ģeogrāfiskais, sociālais). Ekonomiskie mērķi. Ekonomikas un politikas mijiedarbība 
un savstarpēja ietekme. Makrosistēmu konflikta cēloņi starp uzņēmējdarbību un politisku eliti. 

Latvijas Republikas uzņēmējdarbības vide. Vides faktori un uzņēmējdarbības izvēles 
faktori. Mūsdienu uzņēmējdarbības ideoloģija. Uzņēmējdarbības organizatoriskas formas 
Latvijā. Valsts ekonomiska politika: objekti, subjekti, mērķi un metodes. Mērķu koks. 
Ekonomisko interešu nesēji, paudēji un izpildītāji. Valsts ekonomiskas politikas administratīvas 
un ekonomiskas metodes. Liberāla un «diriģentā» politika. Pieprasījuma un piedāvājuma likumi. 
Tirgus sistēmas funkcionēšana. Konkurences vide. Ražošana (faktori, stadijas, uzdevumi). 
Resursi (darbs, zeme, kapitāls, dabas resursi, uzņēmējdarbības spēja). Kapitāls un tā sastāvdaļu 
raksturojums. Koncentrētas, integrētas un diversificētas izaugsmes stratēģija. Stratēģijas 
modeļi: Harvarda skola, franču skola, japāņu skola. Stratēģisko lēmumu veidi. Investīciju 
darbības veidi un mērķi. Investēšanas stratēģija un faktori. Investīciju projekta analīze un 
efektivitāte. Inovācijas pieejas. Inovācijas ceļi un lēmumu rezultāti. 
 
Kursa apguves rezultāti: 
Kursa apguves rezultātā studenti būs apguvuši: 
 
Zināšanas par 

• galvenajiem ekonomiskiem uzņēmējdarbības rādītājiem, tās lomu tautsaimniecībā; 
• cenas formēšanu uz precēm un pakalpojumiem un tās ietekmēšanu uz pieprasījuma un 

piedāvājuma struktūru; 
 

 



Prasmes 
• kritiski analizēt teorētisko literatūru, lai patstāvīgi rastu izvirzītās problēmas risinājumu; 
• argumentēti spriest par inflācijas neizbēgamību, par tās pozitīvām un negatīvām pusēm;  

 
 

Kompetences 
• izprast ekonomiskas attīstības ciklisku raksturu 
• izprast valdības lomu ekonomikā un ekonomiskās ietekmes metodes; 
• orientēties  starptautiskās tirdzniecības priekšrocībās un saprast tās ietekmēšanas 

iespējas uz nacionālu ekonomiku 
 

Nosacījumi kred ītpunktu ieguvei: 
� Nodarbību apmeklēšana un aktīva līdzdalība tajās 
� Piedalīšanos semināros un diskusijās 
� Analītiskā rakstu darba iesniegšana 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (izvērt ējuma nosacījumi)  

30 % semestra darba vērtējums: apmeklēt lekcijas;  
35% aktīva līdzdalība semināros un lekcijās;  
35% eksāmens, iesk. analītisko darbu.  

 

Literat ūra 
Pamatliteratūra: 
Zvirbule-Bērziņa A. Miheeva L. Auziņa A. Plānošanas un ražošanas procesu organizēšanas 
pamatprincipi. Rīga: Turības mācību centrs. 2004. - 142 lpp. 
Gunnars, H. K. Biznesa ekonomika/ Kjells Gunnars Hofs sadarbībā ar Karinu Marinsku Rīga: 
Jāņa Rozes apgāds. 2002 - 558 lpp. 
Diderihs H. Uzņēmuma ekonomika. Rīga: Zinātne. 2002. - 515 lpp. 
Gods U. Mikroekonomika 1.daļa – atk., pretiz. izd. Rīga: Turība. 2004 - 134 lpp. 
Gods U. Mikroekonomika 2.daļa – atk., pretiz. izd. Rīga: Turība. 2004 - 246 lpp. 
Mazā biznesa kurss: mācību līdzeklis. - 2.izd., lab. un papild. Rīga: Apgāds Jumava. 2006 - 326 
lpp. 
Rurāne M. Uzņēmējdarbības organizācija un plānošana. Rīga: Biznesa augstskola „Turība”. 
2002 - 336 lpp. 
Slavinska I. Uzņēmējdarbības plānošana un kontrole. Rīga: Turība. 2003 - 168 lpp. 
Принципы экономикс / Н. Грегори Мэнкью. – 2-ое изд. – М., Спб., Нижний Новгород [и 
др.]: Питер, 2000. – 624 с. 
 
Papildliteratūra: 
Alsiņa R. Uzņēmējdarbības plānošanas principi un metodes: mācību līdzeklis. Rīga: RTU. 2005. 
- 230 lpp. 
Экономика фирмы / Чуева Л.Н. – М.: Дашков «К», 2000. – 416 с.  

 

 



Baltijas Starptautiskā akadēmija  
Profesionālā bakalaura programma Kultūras vadība 

 
 
Kursa nosaukums 
Finanses un krēdits  
Kursa autors: Boriss Heimanis, dr.orc., asoc.prof.p.i. 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) - 3 (48 akad. stundas) 
Kurss paredzēts: otrā līmeņa profesionālā bakalaura  programma “Kultūras vadība” (A daļa) 
5. semestris, 3. kurss 
Pārbaudījuma veids: eksāmens  
 

Studiju priekšmeta mērķis: Izglītot studentus naudas un finansu attiecību procesos, dot finansu 
pamatjēdzienus un izpratni par finansu un naudas sistēmām, parādīt komercprojektu finansēšanas 
ceļus 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi:  

• Sniegt ieskaitu finansu un budžeta teorijā un to jēdzienos. 
• Iepazīstināt ar valsts ieņēmumiem un izdevumiem. 
• Apskatīt uzņēmumu un iestāžu finanses uzņēmējdarbības sfērā. 
• Iepazīstināt ar Latvijas Republikas nodokļu sistēmu un iemācīt to praktisko pielietošanu. 

 
Studiju priekšmeta saturs: šajā kursā studentiem tiek sniegtas zināšanas par naudu un naudas 
funkcijām, naudas lomu uzņēmējdarbības vadības procesā, naudas emisiju un saimniecisko 
apriti, skaidras un bezskaidrās naudas apriti un to organizēšanu, kredīta nepieciešamību un 
būtību, kredīta funkcijām, likumiem, formām, veidiem un lomu, starptautisko valūtas, kredīta un 
finansu attiecību pamatiem, bankām un to lomu mūsdienu dzīvē. Nepieciešams veidot izpratni 
par nodokļu sistēmas izveidošanu un nodokļu nepieciešamību. Studenti jāiepazīstina ar valsts 
budžeta veidošanās principiem un nodokļu iekasēšanas sistēmu. Īpaši sabiedrisko attiecību 
vadības specialitātes studentiem tiek sniegts zināšanas par vērtspapīru tirgu un vērtspapīru lomu 
komercdarbībā un nacionālā ekonomikā. 
 
Nosacījumi kred ītpunktu ieguvei: 
� Nodarbību apmeklēšana un aktīva līdzdalība tajās 
� Piedalīšanos semināros un diskusijās 
� Analītiskā rakstu darba iesniegšana 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (izvērtējuma nosacījumi) 

30 % semestra darba vērtējums: apmeklēt lekcijas;  
35% aktīva līdzdalība semināros un lekcijās;  
35% eksāmens, iesk. analītisko darbu.  

 
Studiju priekšmeta tematiskais plāns 
 
1. temats. Nauda, tās būtība un nepieciešamība. 
2. temats. Naudas pieprasījums un piedāvājums. 
3. temats. Finanses: būtība un funkcijas. 
4. temats. Valsts un pašvaldības budžets. 
5. temats. Kredīts. 



6. temats. Bankas. 
7. temats. Starptautiskās finanšu un valūtas attiecības. 
8. temats. Vērtspapīru tirgus. 

 

Literat ūra 

Obligātā literatūra: 

Andrējeva, V. Valsts ieņēmumu teorijas pamati. Rīga: Mācību grāmata, RTU. 2006. -  351 lpp. 
Gončarovs, G. Finansu teorija. Rīga: Latvijas Universitāte. 2002. 
Kodoļina, I. Nodokļi Latvijā 2004. Rīga: Uzņēmējdarbības bibliotēkas, Biznesa augstskola 
„Turība”. 2004. 
Kutuzova, O. Finanses un kredīts. Rīga: Uzņēmējdarbības bibliotēkas, Biznesa augstskola 
„Turība”. 2004. 
Rešina, G. Eiropas Savienības finanšu resursi un budžets: zinātniskais izdevums. Rīga: Turība. 
2008. - 308 lpp. 
Saksonova, S. Banku darbība. Rīga: Latvijas komercbanku asociācija. 2006. - 197 lpp. 
Деньги. Кредит. Банки/ ред. О. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 2002. 
Финансы и кредит / Дьяконова М.Л., Ковалева Т.М., Кузьменко Т.Н. – М.: КНОРУС, 2008. 
– 378 с. 
 

Papildliteratūra: 

Ketners, K. Nodokļi Eiropas Savienībā un Latvijā. Salīdzinoša analīze un praktiskie ieteikumi. 
Rīga: Merkūrijs LAT. 2008. - 237 lpp. 
 Rurāne, M. Uzņēmuma finanses. Rīga: Jumava. 2007. - 266 lpp. 
Лаврушина О.И. Банковское дело. Современная система кредитования. – М.: КНОРУС, 
2009. – 260 с. 
Финансовые системы зарубежных стран / А.М. Балтина, В.А. Волохина, Н.В. Попова. – 
М.: Финансы и статистика, 2007. – 304 с. 
Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков / Мишкин, 
Фредерик С.; пер. с англ. – М.: Вильямс, 2006. – 800 с. 
 



Baltijas Starptautiskā akadēmija  
Profesionālā bakalaura programma Kultūras vadība 

 
 

Kursa nosaukums: 
Ievads kultūras semiotikā un semantikā 
 
Kursa autore: doc. Nadežda Pazuhina, Dr. art. 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) - 3 kp (48 akad. stundas) 
 
Kurss paredzēts: otrā līmeņa profesionālā bakalaura  programma “Kultūras vadība” (A daļa) 
5. semestris, 3. kurss 
 
Pārbaudījuma veids: eksāmens 
 
Studiju priekšmeta mērķis: veidot studentiem priekšstatu par semiotikas un semiotiskās pieejas 
pamatiem kultūras procesu izpētē. 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi:  

• sniegt studentiem pamatzināšanas par semiotikas terminoloģisko aparātu; 
• semiotiskās pieejas galvenajām īpatnībām; 
• attīstīt studējošo prasmes patstāvīgi analizēt teorētiskos tekstus. 
 

Studiju priekšmeta saturs: 

Kurss sniedz ieskatu semiotiskās pieejas pamatproblēmās un terminoloģijā, īpaši uzsverot 
kultūras artefaktu semiotisko interpretāciju. Kursu veido teorētiskās lekcijas un praktiskie 
semināri, kuri ir orientēti uz semiotiskās pieejas pielietošanu, strādājot ar dažāda veida kultūras 
tekstiem. 

Kursa apguves rezultāti: 
Kursa apguves rezultātā studenti būs apguvuši: 
 
Zināšanas par 

• semiotikā pieņemto terminoloģiju; 
• semiotiskās pieejas specifiku kultūras pētījumos; 
• kultūras semiotikas galvenajām koncepcijām. 
 

Prasmes 
• kritiski analizēt teorētisko literatūru, lai patstāvīgi rastu izvirzītās problēmas risinājumu; 
• analītiski vērtēt  teorētiskus tekstus, ņemot vērā autora zinātnisko koncepciju;  
 

Kompetences 
• profesionāli orientēties kultūras semiotikas pamatproblēmās; 
• izmantot semiotisko pieeju, analizējot mūsdienu kultūras procesus. 
 

 
Nosacījumi kred ītpunktu ieguvei:  
1) aktīvā piedalīšanās semināros (vai rakstiskā atskaite par tiem); 
2) analītiskais rakstu darbs (argumentētā eseja); 
3) eksāmens – pārrunas par rakstu darba tēmu.  



Semestra vērtējumu veido 40% - aktīvā līdzdalība semināros un semināru uzdevumu izpilde, 
30% - rakstu darbs, 30% - eksāmens.  
 
Kursa tematiskais plāns  
 

Nr.  Tēma Nodarbības 
veids 

1. Ievads. Semiotika kā zinātne. Ievads semiotikas 
problemātikā. Zīmju teorijas pamati. 
 

Lekcija 

2. Semiotikas pamatjēdzieni un semiotiskās  pieejas 
pamatprincipi. Kultūra kā semiotiskā telpa. 
 

Lekcija 

3. Zīmju sistēmu veidi un zīmju tipoloģija: vizuālā 
objekta analīze. 

1. seminārs 

4.,5. Zīmju sistēmas cilvēka dzīvē. Dabiskā un mākslīga 
valoda. Nozīmju veidošanās un semantiskais lauks. 
Informācijas uztveres psiholoģiskās īpatnības. 

 

Lekcija 

6., 7. Zīmju sistēmas un komunikācija.  Zīmju sistēmu 
veidi. Zīmju tipoloģija. Interpretācijas iespējas.  

 

Lekcija 

8., 9. Semiotizācijas procesi kultūrā. Laika un telpas 
semiotizācija mākslā. Pilsētas vide kā semiotiskā 
telpa. 

Lekcija 

10. Semiotizācijas procesi kultūrā. Vizuālo tekstu saturs 
un uztvere: parauga analīze, balstoties uz 
teorētiskajiem rakstiem. 

2. seminārs 

11. Lietišķā semiotika. Kodēšanas principi vizuālajās 
zīmju sistēmās.  

 

Lekcija 

12., 
13. 

Kultūras kodi un leksikodi (U. Eko). Kompozīcijas 
principi un semantiskais loks. “Tukšas” zīmes - 
simulakri un simulācijas (Ž. Bodrijārs). 

Lekcija 

14., 
15. 

Teksta jēdziens semiotikā (J. Lotmans, R. Barts). 
Teksts, konteksts un hiperteksts. 

Lekcija 

16., 
17. 

Mākslā kā zīmju sistēma. Mākslas artefaktu 
semantiskā interpretācija. Atvērtā mākslas darba 
problēma (U. Eko). 

Lekcija 

18., 
19. 

Formalizācijas un modelēšanas procesi. 
Komunikācijas un tekstu interpretācijas problēma 
informācijas un post-informācijas sabiedrībā.  
 

Lekcija 

20. Kino kā semiotiskā sistēma.  Lekcija 
21. Vizuālie teksti semiotikas kontekstā. 3. seminārs 
22. Mūzika kā semiotiskā sistēma. Lekcija 
23. Semiotiskās analīzes pamati: praktiskais pielietojums 

(kopsavilkums). 
4. seminārs 

 
 
 
 



Ieteicamā literatūra 
 
Mācību literatūra 
Agejevs V. Semiotika. R., 2005. 
Johansen J.D. Signs in use: an introduction to semiotics. London, 2002. 
 
Obligātā teorētiskā literatūra 
Eco U. A theory of semiotics. Bloomington, 1979. 
Encyclopedia of semiotics. N.Y., 1998. 
Saint-Martin F. Semiotics of visual language. Bloomington, 1990. 
Semiotics of art: ed. By L.Matejka and I.R.Titunik. Cambridge, 1984. 
Semiotics: ed. By M.Gottdiener. London, 2003. 
Eco U. Die Grenzen der Interpretation. Muenchen, 1995. 
Агеев В.Н. Семиотика. М., 2002. 
Лотман Ю. Семиосфера: Культура и взрыв. Внутри мыслящих миров. СПб., 2004. 
Мечковская Н.Б. Семиотика: Язык. Природа. Культура. М., 2004. 
Раушенбах Б. Геометрия картины и зрительное восприятие. СПб., 2001. 
Силичев Д.А. Семиотика и искусство. М., 1991. 
Семиотика. Антология. М., 2001. 

Papildliteratūra: 
Bal M. On meaning-meaking: essays in semiotics. Sonoma, California, 1994. 
4000 monograms. A Pepin press Design Book. 2000.  
Martin B. Cassell dictionary of semiotics. London, 2000. 
Квадратура смысла. Французская школа анализа дискурса. М., 1979. 
Колесов В. Язык города. М., 1991. 
Крейдлин Г.Е. Семиотика, или Азбука общения. М., 2004. 
Лотман Ю. Об искусстве. СПб., 2005. 
Раушенбах Б. Геометрия картины и зрительное восприятие. СПб., 2001. 
Савчук В. Конверсия искусства. СПб., 2001. 
Успенский Б.А. Семиотика искусства. М., 1995.  
Шелковников Ю.А. Философия семиотики. М., 2006. 
Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб., 2004. 

Interneta resursi:   
http://www.satori.lv (> bibliotēka) – teorētiskie teksti latviešu valodā 
http://carbon.cudenver.edu/~mryder/itc_data/semiotics.html - uzziņu materiāli un norādes uz 
resursiem par semiotiku 
http://www.arthist.lu.se/kultsem/encyclo/intro.html - The Semiotics Enciklopaedia (semiotikas 
jēdzieni un koncepcijas, angļu valodā) 
http://www.arthist.lu.se/kultsem/semiotics/#Cultural – raksti par semiotiku angļu valodā 
http://philologos.narod.ru/htopp/sinais/htm - par mākslas semiotiku, on-line teksti par mākslas un 
kultūras semiotiku (>изосемиотика) 
http://www.zhurnal.ru/staff/gorny/texsts/what_is_semiotics_r.htm - Kas ir semiotika? Ieskats 
semiotikas pamatproblēmās (krievu valodā).  
Tas pats angļu valodā: http://www.zhurnal.ru/staff/gorny/english/semiotic.htm 
http://www.gumer.ingo/bibliotek_Buks/Culture/Lotm/index.php - Jurija Lotmana teksti par 
kultūras semiotiku (krievu valodā) 
http://www.guelman.ru – mākslas galerijas īpašnieka Marata Gelmana mājas lapa par mūsdienu 
mākslu, kultūru, mākslas tirgu un māksliniekiem (arī angļu versija) 



Baltijas Starptautiskā akadēmija  
Profesionālā bakalaura programma Kultūras vadība 

 
 

Kursa nosaukums: 
Pasaules mākslas vēsture. Stilu vēsture.  
 
Kursa autore: Nadežda Pazuhina, Dr. art. 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) - 2 kp (32 akad. stundas) 
 
Kurss paredzēts: otrā līmeņa profesionālā bakalaura  programma “Kultūras vadība” (A daļa) 
1. semestris, 1. kurss 
 
Pārbaudījuma veids: ieskaite ar atzīmi 
 
Studiju priekšmeta mērķis: veidot studējošajiem izpratni par vēsturiskajiem stiliem mākslās, 
attīstīt studējošo prasmes analizēt stilistisko modeli, rosināt interesi saskatīt stilistiskās paralēles 
un atšķirības dažādos mākslas veidos, dažādos Eiropas reģionos.  
 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi:  

• veidot priekšstatu par stilu kā mākslas paradigmu; 
• sniegt ieskatu vēsturisko stilu attīstībā Eiropas mākslā; 
• radīt izpratni par stilistiskajām iezīmēm un stilistiskajiem modeļiem dažādās mākslas 

jomās; 
• attīstīt analītiskās prasmes, raksturojot konkrētus stila paraugus. 
 

 
Studiju priekšmeta saturs: 
Kurss sniedz ieskatu Eiropas mākslas vēsturē, aptverot laikaposmu no Antīkās mākslas līdz 
19.gs. Īpaša uzmanība tiek pievērsta stilam kā māsklas teorijas kategorijai; stilistiskie modeļi 
tiek aplūkoti, analizējot konkrēto laikmetu mākslas artefaktus. 
 
Kursa apguves rezultāti: 
Kursa apguves rezultātā studenti būs apguvuši: 
 
Zināšanas par 

• vēsturiskajiem stiliem Eiropas mākslas vēstures kontekstā; 
• stilu  iezīmēm; 
• stilu izpausmēm dažādās mākslas jomas. 
 

Prasmes 
• kritiski analizēt teorētisko literatūru, lai patstāvīgi rastu izvirzītās problēmas risinājumu; 
• argumentēti diskutēt par stilistiskajām iezīmēm konkrētajos mākslas darbos;  
• pielietot analītiskās metodes, analizējot konkrētus mākslas artefaktus. 
 

Kompetences 
• korekti formulēt savu viedokli, analizējot stila izpausmes mākslā; 
• profesionāli orientēties stilu vēsturiskajā attīstībā; 
• analītiski vērtēt stilistiskās iezīmes dažādās mākslas jomās. 



 
Nosacījumi kred ītpunktu ieguvei:  
1) aktīvā piedalīšanās semināros (vai rakstiskā atskaite par tiem); 
2) ieskaite – tests un praktiskā daļa (darbs ar attēliem). 
Semestra vērtējumu veido 50% - aktīvā līdzdalība semināros un semināru uzdevumu izpilde, 
50% - ieskaite.  
 
Tematiskais plāns 
 
Nr. Tēma Nodarbības 

veids 
1. Stila jēdziens. Māksla kultūras sistēmā. Ieskats stilu hronoloģijā 

Eiropas mākslas kontekstā.  
lekcija 

2.,3 Antīka māksla. Klasiskās Grieķijas māksla. Kanona jēdziens. 
Helēnisma māksla. Māksla Romas impērijā. Antīkā māksla kā 
etalons Jauno laiku Eiropas mākslā 

lekcija 

4., 5. Māksla viduslaiku Eiropā. Viduslaiku cilvēka pasaules aina. 
Romānika. Gotika. 

lekcija 

6. Renesanse. Renesanses jēdziens un tipoloģija Eiropā. Renesanse 
Itālij ā. 

lekcija 

7. Renesanse un manierisms. Renesanse Ziemeļeiropā. lekcija  
8. Antīkās mākslas mantojums, romānika, gotika, Renesanses 

māksla Eiropā. 
1. seminārs 
 

9., 10. Baroks. Baroka arhitektūra un tēlotājmāksla dažādos Eiropas 
reģionos. Kristietības un mitoloģisko sižetu interpretācija 17.-
18.gs. mākslinieku darbos. Rembrants un „mazo holandiešu” 
skola. 

 lekcija 

11., 12. 17.gs. Franču klasicisms. Rokoko stila problēma.  lekcija 
13. Baroks un klasicisms. Divi ceļi Eiropas mākslas attīstībā.  2. seminārs 

14., 15. Ampīrs. Neoklasicisms. Historisms un eklektika Eiropas 
arhitektūrā 19.gs. 2. pusē. Virzieni 19. gs. Eiropas glezniecībā. 

lekcija 

16. Stilistiskā daudzveidība un virzieni 19.gs. mākslā (romantisms, 
reālisms, impresionisms, postimpresionisms) 

3. seminārs 

 
 
Mācību literatūra 

Fride-Carrassat P. Mākslas enciklopēdija. Rīga, 2002. 
Kačalova T. Mākslas vēstures pamati. 1. d. Rīga, 1996.  
Kačalova T. Mākslas vēstures pamati. 2. d. Rīga, 2000. 
Krastiņš J. Eklektisms Rīgas arhitektūrā. Rīga, Zinātne, 1988. 
Lanerī-Dažāna N. Glezniecības enciklopēdija. Rīga, 2004-2005. 
 
Janson, H.W. History of Art. The Western Tradition / Horst Woldemar Janson, Anthony F. Janson. 
- revised 6th ed. - Prentice Hall, 2004. - 1032 p. + CD 

 
Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. М., 2000. 
Раздольская В.И. Европейское искусство XIX века: классицизм, романтизм. СПб., 2005. 
 

Obligāta teorētiskā litert ūra 
Gombrihs E. Mākslas vēsture. Rīga, 1997. (u.c.) 
Krause A.K. Glezniecības vēsture. No Renesanses līdz mūsdienām. Rīga, 2008. 
 



The Elements of Style. An Encyclopedia of Domestic Architectural Detail / general editor Stephen 
Calloway. - new edition. - Mitchell Beazley an imprint of Octopus Publishing Group Ltd., 2004. - 
568 p. 
The art of art history: a critical anthology / ed. Donald Preziosi. Oxford, 2009. 
 
Локтев В.И. Барокко от Микеланджело до Гварнини: проблема стиля. М., 2004.  
 

Papildliteratūra  
 
Albumi: 
Štukenbroka K., Tepere B. 1000 šedevru Eiropas glezniecībā. Rīga, 2007. 
Sērija  Mazā mākslas enciklopēdija. Rīga, 1996-1998. 
 
Sērija Mākslinieki tuvplānā: 
Ceidere B. Klods Monē. Rīga, 2007. 
Buholca E.L. Leonardo da Vinči. Rīga, 2006. 
Grēmlinga A. Mikelandželo Buanarotti. Rīga, 2006. 
Nonhofa N. Pols Sezans. Rīga, 2006. 
Božans D. Vinsents van Gogs. Rīga, 2006. 
 
Allen Ch. French painting in the Golden Age. London, 2003. 
Aldrick M. Gothic revival.  London, 1997. 
Animals and the simbolic in Medieval art and literature.  Groningen, 1997. 
Bergdoll B. European architecture, 1750-1890. Oxfird, 2000. 
Geczy A. Art: histories, theories, and exceptions. Oxford,  2008. 
Held J., Schneider N. Sozialgeschichte der Malerei vom Spätmittelalter bis ins 20.Jahrhundert. 
Köln, 2006. 
Janson H.W. History of art. London, 1995. 
Major European Art Movements. New York, 1977. 
Myrray P., Myrray L. The Penguin dictionary of art and artists.  London, 1989. 
Nash S. Northen Renaissance art. NY: Oxford University Press, 2008. 
New international illustrated  encyclopedia of art.  N.Y., 1998. Vol.1. 
Partridge L. Art of Renaissance Florence, 1400-1600. Berkeley, 2009. 
The dictionary of art. (In 34 vol.)  N.Y., 1996. 
 
Аполлон. Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура. (Терминологический 
словарь).  М., 1997. 
Ван Гог. Альбом. М.: Белый город, 1998. (Серия: Мастера живописи).  
Вёрман К. История искусств всех времен и народов. М., 2000. 
Власов В.Г. Большой энциклопедический словарь изобразительного искусства. СПб.,  
2000. 
Жестаз Бертран. Архитектура Ренесанса. От Брунеллески до Палладио. М., 2001 (серия 
«Открытие»). 
Карган Дж. История итальянского искусства (в 2-х томах). М., 1990. 
Барокко. Архитектура. Скульптура. Живопись. / Под ред. Рольфа Томана. М.: Konemann, 
2004. 
Готика. Архитектура. Скульптура. Живопись. / Под ред. Кочаровой Н. М.: Konemann, 
2006. 
Классицизм и романтизм. Архитектура. Скульптура. Живопись. Рисунок. / Под ред. 
Рольфа Томана. М.: Konemann, 2001. 
Малая история искусств. /Средние века.  М., 1980. 



Малая история искусств. Искусство XVIII века. М., 1977. 
Панофский Э. Перспектива как «символическая форма». СПб., 2004. 
Ревалд Дж. История импрессионизма. М.: Республика, 1994. 
Ревалд Дж. Постимпрессионизм. М.: Республика, 2002. 
Романское искусство. Архитектура. Скульптура. Живопись. / Под ред. Микоян И., 
Молотников В., Чередниченко А. М.: Konemann, 2001. 
Словарь искусств. = The Hutchison dictionary of the arts.  М., 1996.  
Холл Дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве.  М., 1997. 
Эстон М. Ренессанс. Энциклопедия мирового искусства.  
М., 1997. 
Энциклопедия живописи.  М., 1997. 
 
Periodiskie izdevumi 
Studija 
Māksla Plus 
 
Interneta resursi 
http://www.kultura.lv/lv/ 
http://www.chart.ac.uk/vlib/ 
The Virtual Library: History of Art. Labi strukturēta mājas lapa ar norādēm uz noderīgajiem resursiem 
(tematiskais katalogs). Angļu valodā. 
http://www.all-art.org/ 
Zinātniski populārā enciklopēdija par mākslas stiliem un māksliniekiem. Angļu valodā. 
http://www.huntfor.com/arthistory/ 
Labi strukturēta mājas lapa:  populārā izklāstā īsa informācija par stiliem, mākslinieku 
biogrāfij ām un galvenajiem darbiem. Angļu valodā. 
http://witcombe.sbc.edu/ARTHLinks.html 
Elektronisko resursu katalogs. Sastādīts pēc laikmetiem, stiliem un reģioniem. Angļu valodā.  
http://www.culturalresources.com/WWW.html 
Visaptverošais resursu katalogs par kultūru, vēsturi un mākslu. Angļu valodā. 
http://www.liis.lv/kultvest_att/ 
Latvijas izglītības informatizācijas sistēmas mājas lapa. Latviešu valodā. 
http://wwar.com/categories/Museums/ 
Elektronisko resursu katalogs. Paplašinātās meklēšanas iespējas pēc laikmetiem, stiliem un 
reģioniem. Tiešsaistes ar mākslas muzeju mājas lapām. Angļu valodā. 
http://iskunstvo.narod.ru/6.htm 
Mājas lapa ar noderīgām norādēm uz resursiem par mākslas stiliem, kā arī iespēja nokopēt 
teorētiskus rakstus (Искусствоведам). Krievu valodā. 
http://art.rin.ru/cgi-bin/index.pl?id=86 
Īss un populārs izklāsts: stilu raksturojums, mākslinieku daiļrade. Krievu valodā. 
 



Baltijas Starptautiskā akadēmija  
Profesionālā bakalaura programma Kultūras vadība 

 
 

Kursa nosaukums: 
Pasaules mākslas vēsture. Žanru vēsture.  
 
Kursa autore: Nadežda Pazuhina, Dr. art. 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) - 2 kp (32 akad. stundas) 
 
Kurss paredzēts: otrā līmeņa profesionālā bakalaura  programma “Kultūras vadība” (A daļa) 
2. semestris, 1. kurss 
 
Pārbaudījuma veids: ieskaite ar atzīmi 
 
Studiju priekšmeta mērķis: veidot studējošajiem izpratni par žanru attīstību Eiropas 
glezniecībā no Renesanses līdz 20. gs., attīstīt studējošo prasmes analizēt žanra izpausmes 
mākslā, rosināt studējošo ieinteresētību paplašināt zināšanas par sižetiem, kuri tiek izmantoti 
klasiskajā mākslā. .  
 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi:  

• veidot priekšstatu par žanru kā mākslas tipoloģijas iespēju; 
• sniegt ieskatu dažādu žanru vēsturiskajā attīstībā Eiropas mākslā; 
• radīt izpratni par žanra iezīmēm dažādos Eiropas reģionos; 
• attīstīt analītiskās prasmes, raksturojot konkrētus žanra paraugus. 
 

 
Studiju priekšmeta saturs: 
Kurss sniedz vispārīgo ieskatu dažādu mākslas žanru izveidošanās un attīstības vēsturē, 
iekļaujot žanru tendences un transformācijas Eiropas  mākslā. Uzmanības centrā ir 
Rietumeiropas glezniecība (no Renesanses līdz 20.gs.), kā arī krievu mākslas pamattendences. 
 
Kursa apguves rezultāti: 
Kursa apguves rezultātā studenti būs apguvuši: 
 
Zināšanas par 

• žanriem Eiropas mākslas vēstures kontekstā; 
• žanru izpausmēm glezniecībā; 
 

Prasmes 
• kritiski analizēt teorētisko literatūru, lai patstāvīgi rastu izvirzītās problēmas risinājumu; 
• argumentēti diskutēt par žanru iezīmēm konkrētajos mākslas darbos;  
• pielietot analītiskās metodes, analizējot konkrētus mākslas artefaktus. 
 

Kompetences 
• korekti formulēt savu viedokli, analizējot žanru  izpausmes mākslā; 
• profesionāli orientēties žanru vēsturiskajā attīstībā; 
• analītiski vērtēt žanru attīstību mākslā. 

 



Nosacījumi kred ītpunktu ieguvei:  
1) aktīvā piedalīšanās semināros (vai rakstiskā atskaite par tiem); 
2) ieskaite – patstāvīgais rakstiskais darbs un praktiskā daļa (darbs ar attēliem). 
Semestra vērtējumu veido 40% - aktīvā līdzdalība semināros un semināru uzdevumu izpilde, 
60% - ieskaite.  
 
Tematiskais plāns 
 

Nr. Tēma Nodarbības veids  
1.,  Žanra jēdziens. Žanri tēlotāja mākslā. Māksliniecisko 

izteiksmes līdzekļu īpatnības. 
 

Lekcija. 

2., 3. Portreta žanrs. Portreta teorijas pamati (funkcija, stilistika, 
kompozīcija, kolorīts). Portreta žanra vēsture. Portrets 
Itālijas un Ziemeļrenesansē, 17.gs. parādes un 
psiholoģiskais portrets, rokoko teatralizētais portrets, 
neoklasicisms, reālisms, impresionisms portreta žanrā, 
modernisma portreta interpretācija.  

Lekcija.  

4. Portreta žanrs Eiropas glezniecībā 1. seminārs 
5., 6 Sadzīves žanrs. Žanra teorijas pamati (funkcija, stilistika, 

kompozīcija, kolorīts). Žanra izcelsme un vēsture. Žanrs 
reliģiskajā gleznā. Žanra portrets (Breigels, Karavadžo). 
Holandes žanra glezniecība (Vermērs, Terborhs, de 
Hohs). 17.gs. Spānijas māksla rokoko teatralizētais 
žanriskums, sentimentālisms, romantisms, reālisms, 
impresionisms, Biedermeier. Sadzīves žanrs 20.gs. 

Lekcija.  

7. Žanru glezniecības transformācijas. 2. seminārs 
8., 9. Vēsturiskā, mitoloģiskā un reliģiskā glezniecība. 

Akadēmisms un vēstures glezniecības žanrs. Mitoloģisko 
sižetu interpretācija Renesanses, baroka, klasicisma, 
simbolisma mākslā. Mitoloģiskie tēli 20.gs. mākslā. 
Bībeles sižeti Renesanses, manierisma, baroka, 
romantisma un 20.gs. glezniecībā. Vēstures žanrs 19. un 
20.gs. Batālijas žanrs. 

Lekcija, , 2. 

10. Vēsturiskā, mitoloģiskā un reliģiskā glezniecība. 3. seminārs 
11., 12. Ainava. Žanra izcelsme un tapšana. Liriskā un heroiskā 

ainava klasicisma laikā, pilsētas ainava 17.gs.Holandes un 
18.gs. Itālijas mākslā,  rokoko teatralizētā ainava, 
impresionisms un reālisms. Ainavas interpretācija  20.gs. 
mākslā. 

Lekcija.  

13., 14.  Klusā daba. Žanra izcelsme un tapšana. Holandes un 
flāmu klusā daba. Klusā daba 17.-18.gs. mākslā, tās 
interpretācija Biedermeier un modernisma estētikā. 
Animālisma žanrs Eiropas mākslā. 

Lekcija. 

15. Akts. Žanra tapšana no Renesanses līdz 20.gs. akta 
akadēmiskā tradīcija.  

Lekcija . 

16. Noslēgums. Žanru daudzveidība Eiropas mākslā. 4. seminārs 
 
 
Mācību literatūra 

Fride-Carrassat P. Mākslas enciklopēdija. Rīga, 2002. 
Kačalova T. Mākslas vēstures pamati. 1. d. Rīga, 1996.  



Kačalova T. Mākslas vēstures pamati. 2. d. Rīga, 2000. 
Lanerī-Dažāna N. Glezniecības enciklopēdija. Rīga, 2004-2005. 
 
Janson, H.W. History of Art. The Western Tradition / Horst Woldemar Janson, Anthony F. Janson. 
- revised 6th ed. - Prentice Hall, 2004. - 1032 p. + CD 
 
Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. М., 2000. 
 

Obligāta teorētiskā litert ūra 
Gombrihs E. Mākslas vēsture. Rīga, 1997. (u.c.) 
Krause A.K. Glezniecības vēsture. No Renesanses līdz mūsdienām. Rīga, 2008. 
Kļaviņš E. Portreta attīstība Rietumeiropā un portreta teorijas jautājumi. R., 1976. 
Kļaviņš E. Latvijas 19.gs. beigu – 20.gs. sākuma tēlotājas mākslas ikonogrāfija un stilistiskais 
raksturojums. R., 1983. 
 
The art of art history: a critical anthology / ed. Donald Preziosi. Oxford, 2009. 

Papildliteratūra  
 
Albumi: 
Štukenbroka K., Tepere B. 1000 šedevru Eiropas glezniecībā. Rīga, 2007. 
Sērija  Mazā mākslas enciklopēdija. Rīga, 1996-1998. 
 
Sērija Mākslinieki tuvplānā: 
Ceidere B. Klods Monē. Rīga, 2007. 
Buholca E.L. Leonardo da Vinči. Rīga, 2006. 
Grēmlinga A. Mikelandželo Buanarotti. Rīga, 2006. 
Nonhofa N. Pols Sezans. Rīga, 2006. 
Božans D. Vinsents van Gogs. Rīga, 2006. 
 
Animals and the simbolic in Medieval art and literature.  Groningen, 1997. 
Geczy A. Art: histories, theories, and exceptions. Oxford,  2008. 
Held J., Schneider N. Sozialgeschichte der Malerei vom Spätmittelalter bis ins 20.Jahrhundert. 
Köln, 2006. 
Janson H.W. History of art. London, 1995. 
Myrray P., Myrray L. The Penguin dictionary of art and artists.  London, 1989. 
Nash S. Northen Renaissance art. NY: Oxford University Press, 2008. 
New international illustrated  encyclopaedia of art.  N.Y., 1998. Vol.1. 
 
Аполлон. Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура. (Терминологический 
словарь).  М., 1997. 
Востоков Е.И. Сражающееся искусство. – М., 1976. 
Ван Гог. Альбом. М.: Белый город, 1998. (Серия: Мастера живописи).  
Ватолина Н.Н. Прогулка по Третьяковской галерее. Русский и советский портрет. – М., 
1983. 
Вёрман К. История искусств всех времен и народов. М., 2000. 
Власов В.Г. Большой энциклопедический словарь изобразительного искусства. СПб.,  
2000. 
Карган Дж. История итальянского искусства (в 2-х томах). М., 1990. 
Барокко. Архитектура. Скульптура. Живопись. / Под ред. Рольфа Томана. М.: Konemann, 
2004. 



Классицизм и романтизм. Архитектура. Скульптура. Живопись. Рисунок. / Под ред. 
Рольфа Томана. М.: Konemann, 2001. 
Малая история искусств. /Средние века.  М., 1980. 
Малая история искусств. Искусство XVIII века. М., 1977. 
Раздольская В.И. Европейское искусство XIX века: классицизм, романтизм. СПб., 2005. 
Ревалд Дж. История импрессионизма. М.: Республика, 1994.  
Ревалд Дж. Постимпрессионизм. М.: Республика, 2002. 
Словарь искусств. = The Hutchison dictionary of the arts.  М., 1996.  
Холл Дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве.  М., 1997. 
Эстон М. Ренессанс. Энциклопедия мирового искусства.  
М., 1997. 
Энциклопедия живописи.  М., 1997. 
 
Periodiskie izdevumi 
Studija 
Māksla Plus 
 
Interneta resursi 
http://www.kultura.lv/lv/ 
http://www.chart.ac.uk/vlib/ 
The Virtual Library: History of Art. Labi strukturēta mājas lapa ar norādēm uz noderīgajiem resursiem 
(tematiskais katalogs). Angļu valodā. 
http://www.all-art.org/ 
Zinātniski populārā enciklopēdija par mākslas stiliem un māksliniekiem. Angļu valodā. 
http://www.huntfor.com/arthistory/ 
Labi strukturēta mājas lapa:  populārā izklāstā īsa informācija par stiliem, mākslinieku 
biogrāfij ām un galvenajiem darbiem. Angļu valodā. 
http://witcombe.sbc.edu/ARTHLinks.html 
Elektronisko resursu katalogs. Sastādīts pēc laikmetiem, stiliem un reģioniem. Angļu valodā.  
http://www.culturalresources.com/WWW.html 
Visaptverošais resursu katalogs par kultūru, vēsturi un mākslu. Angļu valodā.  
http://wwar.com/categories/Museums/ 
Elektronisko resursu katalogs. Paplašinātās meklēšanas iespējas pēc laikmetiem, stiliem un 
reģioniem. Tiešsaistes ar mākslas muzeju mājas lapām. Angļu valodā. 
http://iskunstvo.narod.ru/6.htm 
Mājas lapa ar noderīgām norādēm uz resursiem par mākslas stiliem, kā arī iespēja nokopēt 
teorētiskus rakstus (Искусствоведам). Krievu valodā. 
http://art.rin.ru/cgi-bin/index.pl?id=86 
Īss un populārs izklāsts: stilu raksturojums, mākslinieku daiļrade. Krievu valodā. 
 



Baltijas Starptautiskā akadēmija  
Profesionālā bakalaura programma Kultūras vadība 

 
Kursa nosaukums: 
Pasaules mākslas vēsture. 20.gs. mākslu virzieni  
 
Kursa autore: Nadežda Pazuhina, Dr. art. 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) - 2 kp (32 akad. stundas) 
 
Kurss paredzēts: otrā līmeņa profesionālā bakalaura  programma “Kultūras vadība” (A daļa) 
3. semestris, 2. kurss 
 
Pārbaudījuma veids: eksāmens 
 
Studiju priekšmeta mērķis: padziļināt studentu priekšstatu par procesiem Eiropas mākslā 
20.gs., palīdzēt labāk iepazīt modernisma un postmodernisma mākslas valodas specifiku, lai 
veicinātu studentu profesionālu izpratni par aktuāliem procesiem un tendencēm mākslā.  
 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi:  

• sniegt studentiem zināšanas par stilistisko daudzveidību  dažādos mākslas veidos 20.gs.; 
• attīstīt studentiem iemaņas spriest par mākslas artefakta semantisko saturu; 
• veidot prasmi atpazīt stilistiskās iezīmes konkrētā mākslas darbā. 
 

 
Studiju priekšmeta saturs: 
Kurss  sniedz ieskatu mākslas attīstībā 20.gs. Īpaša uzmanība tiek pievērsta 20.gs. avangarda 
mākslai, kā arī modernisma, „vēlīnā modernisma” un postmodernisma paradigmālajām 
izpausmēm arhitektūrā, glezniecībā un jaunajos mākslas veidos – instalācijās, performancēs u.c. 
 
Kursa apguves rezultāti: 
Kursa apguves rezultātā studenti būs apguvuši: 
 
Zināšanas par 

•  stilistisko daudzveidību  dažādos mākslas veidos 20.gs; 
• modernisma un postmodernisma estētikas iezīmēm.  
 

Prasmes 
• iemaņas spriest par mākslas artefakta semantisko saturu; 
• pielietot analītiskās metodes, analizējot konkrētus mākslas artefaktus. 
 

Kompetences 
• korekti formulēt savu viedokli, analizējot stila izpausmes mākslā; 
• profesionāli orientēties 20. gs. mākslas vēsturiskajā attīstībā; 

 
Nosacījumi kred ītpunktu ieguvei:  
1) aktīvā piedalīšanās semināros (vai rakstiskā atskaite par tiem); 
2) ieskaite – patstāvīgais rakstiskais darbs un praktiskā daļa (darbs ar attēliem). 
Semestra vērtējumu veido 40% - aktīvā līdzdalība semināros un semināru uzdevumu izpilde, 
60% - ieskaite.  



 
Tematiskais plāns 
 

 Tēma Nodarbības veids 
1. Ievads. 20.gs. mākslas valodas specifika. Modernisms mākslā un 

estētikā un tā sociāli filozofiskais konteksts. 
Lekcija 

2., 
3. 

Jūgendstila estētikas pamatiezīmes. Stils un stilizācija. Jūgendstila 
reģionālās variācijas. Nacionālais romantisms un neoklasicisms 
arhitektūrā un tēlotājmākslā. 

Lekcija 

4., 
5. 

20.gs. sākuma avangards. Avangarda estētikas problēma. Virzienu 
spektrs mākslās (fovisms, kubisms, ekspresionisms, futūrisms, 
suprematisms). 

Lekcija 

6. „V ēsturiskais” avangards un tā pieredze 20.gs. mākslā. 1. seminārs 
7. “Zudusī paaudzes” māksla un antimāksla. Dadaisms, “Jaunā 

lietišķība”, sirreālisms.  
Lekcija 

8. 1920.-1930. gadu estētika. Konstruktīvisma un funkcionālisma 
attīstība. Art deco un neoklasicisms.  

Lekcija 

9. Art deco un funkcionālisms: divi ceļi modernisma estētikā. 2. seminārs 
10. Māksla totalitārā režīma apstākļos. Monumentālisms,  

neoklasicisms un socreālisms politiskās ideoloģijas gaismā. 
Lekcija 

11., 
12. 

20. gs.otrā puse - mākslu plurālisms un sintēze. Eksperiments 
un tradīcija modernisma mākslā. “Vēlīnais modernisms” ASV 
mākslā. 

Lekcija 

13., 
14. 

1960.-70.gadu māksla. Postmodernisma laikmeta sākums. 
Autora personas un daiļdarba izpratnes problēma. Popārta 
estētika un jaunās mākslas formas. 60.gadu “neoavangards” 
Eiropā un ASV. 

Lekcija 

15. Stilistiskais plurālisms vai stilistiskais nihilisms 20.gs. 2.puses 
mākslā. 

3. seminārs 

16. Tendences 20.-21. gs. mijas un aktuālajā mākslā. Aktuālās 
mākslas interpretācijas problemas.  

Lekcija 

 
Mācību literatūra 

Fride-Carrassat P. Mākslas enciklopēdija. Rīga, 2002. 
Kačalova T. Mākslas vēstures pamati. 2. d. Rīga, 2000. 
Lanerī-Dažāna N. Glezniecības enciklopēdija. Rīga, 2004-2005. 
 
Janson, H.W. History of Art. The Western Tradition / Horst Woldemar Janson, Anthony F. Janson. 
- revised 6th ed. - Prentice Hall, 2004. - 1032 p. + CD 

 
Obligāta teorētiskā litert ūra 

Gombrihs E. Mākslas vēsture. Rīga, 1997. (u.c.) 
Krause A.K. Glezniecības vēsture. No Renesanses līdz mūsdienām. Rīga, 2008. 
 
 
The Elements of Style. An Encyclopedia of Domestic Architectural Detail / general editor Stephen 
Calloway. - new edition. - Mitchell Beazley an imprint of Octopus Publishing Group Ltd., 2004. - 
568 p. 
The art of art history: a critical anthology / ed. Donald Preziosi. Oxford, 2009. 
 
Дмитриева Н. Краткая история искусств. М., 2000. 
 



Papildliteratūra  
 
Krastiņš J. Rīgas jūgendstila ēkas. Ceļvedis pa jūgendstila metropoles arhitektūru / Art Nouveau 
Buildings in Riga. A Guide to Architecture of Art Nouveau Metropolis. Rīga, 2007.  
Lāce M., Lamberga D., Konstants Z. Kubisms Latvijas mākslā. R.: Neputns, 2002. 
Simbolisms un jūgendstils Latvijas tēlotājā mākslā. R.: Neputns, 2000. 
Matule Z. Performance Latvijā, 1963-2009/ Performance art in Latvia, 1963-2009. Rīga: 
Neputns, 2009. 
Štukenbroka K., Tepere B. 1000 šedevru Eiropas glezniecībā. Rīga, 2007. 
Sērija  Mazā mākslas enciklopēdija. Rīga, 1996-1998. 
 
 
Dada in the collection of the Museum of Modern Art. Anne Umland and Adrian Sudhalter with 
Scott Gerson, ed. NY, 2008. 
Goldie P. Who’s afraid of conceptual art? Peter Goldie and Elisabeth Schellekens. NY: 
Routledge, 2010. 
Kraus R. The Originality of the Avangard. London, 1985.  
Landscapes for art: contemporary sculpture parks. Ed. by Glenn Harper and Twylene Mozer. 
Hamilton, NY, 2008. 
Held J., Schneider N. Sozialgeschichte der Malerei vom Spätmittelalter bis ins 20.Jahrhundert. 
Köln, 2006. 
Janson H.W. History of art. London, 1995. 
Reichle I. Art in the age of technoscience: genetic engineering, robotics, and artificial life in 
contemporary art. Wien, NY: Springer, 2009. 
Rotzler W. Constructive concepts: a history of constructive art from cubism to the present. NY: 
Rizzoli, 1989. 
Tashjian D. A boatload of madmen: surrealism and the American avant-garde, 1920-1950. NY, 
1995. 
 
Аполлон. Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура. (Терминологический 
словарь).  М., 1997. 
Вёрман К. История искусств всех времен и народов. М., 2000. 
Власов В.Г. Большой энциклопедический словарь изобразительного искусства. СПб.,  
2000. 
Ковтун Е.Ф. Русский авангард 1920-1930-х гг. СПб., 1996. 
Искусство Арт деко. М., 1998. 
Крючкова В.А. Кубизм. Орфизм. Пуризм. (Европа. Америка. Россия 1906-1920): Альбом. 
– М.: Галарт, ОЛМА-ПРЕСС, 2000. (Серия «История живописи ХХ век»). 
Ле Корбюзье. Архитектура ХХ века. М., 1977. 
Наков А. Русский авангард.  М. 1991. 
Паперный В. Культура два. М., 2007. 
Русское искусство ХХ век: исследования и публикации. М.: Наука, 2007. 
Сарабьянов Д.В. Стиль модерн.   М., 1989. 
Свинглхарст Э. Сальвадор Дали: иследуя иррациональное. М., 1996. 
Фремптон К. Современная архитектура. Критический взгляд на историю развития. М., 
1990. 
 
 
Periodiskie izdevumi 
Studija 
Māksla Plus 
 



Interneta resursi 
http://www.kultura.lv/lv/ 
http://www.chart.ac.uk/vlib/ 
The Virtual Library: History of Art. Labi strukturēta mājas lapa ar norādēm uz noderīgajiem resursiem 
(tematiskais katalogs). Angļu valodā. 
http://www.all-art.org/ 
Zinātniski populārā enciklopēdija par mākslas stiliem un māksliniekiem. Angļu valodā. 
http://iskunstvo.narod.ru/6.htm (Mājas lapa ar noderīgām norādēm uz resursiem par mākslas 
stiliem, kā arī iespēja nokopēt teorētiskus rakstus (opcijā „Искусствоведам”). 
www.library.sredaboom.ru (Web-dizainam veltītā mājas lapa, krievu valodā) 
http://www.culturalresources.com/WWW.html 
Visaptverošais resursu katalogs par kultūru, vēsturi un mākslu. Angļu valodā.  
 



Baltijas Starptautiskā akadēmija 
Profesionālā bakalaura programma Kultūras vadība 

 
Kursa nosaukums: 
20.gs. kultūras problēmas  
 
Kursa autore: Irina Markina, augstākā prof. izglītība, RSU doktorante (socioloģijā), doc. 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP)  - 2 kp  (32 akad.stundu 30% praktiskas 
nodarbības un semināri) 
 
Kurss paredzēts: otrā līmeņa profesionālā bakalaura  programma “Kultūras vadība” (B daļa) 
7. semestris, 4. kurss 
 
Studiju priekšmeta mērķis:  veicināt studējošo izpratni par 20.gs. kultūras tendencēm un 
kultūras paradigmu izmaiņām. 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi:  

• sniegt 20. rietumu kultūras problēmu aplūkojumu 
• veicināt zināšanu apguvi par mūsdienu kultūras pētījumu koncepcijām, kultūras 

fenomenu un kultūras prakšu apraksta veidiem. 
• radīt izpratni par mūsdienu kultūras procesiem, tas pretrunīgumu un savdabīgumu, 

kultūras stāvokli globalizētajā pasaulē. 
• nodrošināt iespējas apgūt prasmi orientēties mūsdienu kultūras daudzveidībā, „lasīt” 

mūsdienu kultūras tekstus un adekvāti tos interpretēt. 
• attīstīt prasmi analizēt reālas kultūras parādības Latvijas un Eiropas kontekstā 
• izkopt kritisko un dialoģisko domāšanu. 
• pilnveidot racionālas un patstāvīgas domāšanas prasmes loģiski spriest un secināt, 

argumentēti aizstāvēt savu pozīciju. 
 
 
Studiju priekšmeta saturs:  
   Dzīves kvalitātes izmaiņas 20.gs. sakumā. 20.gadsimts vēstures skalā. No industriālās uz 
postindustriālo sabiedrību: “modernisma plāna” noslēgums un jaunā eiropieša tipa veidošanās. 
Urbanizācija un tās ietekme kultūras procesos. Jaunā kosmogonija un mitoloģija. Zinātne, 
tehnika un tehnoloģija 20.gs. kultūras telpā. Novatoriskā domāšana un inovācija kā vērtība. 
    Kultūras izpratnes specifika, kultūra un kultūras. 20.gs.humanitāras zinātnes 
pamatparadigmas: jaunā cilvēka izpratne, jaunas kultūras fenomenu un kultūras prakšu 
apraksta veidi, jauna attieksme pret valodu un tekstu, jauns filozofijas raksturs. Neomitoloģijas 
20.gs. kultūra. Mīta  koncepcijas (L.Levi Brils un K.Levi Stross; M.Eliāde un Dž. Kempbells, 
P.Sentivs, N.Frajs). Literārā neomitoloģija. Mīts kā izvairīšanās no vēstures. 20.gs. kultūras 
populārākie miti. Ikdienas mitoloģija. R.Barts, Ž.Bodrijārs par jaunu mitoloģiju. Reklāmas 
mitoloģija.  
       Mākslas vieta, loma un funkcijas 20. gs. kultūras sistēmā. Mākslas politizācija un 
sekularizācija. Mainstrima un perifērijas māksla. Tehnoloģiju ietekme mākslas attīstībā. 20. gs. 
pirmās puses pretrunas: „avangards/ modernisms”, „augstā / zemā” mākslā. 20.gs. otrās puses 
māksla. „Jaunatnes kustības”, „postavangards” un postmodernisms, spēle un eklektisms 
profesionālajā mākslā. Literatūras procesa specifika 20.gs. kultūras kontekstā. Literatūra kā 
sociālā institūcija, literatūra un filozofija, literatūra un vēsture. 
      Totalitāras kultūras fenomens. Kultūra un ideoloģija, kultūra un valsts. Kontrkultūra un 
subkultūras 20.gs. kultūras telpā. Seksuālā, reliģiskā, rokmūzikas un citas „revolūcijas”. 



Jaunatne 20.gs. kultūras procesos. Pašizpausmes brīvība un jaunrades simulācija (narkotiku un 
psihodēliskā kultūra).  
    Masu kultūras fenomens. Masu kultūras priekšnosacījumi. Masu kultūras raksturojums un 
funkcijas. Masu kultūras institūcijas un struktūra. Avangarda komercializācija.  
    Globalizācijas procesi un aktuāla kultūra. Kultūras eksistences specifika globalizētajā 
pasaulē.    
    Multikultūralisms un kultūru daudzveidība. Kultūras identiskuma un cilvēka kultūridentitātes 
problēma. Kultūra patērniecības sabiedrības apstākļos. Kultūras produkts kā patēriņa prece. 
Tirgus un kultūras vērtības. 
 
Rezultāti: 
Kursa apguves rezultātā studenti būs apguvuši: 
 
Zināšanas par 

• 20.gs. rietumkultūras tendencēm; 
• mūsdienu kultūras pētījumu koncepcijām, kultūras fenomenu un kultūras prakšu apraksta 

veidiem; 
• mūsdienu kultūras teoriju terminoloģiju; 
• 20. gadsimta kultūras savdabīgumu un kultūras mehānismu unikalitāti; 
• par sociāliem, ekonomiskiem un citiem faktoriem, kas ietekme kultūras izmaiņas; 

 
Prasmes 

• izmantot mūsdienu kultūras teoriju jēdzienisko aparātu;  
• analizēt un interpretēt teorētiskus tekstus, saskatīt paralēles ar aktuāliem mūsdienu 

situācijas jautājumiem; 
• analizēt reālas kultūras parādības Latvijas un Eiropas kontekstā; 
• atrast nepieciešamo informāciju kultūras projektu veidošanai. 

 
Kompetences 

• kritiski analizēt jaunāko teorētisko literatūru, lai adekvāti vērtētu mūsdienu kultūras 
parādības; 

• pielietot pētnieciskas  un analītiskas metodes aktuālās kultūras fenomenu (parādību)  
interpretācijā un izvērtējumā; 

• īstenot kultūras projektos kultūras formu un valodu potenciālu;  
• veidot kultūrvidi atbilstoši sabiedrības prasībām un cilvēka attīstības mērķiem.  

 
Prasības kredītpunktu ieguvei: 
Visu nodarbību apmeklēšana un aktīva līdzdalība tajās – 30% 
Piedalīšanos (uzstāšanas) semināros  un diskusijās, patstāvīgā  kursā paredzētas literatūras 
studēšana – 30% 
Praktisko analītisko darbu izpilde  (darbs iesniedzams rakstiski vai elektroniskajā formātā pēdējā 
studiju nedēļā) – 40% 
 
Literat ūra  
Mācību literatūra 
 
Z. Andersone. Kulturoloģija I.- R.: RaKa, 2001. 
E.H. Gombrich. Mākslas vēsture.- R.: Zvaigzne ABC, 1997  
Globalizācija: teorijas un prakse:  mācību līdzeklis augstskolām.- R.: b.i. 2006. 
J.Jermolajeva, V.Jermolajevs, A.Mūrnieks. Kultūras vēsture. XX gs.- R.: RaKA, 2002.  
Kultūras vēsture vārdos, jēdzienos un nosaukumos.- R.: RaKa, 2000. 



A. Rubenis. 20.gs.kultūra Eiropā.- R.: Zvaigzne ABC, 2004. 
 
Teksti patstāvīgam darbam 
 
Teodors Adorno. Atskatoties uz sirreālismu (eseja) //www.satori.lv 
Hugo Balls. Dadas Vakara atklāšanas manifests //www.satori.lv 
Rolāns Barts. Mitoloģijas (fragmenti: MĪTS KĀ DEPOLITIZĒTS VĀRDS, MĪTS SAVĀ KREISAJĀ IZPAUSMĒ,    MĪTS 

SAVĀ LABĒJĀ IZPAUSMĒ) // Grāmata”, 1990. gada Nr. 6. //www.satori.lv 
   Žans  Bodrijārs Pēc orģijas// Kultūras avīze. - 1993. - Nr.2. - 20.1pp.) //www.satori.lv 
Andrē Bretons. Sirreālisma manifests (fragmenti) //www.satori.lv 
Semjons L. Franks Utopisma ķecerība (eseja) //www.satori.lv  
Hermanis Hese. Mākslinieks un psihoanalīze (eseja) Grāmata, 1990 g. septembris//www.satori.lv 
Albērs Kamī   Mīts par Sīzifu (fragments) //www.satori.lv 
Albērs Kamī  Dumpīgais cilvēks (esejas fragments) //www.satori.lv Liotārs Ž.F. 
Postmodernisma skaidrojums bērniem// Grāmata. - 1991. - Nr.12. - 17.lpp.) //www.satori.lv 
Maršals Maklūens   Mediju apjēgšana //www.satori.lv 
Moriss Merlo-Pontī Acs un gars (grāmatas fragments) //www.satori.lv 
Pass Oktavio. Tagadni meklējot// Grāmata. -1991.- N.12. - 40.-41. lpp.), //www.satori.lv 
Hosē Ortega i Gasets. Mākslas dehumanizācija (eseja) //www.satori.lv Sartrs Ž.P. 
Eksistenciālisms ir humānisms// Grāmata. – 1992. – Nr. 1 – 37.– 47. lpp. //www.satori.lv  

Sūzena Sontāga  Pret interpretāciju (eseja) //www.satori.lv 
 
Teorētiska  literatūra visam kursam 
 
Bodrijārs,  Žans. Simulakri un simulācija. - Rīga: Omnia mea, 2000 
Bodrijārs,  Žans. Lietu sistēma. R., 2001. 
Barts, Rolāns.  Camera lucida: piezīme par fotogrāfiju .- Rīga: LMC, 2006. 
Bauman, Zigmund. Globalization: The Human Consequences.- Cambridge, 1998  
Burdjē, Pjērs. Praktiskā jēga - Rīga : Omnia Mea ,2004   
Eliade, Mirča. Mīts par mūžīgo atgriešanos. –Rīga:Minerva,1995.  
Eliade, Mirča. Sakrālais un profānais. –R.:Minerva1996 
Kamī, Albērs. Mīts par Sīsifu.- Rīga :"Daugava", 2002.  
Lasmane, Skaidrīte. Labklājības mērķis ikdienas apkaimē //Agora,5- Rīga: LU, 2006. 
Liotārs Ž. F..  Postmodernais stāvoklis –Rīga: LMC, 2008 
Merlo-Pontī,  Moriss. Acs un gars.- Rīga: LMC, 2007. 
Smits, Entonijs D.. Nacionālā identitāte.- Izdevniecība AGB, 1997.  
Sontāga, Sūzena. Par fotogrāfiju. - Rīga :LMC 2008 
Velšs, Volfgangs. Estētikas robežceļi. -Rīga :LMC 2007 
Virilio P. Art and Fear._ London; N.Y.,2003 
Cамосознание культуры и искусства ХХ века. - М.,2000 
 
Ieteicamā literatūra padziļinātām studijām 
Barts R. Camera lucida. Piezīme par fotogrāfiju. R.,Laikmetīgās mākslas centrs,2006. 
Baudrillard J.  The illusion of the end / Jean Baudrillard ; transl. by Chris Turner.- Cambridge, 
UK : Polity Press, 2003 
Baudrillard J. The Consumer Society. Myths & Structures. -London: SAGE Publications,1998 
Berger A. Popular Culture Genres: Theories and Texts.- L., 1992. 
Buceniece E. Saprāts nav ilūzija. Rietumu filozofija modernisma situācijā,- R., 1999 
Ceļojums ar citādo: subkultūras pilsētas vidē: [rakstu krājums] / Denisa Hanova redakcijā -Rīga : 
Dialogi.lv, 2007. 
Globalizācija: ļoti saistošs ievads /Manfrēds stīgers (tulk. no angļu val.) -Rīga, 1/4Satori, 2008. 



Globalization and national identities : crisis or opportunity? / ed. by Paul Kennedy and Catherine 
Danks J. Basingstoke (Hampshire) -New York (NY) : Palgrave, 2001. 
Goffman, Ervin. Gender Advertisements.- L., 1976. 
Guttmann, Allen. From ritual to modern sports. -N.Y., 1979. 
Hanovs, Deniss. Šeit, visur un tagad: globalizācija Latvijā: konteksti, diskursi un dalībnieki.- 
Rīga Drukātava, 2008. 
Hall, Stuart. Cultural Studies: Two Paradigms // Media, Culture, and Society. 1980. № 2. P. 57-
72. 
Lodziak C. The Myth of Consumerism. -L., Pluto Press, 2002 
Maltby R . Popular Culture in the Twentieth Century. -Oxford, 1998. 
Robertson R. Globalization Theory 2000+: Major Problematics // Handbook of Social Theory. 
Ed. by G. Ritzer and B. Smart. -London, 2001  
Virilio P. Polar inertia.- London, 2000 
 
Бойм С. Общие места: мифология повседневной жизни.- М., 2002 
Веблен Т. Теория праздного класса.- Москва: Прогресс, 1984 
Вирильо П. Машина зрения. -СПб., 2004  
Вирилио П. Информационная бомба. Стратегия обмана.- М., 2002.  
Глобализация и мультикультурализм. -М.: Издательство РУДН, 2005. 
Сеннет Р. Падение публичного человека. -М., 2003. 
Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия.- М., 1992. 
Фромм Э. Иметь или быть?- М., 1990. 
Щепанская Т. Система: тексты и традиции субкультуры.- М., 2204 
 
Periodika : 
LU Filozofijas un socioloģijas institūta reliģiski – filozofiski raksti. 
Izglītība un Kultūra; 
žurnāls Māksla +;  
Kultūras forums  
žurnāls Studija  
žurnāls Karogs  
žurnāls Kentaurs XXI  
žurnāls Grāmata 
 
 
Interneta resursi: 
 
www.satori.lv  
www.rigaslaiks.lv 
 www.philosophy.ru  
www.filozofija.lv  
www.a4d.lv 
 
 



Baltijas Starptautiskā akadēmija  
Profesionālā bakalaura programma Kultūras vadība 

 
Kursa nosaukums:  Izstāžu un galerijas darba pamati                                                              
 
Kurss paredzēts: otrā līmeņa profesionālā bakalaura  programma “Kultūras vadība” (B daļa) 
                           
Programmas autore:   Svetlana Hajenko, 
                                     humanitāro zinātņu maģistrs mākslā,  BSA docente 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) 3 KP  
                                                                                (48 ak./stundu, 70% praktiskas nodarbības) 
Pārbaudījuma veids :  ieskaite ar atzīmi 
 
Studiju kursa mērķis: Iepazīstināt studentus par izstāžu un galeriju darbības specifiku. Veidot 
studējošo prasmi strādāt izstāžu radošajos projektos 
 
Kursa uzdevumi:  

• iesaistīt studentus mākslas aktuālajā situācijā,  
• veidot kontaktus ar aktīvi strādājošajiem meistariem un galeristiem,  
• iepazīt studentus ar art-tirgus situāciju, kā arī  izstāžu zāļu un izsoļu “virtuvi”.  
• Attīstīt studentu prasmes dibināt jaunus profesionālus kontaktus, izstrādāt patstāvīgus 

izstāžu projektus un realizēt tos studentu mākslas galerijā BiArt, kā arī citās galerijās.  
 
Kursa anotācija: praktikums ietver sevī semināru un praktisko nodarbību sistēmu, kuru gaitā 
tiek aplūkoti izstāžu (to skaitā arī mākslas) organizācijas pamatprincipi, izstāžu telpas 
organizācijas un dizaina specifika, finansējuma jautājumi, kā arī  mākslas galeriju darbības 
specifika. Praktikums paredz konkrētu projektu izstrādāšanu un realizāciju. 
 
Kursa apguves rezultāti: 
Kursa apguves rezultātā studenti būs apguvuši: 
 
Zināšanas par 
 

• Izstāžu un galeriju iedalījumu vēsturiskajā skatījumā 
• Galerijas izveides un darbības attīstības vēsturi 
• Izstāžu un mākslas darbu ekspozīcijas organizācijas principiem. 
• par faktoriem, kas ietekmē izstāžu un galeriju darbību 

 
Prasmes 

• Iniciēt, plānot, organizēt un vadīt izstādes organizēšanu 
• Organizēt mākslas darbu atlasi 
• Izmantot dažādas eksponēšanas formas  
• Strādāt komandā 

 
Kompetences 

• Kritiski analizēt  izstāžu ekspozīcijas  
• Balstoties iegūtiem zināšanām, izvērtēt radošo ideju un atrast atbilstošo eksponēšanas 

viedu un formu. 
• Sekmēt radošo pašizpausmes spēju attīstību 

 



Pārbaudījuma forma:  ieskaite un eksāmens. ½ kursa apjoma – teorētiskas nodarbības: lekcijas 
un semināri. 
 
Nosacījumi kred ītpunktu iegūšanai: 
1. Aktīva piedalīšanās praktiskās un semināra nodarbībās. 
2. Konkrētās izstādes analīze. 
3. Radošā projekta aizstāvēšana. 
 
Kursa saturs: 
Teorētiskās nodarbības (1/3 kursa apjoma): 

1. Izstāžu organizācijas principi. Izstādes mērķi un uzdevumi. Izstāžu tipoloģija. 
2. Ieinteresētas puses. Izstādes marketinga un komunikatīvais aspekti. 
3. Izstāžu finansējums. Sponsori. 
4. Izstādes telpa un tās organizācija. Izstādes dizaina īpatnības. 
5. Ekspozīcijas koncepcija un eksponātu atlases principi. Ekspozīcijas veseluma un loģiskās 

pabeigtības problēmas. 
6. Mākslas un amatniecības izstāžu īpatnības. Izstāžu interaktīvās formas (izstāde - 

festivāls, izstāde - konkurss). 
7. Galerija kā “kultūras mašīnas” sastāvdaļa darbā ar iespējamiem patērētājiem. Sistēma: 

mākslinieks – mākslas darbs – galerija – skatītājs. 
8. Galerijas koncepcija un darbs ar mākslinieku. 
9. Galeriju veidi: komerciālās, nekomerciālās, tīkla art-telpas, neatkarīgas utt. Ekspozīcijas 

publiskās vietās – makslas pieprasījuma ilūzijas veidošana. 
10. Nekomerciālo galeriju finansēšana Lielbritānijā, Francijā, ASV. 
11. Galerijas darbības marketinga aspekts. Mākslas darba novērtēšanas principi 
12. Galeristu asociācija. Sadarbības ar sponsoriem lokālie varianti. Stratēģisko 

partnerattiecību veidošana.  
13. Kurators, viņa loma un pienākumi. 
14. Ekspozīcijas sagatavošanas pamatposmi un tās prezentācija. Rezultātu prognozēšana. 
15. Interaktivitāte kā mērķtiecīga skatītāja iesaistīšana izstādes atmosfērā. 
16. Ekspozīcijas izvietošanas principi (no špaleru līdz akadēmiskai, no “plankuma” vai 

“formata” principa līdz nullei). Rāmja vai tā trūkuma problēma. 
17. Izstādes analīzes iespējamas shēmas., ieskaitot zinātnisku (vai citu) nozīmi, skatītāju 

iesaistīšanas paņēmienus, reklāmu un “defektu” veidlapu. 
18. Muzeja kā institūcijas loma: saglabāt atmiņu kā privātkolekcijas glabātuvi; audzināšanas 

līdzeklis; nacionālās kultūras skatlogs. 
 
Praktiskās nodarbības: 

1. Muzeju un galeriju izstāžu apmeklējums, kam seko izstāžu analīze un atbildes uz 
jautājumiem. Izvirzītās problēmas individuālā risinājuma meklējumi. 

2. Tieša piedalīšanās izstāžu un art-lekciju sagatavošanā kā studentu mākslas galerijā 
BRIART, tā arī citās izstāžu zālēs. Darbs pie ikgadējas labdarības izsoles sagatavošanas 
un īstenošanas. Art-objektu veidošana. Art-projektu izstrādāšāna un realizācija sadarbībā 
ar citām galerijām un Latvijas Mākslinieku savienību, kā arī individuālo projektu 
īstenošana.  

 
Literat ūra: 

 
Andrew McClellan The art museum from Boullée to Bilbao . 
Berkeley, California : University of California Press, 2008. 351 lpp. 
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs Izstāžu hronika 1905-2005 Rīga : Latvijas Nacionālais 
mākslas muzejs, [2008]. 142 lpp. 



Refleksijas : Rīgas, Latvijas un pasaules kultūras aspekti. Sastādītājs Ojārs Spārītis. 
Rīga : Nacionālais apgāds, 2008 
 
Cultural attractions and European Tourism. Edited by G.Richards. CABI Publishing, CAB 
International. 2001. 
Diggle K. Arts marketing. London, 1994. 
Garjāns J. Muzeju izglītojošais darbs. – R.: Zvaigzne ABC, 2000. 
Fundamentals of Arts management. Fourth Edition Arts Extension Service, 2003. 
Groys, Boris. Kunst-Kommentare. Passagen Verlag. Wien, 1997. 
Huang K. Museum marketing. Taipei, 1997. 
Колбер Ф. и др. Маркетинг культуры и искусства. СПб.: Издатель Васин А.И. 2004. 
 
Periodiskie izdevumi: 
Art-Менеджер (журнал для профессионалов) 
Māksla plus 
Galerija 
Studija 
ARTCHRONIKA  
The New World of Art 
 
Interneta avoti 
http://www.sculpturequadrennial.lv/lvhistory.htm 13. 
http://www.artgarden.lv/index.php?section=news&catid=1 14. 
http://www.lcca.lv/robezparkapeji.html  

 
 
 
 



Baltijas Starptautiskā akadēmija  
Profesionālā bakalaura programma Kultūras vadība 

 
 
Kursa nosaukums: 
Masu pasākumu organizācija 
Kursa autore: Marina Gunare, dr. polit.sc., asoc.prof. p.pi 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP)  - 3 kp  (48 akad.stundu –40% - praktiskās 
nodarbības) 
Kurss paredzēts: otra līmeņa  profesionālā bakalaura  programma “Kultūras vadība” (B daļa) 
6.semestris, 3. kurss. 

Pārbaudījuma veids: ieskaite ar atzīmi.  

Studiju priekšmeta mērķis:  veidot studējošajiem  prasmi izmantot mūsdienīgas pieejas 
plānojot un organizējot masu pasākumus.  
  

Studiju priekšmeta uzdevumi:  
� sniegt  masu pāsākumu vēsturisko aspektu aplūkojumu; 
� veicināt zināšanu apguvi par mūsdienu pasākumu un svētku organizācijas metodēm; 
� radīt izpratni par scenāriju kompozicionālās uzbūves sastāvdaļām; 
� rādit priekšstatu par māksliniecisko izteiksmes līdzekļu un tehnisko līdzekļu 

izmantošanas iespējām; 
� veicināt iesēejas apgūst prasmi veidot darba grupas kultūras pasākumiem, veidot 

sadarbību ar citām institūcijām, plānot publicitāti. 
 
Studiju priekšmeta saturs:  

Masu pasākumi: vēsturiskais apskats un mūsdienu situācija. Masu pasakumu vieta 
sabiesribā. Masu pasākumu veidi. Svētku un pasākumu organizācijas metodes. Svētku 
struktūrmodeļa veidošana. Svētku mērķauditorijas. Masu pasākuma plānošana. 
Nepieciešamā dokumentācija, pārskāti un atskaites. Pasākuma kvalitātes kontrole. 

 
 
Kursa apguves rezultāti: 
Kursa apguves rezultātā studenti būs apguvuši: 
 
Zināšanas par 
� Masu pasākumu veidiem; 
� Masu pasākumu organizēšanas iezīmēm (īpatnībām); 
� Mērķu izvirzīšanu un darbu ar mērķa auditoriju; 
� Darbu ar pasūtītājiem; 
� Dokumentu sagatavošanu; 
� Masu pasākumu plānošanu. 

 
Prasmes 
� Izmantot mūsdienu kultūras teoriju jēdzienisko aparātu.  
� Analizēt un interpretēt teorētiskus tekstus, saskatīt paralēles ar aktuāliem mūsdienu 

situācijas jautājumiem. 
� Analizēt reālas kultūras parādības Latvijas un Eiropas kontekstā. 
� Atrast nepieciešamo informāciju kultūras projektu veidošanai. 

 



Kompetences 
� Kritiski analizēt jaunāko teorētisko literatūru lai adekvāti vērtētu mūsdienu kultūras 

parādības. 
� Pielietot pētnieciskās  un analītiskās metodes aktuālu kultūras fenomenu (parādību)  

interpretācijā un izvērtējumā. 
� Īstenot kultūras  projektus, kultūras formas un valodas potenciālu.  
� Veidot kultūrvidi, atbilstoši sabiedrības prasībām un cilvēka attīstības mērķiem  

 
Nosacījumi kred ītpunktu ieguvei: 
� Visu nodarbību apmeklēšana un aktīva līdzdalība tajās 
� Piedalīšanās semināros  un diskusijās 
� Masu pasākuma scenārija izstrāde 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai (izvērt ējuma nosacījumi) 
30 % semestra darba vērtējums: apmeklēt lekcijas, uzstāties semināros par visiem galvenajiem 
tematiem; patstāvīgi studēt kursā paredzēto literatūru un veidot konspektus;  
35% aktīva līdzdalība semināros un lekcijās;  
35% eksāmens.  
 
Studiju priekšmeta tematiskais plāns 

1. Masu pasākumi: vēsturiskais apskats un esošais stāvoklis 
2. Masu pasākumu veidi un to loma sabiedrības dzīvē 
3. Svētki, kā masu pasākumu galvenais elements 
4. Masu pasākumu organizācijas īpatnības. 
5. Mērķauditorijas noteikšanas pasākumi 
6. Masu pasākuma plānošana. Uzdevumu noteikšanas un koncepcijas izstrādāšana. 
7. Darbs ar pasūtītājiem un sadarbības partneriem 
8. Masu pasākuma organizēšanas nepieciešamā dokumentācija 
9. Visu masu pasākuma iesaistīto personu mijiedarbības plānošana 
10. Plānoto pasākumu izpildes kontrole un novērtējums 
 

Semināru (praktisko nodarb ību) tēmas  un uzdevumi 
1. Lietišķa spēle ir “Jaunatnes festivāla organizācija". Noteikt mērķus un uzdevumus, 

izstrādāt koncepciju, piedāvāt festivāla scenāriju. Noteikt dotā pasākuma ieinteresētās 
personas. 

2. Diskusija "Kā strādāt ar mērķu auditorijām". Masu pasākuma mērķu definēšanas 
pamatprincipi, katra mērķa pamatojums, pasākums noteiktu mērķu ietvaros. 

3. Seminārs “Masu pasākumu plānošana". Plānošanas principi, kalendārā plāna izveide, 
plāna izpildes kontrole, rīcība force majore  apstākļu gadījumā. 

 
 
     Obligātā literatūra 
 

1. Bendiksens P., Ievads kultūras un mākslas menedžmentā. – Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 
2008. – 382 

2. Kolbērs F., Kultūras un makslas mārketings.- Rīga: Grāmatu nams ”Valters un Rapa”, 
2007 

3. Kramiņš E. Runas prasme saziņā.- Rīga: Biznesa Augstskola Turība, SIA, 2005. – 
688.lpp 

4. Rubenis A., Režijas pamati : skolotājiem un pašdarbniekiem - Rēzekne : LKC izd., 2000. 
- 285 lpp 

5. Veide M. Reklāmas psiholoģija.- Rīga: Apgāds „Jumava”, 2006 



6. Гойхман О.Я. Организация и проведение мероприятий. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 
120 с. 

7. Назимко А. Событийный маркетинг. – М.: Вершина 2007. – 224 с. 
8. Сондер М. Ивент-менеджмент: организация развлекательных мероприятий. 

Техники, идеи, стратегии, методы.  – М.: Вершина, 2006.- 544 с.    
9. Черняк Ю. М. Режиссура праздников и зрелищ. - Мн. ТетраСистемс, 2004. - 224 с. 
10. Allen D. The Business of Event Planning. Behind-the-Scenes Secrets of Successful 

Special Events. – NJ: John Wiley&SonsIntrnational. 2002. – 368 p. 
11. Getz D. Event Studies: Theory, Research and Policy for Planned Events (Events 

Management) A Butterworth-Heinemann Title. 2007. 
12.   Allen J.,  O'Toole W.,  Harris R.,  McDonnell I. Festival and Special Event 

Management. -  John Wiley & Sons; 5th Edition edition .2010. 

Papildliteratūra  
1. Крэйвен Р.И., Голабовски Л.Д.  Организация деловых встреч и мероприятий. – 
М.: АСТ:Астрель, 2008. – 334 с. 

2. Пасмуров А. Как эффективно подготовить и провести конференцию, семинар, 
выставку. – СПб.: Питер, 2006. – 272 с. 

3.   Shone А.,  Parry В. Successful Event Management: a Practical Handbook. Thomson 
Learning; 2nd Revised edition edition. 2004. 

 
Interneta avoti 
Masu pasākuma analīze: http://www.mcfr.ru/journals/91/244/18390/19027/ 
Kā organizēt masu pasākumus: http://business.damotvet.ru/search/6155/index.htm 
Kā plānot speciālos pasākumus un nodrošināt to izpildi http://www.klubok.net/pageid100.html 
 

 



Baltijas Starptautiskā akadēmija  
Profesionālā bakalaura programma Kultūras vadība 

 
Kursa nosaukums:      
Ievads specialitātē 
 
Kursa autore: Irina Markina, augstākā prof. izglītība, RSU doktorante (socioloģijā), doc. 
 
Kurss paredzēts: otrā līmeņa profesionālā bakalaura  programma “Kultūras vadība” (B daļa) 
1. kurs, 1. semestris  
 
Pārbaudījuma veids:  ieskaite ar atzīmi 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP)  - 2 kp  (32 akad.stundas, 50% - praktiskās 
nodarbības) 
 
Kursa anotācija: Kulturoloģijas  studijas uzstāda augstas prasības studiju darba efektivitātei gan 
saturiska , gan metožu ziņā. Tas saistīts gan ar kulturoloģijas  kā teorētiski empīriskas disciplīnu 
kompleksa sarežģītību – tas tapšanas heterogenitāti un strukturētību  no teorētiskas analīzes līdz 
empīriskiem pētījumiem un no vispārīgiem kultūras skaidrojuma modeļiem līdz speciālajām 
kulturoloģijām saturā. Arī kultūras vadība kā starpdisciplināra joma, kas teorija balstās uz 
daudzu zinātņu – ekonomikas, menedžmenta, komunikācijas, psiholoģijas, socioloģijas u.c. 
atziņām, praksē var lietot iemaņas, ko students apgūst studiju gaitā.     
 
Kursa mērķis:  

• Dot studentiem pārskatu par vispārējo augstskolas studiju organizāciju; 
• Rast  priekšstatu par kultūras projektu specifiku un vietu kultūrsociālajos procesos, 

par kultūras vadību kā sabiedriskās darbības sfēru. 
 
Kursa uzdevumi: 

1) Iepazīstināt studentus ar pamatprincipiem optimālam darbam ar zinātnisko literatūru, 
sniegt priekšstati par augstskolas studiju formām un zinātnisko darbu specifiku. 

2) Palīdzēt studentiem orientēties jaunās studiju formās.  
3) Parādīt teorētiskā diskursa pamatjēdzienu specifiku un problēmas aspektu. 
4) Orientēt studentus uz  profesijai saistošo zināšanu un prasmju apguvi.  

 
Kursa nosacījumi : 

1) Piedalīšanās visos praktiskas nodarbībās, starpposmu darbu izpilde.  
2) 2 analītisko darbu izpildīšana. 
3) Rakstiskais pārbaudījums. 

 
Ieskaites  novērt ējuma raksturojums:  30% atzīmes – rakstu darba vērtējums (ap 5 000 
zīmēm), iesniedzams elektroniskā formāta pēdējā studiju nedēļā; 
40% atzīmes – praktiskās nodarbības līdzdalība, starpposmu darbu izpilde;   
30% atzīmes – analītiska darba izvērtējums. 
 
Kursa saturs: 

1. Iepazīšanās ar sevi un studiju biedriem. 
2. Augstskolas studiju specifika. Uz pieredzi balstītā mācīšanās, individuālais studēšanas stils. 
3. Efektīva klausīšanās, līdzdalība augstskolas studiju formās: lekcija, seminārs, grupu darbs. 

Studenta patstāvīgais  darbs un prakse. 



4. Kā meklēt literatūru: Literatūras veidi, bibliogrāfiju uzbūve un izlietojums, kulturoloģiskā 
materiāla avoti, praktiskas metodes literatūras meklēšanā, izzinu un palīglīdzekļi, 
zinātnisko bibliotēku sistēma. (praktiskā nodarbība) 

5. Efektīva lasīšana: Lasīšanas tehnikas,  literatūras izvērtēšana, studiju materiālu reģistrēšana 
un katoloģizēšana, satura atklāsme. Efektīva rakstīšana. 

6.  Cilvēka neatkārtojamība un kultūras kontinuums. Humanitāro zinātņu specifika: izziņas 
priekšmets, metodi, pieejas veidi. (Seminārs) 

7. Kultūras pagātne un aktualitātes . Kultūras mantojums un translācijas mehānismi. Kultūras 
dinamika. 

8. Kultūras dzīves ietekme apkārtējo vidi un sabiedrību. Kultūra un dzīves kvalitāte. Kultūra 
un ekonomika. 

9. Projektīvas domašanas nepieciešamība mūsdienu kultūras darbībā. Projektu potenciāls 
kultūras jomā. Kultūras projekts ka sociālo uzdevumu risinājuma instruments. 

10. Kultūras projekta vadītāja profesionālais portrets. Zināšanas, prasmes, kompetences. 
11. Dialoga ideja un iespējas mūsdienu kultūrā 

  
Literat ūra:  
Cilveku, zimolu, mediju un kulturas menedzments: rakstu krajums / krajumu sastadijusi Ivars 
Berzins, Klauss Peters Nebels. - Riga: Jana Rozes apgads, 2006. 
*Džons Mouls Biznesa kultura un etikete Eiropas valstis .Riga: Jana Rozes apgads, 2003. 
Gīrcs K. Kultūru interpretācija. R.,1998 
Kl īve. Kultūras filozofija un kultūras politika.// Latviešu kultūra laikmetu maiņās. 
Daugava,1966. 
Konvencija par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību. R.,2003.  
*Kulturas mantojums: bilance, process, perspektivas. R.: Latvijas Kulturas Fonds, 1997 
Priedītis A. Ievads kulturoloģijā. D-pils, 2003. 
*Kult ūra un vara. Raksti par valodu, literaturu, tradicionalo kulturu / sastaditajas Janina Kursite 
un Jolanta Stanga. - Riga: LU Akademiskas apgads, 2006 
*Juris Zaķis Ceļi uz virsotnēm  Rīga: Izglītība, 2004. 
 
* grāmatas atrodas BSA bibliotēkā 
 



Baltijas Starptautiskā akadēmija  
Profesionālā bakalaura programma Kultūras vadība 

 
Kursa nosaukums:   
Zinātniskā un studiju darba teorija un metodika  
 
Kursa autors: lektore Tatjana Kuzmina, augstākā prof.izgl., RSU doktorante socioloģijā 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) - 1kp (16. akad stundu)  
 
 Kurss paredzēts: 
otrā līmeņa profesionālā bakalaura  programma “Kultūras vadība” (B daļa) 
 1. kurs, 1. semestris  
 
Pārbaudījuma veids:   
ieskaite ar atzīmi 
 
Studiju priekšmeta mērķis:   
veicināt studējošo izpratni par  galvenajiem pētnieciskā darba virzieniem un metodēm  
 
Studiju priekšmeta uzdevumi:  

• veidot iemaņas dažādu  akadēmisku tekstu rakstīšanā;  
• iemacīt formulēt pētījuma mērķus un uzdevumus, kā arī izvelēties tiem atbilstošo 

pētījuma veidu un metodes;  
• attīstīt pētnieciskā darba kultūru kā sakotnējo materiālu un informācijas vākšanas 

posmā, tā arī to analīzes, darba nobeiguma un noformējuma posmā.  
 
Studiju priekšmeta saturs:  
Pētnieciskā darba specifika humanitārajās un sociālo zinātņu jomā. Pētījuma organizācijas 
principi. Akadēmisko tekstu veidi. Zinātnisko pētījuma metodes. Pētnieciskā darba algoritms. 
Pētījuma prezentācija.  
 
Kursa apguves rezultāti: 
Kursa apguves rezultātā studenti būs apguvuši: 
 
 Zināšanas par:  

• pētnieciskā procesa loģiku;  
• zinātniskā pētījuma metodēm un formām;  
• pētījuma vidi;  
• individualizāciju un diferenciāciju pētījumu procesā ; 
• pētījuma zinātnisko aparātu . 

Prasmes:  

• izvēlēties pētijuma priekšmetam atbilstošu petījuma veidu un metodes;  
• veidot pētījuma programmu;  
• veikt avotus atlasi;  
• sagatavot pētījuma bibliogrāfiju un pielikumi.  

 



Kompetences:  

• patstāvīgi attīstīt pētnieciskā darba iemaņas;  
• veidot pētījumam atbilstošu vidi;  
•  analizēt un izvērtēt jaunāko zinātnisko literatūru; 
• patstāvīgi īstenot  specialitātei atbilstošus pētījumus.  

Nosacījumi kred ītpunktu iegūšanai:   
referāta sagatavošana, ievērojot visus pētnieciskā cikla posmus; referāta aizstāvēšana; kursā 
paredzētie rakstu darbi.   
 
Literat ūra:   

1.  Varslavāns A..  Ievads vēstures zinātnē. Rīga. LU, 2001.  
2. Eko U. Kā uzrakstīt diplomdarbu.. Rīga; Jaņa Rozes apgads, 2006. 
3. Zīnatniskā pētniecība studiju procesa: mācību līdzeklis / Rīga, 2008. 
4. Методы социокультурного исследования. // В книге: Минюшев Ф.И.  Социология 

культуры, раздел 4, сс. 221-231. - М. 2009  
5. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов. Учебник / Бережнова 

В.Е. и др. М. 2008 
6. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований. Учебное пособие, - М., 2008  
7. Умберто Эко,  Как написать дипломную работу. М. 2001  
8. Никифоров В.Е.  Качан В. Никифоров Н.  Теория и методика учебной и научной 

работы студента. Курс-конспект лекций и контрольный задания для студентов 1 
курса. Рига, БМА, 2008 

 

 

 

 

 
 
 
  



Baltijas Starptautiskā akadēmija  
Profesionālā bakalaura programma Kultūras vadība 

 
Kursa nosaukums:  
Socioloģijas un statistikas metodes  
 
Kursa autore: lektore Tatjana Kuzmina, augstākā prof.izgl., RSU doktorante socioloģijā 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) - 2kp (32. akad. stundu)  
 
Kurss paredzēts:  
otrā līmeņa profesionālā bakalaura  programma “Kultūras vadība” (B daļa) 
 7. semestris, 4. kurss  
 
Pārbaudījuma veids:  
 ieskaite ar atzīmi 
 
Studiju priekšmeta mērķis:  
veicināt studējošo izpratni par socioloģiskā un statistiskā pētījuma metodoloģiju, metodiku un 
tehniku  
 
Studiju prieksmeta uzdevumi:  

• veicināt zināšanu apguvi par socioloģiskā un statistiskā pētījuma metodiku un tehniku  
• radīt izpratni par statistiskas avotiem  
• nodrošināt iespējas apgūt prasmi plānot, realizēt pētījuma un izvērtēt rezultati  

Studiju priekšmeta saturs:  
Jēdziens "sociālais fakts: socioloģijas zinātnes ietvaros, pētījuma struktūra, sicoloģisko pētījumu 
veidi, pētījuma programma un plāns, objekta pirmvērtējuma, sistēmas analīze, programmas 
kopējās prasības, sociālo raksturojumu kvantifikācija, izvēles metode, novērošanas metode, 
dokumentu kvalitatīva analīze, kontentanalīze, aptauja kā pirmsavotu informācijas iegūšanas 
metode, sociometriskā tehnika, anali˛u datu savstarpējo saistību izmantošana, ekspertu 
vērtējumu metode, rezultātu analīze un apstrāde, kodēšana - dekodēšana, statistiskā analīze, 
rangu tabulas, kvantitāles metodes . 
 
Kursa apguves rezultāti:  
Kursa apguves rezultātā studenti būs apguvuši:  
Zināšanas par:  

• jēdzieniem un to kategorijam  
• pētījuma procesa loģiku un procedūru  
• pētījuma metodiku un tehniku  
• statistiskās un socioloģiskās analīzes metodēm  

Prasmes  

• noteikt pētījuma tipoloģiju  
• veidot pētījumu programmu  
• veikt novērtēsanas un izvērtēšanas metodes  
• sagatavot piemērotu darba instrumentu kopojumu  
• patstāvīgi strādāt ar daą̄du veidu informācijas avotiem  



Kompetence:  

• prast izvērtēt pētījumu izstrādes posmus un rezultātus  
• pilnveidot iemaņas analīzes veikšanā  
• īstenot konkrētu empīrisko pētījumu  

Nosacījumi kred ītpunktu iegūšanai:  

• izveidot anketas tekstu un apstrādāt statistiskos datus  
• rakstu darbu sagatavošana  

 
Literat ūra:  
Obligātā literatūra:  

1. An Introduction to statistical Inference and Data Analysis. Michael W.Trosset. USA, 
Indiana Univeristy, 2006  

2. Applied Multivariate Statistical Analysis. Johnson R.A., Wichdern D.W., USA: Pearson 
Education, Inc. 2007  

3. Best practices in quantitative methods / edited by Jason W. Osborne. Los Angeles [etc.] : 
Sage Publ., 2008. 

4. Kultar Singh..Quantitative social research methods. Los Angeles ... [etc.] : Sage 
Publications, 2007. 

5. Multivariate Statistical Methods: USA: Champan & Hall / CRC, 2005  
6. R. Počs. Kvantitatīvās metodes ekonomikā un vadīšanā : mācību līdzeklis . 

Rīga: RTU, 2003.  
7. Гидденс Энтони. Социология. М.: 2005, Глава 20 - Методы социологических 

исследований сс. 548-568  
8. Джессен Р.  Методы статистических исследований. Пер с англ. М.: 1985  
9. Орлов А.И.  Прикладная статистика. Учебник. М. 2006  
10. Паниотто В., Максименко В.,  Количественные методы в социологических 

исследованиях  
11. Количественные методы сбора социологической информации. / В книге Григорьев 

С.И., Ростов Ю.Е.  Основы современной социологии.  Глава 4. М. 2001  
12. Хайтун  С.Д.     Количественный анализ социальных явлений : проблемы и 

перспективы. Москва : КомКнига, 2005.  

13. Ядов В.А.  Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, 
понимание социальной реальности. М.: 2003. с. 596.  Глава 4 - Методы и операции 
сбора данных, подлежащих количественному анализу. С. 193-318  



Baltijas Starptautiskā akadēmija  
Profesionālā bakalaura programma Kultūras vadība 

 
Kursa nosaukums:    Valstu studijas: ievads  zviedru kultūrā 
 
Kursa autore:  Tatjana Kuzmina, lektore, prof. spec. izgl., RSU doktorante socioloģijā 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP)  - 2 kp  (32 akad.stundas) 
 
Kurss paredzēts: otrā līmeņa profesionālā bakalaura  programma “Kultūras vadība” (B daļa)  
5. semestris, 3. kurss 
 
Kursa pārbaudījumu veids:   ieskaite ar atzīmi  
 
Studiju priekšmeta mērķi:  Sniegt Zviedrijas kultūras vispārējo apskatu, veicināt studējošo   
                                           izpratni par mūsdienu Zviedrijas kultūras procesu  

          
Studiju priekšmeta uzdevumi:  
          Veidot studentiem  priekšstatu par Zviedrijas  kultūru kopainu  un būtiskākām   īpatnībām. 
          Palīdzēt  studentiem atrast paralēles  latviešu un zviedru kultūras dialogā. 
 
 
Studiju priekšmeta saturs:  
Kurss sniedz vispārēju ieskatu Zviedrijas ģeogrāfijā, vēsturē un iepazīstina studentus ar 
mūsdienu zviedru sabiedrību, zviedru mentalitāti, tradīcijām un svētkiem, kā arī dod pārskatu 
par zviedru mākslu, mūziku, kino, teātri un literatūru.  
 
               
Nosacījumi kred ītpunktu ieguvei: 
� visu nodarbību apmeklēšana un aktīva līdzdalība tajās 
� studentam jāiesniedz rakstu darbs (6-8 lapas) 
� latviešu valodā par kādu kursam atbilstošu tēmu. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai (izvērt ējuma nosacījumi)  
30 % semestra darba vērtējums: lekciju apmeklējums, aktīva līdzdalība tajās, 

  35% patstāvīgi studēt kursā paredzēto literatūru un materiālos, gatavot prezentācijas ; 
  35% ieskaite, rakstiskais darbs 
 
Studiju priekšmeta tematiskais plāns:  
1. Zviedrija – vispārējs ievads. 
2. Zviedrijas ģeogrāfija. 
3. Mūsdienu Zviedrijas sabiedrība. Politiskā iekārta un politiskās 

partijas. 
4. Zviedru mentalitāte un dzīves veids. 
5. Tradīcijas un svētki. 
6. Zviedru māksla.  Mūsdienu zviedru mākslas pamatiezīmes. 
7. Zviedru mūzika  Zviedru mūzika. Intelektuālā mūsdienu 

mūzika. Dējas māksla. 
8.  Zviedru teātris.  Tradīcija un avangards.  
9. Zviedru kino.    
10. Slavenie zviedri. 
11. Zviedru kultūras vieta mūsdienu Skandināvijas kultūras telpā 



 
Literat ūra 
1. Bono, F. and Koskinen M. (ed). 1996. Film in Sweden. Stockholm: Svenska institutet. 
2. Britton, Claes. 1999. Sverige och svenskarna. Stockholm: Svenska institutet. 
3. Alfredsone K. un Jakobsone, R. 1995. Vienlīdzīga vērtība. Stockholm: Zviedru institūts. 
4. Englund, C. and Janzon L. 1997. Theatre in Sweden. Stockholm: Svenska institutet. 
5. Florin M. et al. 1997. Literature in Sweden. Stockholm: Svenska institutet. 
6. Hellstam, D. 1992. Sverige på svenska. Lund: Kursverksamhetens förlag. 
7. Johnsson, Hans-Ingvar. 1995. Sverige i fokus. Stockholm: Svenska institutet.  
8. Lantz, Monica. Ievads Zviedrijas kultūras vēstures kursā. 
9. Montan, U. and Rasmusson, L. 1999. Svenska profiler. Stockholm: Svenska institutet . 
10. Sveriges kulturarv. 1998. Stockholm: Svenska institutet. 
11. Swahn, Jan-Öjvind. 1994. Majstång, Kräftor och Lucia - Svenska festseder. Stockholm: 

Svenska institutet.  
12. Swedish portraits (leaflets from the Swedish Institute). 
13. Weibull, Jörgen. 1997. Sveriges historia. Stockholm: Svenska institutet (arī latviski). 
14. Westin, B. 1997. Children’s literature in Sweden. Stockholm: Svenska institutet.  
15. Zviedru kultūra (materiāli no Zviedru institūta). 
 



Baltijas Starptautiskā akadēmija  
Profesionālā bakalaura programma Kultūras vadība 

 
 
Kursa nosaukums 
Kultūras institūcijas un administrēšana 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) - 2 (32 akad. stundas) 
Kurss paredzēts: otra līmeņa profesionālā bakalaura programma (B daļa)  
4. semestris, 2. kurss 
 
Pārbaudījuma veids: eksāmens  
 
Studiju priekšmeta mērķis: Veidot priekšstatu par kultūras institūciju sistēmu, tās pārvaldi un 
finansēšanu Latvijā, veicināt izpratni par sadarbību ar kultūras procesu pārvaldes subjektiem 
(kultūras iestādēm un organizācijām, kultūras institūciju vadītājiem), attīstīt profesionālo 
kompetenci, patstāvīgi sadarbojoties, izstrādājot un saskaņojot projektus sadarbībā ar 
attiecīgajām kultūras institūcijām.  
  
 Studiju priekšmeta uzdevumi:  
� sniegt pārskatu par kultūras institūcijām, tās veidiem; 
� veicināt zināšanu apguvi par kultūras institūciju darbības pamatprincipiem, statusu; 
� Radīt izpratni par sadarbības iespējām ar dažādām kultūras institūcijām, vadot kultūras 

projektu; 
� Attīstīt prasmi analizēt potenciālus sadarbības partnerus. 

 
Studiju priekšmeta saturs: Kultūras pārvalde: teorētiskā pieeja; Kultūrpolitikas un kultūras 
pārvaldes principi; Valsts pārvalde kultūras jomā. Pašvaldību kompetence kultūras jomā; 
Nevalstiskās organizācijas un privātās institūcijas kultūras jomā; Finansējums kultūras jomā. 
Kultūras pārvaldes novērtējums: rezultāti un rezultatīvie rādītāji; Latvijas Republikas kultūras 
pārvaldes sistēmas vispārējais novērtējums. 
 
Kursa apguves rezultāti: 
Kursa apguves rezultātā studenti būs apguvuši: 
 
Zināšanas par 
� Kultūras institūciju jēdzienu, kultūras pārvaldes principiem; 
� Kultūras institūciju darbības specifiku;   
� Kultūras institūcijas novērtējuma iespējām. 

 
Prasmes 
� Izmantot kultūras pārvaldes jēdzienisko aparātu.  
� analizēt kultūras institūcijas darbības principus; 
� atrast sadarbībai nepieciešamo kultūras institūciju. 

 
Kompetences 
� Kritiski analizēt kultūras institūciju darbību; 
� Pielietot zināšanas par kultūras institūcijām, tās veidiem un darbības specifiku sava 

kultūras projektu vadītāja darbā. 
� Veidot savu kultūras projektu, sadarbojoties ar dažādām kultūras institūcijām.  

 
 



Nosacījumi kred ītpunktu ieguvei: 
� Nodarbību apmeklēšana un aktīva līdzdalība tajās 
� Piedalīšanos semināros un diskusijās 
� Analītiskā rakstu darba iesniegšana 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (izvērtējuma nosacījumi) 

30 % semestra darba vērtējums: apmeklēt lekcijas;  
35% aktīva līdzdalība semināros un lekcijās;  
35% eksāmens, iesk. analītisko darbu.  

 
Studiju priekšmeta tematiskais plāns 

1. Lekcija. Kultūras pārvalde: teorētiskā pieeja; 
2. Lekcija. Kultūrpolitikas un kultūras pārvaldes principi; 
3. Seminārs. Kultūras pārvaldes principu integrēšana Latvijas Republikas kultūras 

pārvaldes sistēmā; 
4. Lekcija. Valsts pārvalde kultūras jomā. Pašvaldību kompetence kultūras jomā; 
5. Lekcija. Nevalstiskās organizācijas un privātās institūcijas kultūras jomā; 
6. Seminārs. Valsts pārvaldes iestāžu, nevalstisko organizāciju un privāto institūciju 

darbības kultūras jomā analīze; 
7. Lekcija. Finansējums kultūras jomā. Kultūras pārvaldes novērtējums: rezultāti un 

rezultatīvie rādītāji;. 
8. Seminārs. Latvijas Republikas kultūras pārvaldes sistēmas vispārējais novērtējums. 

 
 
Mācību literatūra 
Ābele J., Bariss V. Stratēģiskā plānošana publiskās pārvaldes institūcijās. – Jelgava: Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte, 2006.  
Bariss V. Publiskā administrācija. – Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2009. 
Bērziņš I. Kultūras decentralizācija kā lēmumu pieņemšanas līmeņu pārstrukturēšana // Kultūras 
krustpunkti. 2.laidiens. – Rīga: Latvijas Kultūras akadēmija, 2006. \  
Hoks Dž. Ilgtspējīgas attīstības 4.pīlārs. Kultūras nozīme valsts attīstības plānošanā. – Rīga: 
Culturelab, 2007. 
Jansone D., Reinholde I., Ulnicāne I. Latvijas publiskā pārvalde. – Rīga: Eirofakultātes Rīgas 
centrs, 2002. – 292 lpp. 
Kleins A. Kultūrpolitika. – Rīga: J.Rozes apgāds, 2008. 
Kultūras menedžments. – Rīga: Latvijas Kultūras akadēmija, 2008. 
 
Obligāta teorētiskā literatūra 
Kultūrpolitika Latvijā. Nacionālais ziņojums. – Rīga: LR Kultūras ministrija, 1998.    
Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006. - 2015. gadam. Nacionāla valsts. 
 
Papildliteratūra  
Kļaviņa S., Greiškalna I. Līdzdalības iespējas valsts pārvaldē. Rokasgrāmata nevalstiskajām 
organizācijām un apņēmīgiem indivīdiem. – Rīga: Valsts kanceleja, 2006.  
Laba pārvaldība. – Rīga: Zinātne, 2009. 
Vaidere I., Vanags E., Vanags I., Vilka I. Reģionālā politika un pašvaldību attīstība Eiropas 
Savienībā un Latvijā. – Rīga: LU Akadēmiskas apgāds, 2006. – 296 lpp. 
 
Interneta avoti 
www.comedia.org.uk – Kultūrpolitikas publikāciju bibliotēka; 
www.csb.gov.lv – Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde; 
www.culturalmanagement.ru/biblio – Kultūras menedžmenta bibliotēka; 



www.culturpolicies.net – Eiropas Padomes valstu kultūrpolitikas ziņojumi; 
www.eiropainfo.lv – Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā; 
www.esfondi.lv  – Eiropas Savienības fondi Latvijā; 
www.kkf.lv – Valsts Kultūrkapitāla fonds; 
www.km.gov.lv – Latvijas Republikas Kultūras ministrija. Mājas lapā ir pieejama plaša 
elektronisko resursu bāze par kultūrpolitiku, kultūras pārvaldes iestādēm Latvijā un ārvalstīs; 
www.kultura.lv – Latvijas kultūras vortāls; 
www.lsif.lv – Sabiedrības integrācijas fonds; 
www.policiesforculture.org – Kultūrpolitikas resursi; 
http://portal.unesco.org/culture/en – UNESCO portāla kultūras sadaļa; 
www.sls.org.lv – Sabiedriskā labuma darbība Latvijā; 
www.ziedot.lv – Labdarības portāls. 
 
Normatīvie akti Normatīvie akti ir pieejami laikraksta “Latvijas Vēstnesis” izdevumos, likumi.lv 
 
Latvijas Republikas Satversme;   
Administratīvā procesa likums;  
Biedrību un nodibinājumu likums;  
Komerclikums; 
Likums “Par pašvaldībām”;  
Sabiedriskā labuma organizāciju likums; 
Valsts civildienesta likums; 
Valsts kultūrkapitāla fonda likums;   
Valsts pārvaldes iekārtas likums. 
 

 

 

 
 



 Baltijas Starptautiskā akadēmija  
Profesionālā bakalaura programma Kultūras vadība 

 

Kursa nosaukums: 
Latvijas un ES kultūrpolitika 
 
Kursa autors: Ivans Jānis Mihailovs, Docents, Humanitāro zinātņu maģistrs mākslās, Sociālo 
zinātņu maģistrs tiesībās, Rīgas Stradiņa universitātes Sociālo zinātņu doktorants 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) - 2 (32 akad. stundas) 
Kurss paredzēts: otrā līmeņa profesionālā bakalaura  programma “Kultūras vadība” (B daļa) 
5. semestris, 3. kurss 
 
Pārbaudījuma veids: eksāmens  
 
Studiju priekšmeta mērķis: veicināt studējošo izpratni par Latvijas un ES kultūrpolitiku, veidot 
prasmi orientēties dažādu Latvijas kultūras institūciju darbībā un likumdošanā kultūras jomā, 
izprast kultūrpolitikas veidošanas procesus. Aplūkot mūsdienu Latvijas kultūrpolitiku Eiropas 
Padomes un Eiropas Savienības kultūrpolitikas kontekstā, ieskicēt Latvijas Republikas 
starpkultūras sakaru veidošanas sistēmu. 
  
 Studiju priekšmeta uzdevumi:  
� sniegt pārskatu par Latvijas kultūrpolitikas principiem, sistēmu, prioritātēm; 
� veicināt zināšanu apguvi par kultūras institūcijām, kultūras procesu politikas aspektiem 

Latvijā un ES; 
� Radīt izpratni par kultūrpolitikas nozīmi kultūras projektu vadības procesos; 
� Nodrošināt iespējas apgūt prasmi orientēties mūsdienu kultūrpolitikas dokumentos, 

izmantot to kultūras projektu vadībā; 
� Attīstīt prasmi analizēt reālas kultūras parādības Latvijas un ES kultūrpolitikas kontekstā. 

 
 Studiju priekšmeta saturs: Kultūrpolitikas jēdziens, principi. Latvijas kultūrpolitikas vēsture. 
Kultūrpolitikas realizēšanas mehānisms; Latvijas likumdošana kultūras jomā. Latvijas kultūras 
finansējums; Latvijas kultūras infrastruktūras un procesa administrēšana. Kultūras iestāžu 
sistēma; Kultūras mantojums, tā saglabāšanas infrastruktūra (arhīvi, muzeji, bibliotēkas); 
Kultūras industrija (grāmatniecība, kino); Mazākumtautību kultūra, kultūrautonomijas princips; 
Kultūrpolitika profesionālās mākslas jomā. Vizuālā māksla, mūzika, teātra māksla. Mākslinieka 
statuss. Radošo savienību darbība Latvijā; Sabiedrības līdzdalība kultūras procesos Tautas 
māksla, amatniecība, pašdarbība; Nevalstisko organizāciju darbība kultūras jomā. Masu mediji 
un to kultūrinformatīvā funkcija; Kultūrizglītības sistēma Latvija; Latvijas Republikas 
starptautiska sadarbība kultūras jomā. UNESCO aktivitātes kultūras jomā. Baltijas valstu 
sadarbība kultūras jomā; Eiropas integrācijas vēsture un nacionālā kultūras identitāte. Eiropas 
Savienība. Eiropas Savienības institūciju loma Eiropas kultūras aizsardzībā. Eiropas Savienības 
aktivitātes kultūras jomā. Latvijas Republikas integrācija Eiropas Savienībā un Latvijas kultūra; 
Eiropas Padomes darbība. Eiropas Padomes kultūrpolitika. 
 
Kursa apguves rezultāti: 
Kursa apguves rezultātā studenti būs apguvuši: 
 
Zināšanas par 
� Kultūrpolitikas jēdzienu, principiem, sistēmu, prioritātēm; 
� Latvijas, EP un ES kultūrpolitikas īstenošanu dažādās kultūras jomās / nozarēs;   



� Sabiedrības integrāciju Latvijā; 
� Starptautisko sadarbību kultūras jomā. 

 
Prasmes 
� Izmantot kultūrpolitikas jēdzienisko aparātu.  
� analizēt kultūrpolitikas prioritātes un procesus; 
� izstrādāt savu projektu, ievērojot Latvijas un Eiropas politikas prioritātes un atbalsta 

iespējas.  
� atrast nepieciešamo informāciju kultūras projektu veidošanai. 

 
Kompetences 
� Kritiski analizēt kultūrpolitikas plānošanas dokumentus un procesus; 
� Pielietot kultūrpolitikas dokumentos noteikto savu kultūras projektu vadītāja darbā. 
� Veidot savu kultūras projektu, ievērojot kultūrpolitikas prioritātes.  

 
Nosacījumi kred ītpunktu ieguvei: 
� Nodarbību apmeklēšana un aktīva līdzdalība tajās 
� Piedalīšanos semināros un diskusijās 
� Analītiskā rakstu darba iesniegšana 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (izvērtējuma nosacījumi) 

30 % semestra darba vērtējums: apmeklēt lekcijas;  
35% aktīva līdzdalība semināros un lekcijās;  
35% eksāmens, iesk. analītisko darbu.  

 
Studiju priekšmeta tematiskais plāns 
Kultūrpolitikas jēdziens, principi. Latvijas kultūrpolitikas vēsture. Kultūrpolitikas realizēšanas 

mehānisms; 
Latvijas likumdošanas kultūras jomā sistēma. Latvijas kultūras finansējums; 
Latvijas kultūras infrastruktūras un procesa administrēšana. Kultūras iestāžu sistēma; 
Kultūras mantojums, tā saglabāšanas infrastruktūra (arhīvi, muzeji, bibliotēkas); 
Kultūras industrija (grāmatniecība, kino); 
Mazākumtautību kultūra, kultūrautonomijas princips; 
Kultūrpolitika profesionālās mākslas jomā. Vizuālā māksla, mūzika, teātra māksla. Mākslinieka 

statuss. Radošo savienību darbība Latvijā; 
Sabiedrības līdzdalība kultūras procesos Tautas māksla, amatniecība, pašdarbība; 
Nevalstisko organizāciju darbība kultūras jomā. Sabiedriskie massaziņas līdzekļi un to 

kultūrinformatīvā funkcija; 
 Kultūrizglītības sistēma Latvija; 
 Seminārs. Latvijas Republikas kultūrpolitika: panākumi un problēmas; 
 Latvijas Republikas starptautiska sadarbība kultūras jomā. UNESCO aktivitātes kultūras jomā. 

Baltijas valstu sadarbība kultūras jomā; 
 Eiropas integrācijas vēsture un nacionālā kultūras identitāte. Eiropas Savienība. Eiropas 

Savienības institūciju loma Eiropas kultūras aizsardzībā.  
 Eiropas Savienības aktivitātes kultūras jomā. Latvijas Republikas integrācija Eiropas Savienībā 

un Latvijas kultūra; 
 Eiropas Padomes darbība. Eiropas Padomes kultūrpolitika; 
 Seminārs: Mūsdienu starptautiskie kultūras sakari.  
 
Mācību literatūra 
Hoks Dž. Ilgtspējīgas attīstības 4.pīlārs. Kultūras nozīme valsts attīstības plānošanā. – Rīga: 
Culturelab, 2007. 



Klaičs D. Iztēle bez robežām. Ceļvedis starptautiskai sadarbībai kultūrā. – Rīga: Culturelab, 
2008. 
Kleins A. Kultūrpolitika. – Rīga: J.Rozes apgāds, 2008. 
Kultūras menedžments. – Rīga: Latvijas Kultūras akadēmija, 2008. 
Critical Cultural Policy Studies: A Reader / ed. Lewis J, Miller T. – Blackwell Publishing, 2007.  
 
 
Obligāta teorētiskā litert ūra 
Kultūrpolitika Latvijā. Nacionālais ziņojums. – Rīga: LR Kultūras ministrija, 1998.    
Kultūrpolitika Latvijā. Eiropas Padomes ekspertu ziņojums. – Strasbūra: Eiropas Padomes 
Kultūras sadarbības padome, 1998.   
Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006. - 2015. gadam. Nacionāla valsts. 

Papildliteratūra  
Compedium: Cultural Policies in Europe // http:// www.culturalpolicies.net/ 
Forty years of European Cultural Co=operation //  http://www.coe.int/t/e/Cultural_Co-
operation/Commun/40CCeng.asp#TopOfPage 
Kultūrpolitika Baltijas valstīs sociālo pārmaiņu laikā. Pieredze. Šķēršļi. Iespējas. – Rīga: [b.i.], 
1996.   
Жидков В., Соколов К. Культурная политика России: теория и история. – Москва: 
Академический проект, 2007.   
Культурная политика в Европе. Выбор стратегии и перспективы. – Москва: Либерея, 2002.   
d'Angelo M. Cultural Policies in Europe: Local Issues. – Council of Europe Publishing, 
Strasbourg, 2001. 
International Journal of Cultural Policy 
 
Interneta avoti 
www.culturalmanagement.ru/biblio/Cultpol/ 
http://www.culturelab.com  
www.kkf.lv 
www.km.gov.lv 
www.smolchanov.narod.ru  
www.policiesforculture.org 
http://portal.unesco.org/culture/en 
 



Baltijas Starptautiskā akadēmija  
Profesionālā bakalaura programma Kultūras vadība 

 

Kursa nosaukums: 

ES kultūras integrācijas problēmas  

Kursa autors: Ivans Jānis Mihailovs, mg.iur.sc., docents 

Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) - 2 (32 akad. stundas) 

Kurss paredzēts: otra līmeņa profesionālā bakalaura programma “Kultūras vadība” (B daļa)  
5. semestris, 3. kurss 
 

Pārbaudījuma veids: ieskaite ar atzīmi 

Studiju priekšmeta mērķis: 
veicināt studējošo izpratni  par Eiropas integrācijas procesiem, sniedzot nepieciešamas zināšanas 
par vienotās Eiropas struktūrām un politikām, iezīmējot profesionālas darbības iespējas vienotās 
Eiropas ietvaros. 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi: 
� sniegt pārskatu par  Eiropas Savienības sistemas izveidi 
� izpratnes veidošana par Eiropas integrācijas norisēm; 
� veicināt zināšanu apguvi par Eiropas Savienības institūcijām un politikām; 
� sniegt pārskatu par Eiropas Padomes darbību un struktūrām; 
� nodrošināt iespējas apgūt prasmi orientēties profesionālas darbības iespējās Eiropā. 
 
 

Studiju priekšmeta saturs: Nodarbību laikā pamatuzmanība tiek veltīta Eiropas sistēmas 
izveidei. Kontaktstundu pamatā ir lekcijas par Eiropas integrācijas aktualitātēm, Eiropas 
Savienības institūcijām un politikām. Studiju kursa ietvaros studenti tiek iepazīstināti ar 
pastāvošo Eiropas integrācijas sistēmu, veidojot profesionālās iemaņas darbības iespējām 
Eiropā.  
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (izvērt ējuma nosacījumi): 
dalība semināros; 
veiksmīgi nokārtots tests par ES  (ne mazāk kā 40%) ; 
nelielas esejas sagatavošana par kādu no kursā aplūkotajām tēmām (5. - 7.lpp.), tās iesniegšana 
un aizstāvēšana paredzētajā termiņā. 
 

Studiju priekšmeta tematiskais plāns: 
Eiropas ideja. Eiropas integrācijas vēsture. Eiropas Savienības izveide. Eiropas idejas aizsākumi. 
Eiropas Savienības pamatjēdzieni. Eiropas Savienības paplašināšanas posmi. Eiropas Savienības 
galvenie līgumi. 
Eiropas Savienības institūcijas, to kompetence un darbība. Eiropas Savienības galvenās 
institūcijas un aģentūras. Lēmumu pieņemšanas process un veidi 
Eiropas Savienības politikas. Eiropas pilsonība un sociālā politika. Kopējais tirgus un 4 brīvības. 
Eiropas Savienības lauksaimniecības politika. Eiropas Savienības monetārā politika un eiro. 
Kopējā ārēja un drošības politika. Eiropas drošības un aizsardzības politika.  
Eiropas Savienības kultūrpolitika. Eiropas Savienības atbalsts kultūrai. Mediju un audiovizuālā 
politika. Izglītības iespējas Eiropas ietvaros 



Eiropas Savienības tiesību pamati 
Eiropas Savienības attīstības aktualitātes. Līgums par Konstitūciju Eiropai. Eiropas Savienības 
izaicinājumi. 
Latvijas Republikas dalība Eiropas Savienībā 
Eiropas Savienības strukturālie fondi 
Eiropas Padome 
Latvijas integrācija Eiropas Savienībā: vēsture, pašreizējā situācija, perspektīvas. 
 

Literat ūra: 
Irina Angelova. Brīnumainā Eiropa : politiskās izglītības darba burtnīca Rīga: Nordik, 2010. 
Ivan T. Berend. From the Soviet bloc to the European Union : the economic and social 
transformation of Central and Eastern Europe since 1973 / . Cambridge, UK ; New 
York: Cambridge University Press, 2009 
Blūzma V., Buka A., Deksnis E. D., Jarinovska K., Jundzis T., Levits E. Eiropas tiesības. – Rīga: 
Juridiskā koledža, 2004. – 388 lpp. 
Dribins L. Etniskās un nacionālās minoritātes Eiropā. Vēsture un mūsdienas. – Rīga: Eiropas 
padomes informācijas birojs, 2004. – 272 lpp. 
Dunska M. Eiropas Savienības ekonomikas pamati. – Rīga: Rasa ABC, 2001. – 92 lpp. 
EU strategic challenges in the Baltic Sea region : proceedings of the conference, Riga, 
November 14, 2008 Valmiera,. Valmiera : Vidzemes Augstskola, 2009 
Eiropas Savienība un tiesiska valsts: Latvijas pieredze = European Union and the rule of law : 
experience of Latvia.  Rīga : Rīgas Juridiskā augstskola, 2009 
Eiropas Savienības tiesību īstenošana Latvijā. – Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2003. – 392 lpp.    
Eiropas Padome. 800 miljoni eiropiešu. – Rīga: Premo, 2001. – 116 lpp. 
Eiropas Savienības atbalsts kultūrai. Informatīvs palīgs projektu pieteicējiem un interesentiem: 
http://www.km.gov.lv /UI/main.asp?id=15655 
ES Eiropas Savinībā. Mazā enciklopēdija. Rīga 2003 
Eiropas Savienības struktūrfondi Latvijai. – Rīga: Latvijas Republikas Finanšu ministrija, 2004. 
– 24 lpp. 
A Community of cultures. The European Union and the arts. – Brussels: European Communities, 
2002. – 24 p. 
Janova K. Lēmumu pieņemšanas process ES. Latvijas iespējas, Rīga, 2003. 20. – 49. lpp. 
Juris Kanels Latvijas ceļš uz Eiropas Savienību : no vispārējā uz konkrēto  . Rīga : LU 
Akadēmiskais apgāds , 2009 
Diana Panke. Small states in the European Union : coping with structural disadvantages 
Farnham, Surrey, England ;Burlington, VT : Ashgate Pub. Co., 2010. 
Paul Taylor. The end of European integration : anti-Europeanism examined / . London ;New 
York : Routledge, 2008. 
 
Эйтон-Шенкер Д. Проблема прав человека и культурное разнообразие // 
http://www.un.org.russian/topics/humanrts/annivers/diversit.htm 
 
Interneta materiāli:  
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā: www.eiropainfo.lv 
Latvijas Republikas Ārlietu ministrija: www.am.gov.lv 
Eiropas Savienības informācijas aģentūra: www.latvija-eiropa.gov.lv 
Eiropas Savienības portāls: www.europa.eu.int 
Interneta meklēšanas sistēma par Eiropas Savienību: www.euroguide.org 
Saeimas Eiropas Savienības informācijas birojs: www.eiroinfo.lv 
Eiropas Savienības politikas portāls: www.euractiv.com 
Eiropas Savienības ziņu portāls: www.euobserver.com 
 



Baltijas Starptautiskā akadēmija  
Profesionālā bakalaura programma Kultūras vadība 

 
 

Kursa nosaukums: 
Virzieni 20.gs.mākslās 
 
Kursa autore: Nadežda Pazuhina, Dr. art. 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) - 2 kp (32 akad. stundas) 
 
Kurss paredzēts: otra līmeņa profesionālā bakalaura programma (B daļa)  
5. semestris, 3. kurss 
 
Pārbaudījuma veids: ieskaite ar atzīmi 
 
Studiju priekšmeta mērķis: paplašināt studentu priekšstatu par mākslinieciskajiem procesiem 
20.gs., parādot paralēles starp eksperimentiem un konceptuālajiem meklējumiem dažādās 
mākslas jomās – tēlotājmākslā, teātrī, kino, mūzikā, literatūrā.  
Apkopojot studentu iepriekšējās ziņāšanas, veidot strukturētu kopainu par paradigmālajām 
izmaiņām 20.gs. ideju vēstures kontekstā.  
 
Studiju priekšmeta uzdevumi:  

• aplūkot sinhronajā griezumā mākslinieciskos procesus dažādās mākslas jomās; 
• iepazīstināt studējošos ar dažādiem 20.gs. specifiku iezīmējošajiem kultūras tekstiem; 
• attīstīt studentu spēju argumentēti secināt par kopsakarībām un atšķirībām 20.gs. 

kultūrvēsturiskajā situācijā. 
 

Studiju priekšmeta saturs: 
Kurss sniedz apkopojošo un analītisko apskatu par mākslinieciskajiem procesiem 20.gs. Īpaša 
uzmanība tiek pievērsta konceptuālajiem „pagriezieniem” (turn), eksperimentiem un jaunu skolu 
veidošanās procesām  dažādās mākslas jomās. Kursa ietvaros mākslinieciskie procesi tiek 
aplūkoti 20.gs. ideju vēstures kontekstā.  
 
Kursa apguves rezultāti: 
Kursa apguves rezultātā studenti būs apguvuši: 
 
Zināšanas par 

•  eksperimentiem un jaunajām koncepcijām  dažādos mākslas jomās 20.gs.; 
• ievērojamām personībām 20.gs. intelektuālajā un radošajā jomā; 
• procesiem, kuri noteica 20.gs. kultūras telpas specifiku. 
 

Prasmes 
• pielietot analītiskās metodes, iepazīstoties ar dažāda veida tekstiem;  
• iemaņas argumentēti spriest par procesiem dažādās mākslās jomās; 
• patstāvīgi secināt par māksliniecisko un intelektuālo diskusiju mijiedarbību un 

savstarpējām ietekmēm.   
 

Kompetences 
• korekti formulēt savu viedokli, analizējot procesus dažādās mākslas jomās; 
• profesionāli orientēties 20. gs. kultūrvēsturiskajā situācijā; 



 
Nosacījumi kred ītpunktu ieguvei:  
1) aktīvā piedalīšanās semināros (vai rakstiskā atskaite par tiem); 
2) ieskaite – patstāvīgais rakstu darbs (argumentētā eseja). 
Semestra vērtējumu veido 50% - aktīvā līdzdalība semināros un semināru uzdevumu izpilde, 
50% - ieskaite.  
 
Tematiskais plāns 
 

 Tēma Nodarbības veids 
1. Ievads. 20.gs. hronoloģiskās robežas: kalendārais un 

kultūrvēsturiskais gadsimts. 
Lekcija 

2., 
3. 

Bell époque un decadance jēdzieni. Sabiedrība 19. un 20. gs. 
mijā. Procesi tēlotājmākslā, mūzikā, literatūrā un teātrī.   

Lekcija 

4., 
5. 

Eksperimenti 20.gs. sākuma avangardā. Progresa jēdziens un 
problēmas. „Tehnikas” problēma mākslas jomā. Utopiskais un 
pragmatiskais avangardā.   

Lekcija 

6. Eksperimenti mākslās – konteksts un ietekmes. 1. seminārs 
7. I pasaules kara bilance mākslā. “Zudusī paaudzes” 

mākslinieciskās izpausmes. Linguistic turn ietekme 
mākslinieciskajā domāšanā.  

Lekcija 

8. Psihoanalīze un māksla. Eksistenciālisma filozofija un 
absurda teātris. Kino kā mākslas jomas attīstība.   

Lekcija 

9. Diktatūras Eiropā un māksla. Māksla kā propagandas un 
protesta līdzeklis. 

Lekcija 

10. Starpkaru perioda mākslas pieredze. 2. seminārs 
11., 
12. 

Pēckara laiks: kultūrsociālais kontekts. Mākslas attīstība 
„Rietumos” un sociālistiskās nometnes valstīs. Re-education 
un socreālisma izpausmes mākslā. Kultūras kritikas problēma 
(critical theory).  

Lekcija 

13., 
14. 

Margināliju emancipācija kultūrā un mākslā. 1968. gadu 
protesti. Juvenilizācija. Jauniešu subkultūra: fenomena un 
teorētiskā konstrukta problēma. Kultūras pavērsiens (Cultural 
turn). Pop-kultūras (popular culture) jēdziens. Feminisms kā 
kultūrsociālais fenomens, tā ietekme dažādos mākslas veidos.  

Lekcija 

15. Teātra un kino attīstība 1970.-1980.gados. Muzikālā kultūra 
20.gs. 2. pusē. 

Lekcija 

16. „Mitolo ģēmas” un  „pavērsieni” 20.gs. mākslās.  3. seminārs  
 
Mācību literatūra 

Fride-Carrassat P. Mākslas enciklopēdija. Rīga, 2002. 
Lanerī-Dažāna N. Glezniecības enciklopēdija. Rīga, 2004-2005. 
 
Борев Ю. Б. Художественная культура ХХ века. М., 2007.  
Баженова Л.М., Некрасова Л.М. и др. Мировая художественная культура. ХХ век. Кино, 
театр, музыка. М., 2008. 

 
Obligāta teorētiskā litert ūra 

Gombrihs E. Mākslas vēsture. Rīga, 1997. (u.c.) 
Krause A.K. Glezniecības vēsture. No Renesanses līdz mūsdienām. Rīga, 2008. 
Teātra režija pasaulē. 1. daļa. R.,  2009. 
 



 
Bell J. Mirror of the World. A New History of Art. London, 2010.  
Foster H., Krauss R., Bois Y.-A. Art Since 1900: Modernism, Antimodernism and Postmodernism. 
London, 2004. 
The art of art history: a critical anthology / ed. Donald Preziosi. Oxford, 2009. 
 
Бовуар, де. С. Второй пол. М. 1997, / Введение. / Т.2. Гл.14. Независимая женщина. 
Гройс Б. Искусство утопии. М., 2003. 
Гройс Б. Комментарии к искусству. М., 2003. 
Краусс Р. Подлинность авангарда и другие модернистские мифы. М., 2003. 
Камю А. Шведские речи // http://lib.ru/INPROZ/KAMU/shwed.txt 
Лаку-Лабарт Ф. , Нанси Ж.-Л. Нацистский миф. СПб., 2002. / Строительство нацистского 
мифа.  
Слотердайк П. Критика цинического разума. М., 2009. / Дадаистская хаотология.  
 

Papildliteratūra  
Barts R. Camera lucida: Piezīmes par fotogrāfiju. R., 2006. 
Benjamins V. Iluminācijas. R., 2005. 
Gadamers H.-G. Skaistā aktualitāte: māksla kā spēle, simbols un svētki. R., 2002. 
Īgltons T. Marksisms un literatūras kritika. R., 2008. 
Matule Z. Performance Latvijā, 1963-2009/ Performance art in Latvia, 1963-2009. Rīga: 
Neputns, 2009. 
Sontāga S. Par fotogrāfiju. R., 2008.  
 
Belting H. Das Ende der Kunstgeschichte. Eine Revision nach zehn Jahren. München, 1995.  
Diederichsen D. Eigenblutdoping. Köln, 2008. 
Dunk, von der, H. Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts. München, 2004. 
Krauss R. Perpetual Inventory. Massachussetts, 2010 
Reichle I. Art in the age of technoscience: genetic engineering, robotics, and artificial life in 
contemporary art. Wien, NY: Springer, 2009. 
Tashjian D. A boatload of madmen: surrealism and the American avant-garde, 1920-1950. NY, 
1995. 
Ullrich W. Tiefer hängen. Über den Umgang mit der Kunst. Berlin, 2007. 
 
Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра. Т.2. Вторая половина ХХ века. 
М., 2010.  
Бобринская Е. Русский авангард: границы искусства. Очерки визуальности. М., 2006.  
Владимирова А.И, Франция на рубеже XIX и ХХ вв.: Литература, живопись, музыка, 
театр. М., 2004.  
Паперный В. Культура два. М., 2007. 
Сабина М. Д. Взаимодействие музыкального и драматического театров в ХХ в. М., 2003.  
Савчук В. Конверсия искусства. СПб., 2001. 
Смирнов И.П. Кризис современности. М., 2010.  
Турчин В.С. По лабиринтам авангарда. М., 1993. 
Фремптон К. Современная архитектура. Критический взгляд на историю развития. М., 
1990. 
Эсслин М. Театр абсурда. М., 2010.  
 
Periodiskie izdevumi 
Studija 
Māksla Plus 



Teātra Vēstnesis 
Mūzikas saule 
Художественный журнал // http://xz.gif.ru/ 
Неприкосновенный запас // http://magazines.russ.ru/nz/2011/2/ 
Киноведческие записки // http://www.kinozapiski.ru/ 
 
Interneta resursi 
http://www.kultura.lv/lv/ 
http://www.satori.lv. > bibliotēka 
http://www.rixc.lv 
http://www.culturelab.com 
http://www.guelman.ru 
 



Baltijas Starptautiskā akadēmija  
Profesionālā bakalaura programma Kultūras vadība 

 
Kursa nosaukums 
Latviešu literatūras problēmas I  
Studiju kursa autore:  Dr.philol., lektore Iveta Narodovskā 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP)  - 2 kp  (32 akad.stundas) 
Kurss paredzēts: otrā līmeņa profesionālā bakalaura  programma “Kultūras vadība” (B daļa) 
5. semestris, 3. kurss 
Pārbaudījuma veids :  ieskaite 
Studiju priekšmeta mērķis:  veicināt studējošo izpratni par 19.gs. beigu un 20.gs. pirmās puses 
latviešu literāro porcesu. 
  
 Studiju priekšmeta uzdevumi:  
� iepazīstināt ar nozīmīgākajiem 19.gs. beigu un 20.gs. pirmās puses latviešu literatūras 

virzieniem, 
� radīt priekšstatu par konkrētā literatūras virziena darbu estētisko programmu, 
� veicināt zināšanu apguvi par latviešu literatūras klasiku, 
� radīt izpratni par konkrētā literārā darba mākslinieciskajām kvalitātēm, 
� nodrošināt iespējas apgūt prasmi orientēties latviešu klasiskās literatūras tekstu un 

māksliniecisko virzienu daudzveidībā, „lasīt” dai ļtekstus un adekvāti tos interpretēt, 
� attīstīt prasmi analizēt atsevišķas latviešu literatūras vēstures parādības Krievijas un 

Rietumeiropas literāro procesu kontekstā,  
� izkopt kritisko un dialoģisko domāšanu. 
� pilnveidot racionālas un patstāvīgas domāšanas prasmes loģiski spriest un secināt, 

argumentēti aizstāvēt savu pozīciju. 
 
   
 
Studiju priekšmeta saturs: Latviešu literatūras attīstības īpatnības Krievijas un Rietumeiropas 
literāro procesu kontekstā. Latviešu romantisms Rietumeiropas romantiskās literatūras 
kontekstā ( Jānis Poruks, Aspazija). Latviešu reālisma literatūra (R.Blaumanis, E.Birznieks-
Upītis).  Krievu literatūras „Sudraba laikmets” un latviešu 20. gs. sākuma modernisti. Latviešu 
modernisma literatūra (simbolisms, ekspresionisms, imažinisms u.c. strāvojumi). Sociālistiskā 
reālisma literatūra Latvijā. 20. gs. 60.-70. gadu literatūra.    
 
Kursa apguves rezultāti: 
Kursa apguves rezultātā studenti būs apguvuši: 
 
Kursa apguves rezultāti: 
Kursa apguves rezultātā studenti būs apguvuši: 
� 19.gs. beigu un 20.gs. pirmās puses latviešu literatūras virzieniem un tendencēm 

Krievijas un Rietumeiropas literāro procesu kontekstā; 
�  par konkrēta daiļteksta  mākslinieciskajām kvalitātēm; 
� par faktoriem, kas ietekmē literāro procesu; 

 
Prasmes 
� izmantot literatūras teorijas jēdzienisko aparātu.  
� analizēt un interpretēt daiļtekstus, saskatīt paralēles ar citiem kultūrtekstiem, 
� analizēt latviešu literatūras parādības Krievijas un Rietumeiropas literatūras kontekstā. 

 
 



Kompetences 
� Kritiski analizēt teorētisko literatūru, lai adekvāti vērtētu literārā procesa  parādības 
� Pielietot daiļteksta analīzes un interpretācijas  metodes. 

 
 
Nosacījumi kred ītpunktu ieguvei: 
� Visu nodarbību apmeklēšana un aktīva līdzdalība tajās 
� Piedalīšanās semināros   
� Analītiska rakstu darba iesniegšana 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (izvērtējuma nosacījumi) 

30 % semestra darba vērtējums: apmeklēt lekcijas, uzstāties semināros par visiem galvenajiem 
tematiem; patstāvīgi studēt kursā paredzēto literatūru un veidot konspektus;  
35% aktīva līdzdalība semināros un lekcijās;  
35% eksāmens.  

 
Studiju priekšmeta tematiskais plāns 
Nr. 
p. k. 

Plāns Lekcija Seminārs 

13.  Ievadlekcija. Latviešu literatūras attīstības īpatnības 
krievu un Rietumeiropas literāro procesu kontekstā.  

2  

14.  Latviešu romantisms Rietumeiropas romantiskās 
literatūras kontekstā. Jānis Poruks. Aspazija. 

2 2 

15.  Latviešu reālisma literatūra. Brāļi kaudzītes. Rūdolfs 
Blaumanis.   

2  

16.  Latviešu reālisma literatūra. E. Birznieka-Upīša „Pelēkā 
akmens stāsti”. 

2 2 

17.  Krievu literatūras „Sudraba laikmets” un latviešu 20. gs. 
sākuma modernisti.  

2  

18.  Latviešu modernisma literatūra (simbolisms). Jāņa Raiņa 
luga „Uguns un nakts”. 

2   

19.  Latviešu modernisma literatūra. A. Čaka dzeja. 2 2 
20.  Sociālistiskais reālisms latviešu literatūrā. Jānis 

Sudrabkalns.  
2  

21.  20. gs. 60.-70. gadu latviešu literatūra.   4 2 
22.  Analītisko darbu prezentācijas.  4 

 Kopā: 20  12 
 
Seminūru (praktisko nodarb ību) tēmas un uzdevumi 

Jāņa Poruka „P ērļu zvejnieka”(1895) analīze. 
 
Rekomendējamā teorētiskā literatūra: Zenta Mauriņa. Jānis Poruks un romantisms. Eseja // 
Kultūras saknes. Raksti piecpadsmit sējumos. VII sējums. – Rīga: Daugava”, 2003, 155-291 
lpp. 
 
Senie simboli E. Birznieka-Upīša „Pelēkā akmens stāstos”: „Ilze”, „Smēde”,”Šūpotnes”, 

„Andžēni”, „Tr īnes Kārlēns”, „Zem ābeles”. Tekstu analīze. 
 
Rekomendējamā teorētiskā literatūra: Iveta Narodovska. Senie simboli E. Birznieka-Upīša 
“Pelēkā akmens stāstos” // ANTIQUITAS VIVA. STUDIA CLASSICA. LU ZR 645. 
sējums. – Rīga: LU 2001. – 67-75 lpp.  



 
Čaks futūrisma, ekspresionisma un imažinisma spogulī. Dzejoļu krājuma „Sirds uz trotuāra”  

(1928) analīze. 
Rekomendējamā teorētiskā literatūra:  Silvija Radzobe. Čaks futūrisma, ekspresionisma, 
imažinisma spogulī // ALEKSANDRA ČAKA GADAGRĀMATA. – Rīga: „Pils”, 2002, 
32.-40. lpp. 
 
O.Vācieša dzejas analīze („Elpa”, 1966), „Antracīts” , 1978). I.Ziedoņa poētisko darbu 

analīze („Motocikls”, 1965, „Epifānijas”, 1971, 1974, „Caurvējš”, 1975).  
Rekomendējamā teorētiskā literatūra:  Fakti. Komentāri. Viedokļi // Imants Ziedonis. Raksti 
12 sējumos. 2. sējums. – Rīga: Nordik, 1995, 414.-488. lpp.; 3. sējums. – 308.-367.lpp.; 7. 
sējums -  Rīga: Nordik, 1997, 300.-374. lpp.; 11. sējums. - Rīga: Nordik, 2000, 383.-458. lpp. 

 
Eksamenācijas (pārbaudījuma) jautājumi:  
Latviešu literatūras attīstības īpatnības Krievijas un Rietumeiropas  literāro procesu kontekstā. 
Latviešu romantisma literatūra (.J.Poruks, Aspazija). Vācu romantisma ietekme.  
Latviešu reālisma literatūra (brāļi Kaudzītes, Rūdolfs Blaumanis). 
Latviešu modernisma literatūra. Simbolisms (J.Rainis). 
Latviešu modernisma literatūra. Futūrisms. Imažinisms. Ekspresionims (A.Čaks). 
Latviešu sociālistiskā reālisma literatūra (J.Sudrabkalns). 
20. gs. 60.-70. gadu latviešu literatūra (O.Vācietis,  I.Ziedonis). 
 
Mācību literatūra: 
Jānis Poruks „Pērļu zvejnieks”. 
Aspazija „Sarkanās puķes”. 
Brāļi Kaudzītes „Mērnieku laiki”. 
Rūdolfs Blaumanis. Noveles. 
E. Birznieks-Upītis „Pelēkā akmens stāsti”. 
Jānis Rainis „Uguns un nakts”.  
Aleksands Čaks „Sirds uz trotuāra”. 
Jānis Sudrabkalns „Brāļu saimē. 
Imants Ziedonis „Motocikls”. 
Ojāra Vācietis „Elpa” 
 
Obligāta teorētiskā literatūra: 
Guntis Berelis. Latviešu literatūras vēsture. – Rīga: apgāds “Zvaigzne ABC”, 1999 
Janīna Kursīte. Dzejas vārdnīca. – Rīga: Zinātne, 2002. – 487 lpp. 
Latviešu literatūras vēsture. / Red. L. Bērziņš. 2. sēj., 6. sēj. – Rīga: Literatūra, 1935, 1937 
Latviešu literatūras vēsture. – R., 1988-2001. – 1.-3. sēj. 
Spoģe L., Vāvere V. Latviešu modernisma aizsākumi un krievu literatūras „sudraba laikmets”. – 

Rīga: Zinātne, 2002. – 284 lpp. 
Tabūns B. Modernisma virzieni latviesu literatūrā. – Rīga:Zinātne, 2003.-184.lpp. 
Concepts of Modern Art. – London, 1994 
Modernism. – Harmonds Worth, England, 1991 
Ekmanis R. Latvian Literature under the Soviets. 1940 – 1975. – Belmont, Mass, 1978 

Papildliteratūra: 
 Zenta Mauriņa. Jānis Poruks un romantisms. Eseja // Kultūras saknes. Raksti piecpadsmit 

sējumos. VII sējums. – Rīga: Daugava”, 2003, 155-291 lpp. 
Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. – СПб.: Азбука классика, 2001. – 512 с. 



Iveta Narodovska. Senie simboli E. Birznieka-Upīša “Pelēkā akmens stāstos” // 
ANTIQUITAS VIVA. STUDIA CLASSICA. LU ZR 645. sējums. – Rīga: LU 2001. – 
67-75 lpp.  

Rudzītis J. Ievadvārds // Andrejs Pumpurs. Lāčplēsis. Latvju tautas varonis. Tautas eposs. – 
Rīga: Zinātne, 7.-139. lpp. 

Ивета Народовска. «Жизнь стала мелкой…» (Александр Чак по-русски) // 
PHILOLGIA: Рижский филологический сборник - 4: Миф, фольклор, литература, 
быт. – Рига, ЛУ, 2002, С. 188 – 192 

Iveta Narodovska. “Стёрты грани…»: emaljas un kamejas // ALEKSANDRA ČAKA 
GADAGRĀMATA. – Rīga: „Pils”, 2002, 109.-119. lpp. 

Silvija Radzobe. Čaks futūrisma, ekspresionisma, imažinisma spogulī // ALEKSANDRA 
ČAKA GADAGRĀMATA. – Rīga: „Pils”, 2002, 32.-40. lpp. 

Čaks A. Kamdēļ mēs esam huligāni un pesimisti? // Čaks A. Kopoti raksti. R., 1994. – 3. sēj. 
246. lpp. 

Čaks A. Mana pirmā sastapšanās ar Majakovski // Čaks A. Kopoti raksti. R., 1994. – 3. sēj. – 
271., 272. lpp. 

Fakti. Komentāri. Viedokļi // Imants Ziedonis. Raksti 12 sējumos. 2. sējums. – Rīga: Nordik, 
1995, 414.-488. lpp.; 3. sējums. – 308.-367.lpp.; 7. sējums -  Rīga: Nordik, 1997, 300.-
374. lpp.; 11. sējums. - Rīga: Nordik, 2000, 383.-458. lpp. 

 
Periodiskie izdevumi: 
Žurnāls „Karogs” 
 
Interneta avoti: 
www.literature.lv 
 

 
 



Baltijas Starptautiskā akadēmija  
Profesionālā bakalaura programma Kultūras vadība 

 
Kursa nosaukums 
Latviešu literatūras problēmas II  
Kursa autors: dr.phil. Iveta Narodovska 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP)  - 2 kp  (32 akad.stundas) 
Kurss paredzēts: otrā līmeņa profesionālā bakalaura  programma “Kultūras vadība” (B daļa) 
6. semestris, 3. kurss 
Pārbaudījuma veids :  eksāmens 
Studiju priekšmeta mērķis:  veicināt studējošo izpratni par mūsdienu latviešu literatūras 
tendencēm un virzieniem.  
  
 Studiju priekšmeta uzdevumi:  
� iepazīstināt ar mūsdienu latviešu literatūras aktuālākiejiem virzieniem un tendencēm, 
� radīt priekšstatu par konkrētā literatūras virziena darbu estētisko programmu, 
� veicināt zināšanu apguvi par mūsdienu latviešu literatūras aktualitātēm, 
� radīt izpratni par konkrētā literārā darba mākslinieciskajām kvalitātēm, 
� nodrošināt iespējas apgūt prasmi orientēties mūsdienu latviešu literatūras tekstu un 

māksliniecisko virzienu daudzveidībā, „lasīt” tekstus un adekvāti tos interpretēt, 
� attīstīt prasmi analizēt atsevišķas latviešu literatūras parādības Krievijas, Rietumeiropas 

un pasaules literāro procesu kontekstā,  
� izkopt kritisko un dialoģisko domāšanu. 
� pilnveidot racionālas un patstāvīgas domāšanas prasmes loģiski spriest un secināt, 

argumentēti aizstāvēt savu pozīciju. 
 
   
 
Studiju priekšmeta saturs: Postmūsdienu kultūrvēsturiskā situācija. Jaunākās latviešu 
literatūras tendences. Jaunākie virzieni latviešu literatūrā: postmodernisms, postreālisms, 
neomodernisms. Postmodernā latviešu literatūra (G.Berelis, A.Ozoliņš). Artistiskā proza 
(G.Repše, J.Einfelds). Postreālistiskā proza (G.Repše, N.Ikstena, A.Neiburga, P.Bankovskis). 
Neomodernisma literatūra (P.Bankovskis).Jaunākā latviešu dzeja. Mūsdienu latviešu literatūras 
aktualitātes. 
 Kursa apguves rezultāti: 
Kursa apguves rezultātā studenti būs apguvuši: 
 
Zināšanas par 
� mūsdienu latviešu literatūras jaunākajiem virzieniem un tendencēm Krievijas, 

Rietumeiropasun pasaules literāro procesu kontekstā; 
�  par konkrēta daiļteksta  mākslinieciskajām kvalitātēm; 
� par faktoriem, kas ietekmē mūsdienu literāro procesu; 

 
Prasmes 
� izmantot literatūras teorijas jēdzienisko aparātu.  
� analizēt un interpretēt mūsdienu literatūras daiļtekstus, saskatīt paralēles ar citiem 

kultūrtekstiem, 
� analizēt latviešu literatūras parādības Krievijas, Rietumeiropas un pasaules literatūras 

kontekstā. 
 

 
 



 
Kompetences 
� Kritiski analizēt teorētisko literatūru, lai adekvāti vērtētu mūsdienu literārā procesa  

parādības 
� Pielietot daiļteksta analīzes un interpretācijas  metodes. 

 
 
Nosacījumi kred ītpunktu ieguvei: 
� Visu nodarbību apmeklēšana un aktīva līdzdalība tajās 
� Piedalīšanās semināros   
� Analītiska rakstu darba iesniegšana 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (izvērtējuma nosacījumi) 

30 % semestra darba vērtējums: apmeklēt lekcijas, uzstāties semināros par visiem galvenajiem 
tematiem; patstāvīgi studēt kursā paredzēto literatūru un veidot konspektus;  
35% aktīva līdzdalība semināros un lekcijās;  
35% eksāmens.  

 
Studiju priekšmeta tematiskais plāns 
Nr. 
p. k. 

Plāns Lekcija Seminārs 

1. Mūsdienu kultūrvēsturiskā situācija Latvijā. Jaunākās 
latviešu literatūras tendences. Jaunākie virzieni latviešu 
literatūrā. 

2  

2. Postmodernisms latviešu literatūrā. Guntis Berelis. Aivars 
Ozoliņš. 

2  

3. Postmodernisms latviešu literatūrā. Artistiskā proza. Jānis 
Einfelds. 

2  

4. Postmodernisms latviešu literatūrā. Artistiskā proza. 
Gundega Repše. 

4 2 

5. Postreālisms latviešu literatūrā. Gundega Repše. Nora 
Ikstena. Andra Neiburga. Pauls Bankovskis. 

4 4 

6. Neomodernisms latviešu literatūrā. Pauls Bankovskis. 2   
7. Mūsdienu latviešu dzeja. 2 2 
8. Mūsdienu latviešu literatūras aktualitātes. 2  
9. Analītisko darbu prezentācija.     4 

 Kopā: 20 12 
 

 
 

Mācību literatūra: 
Guntis Berelis. Mitomānija. Stāsti. - Rīga: Liesma, 1989  
Aivars Ozoliņš. Dukts. Proza. – Rīga: Liesma, 1991 
Gundega Repše. Ēnu apokrifs. Romāns. – Rīga: a/s Preses nams, 1996  
Gundega Repše. Sarkans. – R.: a/s „Preses nams” apgāds, 1998 
Jānis Einfelds. Veči. Romāns. - Rīga: izdevniecība “Pētergailis”, 1999 
Gundega Repše. Ēnu apokrifs. Romāns. – Rīga: „Preses nams”, 1996 
Gundega Repše. Īkstīte. Romāns. – Rīga: izdevniecība “Pētergailis”, 2000 
Nora Ikstena. Jaunavas mācība. – Rīga: apgāds „Atēna”, 2001 
Pauls Bankovskis. «СЕКРЕТЫ». – Rīga: apgāds „Valters un Rapa”, 2003 
Pauls Bankovskis. „Eiroremons”. – Rīga: apgāds „Valters un Rapa”, 2005 



 
Obligāta teorētiskā literatūra: 
Guntis Berelis. Latviešu literatūras vēsture. – Rīga: apgāds “Zvaigzne ABC”, 1999 
Guntis Berelis. Neēd šo ābolu. Tas ir mākslas darbs. / Postmodernisms un latviešu literatūra. - 
Apgāds “Atēna”, 2001 
Ausma Cimdiņa. Teksts un klātbūtne. – Rīga: Jumava, 2000 
Versija par… Latviešu literatūra 2000 – 2006. – R., Valters un Rapa, 2007    
Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика.- Мщсква, 1989 
Липовецкий М. Русский постмодернизм. – Екатеринбург, 1997. 
Niall L. Postmodern Literary Theory. – Cornwall, 1997 

 

Papildliteratūra: 
Iveta Narodovska. Gundega Repše – Īkstītei pa pēdām // Feministica Lettica 3 – 2003. – Rīga: 
LU, 2003. – 200. – 206. lpp. 
Iveta Narodovska. Vārds kā kods postmodernā tekstā // VĀRDS UN TĀ PĒTĪŠANAS 
ASPEKTI. Rakstu krājums 7. – Liepāja, 2003. - 365.-370. lpp. 
Iveta Narodovska. G. Repšes „Karmīns” (romāns „Sarkans”) kā S. Botičelli „Primavera” 
interpretācija // Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. Rakstu krājums 8. – Liepāja. 
Народовска И. Сопоставительный аспект изучения новейшей русской и латышской 
литератур. // Взаимодействие языков и культур: Русский язык в культурно-
коммуникативном пространстве новой Европы. Сборник научных статей. Выпуск 1. Рига: 
БРИ, 2005, С. 280-287 

Постмодернизм. Энциклопедия. – Москва: Интерпрессервис; Книжный Дом, 2001 
Современное зарубежное литературоведение (Страны Западной Европы и США): 
Концепции, школы, термины: Энциклопедический справочник. – Москва, 1996 
Encyclopaedia of Contemporary Literary Theory. Approaches, Scholars, Terms. Edited by Irena 
R. Makaryk. – University of Toronto Press, 1993  

 
Periodiskie izdevumi: 
Žurnāls „Karogs” 
 
Interneta avoti: 
www.literature.lv 

www.satori.lv 

www.orbita.lv 

 



Baltijas Starptautiskā akadēmija  
Profesionālā bakalaura programma Kultūras vadība 

 
Kursa nosaukums:  
Mārketings 
Kursa autors:  
Dr. oec., Boriss Hejmanis, asoc. prof. 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP)  - 4 kp  (64 akad.stundu 30% praktiskas 
nodarbības un semināri) 
Kurss paredzēts: otra līmeņa profesionālā bakalaura  programma „Kultūras vadība” (B daļa) 
6. semestris, 3. kurss  
 
Studiju priekšmeta mērķis: sniegt zināšanas un veidot izpratni par mārketinga būtību, 
apgūt prasmes mārketinga instrumentu pielietošanā 
  
Studiju priekšmeta uzdevumi:  

• veicināt zināšanu apguvi par mārketingu kā uzņēmuma vadības 
• funkciju un biznesa filozofiju; 
• radīt iespējas apgūt mārketinga instrumentus un to pielietošanas iespējas; 
• radīt izpratni par mārketinga stratēģijām  un mārketinga plāna veidošanu; 
• radīt izpratni par tirgzinības jēdzieniem un kultūras tirgus būtību; 
• attīstīt prasmi veikt mārketinga pētījumus; 
• veidot priekšstatu par kultūras produkta būtību; 
• nodrošināt iespējas apgūt prasmi kultūras projekta organizēšanā un stimulēšanā,  strādāt 

reklāmas kampaņā, izstrādāt mārketinga darba programmu un mārketinga plānu. 
 

Pārbaudījuma veids: eksāmens 
 

Studiju priekšmeta saturs:  
Mārketinga teorijas pamatjautājumi, mārketinga būtība un rašanās cēloņi. Galvenā uzmanība 
veltīta mārketinga kompleksam, tā instrumentiem. Produkta jēdziens produktu  politika, zīmola 
veidošana, cenu un sadales sistēmas veidošana, uzņēmuma mārketinga komunikāciju 
politikas izstrāde. Mārketinga stratēģijas, mārketinga vide, tās veidošanas  faktori, 
globalizācijas procesu ietekme, attīstības tendences. Prece, pakalpojumus un kultūras produkts  
Kultūrmārketinga būtība uz klientu orientētā piedāvājumā 

 
Rezultāti: 
Kursa apguves rezultātā studenti būs apguvuši: 

 
Zināšanas par 
� marketinga būtību, koncepcijām, tirgzinības veidiem; 
� kultūras tirgus būtību; 
� tirgus izpētes metožu izmantošanu; 

 
Prasmes 
� lietot mārketinga terminoloģiju, 
� plānot mārketinga aktivitātes, 
� izprot mārketinga vides faktoru ietekmi, 
� strādāt reklāmas kampaņā, 
� izstrādāt mārketinga darba programmu un mārketinga plānu; 



 
Kompetences 
� sekot projekta vides izmaiņām projekta laikā un sistemātiski izstrādāt mārketinga plānus;  
� izstrādāt mārketinga pasākumus projekta plānos. 

 
Kursa plāns: 
Ievads tirgzinībās (4 st.) – izmantotāju un patēriņa tirgus, patērētāja un pircēja tirgū, rīcību 

ietekmējošie afktori, tirgus potenciāls un ietilpība, tiešais un daudzlīmeņu mārketings 
kulturoloģijā.  

Mērķa tirgus (6 st.) – mārketinga mix komponenti, tirgus virzieni, darbība un noteicošais lauks, 
mērķa tirgus analīze. Tirgus segmentēšana. Patērētāju un pircēju rīcība tirgū 

Mārketinga pētījumi (6 st.) – mārketinga pētījumu uzdevumi, pētījuma etapi un informācijas 
analīze, tirgus segmentācija kultūras sfērā, tirgus mārketinga paņēmieni, segmentācijas 
kritēriji un novērtējums, segmentācijas secība. 

Prece, pakalpojumus un kultūras produkts (6 st.) – preces, pakalpojumu un kultūras produkta 
plānošanas ietekmējošie faktori; preces, pakalpojumu un kultūras produkta dzīves cikls; 
preces, pakalpojumu un kultūras produkta vadīšanas stratēģija, preces, pakalpojumu un 
kultūras produkta kvalitāte; preces, pakalpojumu un kultūras produkta politika; preces, 
pakalpojumu un kultūras produkta preču zīme un preču marka; zīmuls kulturas un mākslas 
jomā; jauna produkta izstrāde. 

Cenas un cenu veidošanās (6 st.) cenas veidošanās ietekmējošie faktori, cenu veidošanās procesa 
shēma kulturoloģijā, cenu veidošanās noteikšanas mērķi, uzdevumi un metodes, cenu 
veidošanās stratēģuja, kunjuktūra kultūras tirgū. 

Preces un kultūras produkta virzīšana tirgū (4 st.) – Noiets, noieta intensitāte, noieta kanāli, 
starpnieki, noieta kanālu noteicošie faktori, noieta kontrole, preces un kultūras produkta 
virzīšanas programma, noieta stimulēšana un reklāma. 

Mārketinga plāns (6 st.) – mārketinga plānošana, plānošanas principi un plāna struktūra, 
mārketinga plāna mērķi un stratēģija, darba programma, budžets, peļņa un zaudējumi, 
realizācijas kontrole. 

 
Ieteicamā literatūra: 

Blythe J. Mārketings : rokasgrāmata. R., 2004. 
Bown-Wilson D. Marketing, management and motivation. London, 2002.. 
Briģe A. Lietišķais mārketings. R., 2003. 
Diggle K. Arts Marketing. London, 1994. 
Kotlers F. Mārketinga pamati. – R.: Jumava, 2006. - 647 lpp. 
Kotlers F. Mārketings no A līdz Z : 80 koncepcijas, kas jāzina katram vadītājam . - Rīga : 

Jumava, 2007. - 205.lpp. 
Kultur-und Kunstmarketing: ein Arbeitsbuch. Wien. 1999. 
Niedrītis J. Mārketings. R., 2005. gada 4. augusts Praude V. Mārketings: mācibu grāmata. R., 

2004. 
Olinss V. V. Par zīmolu : tulk. no angļu val.  Rīga : Neputns, 2005. - 279 lpp.  
Praude V. Mārketinga komunikācijas : teorija un prakse /Valērijs Praude, Jeļena Šalkovska 

sēj. - Rīga : Vaidelote, 2006. – 453 lpp. 
Sterrett. P. Marketing ideas for the small business. Charlford, 2001. 
Желтякова И., Маховикова Г., Пузыня Н. Цены и ценообразование. СПб., ПИТЕР, 

2001. 
Мачаго Рикардо. Маркетинг для малых предприятий. СПб., ПИТЕР, 1998. 
Мокшанцев Р.И. Психология рекламы. М., ИНФРА-Н, 2001. 
Postma P.Новая эра маркетинга: будущее маркетинга в век новых технологий. СПб., 

2002. 



Baltijas Starptautiskā akadēmija  
Profesionālā bakalaura programma Kultūras vadība 

 
 
Kursa nosaukums 
Kultūras projektu finansējums un vadība  
 
Studiju kursa autors dr.oek., asoc.prof. p.i. Boriss Heimanis 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP)  - 3 kp  (48 akad.stundas,40% praktiskas 
nodarbības ) 
 
Kurss paredzēts: otrā līmeņa profesionālā bakalaura  programma “Kultūras vadība” (B daļa) 
7. semestris, 4. kurss 
 
Pārbaudījuma veids :  projekta aizstāvēšana (eksāmens) 
 
Studiju priekšmeta mērķis: sniegt zināšanas par projekta finansēšanas jautājumiem, budžeta 
veidošanu, sniegt informāciju par projektu finansēšanas iespējām Latvijā, Eiropā un pasaulē, kā 
arī praktiski sastādīt un aprēķināt projekta budžetu. 
 
 Studiju kursa uzdevumi: 

• Veicināt zināšanu apguvi par projekta finansējuma principiem 
• Veidot izpratni par projekta finanšu vadības pamatnostādnēm  
• Veicināt studējošo prasmju attīstību pārzināt projektu finansējumu avotus  
• Iemācīt analizēt un novērtēt projektu finansiālos un ekonomiskos rādītājus, kā arī 

izstrādāt projekta budžetu.  
 
Studiju priekšmeta saturs: Projekta finansējums un grāmatvedības uzskaites organizēšana. 
Projekta budžeta sastāvdaļas un saistība ar projekta aktivitātēm. Projekta budžeta veidošana un 
izmaksu definēšana Projekta budžeta plānošana, ienākumu un izdevumu novērtējums. Darba 
grafiks un resursu sadalījums Projekta attiecināmās izmaksas. Personāla izmaksas. Nodokļu 
aprēķini. Pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra iegādes noteikumi un uzskaite. Skatījumi un 
atskaišu formas. Līdzfinansējuma noteikšana projektos. Sponsorēšana un darbs ar fondiem. 
Projekta ekonomiskās efektivitātes aprēķina metodes. Projekta finanšu vadība. Projektu 
finansēšanas iespējas Latvijā, Eiropā, pasaulē.  
 
Kursa apguves rezultāti: 
Kursa apguves rezultātā studenti būs apguvuši: 
 
Zināšanas par 
Projekta finansēšanas pamatprincipiem.  
Projekta budžeta veidošanu un izmaksu definēšanu 
Publisko iepirkumu noteikumiem 
Projekta ekonomiskās efektivitātes aprēķina metodēm 
 
Prasmes 

• Sastādīt projekta budžetu 
• Noteikt projekta attiecināmās  izmaksas 
• Sastādīt projekta finansu plānu 
• Sastādīt projekta izmaksu plānu  
• Sastādīt projekta finansu atskaiti 



 
 
Kompetences 
 

• Aprēķināt projekta vadīšanas izmaksas un investīcijām nepieciešamos līdzekļus 
• Optimizēt projektam nepieciešamos resursus  
• Sastādīt projekta personāla resursu un materiālo resursu plānu 
• Veikt projekta finansiālo analīzi, nosakot iespējamos ieguvumus vai zaudējumus no tā. Dot 

projekta alternatīvu izvērtējumu 
 
Kursa anotācija 
Studiju kursa mērķis ir apgūt projektu finanšu vadības pamatnostādnes, lai varētu 
sekmīgi darboties projektu izstrādē, pārzināt projektu finansējumu avotus, prast 
analizēt un novērtēt projektu finansiālos un ekonomiskos rādītājus, kā arī izstrādāt 
projekta budžetu. Studenti papildus apgūst prasmes ES Struktūrfondu projektu 
pārskatu un atskaišu aizpildīšanā. 
 
Nosacījumi kred ītpunktu ieguvei: 
� Visu nodarbību apmeklēšana un aktīva līdzdalība tajās 
� Piedalīšanas praktiskajās nodarbības 
� Projekta budžeta izveide 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai (izvērt ējuma nosacījumi) 
30 % semestra darba vērtējums: apmeklēt lekcijas, patstāvīgais darbs ar papildu literatūru un 
dokumentiem; 
35% aktīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās, starpposmu darbu izpilde,  
35% patstāvīga projekta finansu daļas izstrāde, projekta aizstavēšana. 
 
Studiju priekšmeta tematiskais plāns 
 
Projekta finansējuma avoti. 
 Finanšu fondu vadības institucionālā struktūra, maksājumu veidi un termini. 
Projekta izdevumu un ieguvumu analīze. 
Budžets. Projekta budžeta veidošana un izmaksu definēšana. 
 Budžeta līniju ierobežojumi, nodokļi. 
Projekta budžeta plānošana, ienākumu un izdevumu novērtējums, resursu sadalījums. 
Projekta attiecināmās izmaksas. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas Eiropas projektos. 
Projekta finanšu plūsmas plānošana un kontrole. Naudas plūsmas sastādīšana 
 Pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra iegādes noteikumi un uzskaite. Personāla izmaksas 
Projekta finansiāli ekonomiskie efektivitātes rādītāji. Finanšu riski projektos.  
 Projekta finansējums un grāmatvedības uzskaites organizēšana. Projekta finanšu pārskati un 
atskaites 
 
 
Mācību literatūra  
Gatti S. Project Finance in Theory and Practice: Designing, Structuring, and 
Financing Private and Public Projects, Elsiever, 2008. 
Йескомб Э.Р. Принципы проектного финансирования. М., 2008. 
Džouns R. Projektu vadības pamati. R., 2008. 
Uzulāns J. Projektu vadība. R., 2004. 
Vadības grāmatvedība. 1.daļa Izmaksu uzskaite un pašizmaksas kalkulācija. Rīga, 2001. 
 



Papildliteratūra 
Vinter G., Price G. Project Finance: a Legal Gide, Sweet&Maxwell Limited, 2006. 
Project Management Body of Knowledge, Fourth Edition, Association for Project Management, 
Edited by Miles Dixon, 2004. 
Yescombe E.R. Principles of Project Finance, Yescombe Consulting Ltd., 2002. - 
http://books.google.com Tan W. Principles of Project and Infrastructure Finance, 
Taylor&Francis, 2007. -http://books.google.com 
ES Struktūrfondi - http://www.esfondi.lv 
Uzulāns, J. Projektu vadīšana mūsdienu apstākļos. Microsoft Office Project. Rīga, 2007. 
 
Ieteicamā periodika 
1. Žurnāls "Kapitāls" 
2. Žurnāls "Latvijas Ekonomists" 
3. Laikraksts "Dienas Bizness" 
4. Žurnāls "Grāmatvedība un Ekonomika" 



Baltijas Starptautiskā akadēmija  
Profesionālā bakalaura programma Kultūras vadība 

 
 
Kursa nosaukums 
Masu komunikācijas teorija un prakse 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP)  - 2 kp  (32 akad.stundu) 
Kursa autore: Marina Gunare, dr. polit. sc., asoc.prof. p.i.  
 
Kurss paredzēts: otrā līmeņa profesionālā bakalaura  programma “Kultūras vadība” (B daļa) 
5. semestris, 3. kurss 

Pārbaudījuma veids : ieskaite ar atzīmi 

Studiju priekšmeta mērķis:  iemācīt studentus strādāt ar masu informācijas līdzekļiem, lai 
informētu auditoriju un virzītu plānoto kultūras projektu. 
 
  

 Studiju priekšmeta uzdevumi:  
� Sniegt priekšstatu par masu informācijas līdzekļu funkcijām 
� Iemācīt izprast specifiku darba procesam ar žurnālistiem. 
� Sniegt informāciju par dažādām metodēm, meklējot jaunas idejas  
� Iemācīt kā rakstīt materiālus masu informācijas līdzekļiem 
� Attīstīt prasmi analizēt PSL  
� Izkopt kritisko un dialoģisko domāšanu. 
� Pilnveidot racionālas un patstāvīgas domāšanas prasmes loģiski spriest un secināt, 

argumentēti aizstāvēt savu pozīciju. 
 
Studiju priekšmeta saturs:  
Masu komunikācijas loma mūsdienu pasaulē. Masu informācijas līdzekļu nozīmīgums un loma  
kultūras projektu realizācijas procesā.  Darbs ar žurnālistiem. Tekstu izstrāde masu informācijas 
līdzekļiem. Žurnālistu pasākumu tipoloģija. Pasākumu organizācija žurnālistiem  
 
Kursa apguves rezultāti: 
Kursa apguves rezultātā studenti būs apguvuši: 
 
Zināšanas par 

� Masu komunikācijas specifiku. 
� Speciālu pasākumu žurnālistiem organizācijas īpatnībām.  
� Darbu ar mērķauditoriju. 
� Tekstu specifiku. 

 
Prasmes 

� Prasme izmantot masu komunikācijas teoriju praktiskā darbībā. 
� Prasme analizēt mērķauditorijas vajadzības un attiecīgi piedāvāt tai  atbilstošos. 

pasākumus. 
� Prasme izmantot  mērķu izvirzīšana principus.  

 
Kompetences 

Kritiski analizēt jaunāko teorētisko literatūru, lai adekvāti varētu vērtēt mūsdienu 
kultūras parādības. 



Pielietot pētnieciskās  un analītiskās metodes aktuālu kultūras fenomenu (parādību)  
interpretācijā un vērtējumā. 

Īstenot kultūras  projektus, kultūras formas un valodas potenciālu.  
Veidot kultūrvidi, atbilstoši sabiedrības prasībām un cilvēka attīstības mērķiem  

 
Nosacījumi kred ītpunktu ieguvei: 

Visu nodarbību apmeklēšana un aktīva līdzdalība tajās 
Piedalīšanos semināros  un diskusijās 
Portfolio izstrāde žurnālistiem dažādiem kultūras projektiem.  

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai (izvērtējuma nosacījumi) 

30 % semestra darba vērtējums: apmeklēt lekcijas, uzstāties semināros par visiem 
galvenajiem tematiem; patstāvīgi studēt kursā paredzēto literatūru;  
35% aktīva līdzdalība semināros un diskusijas   
35% ieskaite. (Portfolio izstrāde žurnālistiem dažādiem kultūras projektiem).  

 
Studiju priekšmeta tematiskais plāns 
Komunikācijas jēdziens, masu komunikācijas specifika. Komunikatīvā procesa saturs un tā 
galvenie elementi. Informāciju kā galvenais komunikācijas komponents. Masu komunikācijas 
galvenās teorijas un modeļi. Masu informācijas līdzekļu sistēma. Masu informācijas līdzekļu 
darbība, lai realizētu dažādu sociālu subjektu intereses. Informācijas kanāli un masu informācijas 
līdzekļu funkcijas globālās komunikācijas kontekstā. Mediju plānošanas procesa stratēģija un 
taktika. Plašsaziņas līdzekļu plāns: jēdziens, principi, izstrādāšanas pamatposmi. 
 
Ieteicamā literatūra  
 

Obligātā teorētiskā literatūra 
McQuail D.  Mass Communication Theory. London: Sage, 2000. 
Иларионова Т.С. Информационное обеспечение конгресса, форума, съезда. – М.: 
РАГС, 2000. 
Многоликая глобализация /Под ред. П. Бергера и С. Хантингтона. – М.: Аспект Пресс, 
2004.  
Массовая культура: Учебное пособие /К.З. Акопян, А.В. Захаров, С.Я. Кагарлицкая и 
др. – М.: Альфа-М; ИНФРА-М, 2004.  
 Кривоносов А.Д. PR-текст в системе публичных коммуникаций. – СПб.: 
«Петербургское Востоковедение», 2002.  

Papildliteratūra  
 
Endijs Grīns. Efektīva personiskā saziņa sabiedriskajās attiecībās. Rīga : Lietišķās Informācijas 
dienests, 2008. 
Īans Kūpers Prasme uzdot pareizos jautājumus : kādus jautājumus un kā uzdot, lai panāktu 
vēlamo biznesā un personiskajā dzīvē . ; Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 
Matthew Wilson Smith. The total work of art : from Bayreuth to cyberspace. New York; 
London: Routledge, 2007. 
Sandra Veinberga. Masmediji : prese, radio un televīzija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. 
Аронсон Э., Пратканис Э. Эпоха пропаганды: Механизмы убеждения, повседневное 
использование и злоупотребление. – СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. 
Беззубцев С. Слухи, которые работают на вас. – СПб.: Питер, 2003.  
Брайант Д., Томпсон С. Основы воздействия СМИ. — М.: ИД «Вильямc», 2004.  
Доти  Д. Палисити и паблик рилейшнз. – М.: Филин, 2004.  



Пасмуров А. Как эффективно подготовить и провести конференцию, семинар, выставку. – 
СПб.: Питер, 2006. 

 
 
Interneta avoti 
11. http://www.pr-lecture.narod.ru/prt6r2part8.html 
12. Березин В.М. Массовая коммуникация: сущность, каналы, действия. Серия: 

Практическая журналистика // http://www.evartist.narod.ru/text7/62.htm 
13. Кутузов М. Социальные сети как новый информационный канал в Public Relations 

(на примере Интернет-ресурсов Odnoklassniki.ru и Vkontakte.ru) – 2008// PR - 
библиотека Международного пресс-клуба[сайт] -: http://pr-club.com/PR_Lib/Kut-
SocSeti.doc 

14. Луман Н. Невероятные коммуникации // 
http://www.soc.pu.ru/publications/pts/luman_c.shtml 

15. Медиаисследования, медиапланирование и репрезентативность. [Электронный 
ресурс] // http://www.planmedia.ru.  

16. Назаров М.М. Массовая коммуникация в современном мире: методология анализа 
и практика исследования. М., 2000 // http://culturca.narod.ru/Naz_v.htm 

 
 
 
 
  
 



Baltijas Starptautiskā akadēmija  
Profesionālā bakalaura programma Kultūras vadība 

  
Kursa nosaukums:  Starpkultūru komunikācija: teorija un prakse.    
                             Komunikācijas specifika multikulturālā vidē 
 
Kursa autore:  Marina Gunāre, Ph.D. in Political Sciences, BSA  as.prof.p.i. 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) - 2 (32 akad. stundas, 40% - praktiskās 
nodarbības) 
Kurss paredzēts: otra līmeņa profesionālā bakalaura programma „Kultūras vadība” (B daļa) 
 5. semestris, 3. kurss 
 
Pārbaudījuma veids: ieskate ar atzīmi 
 
Studiju priekšmeta mērķis: veicināt studējošo izpratni par nacionālās kultūras verbālās un 
neverbālās uzvedības savstarpējo saistību, rādīt iespēju apgūt prasmi izveidot efektīvu 
komunikatīvo stratēģiju, ņemot vērā cilvēku savstarpējo ietekmi starpkultūru saskarsmes 
kontekstā. 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi: 
� iepazīstināt studentus ar dažādu kultūru tradīcijām;  paražu, uzvedības, vērtību, mākslas 

īpatnībām, kuras ietekme saskarsmes lauku.  
� attīstīt konkrētas praktiskas iemaņas un prasmes lietišķās saskarsmes jomā 

 
Kursa saturs: 
Mūsdienu etniskais paradokss. Globalizacija un kultūras tradīcija. Komunikācijas un 
saskarsmes jēdzien. Kultūru daudzveidība un psiholoģiskā dimensija. Nacionālais raksturs un 
mentalitāte. Dažādu kultūru tradīcijas  paražas, uzvedības, vērtības, mākslas īpatnībasm, kuras 
ietekme saskarsmes lauku. Starptautiskās komunikācijas process. Konflikti starpkultūru 
kuminikācijā un to risīnajuma veidi. 
 
Nosacījumi kred ītpunktu iegūšanai: piedalīšanās semināros; individuālais darbs (rakstu 
darbs); darbs grupās  pārbaudījuma sekmīga nokārtošana. 
Novērt ējuma strukt ūra: 
40% - kontroldarbi, darbs grupās, prezentacijas (3); 
30% - aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos; 
30% - ieskaite 
 
Studiju priekšmeta tematiskais plāns: 
 

1. 19.gs. II puses etniskā Renesanse. Mūsdienu etniskais paradokss. Etniskās 
identitātes pieauguma mūsdienu pasaulē psiholoģiskie iemesli. 
Globalizācija. 

2. Kultūru daudzveidība un psiholoģiskā dimensija. Dažādas valodas un 
dažādas pasaules. Uzvedība: šķietamais un reālais. Apziņas barjeras. 
Kultūru klasifikācija. Monoaktīvās, poliaktīvās un reāktīvās kultūras 
jēdzieni. Attieksme pret laiku dažādās kultūrās. 

3. Izziņas procesi un kultūra. Uztvere un kultūra. Domāšana un kultūra. 
Atmiņa un kultūra. Kultūras šoks. Kultūras sindromi. Vienkāršais – 
sarežģītais. Atklātība – noslēgtība. Maskulīnais – feminīnais. Likumīgs – 
nelikumīgs. 



4. Personība un kultūra. Personiskas iezīmes. Bāzes un modālās personības 
koncepcijas. Nacionālais raksturs un mentalitāte. “Nacionālā rakstura” 
jēdziens. Autokoncepcijas kā kultūras fenomens. Sociālās uzvedības 
regulatori. 

5. Statuss, līderis un organizācija. Organizācijas kultūras sāknes. 
Personiskais un kolektīvais līderis. Dažādi priekšstati par statusu, līderi, 
organizāciju. Hierarhija. Izvairīšanās no nenoteiktības. Varas distance. 

6. Kultūras apvārsnis un starptautisko komandu veidošana. Starpgrupu 
uztveres mehānismi starpetniskajās attiecībās. Etniskie stereotipi un 
stereotipizācijas mehānisms. Komandu veidošanas metodes. 

7. Starptautiskās komunikācijas process. Sarunu procesa jēdziens. Valodas 
izmantošana. Komunikatīvais pārrāvums. Komunikācijas modeļi 
lietišķajās sarunās. Menedžmenta valoda. 

8. Sarunu procesa psiholoģiskie aspekti. Principi, problēmas, nacionālais 
raksturs un sarunas. Vērtības. Lēmumu pieņemšana. Uzvedības standarti 
un to nepieciešamība. Neverbālie faktori. 

9. Manieres un paražas. Ierastais uzvedības kodekss. Protokols. 
Vēstniecības. Manieres sabiedrībā. Īpašu pasākumu organizācija. 
Vizītkartes. 

10. Adaptācija jaunajā kultūras vidē. Psiholoģiskā adaptācija citā 
ģeogrāfiskajā vidē. Starpkultūru kontaktu sekas. Multikulturālisms. 
Sagatavošanās starpkultūru mijiedarbībai. 

11. Saskarsmes īpatnības ar Eiropas un ASV pārstāvjiem. Lielbritānija, 
Francija, Vācija, Austrija, Itālija, Šveice. Nacionālais raksturs. Uztura 
paražas. Tradīcijas. Svētki. Kultūra. 

12.  Saskarsme ar Skandināvijas valstu pārstāvjiem. Somija, Dānija, Zviedrija, 
Norvēģija. Nacionālais raksturs. Uztura paražas. Tradīcijas. Kultūra. 

13. Saskarsme ar arābu pasaules pārstāvjiem. Tradīcijas. Nacionālā virtuve. 
Reliģiskie svētki. Kultūra. 

14. Saskarsme ar austrumu kultūras pārstāvjiem. Japāna, Ķīna, Dienvidkoreja, 
Indija. Tradīcijas. Nacionālā virtuve. Svētki.  
 

 
Kursa literat ūra 
 
Obligātā: 
 

Kincāns V. Etiķete. – Rīgā: Biznesa Partneri, 2003. 
Mouls D. Biznesa kultūra un etiķete Eiropas valstīs. – Rīgā: Jāņa Rozes Apgāds, 2003. 
Priedītis A. Kultūru dialogs. Interkulturālās komunikācijas vēsture un teorija. Rīga: Pasaules 
kultūru fonds, 2006.  
Thill J.V., Bovee C.L. Excellence in Business Communication. Fifth Edition, 2002. Pearson 
Education International. 
Šreters Y.J. Eiropas Savienibas leksikons. – Rīga, Jumava, 2004.  
Мясоедов С.П. Основы кросскультурного менеджмента. Как вести бизнес с 
представителями других стран и культур. – М.: Дело, 2003 
Нуруллина Г. Исламская этика бизнеса. – М.: УММА, 2004. 
Тромпенаарс Ф., Хэмпден-Тернер Ч. Национально-культурные различия в контексте 
глобального бизнеса. – Мн.: «Попурри», 2004. 

 
 

 



 
 
Papildus literatūra: 
 

1. Apine I. Ievads etnopsiholoģijā. – Rīgā: Zvaigzne ABC, 2001. 
2. Cross-cultural psychology / edited by Peter B. Smith and Deborah L. Best. Thousand 

Oaks, CA  SAGE Publications, 2009. 
3. Marc Howard Ross. Cultural contestation in ethnic conflict. Cambridge : Cambridge 

University Press, 2007. 
4. Līkopa V. Lietišķā etiķete starptautiskajā biznesā. - Zvaigzne ABC, 2003.  
5. Der Fischer Weltalmanach 2003. – Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 

2002. 
6. Die multikulturelle Herausforderung. – Herausgegeben von Klaus J. Bade, München: 

Beck, 1996. 
7. Leisinger K. M. Die  sechste Milliarde. Weltbefölkerung und nachhaltige Entwicklung. – 

München: Beck, 1999. 
8. Алешина И.В. Паблик рилейшнз для менеджеров. – М.: «ИКФ «ЭКМОС», 2002 
9. Льюис Р.Д. Деловые культуры в международном бизнесе. От столкновения к 

взаимопониманию. – М.: Дело, 1999. 
10. Крысько В.Г. Этнопсихология и межнациональные отношения. – М.: «Экзамен», 

2002. 
11. Лебедева Н. Введение в этническую и кросс-культурную психологию.- М.: Ключ, 

1999. 
12. Малевич И.А. Когда в Европе еще вчера, в Корее уже завтра. – Минск: Харвест, 

2002. 
13. Малевич И.А. Внимание, Китай. – Минск: Харвест, 2001. 
14. Многоликая глобализация. Культурное разнообразие в современном мире. – М.: 

Аспект-пресс, 2004. 
15. Мокшанцев Р.И. Психология переговоров. – М.: ИНФРА-М, 2002. 
16. Ниренберг Д. Гений переговоров. – Минск, Попурри, 1997. 
17. Романюк В. Мифы и реалии «Китайского чуда». Как вести бизнес с китайцами. – 

М.: «Известия», 2002. 
18. Сапожникова Е.Н. Страноведение. Теория и методика туристского изучения стран. 

– М.: Academia, 2004. 
19. Стефаненко Т. Этнопсихология. – М., 1999. 

 
 
 



Baltijas Starptautiskā akadēmija  
Profesionālā bakalaura programma Kultūras vadība 

 
Kursa nosaukums : Kultūra projektu vadīšanas metodes un tehnikas   
Kursa autors:  Dr. oek., asoc.prof. p.i. Boriss Heimanis 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP)  - 3 kp  (48 akad.stundas, 50% praktiska 
nodarbības) 
Kurss paredzēts: otrā līmeņa profesionālā bakalaura  programma “Kultūras vadība” (B daļa) 
6. semestris, 3. kurss 
Pārbaudījuma veids :  eksāmens 
 
 
Kursa mērķi:  ir sniegt vispusīgas un dziļas zināšanas par projektu izstrādes un vadības būtību, 
metodēm, posmiem un finansēšanu, kas dotu iespēju praktiski izstrādāt projektu. 
 
Studiju kursa  uzdevumi:  
Attīstīt  studējošo  priekšstatu un veidot praktiskas iemaņas projektu menedžmentā. 
Parādīt projekta menedžmenta specifiku kultūras jomā. 
Lekciju, praktisko nodarbību, konsultāciju, patstāvīgu literatūras un keis-situāciju studiju gaitā, 
kā arī projekta izstrādāšanas procesā palīdzēt studentiem apgūt projektu menedžmenta mūsdienu 
metodes, tehnoloģijas un instrumentus. 
 
Kursa apguves rezultāti: 
Kursa apguves rezultātā studenti būs apguvuši: 
Zināšanas par 
projektu menedžmenta mūsdienu metodēm, 
projekta dzīves posmiem un struktūru, 
projekta plānošanas principiem, 
projekta mārketingu, 
projekta risku vadību, 
projekta komandu veidošanas un vadības principiem 
 
Prasmes 
Izveidot projekta organizatorisko struktūru 
Veikt projekta risku analīzi 
Sastādīt projekta pamatplānus 
Analizēt projekta vidi un to vadīt  
Plānot un vadīt projekta riskus 
 
Kompetences 
Spēja plānot, organizēt un vadīt kultūras projektos. 
Spēja plānot, organizēt un vadīt izpildāmos darbus un noteikt to prioritātes. 
Spēja veikt kultūras projekta  darbu, termiņu, resursu un izmaksu plānošanu, koordinēšanu, 
uzraudzību un pārplānošanu.  
Spēja sekot projekta plānu izpildei, analizēt rezultātus un izstrādāt priekšlikumus. 
vadīt kultūras projektu administrēšanu un dokumentēšanu. 
 
Nosacījumi kred ītpinktu iegūšanai: aktīva līdzdalība praktiskajos nodarbībās, kursa projekta 
izstrādāšana un aizstāvēšana. 
 
Studiju priekšmeta saturs: 

1. Kultūras joma un menedžmenta tehnoloģija. Mūsdienu menedžmenta koncepcijas. 
Bizness un kultūra. Kultūras industrijas koncepcijas. Kapitāla virzības īpatnības 



kultūras jomā (finansēšanas avoti, efektivitātes vērtēšanas kritēriji, konkuirence). 
Privāto un publisko (nevalstisko) aktivitāšu loma un vieta kultūras industrijas jomā. 

2. Projekta vadības bāzes elementi. Projekta jēdziens. Projektu veidi un tipi. Projekta 
dzīves cikla posmi. Projekta misija un mērķi. Projekta efektivitātes kritēriji. 
Projekta resursi. Fandraizinga īpatnības kultūras projekta jomā. Orgqnizācijas 
struktūra un projekta vide. Projekta strukturālā un funkcionālā dekompozīcija – 
WBS (Work Breadown Structure) tehnika. 

3. Projekts: plānošana, organizācija, kontrole un novērtējums. Plānošanas procesi un 
līmeni. Tāmes un kalendārā plānošana. Projekta budžets. Fandraizings un 
komercdarbība kultūras projektā. Projekta plāna dokumentēšana. Aktivitāšu 
monitorings. Projekta rezultātu dokumentēšana un to novērtējums saskaņā ar 
efektivitātes kritērijiem. Projekta noslēgums. 

4. Projekta mārketings. Mūsdienu mārketinga koncepcijas projektu vadībā. Projekta 
mārketinga programma. Projekta mārketinga budžets. Mārketinga vadība projekta 
vadības ietvaros. Studentu projektu mārketinga īpatnības. 

5. Projekta izmaksu vadība. Projekta izmaksu vadības pamatprincipi. Projekta budžeta 
sastādīšana. Projekta izmaksu kontroles metodes. Atskaite par izdevumiem. 
Nodokļi.  

6. Projekta komandas vadība. Komandas veidošana un attīstība. Komandas efektīvās 
darbības organizācija. Projekta personāla motivācijas un stimulēšana. Konfliktu 
atrisināšana. 

 
    
Literat ūra 
Obligātā: 
 
*Ineta Geipele, Tatjana Tambovceva Projektu vadisana: studijam un biznesam.  . - Riga: "Valters 
un Rapa", 2004. - 192 lpp 
*Forands, I. Projekta menedžments. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2006. 264 lpp 
Hans D. Litke, Ilonka Kunova  Projektu vadība.  Rokas grāmata Rīga, 2003 
Project Management Body of Knowledge, Fourth Edition, Association for Project Management, 
Edited by Miles Dixon, 2004 
Reiters  Vilfrīds . Kaila patiesība par projektu menedžmentu.  Rīga,Vaidelote, 2004 
*П.С. Гейзлер, О.В. Завьялова. Управление проектами: практическое пособие; под ред. 
П.С. Гейзлера. - Минск: Книжный Дом, 2005. 
Мазур И.И., Шапиро В.Д., Олдерогге Н.Г.   Управление проектами. Учебное пособие . М., 
2004  
Роббин С., Коултер М.  Менеджмент (шестое изд-е) .- М., 2004 
Тульчинский Г.Л., Шекова Е.Л.  Менеджмент в сфере культуры. Учебное пособие. С.П., 
М., 2003 
Управление проектами.  Практическое руководство М., «Юркнига» , 2003. 
 
Papildliteratūra: 
 
Jack R. Meredith, Samuel J. Mantel, Jr Project Management. A Managerial Approach /. - 6th ed. 
- John Wiley & Sons, Inc., 2006 

Kotler, P.  Marketing Management / Philip Kotler. – 11th ed. - Prentice Hall, 2003. – 130, [4] 
p. 
The Handbook of Project Management. A Practical Guide to Effective Policies, Techniques 
and Processes / Trevor L. Young. - rev. 2nd ed. - Trevor L. Young, 2007. - 295, [8] p. +CD 
Projektu vadīšanas rokasgrāmata. Rīga: Dienas Bizness, 2005. (izlaidums ar regulāriem 
papildinājumiem) 



*Juris Uzulans. Projektu vadiba. - Riga: Jumava, 2004. - 244 lpp 
Тов А.С., Ципес Г.Л.  Управление проектами. Стандарты, методы, опыт. – М., 2003 
Управление проектами : практическое руководство / Клиффорд Ф. Грей, Эрик У.Ларсон 
; пер. с англ. - Москва : ДИС, 2003. - 528 с. Автор: Грей, Клиффорд Ф.  
УДК: 338.2 Управление проектами под ред. Дж.К.Пинто . М., 2004  (Project management 
hand book). Для углубленного изучения и написания исследовательских работ – англ.яз. 

Управление инвестиционными проектами : учебное пособие для вузов / В.А.Швандар, 
А.И.Базилевич. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 208 с. Автор: Швандар, В 

 

Interneta resursi 

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007. – 2013. gadam.” www.esfondi.lv 

Informācija par projektiem LR ministrijās, aģentūrās, fondos:  
www.esfondi.lv, www.em.gov.lv, www.fm.gov.lv, www.lm.gov.lv, www.izm.gov.lv, 
www.zm.gov.lv, www.liaa.gov.lv, www.vraa.lv, www.lsif.lv, www.lkf.lv  
Eiropas Savienības statistikas datu bāze. http://epp.eurostat.ec.europa.eu 



 

Baltijas Starptautiskā akadēmija  
Profesionālā bakalaura programma Kultūras vadība 

 
 
 
Kursa nosaukums 
Menedžments 
Kursa autors Boriss Heimanis, dr. oec., asoc,prof.p.i. 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) - 3 (48 akad. stundas) 
Kurss paredzēts: otrā līmeņa profesionālā bakalaura  programma “Kultūras vadība” (B daļa) 
4. semestris, 2. kurss 
Pārbaudījuma veids: eksāmens  
 
Studiju priekšmeta mērķis: Izpētīt vadības teorētiskus pamatus, iedot zināšanas vadības 
organizācijas teorijas jomā, atklāt vadības funkcijas, metodes un principus, sniegt vadītāja 
darba organizācijas jēdzienus, aplūkot organizācijas struktūras un to funkcionēšanas principus, 
stilus un vadības lēmumu pieņemšanas metodes un cilvēkresursu vadības efektivitātes 
paaugstināšanas iespējas 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi: 
 

• Iemācīt studentiem vadības lēmumu pieņemšanas metodes, principus un 
noteikumus, 

• izveidot komandas organizācijas un komandas darba iemaņas;  
• definēt vadības lēmumu pieņemšanas motivāciju un veidot izpratni par  vadības 

kvalitātes  paaugstināšanas paņēmieniem, 
• sniegt zināšanas un iemaņas cilvēkresursu vadības darba organizācijas jomā;   
• iemācīt organizēt pārrunas, apspriedes un masveida pasākumus. 

 
 
Studiju priekšmeta saturs: Vadības un vadāmā sistēma. Vadības funkcijas un vadīšanas ietekme. 
Organizācijas jēdziens. Formālās un neformālās organizācijas. Organizācijas struktūru 
raksturojums. Organizācijas modeļu tipi. Vadības metodes un vadības lēmumi Vadības lēmumu 
pieņemšanas metodes un process. Vadītāja darbs. Varas un pilnvaras formas 
Personāla vadība.. Plānošana un kontrole Plānošanas uzdevumi, mērķi, principi un metodes. 
Kontroles būtība, to efektivitāte, prasības, kritēriji un normas. Kontrolinga mērķi, uzdevumi un 
funkcijas. Projektu un ideju kontrolings. Stresu un konfliktu vadība 
 
Nosacījumi kred ītpunktu ieguvei: 
� Nodarbību apmeklēšana un aktīva līdzdalība tajās 
� Piedalīšanos semināros un diskusijās 
� Analītiskā rakstu darba iesniegšana 

 
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (izvērt ējuma nosacījumi)  

30 % semestra darba vērtējums: apmeklēt lekcijas;  
35% aktīva līdzdalība semināros un lekcijās;  
35% eksāmens, iesk. analītisko darbu.  

 



Literat ūra 

Obligātā literatūra: 

Caune J., Dzedons A., Pētersons L. Stratēģiskā vadīšana. – Rīga: 2002. 
Caurkubule Ž. Menedžments. BSA, Rīga. 2007.g. - 224.lpp. 
Forands I. Personāla vadība. – Rīga: Zinātne, 2002. 
Forands I. Vadīšana un vadītājs. – Rīga: TMC, 1999. 
Rurāne M. Uzņēmējdarbības organizācija un plānošana. Biznesa augstskola „Turība”. – 
Rīga, 2002. 333.lpp. 
Slavinska I. Uzņēmējdarbības plānošana un kontrole. – Rīga: „Turība”, 2003. 176.lpp 
Веснин В.Р. Менеджмент. М. Проспект, 2007. - 504 с. 
Кабушкин Н.И. Основы менеджмента. М.: Новое знание, 2005 - 323 с. 

 
Papildliteratūra:   
 

Vadībzinības: Rokasgrāmata: Viss par uzņēmējdarbību un vadību. – Rīga: Zvaigzne ABC, 
2004. 
Volkova T. Organizācijas un to vadīšana pārmaiņu apstākļos.  - Rīga: Banku augstskola, 
2001. 
Вачугов Д.Д., Веснин В.Р.Кислякова Н.А.; под ред. Вачугова. Практикум по 
менеджменту. Деловые игры: учебное пособие. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва: 
Высшая школа, 2004. - 190 с.  
Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: учебник - 4-е изд., перераб. и доп. - 
Москва: Экономисть, 2005. - 670 с. 
Казанцев А.К. Подслесных  В.И. Серова Л.С. Практический менеджмент - М. ИНФРА 
- М, 2001.  
Семенов А.К. Маслова Е.Л. Этика менеджмента: учебное пособие. - Москва: Дашков и 
К, 2006. - 272 с. 



Baltijas Starptautiskā akadēmija  
Profesionālā bakalaura programma Kultūras vadība 

 

Kursa nosaukums: Projektu izstrādes tehnoloģija  

Kursa autore: Irina Markina, augstākā prof. izglītība, RSU doktorante (socioloģijā), doc. 

Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP)  - 4 kp  (64 akad.stundas, 60% praktiskas 
nodarbības  ) 
Kurss paredzēts: otrā līmeņa profesionālā bakalaura  programma “Kultūras vadība” (B daļa) 
3., 4. semestris, 2. kurss 
Pārbaudījuma veids : ieskaite ar atzīmi, eksāmens 
 

Studiju kursa mērķis:  ir veicināt studējošo prasmes iniciēt un  dokumentēt projektus,  
organizēt projekta norisi, veidot. projekta vadītāja kompetenci 

 
Studiju kursa uzdevumi:  

• Attīstīt studējošo prasmes identificēt projekta ideju, 
• Radīt studējošo izpratni par projekta struktūru, dzīves ciklu, ārējo un iekšējo projekta 

vidi  
• Attīstīt studējošo prasmes pielietot teorētiskas zināšanas priekšprojekta pētījumos 
• attīstīt prasmi analizēt projekta dzīves cikla posmus 
• nodrošināt iespējas apgūt prasmi veikt projekta izstrādi, projekta izvērtēšanu, projekta 

iesniegšanu un apstiprināšanu, projekta ieviešanu un uzraudzību. 
 
Studiju priekšmeta saturs:  
Projektu attīstības vēsture. Jēdzieni un definīcijas. 
 Projekta idejas indetificēšana - pirmsprojekta situācijas izpēte, situācijas analīzes 
metožu pielietojums.Projekta ieinteresēto pušu analīze. 
Projekta izstrādes organizēšana. Projekta mērķu būtība, mērķu definēšana un saskaņotība. 
Projekta rezultātu plānošana. Rezultātu rādītāji. Publicitātes pasākumi un to plānošana. 
Projekta struktūrplāna izstrāde. Aktivitātes, apakšaktivitātes. Projekta plānošanas 
pamatelementi un pamatjēdzieni. Projekta plāna veidošana. 
Projekta organizatoriskā struktūra. Projekta uzraudzība un regulēšana 
 
Kursa apguves rezultāti: 
Kursa apguves rezultātā studenti būs apguvuši: 
 

Zināšanas: 

• Par kultūras projektu nozīmi un potenciālu kultūras  mūsdienu kultūras procesā 
• Par Latvijas tā arī eiropeiskais un ASV projektu veidošanas un realizācijas pieredze dažādās 

sfērās. 
• Par projekta struktūru, dzīves ciklu, ārējo un iekšējo projekta vidi 
• Par projekta pamat iezīmēm un projekta izveides algoritmu.  

 

Prasmes 
• Noskaidrot pirmsprojekta situāciju un risināmo problēmu,  
• Noteikt projekta mērķus un aprakstīt mērķu sasniegšanas alternatīvas 
• Noteikt projekta laiku, izmaksas un iegūstamā produkta kvalitāti 
• Plānot projekta izpildes gaitas šķirtnes 
• Sastādīt projekta priekšlikumu 



• Izvēlēties projekta organizācijas formu 
• Izvēlēties personālijas un integrēt tās projekta institūcijās  
• Sadalīt uzdevumus komandā, izstrādāt pienākumu un atbildības matricu 
• Sastādīt projekta darbu izpildes struktūrplānu 
• Sastādīt projekta gaitas plānu un termiņplānu  
• Identificēt un klasificēt projekta riskus  
• Izveidot projekta piekeikumu. 

 
Kompetences 

• Spēja iniciēt, dokumentēt, un praktiski izstrādāt projektu kādā no kultūras  jomām. 
• Spēja pārzināt projekta tiesisko bāzi, starptautiskos un nacionālos projektu vadīšanas standartus. 

 

Nosacījumi kred ītpunktu ieguvei: 
� Visu nodarbību apmeklēšana un aktīva līdzdalība tajās 
� Piedalīšanas praktiskajās nodarbības, starpposmu darbu izpilde 
� Patstāvīga projekta pieteikuma izstrāde un aizstāvēšana 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (izvērtējuma nosacījumi) 
� 30 % semestra darba vērtējums: apmeklēt lekcijas, patstāvīgi studēt kursā paredzēto 

literatūru un dokumentus;  
35% aktīva līdzdalība lekcijās un praktiskās nodarbībās; līdzdalība komandu darbā; 
35% Patstāvīga projekta pieteikuma izstrāde un aizstāvēšana (eksāmens). 

 

Studiju priekšmeta tematiskais plāns: 

Projekta izveides pamati  
(32 Stundas, 2 KP). Šī ir kursa teorētiskā daļa ar skaidri izteiktu praktisku virzienu. 
Pamatuzdevumi: 
Iepazīstināt ar projekta veidošanas pamatposmiem. 
Iepazīstināt ar starptautiskām projekta dokumentācijas noformējuma prasībām. 
Izskatīt dažādos eksistējošos projekta finansējuma avotus. 
Izskatīt iespējamos strukturālos projekta komponentus. 
Pēc kursa noklausīšanas studentiem ir jāzina: 
Definēt projektu un tā strukturālās daļas; 
Atrast nepieciešamo finansējumu savam projektam; 
Sastādīt vēstuli - pieteikumu subsīdiju saņemšanai. 
Latvija un projekt ēšanas problēmas kultūras sfērā/jomā 

(20. stundas, 1 KP) 
Pamatuzdevumi: 
Apspriest mūsdienu reģionālās kultūras attīstības problēmas; 
Izskatīt/aplūkot subsīdiju prioritārās sfēras; 
Izanalizēt studentu mācību projektu visus komponentus. 
Studentiem praksē ir jāmāk pielietot kursa pirmajā daļā iegūtās zināšanas un prasmes: 
Atrast un formulēt Latvijā kultūras jomā pieprasītas idejas; 
Sastādīt projekta organizatorisko struktūru; 
Veidot projekta realizācijas modeli; 
Veidot pilnu sava mācību projekta dokumentu komplektu. 
Sava projekta izveidošana, uzrakstīšana un realizācija 

(20. stundas, 1 KP) Šī kursa daļa tiek veltīta studentu patstāvīgajam darbam pie sava 
projekta izstrādāšanas un pasniedzēja kā grupu konsultācijām, tā arī individuālajām. 
 
  Programmas darba plāns 



1Projekta veidošanas pamati (40.stundas, 2 KP) 
Jēdziena “projekts” definējums un tā vieta mūsdienu pasaulē. Projektu vadīšana Eiropā. 
No kļūdām mācamies. Tipiskākās kļūdas projekta veidošanas laikā. 
 Projekta  pamatelementu veidošanas laikā. 
Finansējuma meklēšanas process 

Finansējuma meklēšanas pamati. 
Finansējuma raksturojums. 
ES finansējums kultūrai. 
Finansējuma meklēšanas stratēģijas. 
Informācijas avoti par fondiem Latvijā. 

Pareizā finansējuma atrašana un izpēte. 
Savas organizācijas definēšana un projekta ideja 
Projekta mērķi un uzdevumi. 
Iespējamo fondu analīze. 

Projekta konceptuālā un realizācijas modeļa veidošana. 
Projekta dokumentācijas divi tipi. 

Dokumenta īsā forma – vēstule – pieteikums. 
Pieteikuma pilnā forma projekta finansējumam. 

Ievads 
Kopsavilkums 
Nepieciešamības pamatojums 
Mērķi un uzdevumi 
Metodoloģija. Kalendārais grafiks 
Budžets un tā skaidrojums 

Pielikums Praktiskie uzdevumi: dažu projekta komponentu sastādīšana un analīze. 
2. Latvija un projektēšanas problēmas kultūras jomā. 

Īpaši atbalstāmo reģionu politika šodien.  
Projektu vadīšanas loma un problēmas Latvijā. 
Praktiskās un semināra nodarbības 

Uz Rotkales R. rakstu Kultūras projekti Latvijā // Projektu vadīšana. – Rīga, N.1. – 200.. 
– 21.lpp. balstīta diskusija 

Projekta analīze: Kalniņa A. Mākslas muzeja “Arsenāls” Vides rekonstrukcijas un 
restaurācijas projekts // Projektu vadīšana, N.1. – 2000. 

Projekta komponentu analīze: Latvijas Mākslas akadēmijas studentu izstāde  “skats no 
iekšas” 

Mācību projektu, kas izveidoti dotā kursa apgūšanas ietvaros, apspriešana. 
 Sava projekta izveidošana, uzrakstīšana un realizācija  

(20 stundas, 1 KP).  
Mācību literatūra 
 Abrignani B. Projektu vadība. Rīga. 2006. 
 Džeimss P. Projektu vadīšanas pamati. Rīga: Puse Plus, 2001. 
 Forands I. Projekta menedžments. LIF, 2006. 
 Uzulāns J. Projektu vadība. Jumava, 2004. 
 
Papildus pileratūra 
Forands, I. Projekta menedžments. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2006. 
Heller R., Darba grupas vadība. R.,2000. 
Ilmete Ž. Projektu vadīšana – Rīga, LU PMC, 1999.  
Crawford, J. Kent Project management maturity model: providing a proven path to 
project management exellence. New York; Basel: Marcel Dekker, 2002. 
 The Hadbook of Project-Based management. McGraw-Hill International. UK, 
2006. 



 Litke H.. L., Kunova I. Projektu vadība. BALTAeko, 2003 
 Gailiša A. un citi, Rokasgrāmata projektu sagatavošanai un ieviešanai „Eiropas 
Savienības līdzfinansējuma piesaistīšana uzņēmuma attīstībai.” Rīga: SIA Latcons, 
2007 
Rotkalne R. Kultūras projekti Latvijā // Projektu vadīšana. – Rīga, N.1. – 2000. 
Мартин, П. и К. Тейт. Управление проектами. СПб.: Питер, 2006. 224 с 
Управление проектами : практическое руководство / Клиффорд Ф. Грей, Эрик У.Ларсон ; 
пер. с англ. - Москва : ДИС, 2003. - 528 с. Автор: Грей, Клиффорд Ф.  
Informācija par projektiem LR ministrijās, aģentūrās, fondos: www.esfondi.lv, www.em.gov.lv, 
www.fm.gov.lv, www.lm.gov.lv, www.izm.gov.lv, www.zm.gov.lv, www.liaa.gov.lv, 
www.vraa.lv, www.lsif.lv, www.lkf.lv    
Interneta adreses:  
• Project Management Institute (PMI – angļu val.): www.pmi.org;  
• PMI (krievu val.): www.pmi.ru;  
• Eiropas Savienības pieredze: www.europa.eu.int/comm/europeaid. 



Baltijas Starptautiskā akadēmija  
Profesionālā bakalaura programma Kultūras vadība 

 
 
Kursa nosaukums 
Mārketinga komunikācijas  
 
Kursa autors: Marina Gunare, dr. polit sc., asoc.prof.p.i. 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) - 2 (32 akad. stundas) 
Kurss paredzēts: otrā līmeņa profesionālā bakalaura  programma “Kultūras vadība” (B daļa) 
5. semestris, 3. kurss 
Pārbaudījuma veids: ieskaite ar atzīmi 
 
Studiju priekšmeta mērķis, . Kurss ir orientēts uz studentu teorētisko sagatavošanu, kā arī uz 
praktisko iemaņu veidošanu mārketinga plānu sastādīšanā, mārketinga pētījumu veikšanā, 
mārketinga organizācijā tūrisma un viesmīlības iestādēs. 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi:  
 
� Veicināt uzņēmējdarbības sekmīgo attīstību,  
� palīdzēt studentiem pielāgoties nepārtrauktām izmaiņām tirgus vidē 
� Nodrošināt iespējas apgūt prasmi brīvi orientēties produktu, patērētāju un konkurentu vidē 

 
Studiju priekšmeta saturs: 
 

1. Mārketings kultūras un sociālajā jomā. Mārketinga pamatjēdzieni. 
2. Stratēģiskas integrētās mārketinga komunikācijas. Mārketinga komunikāciju jēdziens, 

mārketinga procesa dalībnieki, mārketinga komunikāciju veidošanas iemesli un mērķi. 
3. Mārketinga komunikācijas process. Komunikāciju sistēmu veidi un īpatnības. Tirgus 

segmenta jēdziens. Auditorijas raksturojumi, Mērķauditorijas izvēle. Preces 
pozicionēšana. 

4. Integrēto mārketinga komunikāciju instrumenti. Komunikāciju politikas veidošana. 
Preces dzīves cikls kultūras jomā un komunikāciju kompleksa nozīme.  

5. Reklāma. Reklāmas saikne ar citiem mārketinga komunikāciju virzieniem. Reklāmas 
iedarbības īpatnības. Reklāmas efektivitāte.  

6. Sabiedriskas attiecības. SA komunikācijas aspekti. SA instrumenti. Preces virzīšanas ar 
SA metodi pamataspekti. Sponsori un fandraizings. Labdarība un mecenāti.  

7. Pārdošanas stimulēšana. Pārdošanas stratēģijas. Līdzekļu izvēle. Pārdošanas programmu 
izstrādāšana.  

8. Komunikācijas ar tiešā mārketinga izmantošanu. Personiskās un bezpersoniskās 
komunikācijas izmantošanas īpatnības. Tiešā mārketinga process. 

9. Merčandisings sociokultūras jomā. 
10. Stratēģiskā rakstura problēmas: Internet. IT tehnoloģiju attīstība. Datu bāzes. 

Telekonferences un ziņu grupas. 
11. Stratēģiskā rakstura problēmas: brendings. Brenda komponenti un pamatraksturojumi. 
12. Mārketinga kampaņas plānošana. Situatīva analīze. Masu mediji. Kontrole. Efektivitātes 

novērtēšana. 
 
Nosacījumi kred ītpunktu ieguvei: 
� Nodarbību apmeklēšana un aktīva līdzdalība tajās 
� Piedalīšanos semināros un diskusijās 



� Analītiskā rakstu darba iesniegšana 
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (izvērt ējuma nosacījumi)  

40 % darbs grupās  
35% aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos nodarbībās 
35% eksāmens, iesk. analītisko darbu.  

 
Literat ūra: 
Pamatliteratūra 

Scott McCabe. Marketing Communications in Tourism and Hospitality: Concepts, Strategies 
and Cases. Butterworth-Heinemann. 2008. 
Бернет Дж., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход. – 
СПб.: Питер, 2001. 
Колбер Ф. И др. Маркетинг культуры и искусства. – СПб.: Издатель Васин А.И., 2004. 
– 256 с. 
Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм. – M.: 
Юнити, 2007. 
Морозова Е.Я., Тихонова Э.Д. Экономика и организация предприятий социально-
культурной сферы. – СПб.: Издательство Михайлова В.А., 2002. 
Саак А. Маркетинг в социально-культурном сервисе и туризме.- СПб.: Питер, 2007 

 
Papildliteratūra 
 
Noels Ž. Brendu atkalradīšana. Vai vadošie brendi izdzīvos jaunos tirgus apstākļos?  - Rīgas 
Konferences, Vadītājs  vadītājam. Rīga, SIA Baltija vadības konferences 2003.  
Olinss V. Par zīmolu. – Rīga: Neptuns, 2005. 
Барышев А.Ф. Маркетинг в туризме и гостеприимстве. – М.: «Финансы и статистика», 
2007. 
Имшинецкая И. Ситуативный промоушн. – М.: «РИП-холдинг», 2002.  
Европейский гостиничный маркетинг. - М.: «Финансы и статистика», 2002. 

 



Baltijas Starptautiskā akadēmija  
Profesionālā bakalaura programma Kultūras vadība 

 
 
Kursa nosaukums: Publiskā runa (Praktiskā retorika) 
Kursa autors: Valdis Svirskis, Mg..phil, vieslektors 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP)  - 2 kp  (32 akad. stundas, 30% praktiskas 
nodarbības) 
Kurss paredzēts: otrā līmeņa profesionālā bakalaura  programma “Kultūras vadība” (B daļa) 
 1. kurs, 2. semestris  
 
Pārbaudījuma veids:  rakstiska ieskaite ar atzīmi (atbilde uz teorētisku jautājumu par kādu no 
kursa tēmām) 
 
Kursa mērķis: Iepazīstināt studentus ar publiskās runas teorijas pamatiem un veidot tās 
praktiskas pielietošanas iemaņas izvēlētajā profesionālajā sfērā. 
 
Kursa uzdevumi:  
1.Veidot priekšstatu par publiskās uzstāšanās specifiku profesionālā procesa kontekstā. 
2. Sniegt sistematizētu pārskatu par nozīmīgākajiem retoriskajiem paņēmieniem. 
3. Attīstīt studentu iemaņas publiski uzstāties. 
4. Rosināt studentu kritisko un analītisko spēju attīstību un prasmi argumentēti rakstīt. 
 
Kursa anotācija: Kurss sniedz sistemātisku pārskatu par publiskas uzstāšanās teorijas 
pamatiem ar mērķi attīstīt publiskas uzstāšanās un pārrunu iemaņas lietišķajā diskursā 
psiholoģiskajā, loģiskajā un lingvistiskajā aspektā. Kursā tiek aplūkoti nozīmīgākie runu veidi, 
dažādu auditoriju īpatnības, kā arī oratora ārējā tēla veidošanas principi un publiskās 
saskarsmes etiķetes pamati. Īpaša uzmanība tiek veltīta argumentācijas, pretargumentācijas un 
dialoga uzturēšanas elementu apguvei, kā arī iespējām tos pielietot prezentācijās, pārrunās, 
preses konferencēs un rakstos.  
 
 
Nosacījumi: līdzdalība ne mazāk kā 2/3 ( t.i. 12 ) no praktiskām nodarbībā; uzstāšanās ar ne 
mazāk kā divām dažādas stilistikas (informējošu, pārliecinošu un svinīgu) runām, apliecinot 
publiskai runai nepieciešamo iemaņu apgūšanu, ievērojot runas struktūru un argumentējot 
viedokli; piedalīšanā praktisko uzdevumu veikšanā; individuāls mājas rakstu darbs. 
 
Ieskaites novērt ējuma raksturojums:  galavērtējumu par 40% nosaka darbs praktiskajās 
nodarbībās, par 30% teorētiskais pārbaudījums (t.i. atbilde uz vienu jautājumu) un par  30 % 
rakstiska mājas darba vērtējums. 

 
Kursa  saturs 

Praktiskās retorika, tās saiknes ar citām disciplīnām un vēsturiskā attīstība.   
Publiskā runa un tās veidi. Ārējais tēls.Runas kompozīcija, tās elementu uzdevumi un 

veidošanas paņēmieni.    
Uzstāšanās. Komunikācijas līmeņi. Auditoriju klasifikācija.       
Retoriskie līdzekļi  un to pielietojamība. Palīglīdzekļi publiskajā runā.  . 
Universālā un neuniversālā argumentācija.  
Debates. Korektas polemikas principi un nekorektie paņēmieni. 
Lietišķās pārrunas, to specifika un norise.      
Prezentācija, preses konference, konsultēšana, starpniecība.     



   
Kursa literat ūra 
Obligātā: 
* Geikina. S. Retorikas pamati, R., 2003. 
* Mencels V. Retorika R., 2002. 
* Kramiņš E. Runas prasme saziņā, R., 2005. 
 
Papildus: 
Karstens Brēdemeiers Vārda spēks; Rīga : Zvaigzne ABC, 2010 
Debra Faina Saviesīgo sarunu māksla Rīga : Zvaigzne ABC, 2009 
Endrū Bredberijs. Izcilas prezentācijas prasmes.  Rīga : Zvaigzne ABC, 2008 
*Mendziņa Dz. Vārds.Doma.Runa. R.: 2004;  
*Kincāns V. Etiķete. R.:2003; 
*Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku. – R.: 2003. 
*Введенская Л., Павлова Л. Деловая риторика. / Учеб. п.– Ростов н/Д.:МарТ, 2001. 
Ламертон Дж. Учитесь говорить. М.:АСТ.Астрель, 2003; 
Леммерман Х. Уроки риторики и дебатов. / Пер. с нем. – М.: Уникум Пресс, 2002. 
 
* Dotie darbi ir  pieejami BSA bibliotēkā  
 
Interneta resursi:  www.saeima.lv (sadaļa stenogrammas) 
 



Baltijas Starptautiskā akadēmija  
Profesionālā bakalaura programma Kultūras vadība 

 
Kursa nosaukums 
Reklāma un sabiedriskās attiecības 
 
Kursa autore MBA, doc. Natalija  Sotikova 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP)  - 2 kp  (32 akad.stundas) 
Kurss paredzēts: otrā līmeņa profesionālā bakalaura  programma “Kultūras vadība” (B daļa) 
6. semestris, 3. kurss 
 
Pārbaudījuma veids : ieskaite ar atzīmi 
 
Studiju priekšmeta mērķis:  Saistīt teorētiskās zināšanas ar praksi reklāmas patstāvīgajā 

radīšanā un reklāmas kampaņas organizēšanā. 
 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi: 

Attīstīt izpratni par to, kas ir reklāma;  
Veidot prasmi analizēt reklāmas komunikācijas un to pamatelementus; 
Attīstīt kritisko domāšanu reklāmas izplatīšanas kanālu izvēlē;  
Veidot prasmi kritiski izvērtēt reklāmas uzrunas, funkcijas, principus, efektivitāti;  

 
Studiju priekšmeta saturs: 
 
tirgus izpēte pirms reklāmas kompānijas plānošanas sākuma, 
mākslinieciska pieeja reklāmas izveidošanā, netradicionālie reklāmas veidi, 
reklāmas telpas  psiholoģiska un strukturāla analīze, 
reklāmas uzrunas veidošana un līdzekļu izvēle, 
reklāmas darbības kontrole,  reklāmas efektivitāte un to testēšana. 
 
 
Kursa apguves rezultāti: 
Kursa apguves rezultātā studenti būs apguvuši: 
 
Zināšanas par 
Reklāmas būtību un to vēsturiskas attīstības posmiem 
Reklāmas estētiku un filozofiju 
Reklāmas tipoloģiju un mediakanalu lietošanas īpatnībās 
Reklāmas iedarbības specifiku 
Reklāmas efektivitātes noteicošajiem faktoriem 
 
Prasmes 
Izmantot teorētiskas zināšanas reklāmas kampaņas plāna izstrādē 
Izvērtēt projekta PR un reklāmas kampaņas efektivitāti 
Korekti izmantot reklāmas metodes. 
 
 
Kompetences 
Nodrošināt projekta PR un reklāmas kampaņās izveidi, plānošanu un realizāciju. 
 



Prasības kredītpunktu iegūšanai (izvērt ējuma nosacījumi) 
40% - darbs grupās, prezentacijas(4), 30% - aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos 
darbos, 
30% - ieskaite 
 
 Studiju priekšmeta tematiskais plāns 
 
 

 
Literat ūra: 

Denisons D., Tobi L. Ievads reklama, Rīga, 2004.g. 
Gunare M., Sotikova N. Reklāmas principi. – BSA, 2007. 
Praude V., Šalkovska J.. Mārketīnga komunikācījas. Rīga, 2004.g. 
Stražnovs G.. Reklāma praktiskajā biznesā. Rīga, 2004.g. 
Veide M.Reklāmas psiholoģija.-R.: Jumava, 2006. -247 lpp. 
 
Гунаре М. Принципы и технологии рекламы. – Рига: БРИ, 2005. 
О`Гуинн Т.С.,  Ален К.Т., Семеник Р. Дж. Реклама и продвижение бренда. СПб.: Нева, 
2004.  
дю Плесси Э. Психология рекламного влияния. Как эффективно воздействовать на 
потребителей. – СПб.: 2007.  
Кутлалиев А., Попов А. Эффективность рекламы. – М.: ЭКСМО, 2005.  
Морган, Н., Причард А. Реклама в туризме и отдыхе. – М.: Юнити,  2004. 
Морозова Н.С.Реклама в социально-культурном сервисе и туризме. - М.: "Академия", 
2007.  
Салливан Л. Рекламная пауза. Откровения креативного директора. – M.: Диалектика, 
2007.  
Ромат Е.В. Реклама. – СПб.: Питер, 2006.  
 

 

Reklāmas attīstīšanas galveni posmi 
Reklāmas starpkultūru īpatnības. 
Reklāmas tipoloģija. Reklāmas mediakanālu lietošanas īpatnības. 
Galvenie principi reklāmas izveidē 

Reklāmas estētika un filozofija. Mifoloģija un simboli reklāmā. 
Netradicionālie reklāmas veidi 
Reklāmas uzrunas veidošana un līdzekļu izvēle. 
Reklāmas ietekme uz pircēja attieksmi un uzvedību. Pircēju izpēte (personība, vērtības, dzīves stils). 

Reklāmas kampaņu  izstrādāšanas galvenie principi 
Galvenie reklāmas aģentūru veidi 
Reklāmas efektivitātes noteikšanas principi 

Reklāmas psiholoģiskā analīze 
Reklāmas un PR darbība kultūras projektos . 



Baltijas Starptautiskā akadēmija  
Profesionālā bakalaura programma Kultūras vadība 

  
 
Kursa nosaukums: Rietumu teātra aktualitātes. 

Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) 2 KP  
Kontaktnodarbības:  
lekcijas - 6 (12 st.); 
semināri un praktiskie darbi - 10 (20 st.). 
Kursa autore: Mg. art., lektore Tatjana Stepanova 

Kurss paredzēts: otrā līmeņa profesionālā bakalaura  programma “Kultūras vadība” (B daļa) 

Pārbaudījuma veids: ieskaite ar atzīmi 

Kursa mācību mērķi un uzdevumi: 
• Iepazīstināt ar Rietumu teātra vēstures pamatiem. 
• Dot iespēju studentiem izprast Rietumu teātra attīstības tendences. 
• Mācīt studentiem patstāvīgi orientēties pasaules mākslas un kultūras vēsturē un saskatīt 

līdzības un atšķirības dažādās kultūrās. 
• Attīstīt spēju analizēt, izprast un vērtēt teātras procesus Eiropā un Latvijā.  
• Raksturot teātru kā sociāli kulturālo institūciju, definē teātra funkcijas, definē publiku un 

tās lomu teātra dzīvē.  
• Sekmēt interesi par Rietumu teātra mantojumu un vērtībām. 
• Iepazīstināt ar mūsdienu Rietumu teātra nozimi sabiedriskas un kultūras dzīvē. 

 
 
Studiju priekšmeta saturs: Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar Rietumu  teātra vēstures 
pamatiem, Rietumu teātra attīstības tendencem un mūsdienu Rietumu teātra nozimi sabiedriskas 
un kultūras dzīvē. Lai mācību kursu padarītu uzskatāmāku un interesantu, studentiem ir iespēja 
noskatīties videofilmas, kā arī ir pieejama informācija un attēli CD formā un izdales materiāli. 
  
 
 
Tematiskais plānojums: 
Nr. Temats 

 
Nedēļa Nodarbību veids,   
stundas 

1. Ievads. Kursa mērķi un uzdevumi. Vispārējie jēdzieni. 
Pamata kategorijas, kas nosaka teātra fenomenu. 
 

Lekcija, 2 

2. Teātris – kā kultūras iestāde, tā nozīme. Teātra tipi un 
virzieni mūsdienu sabiedrībā.  

Lekcija, 4 

3 Teātris -  kā sociāli kulturāla institūcija. Lekcija, 4 
4. Teātris – kā sabiedrības un starpkultūru institūts. Lekcija, 2 
5. 20. gs. un 21.gs. sākuma rietumu teātra vēsture. Rietumu 

teātra attīstības apskats. Attīstības virzieni.  
20.-21.gs. Rietumu teātris un masu kultūra.  

Lekcija, 12 
 

Seminārs, 4 
 

6. Rietumu teātra aktualitātes. 
 

Lekcija, 4 

7. Kursa darba veikšana (tēma - pēc brīvas izvēles)  
8. Viena ieskaite (noslēguma ieskaite mācību gada beigās)   
 Kopā: 32 



 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: ieskaite semestra beigās (referāts). Radošā darba tēma un 
forma ir brīva. 
Individuālais darbs – 1 (2 st.) Mūsdienu teātra prakses analīze (apjoms – 2-3 lpp..) 

Literat ūra 
Ulberte, Līga. Episkā teātra pieredze Eiropā un Latvijā : 2007 
20. gadsimta teātra režija pasaulē un Latvijā / 2002 
Radzobe, Silvija,1950- Misteriālā teātra tradīcija Rietumeiropas teātrī un latviešu skatuves 

mākslā (1970-1995) 1997 

Вопросы социологии театра. – М., 1982. 
История западноевропейского театра. Т.7. – М., 1985. 
История зарубежной литературы ХХ века 1917-1945. - М., 1990.  
История зарубежного театра. Под ред. Л.И. Гительмана. – СПб. «Искусство-СПб., 2005 
Кертман Л.Е. История культуры стран Европы и Америки. – М.,1986. 
Кинословарь. В 3-х т. – М.,1966-1970. 
Литературный энциклопедический словарь. - М., 1987.  
Межуев В.И. Актуальные проблемы теории культуры. 
Самосознание европейской культуры ХХ века. - М., 1991.  
Словарь театра. М.: ГИТИС, 2003. 
Словарь театральных терминов. Учебное пособие. – М.:РАТИ – ГИТИС, 2007. 
Спектакли двадцатого века. – М. ГИТИС, 2004. 
Театр. Живопись. Кино. Музыка. Межвузовский сборник. – М.ГИТИС, 2005. 
Факторы и механизмы динамики культуры. - М., 1984.  
Шпенглер О. Закат Европы. - М., 1993.  

Барабаш Н.А. Телевидение и театр: игры постмодернизма. – М.: КомКнига, 2010. 

Социология искусства. Под ред. Жидкова В.С., Клявиной Т.А. – СПб.: Изд-во 
«Искусство-СПБ», 2005.  

Социологический словарь. М., 1989, c. 283. 
The Oxford Illustrated History of Theatre 

Oxford University Press, 1995 
Theatre in Crisis?: Performance Manifestoes for a New Century. Maria M. Delgado 

Manchester University Press, 2002 
Vadošo mūsdienu teātra teorētiķu un praktiķu teksti par mūsdienu teātri, tā iespējamo 
krīzi un attīstības prognozes. 

The Radical in Performance: Between Brecht and Baudrillard. Baz Kershaw 
Routeldge, 1995 
Grāmata runā par krīzi mūsdienu teātrī un perfromances uzplaukumu. Tas ir apjomīgs 
pētījums par saikni starp Rietumu teātra kultūru un performanci postmodernajā kultūrā. 
Bazs Keršavs ir teātra profesors Bristoles universitātes Teātra departamentā. 

Modern Theories of Drama: A Selection of Writings on Drama and Theatre, 1850-1990. 
George W. Brandt  Oxford University Press, 1998 
Grāmatā apkopoti nozīmīgākie teksti par teātri, kas radīti pēdējos 150 gados (Žans Pols 
Sartrs, Frīdrihs Dīrenmats, Augusts Strindbergs, Bernards Šovs, Moriss Māterlinks, 
Antonēns Arto, Pīters Bruks, Umberto Eko un daudzi citi). Grāmata ir neaizstājams 
informācijas avots teātra prakses un teorijas studentiem. 

 



Baltijas Starptautiskā akadēmija  
Profesionālā bakalaura programma Kultūras vadība 

 
 
Kursa nosaukums: Valstu studijas: Skandināvija jaunajos un jaunākajos laikos  
Programmas autore: lektore Tatjana Kuzmina, augstākā prof.izgl., RSU doktorante socioloģijā  
 
Kurss paredzēts: otrā līmeņa profesionālā bakalaura  programma “Kultūras vadība” (B daļa) 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP)  - 2 kp  (32 akad.stundas) 
 
Pārbaudes veids: ieskaite ar atzīmi. 
 
Studiju priekšmeta mērķis:  sniegt studējošajiem priekšstatu par vēsturiskiem procesiem 
Skandināvijā jauna un jaunākajā laikā, veicināt studējošo izpratni par skandināvu valstu 
vēsturiskas attīstības specifiku. 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi: 
iepazīstināt ar Skandināvijas reģiona specifiku, 
radīt izpratni par Skandināvijas valstu izveidi un attīstību Eiropas jaunlaika telpā 
veidot priekšstatus par Skandināvu valstu vietu mūsdienu Eiropā 
veicināt izpratni par Skandināvijas sabiedrības attīstības modeli 20.gs. 
nodrošināt iespējas apgūt prasmi orientēties mūsdienu politiskajos procesos Skandināvijā 
 
Studiju priekšmeta saturs: Kursā tiek aplūkotas Zviedrijas vēsture no 18.gs. līdz mūsu dienām, 
ka arī skandināvijas sabiedrības attīstības modelis 20. gadsimtā. Kursa pamatproblēmas: 
Skandināvijas reģiona vispārējs raksturojums. 19.gs. – industriālo revolūciju un politisko 
pārkārtojumu laikmets Skandināvijas reģionā. Skandināvisma idejas rašanas, skandināvisms kā 
idejiski politiska un kultūras kustība. Skandināvija pēckara pasaulē. Skandināvijas valstu 
integrācija. Skandināvijas valstis un Eiropas Savienība. 
 
 
Nosacījumi kred ītpunktu iegūšanai:  
1. Katram studentam rakstiskā formā 3 dienas pirms ieskaita jāiesniedz referāts/eseja (ne mazāk 
kā 5 lp. datorsalikumā) par vienu no kursa plāna tēmām, savas attieksmes argumentācijā 
balstoties uz lekciju  materiālu, literatūru un patstāvīgi izvēlētajiem ilustratīvajiem                  
piemēriem, 
2. Ieskate:  1) studenta sava referāta/esejas izvērsta komentāra un atbildes uz 2-3 jautājumiem 
par referāta/esejas saturu, 2) studenta atbildēm uz pasniedzēja 2 jautājumiem par kursa plānā                       
minētajām tēmām. 
                 
Studiju priekšmeta saturs: 
1. Skandināvijas reģiona vispārējs raksturojums. 

2. 
Skandināvijas valstu – Dānijas, Norvēģijas un Zviedrijas karalistu – cīņas par 
kundzību Baltijas jūrā. Rezultāti jeb “Baltijas jautājums” vēsturiskā attīstībā un tā 
atrisinājums. 

3. 
Skandināvijas karalistu starptautiskais stāvoklis 18.gs. otrajā un trešajā trešdaļā. 
Zviedrijas un Dānijas – Norvēģijas karalistu iekšpolitiskā attīstība 18.gs. 

4. 
Zviedrijas un Dānijas – Norvēģijas karalistes Napoleona laikā. Skandināvijas 
valstu neitralitāte. Neitralitātes politikas vēsture. 

5. 
19.gs. – industriālo revolūciju un politisko pārkārtojumu laikmets Skandināvijas 
reģionā. Zviedrijas 19.gs. attīstības noteicošā loma Zviedrijas mūsdienu 
sabiedrības izveidē. 



6. 
Skandināvisms, tā rašanās un būtība. Skandināvisms kā idejiski politiska un 
kultūras kustība. 

7. Skandināvijas valstu attīstība Pirmā pasaules kara priekšvakarā un kara gados: 
1914. – 1916.gadā un 1917. – 1918.gadā. Skandināvija starpkaru periodā. Valstu 
iekšpolitiskā un saimnieciskā attīstība. 

8. Skandināvija Otrā pasaules kara sākumā un kara gados. 
9. Skandināvija pēckara pasaulē. Ziemeļeiropas valstis drošības meklējumos 

pēckara pasaulē. 
10. 60. gadi – otrs “ražas laiks” Zviedrijas sabiedrībā daudzpusīgu reformu 

realizēšanā 
11. Skandināvijas valstu integrācija. Ziemeļu Padomes nodibināšanās, tās struktūra 

un darbība. Helsinku konvencija. Sadarbības daudzpusība un problēmas. 
12. Zviedrija 90.gados. Zviedrijas sabiedrības attīstības pretrunīgums. Zviedru 

modeļa plusi un mīnusi, tā īstenošana – nejaušība vai likumsakarība. 
13. Skandināvijas valstis un Eiropas Savienība. 
 
 
Literat ūra: 

Austrumbaltijas  un skandinavijas kontakti agrajos viduslaikos. R., 1990. 
Baltijas valstis un ziemelvalstis. R., 1999. 
Congleton R. Improving democracy through constitutional reform: some Swedish lessons. 

Boston, 2003. 
Derry T.K. A History of Scandinavia. London. 1979. 
Einhorn E. Modern welfare states: Scandinavian politics and policy in the global age. 

Westport, etc. 2003. 
European social policy and the Nordic countries. Aldershot, 2000. 
Frost R. The Northern wars: war, state and society in Northeastern Europe, 1558-1721. 

Harlow etc., 2000. 
Hadenius S. Swedish politics during the 20th century: conflict and consensus. Stockholm, 

1997.  
Instead of ideals debate. Aarhus, 2001 
Karnups V. Latvijas ārējā tirdzniecība ar Skandināvijas valstīm (1920-1940)R., LU, 2004. 
Kent N. The  soul of the north: a social, architectural and cultural history of the Nordic 

countries, 1700 – 1940 . London, 2000. 
Lagervist L. Zviedrijas vēsture. Stokholma,  2002 
Philip Line Kingship and state formation in Sweden, 1130-1290. Leiden ;Boston 

: Brill, 2007. 697 lpp. 
Musial, K. Roots of the Scandinavian model. Baden-Baden, 2002. 
Nissen H.S., Scandinavia during the Second World War. Minesapolis and Oslo. 1983. 
The Cambridge history of Scandinavia. Cambridge, 2003. 
The democratic challenge to capitalism: management and democracy in the Nordic countries. 

Bergen, 2001. 
The Nordic Countries and Europe. Copenhagen, 2001. 
The Nordic regions and the European Union. Aldershot, 2004. 
Sepo Hentile, Kristians Krecls, Panu Pulma. Ziemeļvalstu vēsture. Rīga : Nordik, c2005. 359 

lpp. 
Исаев М. Механизм государственной власти в странах Скандинавии. М.,2004. 
Исаев М Политическая система стран Скандинавии и Финляндии. М.,2000. 
Ян Мелин, Альф В. Юханссон, Сюзанна Хеденборг. История Швеции. Москва:  

Весь мир, 2002. 
Могунова М. Скандинавский парламентаризм: теория и практика. М., 2001. 



Baltijas Starptautiskā akadēmija  
Profesionālā bakalaura programma Kultūras vadība 

 
Kursa nosaukums: Valoda un stils. Zviedru valoda.  
 
Programmas autore:  Jelena Jurčenko, filol. Mag, lekt., Olga Odegova, dipl spec. 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP): 4 KP, 2 semestri. 
                                           (50% kontaktstundu - praktiskas nodarbības) 
Kurss paredzēts: otrā līmeņa profesionālā bakalaura  programma “Kultūras vadība” (B daļa) 
Pārbaudījuma veids : ieskaite ar atzīmi 
 
Kursa mērķis: ir sniegt vispārīgu ieskatu par stilistikas būtību un mērķiem, dot pārskatu par tās 
vēsturisko izcelsmi un jaunākajām tendencēm, iepazīstināt ar  autora domas izteiksmes veidiem - 
valodas estētiskā funkcija, izteiksmes līdzekļi, literārās valodas noslāņošanās atsevišķās sistēmās 
(runas stili), emocionālais valodas tonis, individuāli mākslinieciskais rakstnieka stils. 

Kursa uzdevumi: attīstīt priekšstatus par valodas estētiskās funkcijas būtību; attīstīt prasmi  
saprast autora ieceri; attīstīt stila izjūtu, attīstīt prasmi salīdzināt oriģināla un tulkojuma 
stilistiskās īpatnības. 
 
Kursa anotācija: Kurss dod izpratni par diskursa stilistiku un vairākiem lietišķās stilistikas  

viediem, ieskaitot reklāmu.  Kurss attīsta stila izjūtu un atklāj stilistikas 
pielietošanas iespējas. 

Nosacījumi:  Obligātā līdzdalība praktiskajos nodarbībās, individuāla darba sagatavošana katra 
semestra nogalē. 
 
Kursa saturs: 
Stilistika, tās mērķi, dažādās stilistiskās pieejas un jaunākās tendences. 
Runas tipa leksiskās un sintaksiskās īpatnības. Sociālais statuss un  valodas dažādu slāņu 
leksiskā sastāva stilistiskās funkcijas. 
Valodas tradīcija un stils: aizguvumi, neliterārā leksika (slengs, dialektismi), neologismi. 
Funkcionālie stili. Leksisko un sintaktisko līdzekļu izvēle. 
Pārnestās nozīmes loma. Tēls (image), tā veidošana un kognitīvie aspekti. 
Leksiskie stilistiskie paņēmieni: epitets, hiperbola, atturīgā izteiksmes forma (understatement).: 
alūzija, ironija un paradokss. 
Frazeoloģija; izvērstie tēli; leksiski frazeoloģiskie stilistiskie līdzekļi (metafora, metonīmija, 
oksimoroni, eifēmisms. 
Sintaktiskie stilistiskie paņēmieni: anafora, paralēlisms, teikuma veids un garums. 
Fonētiskie stilistiskie paņēmieni: aliterācija, onomatopoēze (skaņu atdarināšana), atskaņas, ritms, 
pauzes. 
Stāstījuma veidi un stāstījuma paņēmieni. Dzejas valoda. 
Lietišķā stilistika. Reklāmas diskurss. 
 
Literat ūra 

Ulmann St. Language and Style. N.J., Barnec and Noble, 2001. 
Williams C.B. Style and Vocabulary. London, 1999. 

     Cassirer P. Stil. Stilistik. Stilanalys. 1979 
     Grusczynska E. Linguistic images of emotions in translations from polush into Swedish.  
     Upsala, 2001. 
     Josephson O. Stilstudier. Uppsala: Hallgren & Fallgren. 1996. 
     Lenti-Eklund H. Frān adverb till markōr i text. 1990. 
     Liljestrand B.. Språk i text. Lund: Studentlitteratur. 1993. 



Baltijas Starptautiskā akadēmija  
Profesionālā bakalaura programma Kultūras vadība 

 
Kursa nosaukums:  zviedru valoda (pamatkurss) / swedish  
Programmas autore:   Lekt. O.Odegova, prof spec. izglītība 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) 10 kp, 5 semestri. 
Kurss paredzēts: otrā līmeņa profesionālā bakalaura  programma “Kultūras vadība” (B daļa) 
1.-3. kurss 
Pārbaudījuma veids :  ieskaites ar atzīmi, eksāmens 
 
Kursa anotācija: Kurss ietver zviedru valodas gramatikas struktūru un leksiskā materiālā 
apguvi un to praktiskās lietošanas prasmju attīstīšanu līdz tādam līmenim, lai students varētu šīs 
prasmes lietot dabiskā komunikācijas procesā, t.i. uzzināt, uztvert un saprast informāciju jebkurā 
situācijā, lai varētu orientēties un spriest, izmantojot savas zviedru valodas zināšanas. Kursa 
pamatprincipā ir funkcionāla, situatīva, komunikatīva un individuāla pieeja zviedru valodas 
mācīšanai atbilstoši attiecīgas runas darbības, t.i. audēšanas, morfoloģiskās runas, lasīšanas un 
rakstīšanas specifika 
 
 
Studiju kursa mērķi: 

• Iemācīt studentiem patstāvīgai praktiskās valodas lietošanai dabiskā saskarsmē, kā arī 
iemācīt patstāvīgi turpināt zināšanu apguvi. 

• Iemācīt studentus saprast, uztvert un runāt zviedru valodā, kā arī izveidot stabilas 
praktiskās rakstu valodas iemaņas. 

• Veicināt vispār intelektuālo un svešvalodu apguvei specifisko prasmju attīstīšanu. 
 

Kursa apguves rezultāti: 
Pēc jaunākiem didaktikas un metodikas atzinumiem studenti iegūst 4 galvenās valodas 
iemaņas: runāšana, lasīšana, klausīšanās, rakstīšana, kā arī iegūst kulturāli izgl ītojošu 
informāciju. 

 
Kursa saturs: 
Temati: Es un mana ģimene. Mājas. Ēdiens. Izglītība. Iepirkšanās. Sakaru veidi. Brīvais laiks. 
Ceļošana. Profesija un darbs. Veselība. Sports.  Masu informācijas līdzekli. Politika un 
ekonomika.  Apkalpošanas sfēra.  
Gramatikas temati: Lietvārdi - dzimts, skaitlis un locīšana. Artikuli - nenoteiktie un noteiktie, 
"kailie" lietvārdi. Īpašības vārdi. Apstākļa vārdi - apstākļa vārdu grupas, salīdzināmās pakāpes. 
Vietniekvārdi. Skaitļa vārdi - pamata, kārtas un tās locīšana. Darbības vārdi. Divdabji. Pievārdi. 
Saikļi. Teikuma mācība. 
Galvenie mācīšanas aspekti 
Patstāvīgi dzirdes un runas vingrinājumi, izmantojot skaņu ierakstus, atbildes un teksta precīzas 
izrunas apguvei un aktīva vārdu krājuma un gramatisko struktūru ielāgošanai; 
Regulāri dialogrunas vingrinājumi (students - pasniedzējs, students - students); 
Pakāpeniski augošas sarežģītības tekstu lasīšana, pamazām pārejot arī uz ekstensīvu lasīšanu; 
Atbilstoši vingrinājumi ar Ziemeļu zemju ģeogrāfisko parādību un sabiedriskās dzīves sakarību 
skaidrojumu. 
Runas kultūra. 
 
Literatūra: 
Belševica V. Jordens vārme. Stockholm, 2003. 
Bolander, Maria. Funktionell svensk grammatik. Stockholm, Liber, 2005. 



Latviešu-zviedru, zviedru-latviešu vārdnīca. R., 2004. 
Sāllebrant H. En vecka pa varen: Lārobok i svenska fōr lettisktalande. R., 2003. 
Sāllebrant H. Zviedru valodas gramatika ar vingrinājumiem. R.,2002. 
Маслова-Лашанская С.С., Толстая Н.Н. Учебник шведского языка. - СПб., 2001 
Маслова-Лашанская С.С., Каллистова И. Большой русско-шведский словарь. - М., 1998. 
Миланова Д. Шведско - русский словарь. - М., 1985. 
Погодина Н.Е.. Практический курс шведского языка. - М.2000. 

 
 



Baltijas Starptautiskā akadēmija  
Profesionālā bakalaura programma Kultūras vadība 

 
Kursa nosaukums 
Pasaules literatūras problēmas / Pasaules ainas pasaules  literatūrā 
Kurss paredzēts Kultūras vadibas programmas studentiem 
Kursa autore: Oksana Fiļina, dr.paed., ass. Prof. 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP)  - 6 kp  ( 96 akad.stundu) 
Kurss paredzēts: otrā līmeņa profesionālā bakalaura  programma “Kultūras vadība” (B daļa) 
2.,3.,4. semestri 
Pārbaudījuma veids :  divas ieskaites; nobeiguma pārbaudījums - eksamens 
Studiju priekšmeta mērķis:  izveidot tādus apstākļus,  lai studentiem veidotos attieksme pret 
pasaules literatūru kā cilveka vērtību pasaules ainas atspoguļotāju.  
 Studiju priekšmeta uzdevumi: dot studentiem jespēju  

• veidot pamatzināšanas un prasmes, kuras dod iespēju saprast pasules literatūras 
attīstības likumsakarības; 

� attīstīt savu prasmju sistēmu, kuras nepieciešamas daiļdarba uztveršanai no  kultūras, 
ētisko u.c. normu viedokļa.; 

� attīstīt savu humanitāro domāšanu, kuras nepieciešamas pašaktualizācijai dialogā ar 
kultūrpartneriem.  

  
Studiju priekšmeta saturs:  

Kursā “Pasaules ainas pasaules  literatūrā” studenti tiks iepazīstināti ar pasaules 
literatūru kā vērtību pasaules ainas  atspoguļošanu. 

Kursa pamatā ir teksta kultūroloģiskās interpretācijas koncepcija. Saskaņā ar šo 
koncepciju teksts tiks pētīts kā pasaules modelis,  kas attēlo noteiktu  mākslenieciskās apziņas 
veidu  un noteiktu  kultūrvēsturisku cilveka tipu. Teksta kultūroloģiskā analīze dod iespēju atklāt  
vēsturiskā laikmeta, kultūras tipa un cilveku domāšanas veidu, vērtību pārskatu kopsakarību. 

Lai sasniegtu šo mērķi, tiek piedāvāta konkrēto laikmetu pasaules ainas analīze, kas 
atspoguļota pasaules literatūrā, sakot ar antīko un beidzot ar XX gadsimta literatūru. Analīzes 
pamatā ir priekšstatu par pasauli dinamika, kas atainojas  

kultūras tipos un domāšanas veidos; 
literatūras centrālajās problēmās un galvēnajos tēlos; 
daiļdarbu žanra-stilistikas īpatnībās. 

 
Kursa apguves rezultāti: 
Kursa apguves rezultātā studenti būs apguvuši: 
 
Zināšanas par 
� pasules literatūras tendencēm; 
� pasules literatūras centrālajās problēmām un galvēnajos tēlām; 
� daiļdarbu žanra-stilistikas īpatnībām; 
� mūsdienu literatūrzinātnes pētījumu koncepcijām; 
� daiļteksta interpretācijas  veidiem; 
� mūsdienu literatūrzinātnes  terminoloģiju. 

Prasmes 
� izmantot mūsdienu literatūrzinātnes  jēdzienisko aparātu; 
� analizēt un interpretēt daiļliteratūras darbu;  
� analizēt problēmas pasaules literatūtas  attīstībā; 
� atrast pasules literatūrā nepieciešamo informāciju kultūras projektu veidošanai. 

Kompetences 



� kritiski analizēt  literatūrzinātnes koncepcijas lai adekvāti vērtēt mūsdienu literatūras 
parādības; 

� pielietot pētnieciskas  un analītiskas metodes  daiļliteratūras darbu interpretācijā un 
izvērtējumā; 

� izmantot  daiļdarba kulturoloģiskā analīzes rezultātus kultūras  projektu īstenošanā. 
 
Nosacījumi kred ītpunktu ieguvei: 

aktīva līdzdarbošanās praktiskajās nodarbībās. Pamatnosacījums: prasme interpretēt 
daiļliteratūras darbu; 

atskaite par mājas lasīšanu (mutiski, 3 daiļdarbi); 
viena daiļdarba kulturoloģiskā analīze (rakstiski, apjoms-  5 – 10 lpp.). 
pietiekama atbilde uz ieskaites pamatjautājumiem par visu kursu. Pamatnosacījums: 

obligāti analizējams viens daiļdarbs  programmā paredzētās tēmas ietvaros. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (izvērtējuma nosacījumi) 

Ieskaites novērtējuma rakstorojums: 
70% atzīmes - individuālais darbs semestra laikā: 
mājas lasīšana (30%); 
līdzdarbošanās praktiskajās nodarbībās (30%); 
referatu veidošana (10%). 
30% atzīmes - atbilde uz ieskaites pamatjautājumiem. 
Eksamena novērtējuma rakstorojums: 
70% atzīmes - individuālais darbs semestra laikā: 
mājas lasīšana (20%); 
līdzdarbošanās praktiskajās nodarbībās (20%); 
viena daiļdarba kulturoloģiskā analīze (rakstiski, apjoms-  5 – 10 lpp.) (20%); 
referatu veidošana (10%). 
30% atzīmes - atbilde uz eksāmena pamatjautājumiem. 
 

 
Studiju priekšmeta tematiskais plāns 

Stundu skaits Tēma 
 

Daiļliteratūras darbi lasīšanai un 
analīzei Lekcijas Prakti

skas 
nodar
bības 

Ievads kursa priekšmetā. 
Pasaules literatūra kā cilveka vērtību 
pasaules ainas atspoguļosana. 
Teksta kultūroloģiskās 
interpretācijas koncepcija. 
Kultūras tipos un domāsanas veidos. 
Literatūras centrālajās problēmās un 
galvenajos tēlos. 
Daiļdarbu žanra-stilistikas īpatnībās. 
 

 2  

Antīkā pasaules aina:  
kosmoss kā pasaules vienots 
veselums,  
laiks un mīts,  
cilvēks un mitoloģija. 
 

Senas Grieķijas un Romas  
mitoloģija 

2 2 



Homēra eposi. “Īliada” un 
“Odiseja”. 
• Eposu saturs, kompozīcija, 
stils un valoda. 
•  Dievu un varoņu tēli.  
• Eposu rašanās laiks un vieta. 
• Homēra jautājums. 

Homērs “Īliada” un “Odiseja”: 2 2 

Grieķu drāmas rašanās un veidi.  
Dionīsa kults un traģēdijas sākumi.  
Traģēdijas raksturs un struktūra.  
Traģēdiju izrādes.  
Grieķu teātris: skatītāji,  koris, 
aktieri. 
Aishila dzīve un dramaturģija.  
Cilvēks un liktenis Aishila 
traģēdijās.  
Aishila traģēdiju struktūra, varoņu 
tēli, kora loma. Traģēdiju valoda, 
stils.  
Sofokla dzīve un dramaturģija.  
Cilvēks un liktenis Sofokla 
traģēdijās.  
Sofokla jauninājumi skatuves 
mākslā. Traģēdiju struktūra, varoņu 
tēli, kora loma.   
Euripīda dzīve un dramaturģija. 
“Filozofs uz skatuves”.  

Eshils "Sasaistitais", "Prometejs", 
"Oresteja",  
"Agamemnons". 
 
Sofokls "Antigone".  
 
Eiripids "Medijas", "Hipolits", 
"Trojietes", "Helena", "Orests", 
"Elektra",  
"Ifigenija Aulida".  

4  

Edips kā antīkas kultūras galvenais 
tēls.  
Edipa tēls jauno laiku literatūrā. 

Sofokls "Valdnieks Edips"  
A. Žids “Edips”/ A. Gide “Edip”. 

 2 

„Ant īkā pasaule” kā mīts. 
Antīkās literatūras varoņi  P. 
Korneja un Ž. Rasina traģēdijās. 
Konflikts  starp prātu un jūtām, 
gribu un tieksmēm, pienākumu un 
kaislībām P. Korneja traģēdijās. 
Ž.Rasina tēli kā kaisles cilvēki. 

ˇana Rasina / Jean Racine traģedijas 
“Britaniks”, “Andromaha”, “Fedra”. 

2  

Antīkās dzejas raksturojums.  
Kallimahs, viņa daiļrade.  
Bukoliskā dzejas sākumi.  
Teokrīts; viņa idilles.  
Hellēnisma laikmeta episkā dzeja:  
Vergilijs – ievērojamākais Augusta 
laikmeta dzejnieks.  
Vergilija darbi “Eklogas”, 
“Georgikas”, “Eneīda”.  
Horācijs – personība un dzeja.  
Ovidijs – personība un dzeja. 
Ekfrasis antīkās literatūrā 

Kallimaha, Teokrīta, Vergilija, 
Horācija, Ovidija dzeja. 

4  

Antīkās lirikas tradicijas romantizma 
literatūrā: Teofils Gotjē 

Teofils Gotjē „Emaljas un kamejas.”  2 

Fabulas žanrs  antīkajā literatūrā. Hēsioda poēmā ,,Darbi un dienas”. 2 2 



Fabula kā viena no vecākajām 
domāšanas formām un viens no 
senākajiem vārda mākslas 
žanriem. 
Fabulas  personāži kā shematiski 
ieskicēti tēli – gan cilvēki, gan 
dzīvnieki cilvēku vietā.  
Morāle jeb pamācība (,,Tā aizvien 
atgadās katram, kas dara to un to”).  
Ēzops un viņa fabulas. 
 

Ēzopa fabulas. 
Žans de Lafontēns „Fabulas”. 
И. А. Крылов „Басни”. 

Рagāniskā mitoloğija jauno laiku 
literatūrā. Antīkās kultūras recepcija 
un ietekmes Eiropas vēlāko 
gadsimtu literatūrā.  
 

Ž. Kokto “Orfejs”, “Infernālā 
mašīna”/ J. Cocteau “Orphée”, “ La 
Machine infernale”.  
Ossiana poēmas. 
F. Helderlīna /J. C. F. HoØlderlin 
dzeja. 
Dramaturğija: J.Anouilh / ˇ. Anujs  
“Antigona”, "Medea".  
J. Cocteau / ˇ. Kokto “Antigona”. 
Поэзия А. Белого, 
Вяч. Иванова, И. Анненского,      
В. Я. Брюсова 
В. Хлебникова, М. И. Цветаевой, 
М. А. Волошина. 
Л.Улицкая «Медея и ее дети». 
 

2 2 

Viduslaiku pasaules aina. 
Teocentrisms, hierarhija, kristīgās 
mitoloğijas tikumiskais  raksturs.  
Kristus kā viduslaiku kultūras 
galvenais tēls. 
Viduslaiku varoņeps. 
Bruņinieku literātura, bruņinieku 
etiķete, kurtuāzā literatūra, 
bruņinieku romāns.  
Viduslaiku dzeja: F. Vijons, 
trubadūri, vaganti, minnezengeri. 
 
 

,,Rolanda dziesma”. 
,,Nībelungu dziesma”. 
K. de Trua „Tristāns’. 
Žozefs Bedjē “Tristāns un Izolda”. 
Rihards Rudzitis "Graala brālība". 
Dante Aligjēri „Dievi�ķā 
komēdija”. 
 

4 2 

Kristīgā mitoloğija jauno laiku 
literatūrā. 
Kristīgā mitoloğijas jedzens. 

Kristīgā mitoloğijas eposi. 

D˛. Miļtona daiļrade. 

G. Derzavina dzeja. 

Kristīgās mitoloğijas tēli 
romantisma literatūrā: R. Šatobrians, 

G. Apollinaire/G. Apoliners. Dzeja. 
J. Saramago “O Evangelho Segundo 
Jesus Cristo”/ “The Gospel 
According to Jesus Christ “/Ж. 
Сарамаго «Евангелие от Иисуса». 
A. Burgess "Man of Nazareth" /Э. 
Бёрджес «Человек из Назарета». 
Ф. М. Достоевский «Идиот». 
М. Булгаков «Мастер и 
Маргарита». 
Ч. Айтматов «Плаха». 
 

2 2 



D˛. Bairons. 

E. Renana darbi. 

Kristīgā mitoloğijas teli XX gs. 
literatūrā. 

 
 

Neomitoloğisms ХХ gadsimta 
literatūrā. 

Mita jedzens. 
Mitoloğijas teli kā stilizacijas 
pamats. 
Mitoloğijas sižetu rekostrukcija. 
Autoru mitoloģija XXgs. 
literatūrā. 

 

E. Verharna dzeja /E. Verhaeren.  
Š. Bodlēra  dzeja/ C. Baudelaire. 
M. Meterlinka lugas /                             
M. Maeterlinck . 

Dž. Džoiss "Uliss" /J. Joyce "Uliss"  
T. Manns “Burvju kalns”, “Jāzeps  
un viņa brāļi”.  

F.Kafka „Process”, „Pils”, noveles. 
 

2 2 

Pasaules kocepcijas mitoloğiskais 
pamats fantāzijas („fantazy”) 
literatūrā. 

D. R. R. Tolkīns “Gredzenu 
pavēlnieks”. 
М. Семенова «Волкодав». 

 2 

Pasaules un cilvēka koncepcija 
Latīņamerikas literatūrā.  
“Reālistiskā mitoloģisma” jēdziens. 
А. Asturiasa daiļrade. 
H. Kortasāra daiļrade. 
H.L.Borhesa daiļrade. 
G. G. Markesa daiļrade. 
 

 

Viens no daiļdarbiem: 
 Ž. Amadu /Dj. Amado. 
 A. Karpentier/ А. Карпентьер  М. 
А. Asturiass/ М. А. Asturias. 
H.L.Borhess/ J.L. Borges. 
H. Kortasārs / J. Cortzar. 
G. G. Markess  “Simts vientulības 
gadu”, “Patriarha rudens”. 
 

2 2 

Pasaules aina  renesanses literatūrā. 
• Renesanses humānisma 
būtība.  
Antropocentrisms, panteisms. 
Renesanses reālisms. 
Hamleta tēls kā kultūras arhetips. 
 

F.Petrarkas dzeja. 
Bokačo „Dekamerons”. 
M. Monteņs/ М.Montaigne  
 Esejas. 
Migels de Servantess ,,Dons 
Kihots”. 
V. Šekspīrs. “Hamlets”, “Karalis 
Līrs”, “Makbets”, “Romeo un 
Džuljeta”. 
 

4 2 

Pasaules aina klasicisma literatūrā. 
• Antīkās kultūras un 
dižrenesanses tradīciju atzīšana par 
paraugu.  
• Ideja par sabiedrības 
harmonisku attīstību. 
•  Personība un sabiedrība, 
ideāls un īstenība, jūtas un prāts.  
• Stingra formu sakārtotība, 
līdzsvarotība, tēlu skaidrība un 
harmonija.  

Fransuā de Laro�fuko „Aforismi”. 
Pjērs Kornejs ,,Sids”. 
ˇans Batists Moljērs ,,Tartifs jeb 
Liekulis”, ,,Dons ˇuans”, 
,,Mizantrops” (cilvēknīdējs), 
,,Iedomu slimnieks”, ,,Skapēna 
nedarbi”. 

2 2 



Pasaules aina Apgaismības 
literatūrā. 
• Cilvēka prāta virskundzība. 
• Progresa ideja. 
• Racionalisms. 
• Saprātīga egoisma teorija. 
• Fausta tēls kā kultūras 
arhetips. 

D˛. Svifts ,,Gulivera ceļojumi”. 
 D. Defo ,,Robinsons Krūzo”. H. 
Fīldings ,,Stāsts par Tomu D˛onsu 
Atradeni”. 
Voltērs ,,Edips” , ,,Zadigs jeb 
liktenis”, ,,Kandids”. 
J.V. Gēte „Fausts”. 
Т.Manns ”Doktors Faustus”.  
А. С. Пушкин «Маленькие 
трагедии». 

4 2 

Pasaules aina  romantisma literatūrā. 
• Romantisma raksturojums. 
• Stila ezīmes: 
pacilātība,emocionalitāte, 
subjektīvisms, kontrastainība, 
eksotika, simbolu un izteiktu 
hiperbolu kā mākslinieciskās 
izteiksmes līdzekļu izmantošanas 
paņēmieni.  
• Cilvēka gara virskundzība.  
• „Baironiskais” varonis kā 
romantisma simbols. 

  

 

D˛. Bairons „Manfreds”, „Kains”. 
Valters Skots ,,Puritāņi”, ,,Robs 
Rojs”, ,,Kventins Durvads”, 
,,Aivenho”. 
E.T.A. Hofmanis „Muzikālas 
noveles”, „Runča Mura dzīves 
uzskati...”.   
Viktors Igo (Hugo) ,,Parīzes 
Dievmātes katedrāle”, 
,,Nožēlojamie”, ,,Gilvēks, kas 
smejas”. 

4 2 

Pasaules aina naturālisma literatūrā. 
Bioloģisms, vides dominēšana, 
sociālais protests.  
Naturālisms teātrī: ideju drāma, 
alegorija.  
Paaudžu konflikts, „jaunās sievetes” 
tēls, laulības problēma. 

Emīls  Zolā ,,Terēze Rakēna” , 
,,Madlēna Fera”, ,,Trīs pilsētas”, 
,,Dāmu paradīze”, “Parīzes vēders”. 
G. de Mopasāna noveles. 
H. Ibsens ,,Leļļu nams",  ,,Spoki", 
,,Heda Gablere". 
K. Hamsuns ,,Pāns” ,,Viktorija”, 
,,Sava laika bērni”. 

2 2 

Pasaules aina  reālisma literatūrā. 
„Tips” kā mākslas priekšmets.  
Tipiskais varonis tipiskos apstākļos.  

Č. Dikenss „Dāvids Koperfilds”, 
„Dombijs un dēls”, „Liel ās cerības”. 
G. Flobērs „Bovari kundze”. 
О. de Balzaks ,,Zaudētās ilūzijas” , 
,,Zemnieki”, ,,Kurtizāņu spožums un 
posts”, ,,Nabadzīgie radinieki”, 
,,Eiženija Grandē”, ,,Gorio tēvs”. 

4 2 

Pasaules aina  modernisma 
literatūrā. 
• Garīgās intereses un ticības 
zudums. 
• Atsvešinātības problēma.  
• Mīts modernisma un 
neomodernism  kultūrā.  

 

 

 E. Hemingvejs „Kam skanes 
zvans”, „Ardievam ieročiem”, 
Āfrikas zaļie pakalni”, „Kam ir un 
kam nav”, „Sirmsgalvis un jura”. 
Р. Музиль «Человек без свойств»/ 
R. Muzil “The Man Without 
Qualities”. 
M. Prusts "Zudušo laiku meklējot". 
H. Hesse “Das 
Glasperlenspiel”/"The Glass Bead 
Game" .”Der Steppenwolf “/          
H. Hesse “Demians”, “Sidharta”, 

4 2 



H. Hesse “Demians”, “Sidharta”, 
“Zem rata”, "Stepes vilks". 
F. Kafka (Franz Kafka),,Process” , 
,,Pils”.  
A. Camus „L'etranger”/The 
Stranger”. “La Peste”/”The Plague”/ 
A. Kamī  ,,Nepiederošais”, ,,Mēris”. 
W. Golding “The Lord of the Flies”/ 
V. Goldings “Mušu valdnieks”. 
 

Pasaules aina  postmodernisma 
literatūrā. 
• Autora pazušana. 
• Intertekstualitāte. 
• Montēšana kā kompozīcijas 
princips. 
• Virtuālās realitātes 
meklējumi.  

U. Eco "The Name of the Rose", 
"Foucault's Pendulum" /                     
U. Eko/,,Rozes vārds”, ,,Fuko 
svārsts”, ,,Iepriekšējās dienas sala”, 
,,Baudolino”.  
М. Pavich  „Dictionary of the 
Thazars”/ М. Павич «Хазарский 
словарь». 
 P. Zuskind "Parfumer" / 
 П. Зюскинд «Парфюмер». 

4 2 

Kopā:  58 38 
 
 
 
Literat ūra 

Боннар А. Греческая цивилизация: В 2 т. — М., 1994. 
Кессиди Ф.Х. От мифа к логосу. М. 1872.  
Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. — М., 1990. 
Лобок А.М. Антропология мифа. - Екатеринбург, 1997.  
Мифологический словарь. — М., 1985.  
Словарь античности. — М., 1989. 
Тайлор Э.Б. Первобытная культура: Пер. с англ. - М. 1989.  
Фрэзер Д.Д. Золотая ветвь: Исследование магии и религии. Пер. с англ. - 2-е изд.- М.,1986.  
 
Homēra eposi. 
Sena Grieķija  Homēra  attēlojumā. 
Dievu un varoņu tēli.  
Cilvēks un Liktenis Homēra eposā. 
Odiseja tēls jauno laiku literatūrā 
 
Avoti  
Homērs “Ili āda”, “Odiseja”. 
Literat ūra 
Вахрушев С. ГОМЕР / Зарубежные писатели. Биобиблиографический словарь. Ч. 1. - М., 
1997. - С. 201-207. 
Гордезиани Р. В. Проблемы гомеровского эпоса. М., 1978. 
Лорд А. Б. Сказитель. М., 1994. 
Лосев А.Ф., Сонкина Г.А., Тахо-Годи А.А. и др. Античная литература. — М., 1980. 
Лосев А. Ф. Гомер. М., 1994. 
Никола М.И. Античная литература: Учеб. пособие / Практикум. — М., 2001. 
Homeri opera recogn / David B. Monro, Thomas W. Allen. 1976. T. 1-2. 
 



Edips kā antīkās kultūras galvenais tēls. 
Edipa tēls jauno laiku literatūrā. 
Sofokla traģedijas  "Valdnieks Edips" analīze. 
A. Žida “Edips” analīze. 
 
  Avoti 
Sofokls "Valdnieks Edips"  
Žids “Edips”/ A. Gide “Edip”. 
Literat ūra 
Найдорф М. И. "Эдип-царь" Софокла как источник по изучению древнегреческой культуры 
(К реконструкции культурного контекста) // АРКАДИЯ. Культурологический и 
искусствоведческий журнал, 2003, N2. – Одесса. С.- 9-14. 
Распопин В.Н.Очерки истории зарубежной литературы. Литература Древней Греции, 
Новосибирск, 1997. - Available at: http://rassvet.websib.ru/text.htm?1&2&16 
Тронский И.М. История античной литературы. 4-е изд. — М., 1983. - Available at: 
http://infolio.asf.ru/Philol/Tronsky/index.html#1 
Ярхо В. Н. Трагедия / Древнегреческая литература: Собрание трудов. (Серия «Античное 
наследие»).— М., 2000. 
 
Ant īkās lirikas tradicijas romantisma literatūrā. 
Antīkās literatūras motivi romantisma lirikā. 
Antīkās literatūras  tēli romantisma lirikā. 
Ekfrasis antīkās un romantisma literatūrā. 
Teofila Gotjē „Emaljas un kamejas” krājuma analīze. 
Avoti  
Teofils Gotjē „Emaljas un kamejas.” 
Literat ūra 
Брагинская Н. В. Экфрасис как тип текста (К проблеме структурной классификации  // 
Славянское и балканское языкознание. Карпато-восточно-славянские параллели. Структура 
текста. М., 1977. С.259-283.  
Гаспаров М. Поэзия Горация //  (Квинт Гораций Флакк. Оды. Эподы. Сатиры. Послания. - 
М., 1970.  С. 5-38. 
Марков А.Античные основания системного изучения литературы.- М., 2005. 
Рубинс М. Пластическая радость красоты: Экфрасис в творчестве акмеистов и европейская 
традиция. – М., 2003. 
Чистякова Н.А., Вулих Н.В. История Античной литературы. – Л., 1963. 
Rubins Ma. CROSSROAD OF ARTS, CROSSROAD OF CULTURES: ECPHRASIS IN 
RUSSIAN AND FRENCH POETRY. — N.Y.: Palgrave, 2000.  
 
Fabulas žanrs   jauno laiku literatūrā. 

Fabulas saturs, kompozīcija, stils un valoda.  
Fabulas  tēli.  
Fabulas morāle un alegorija. 
Žans de Lafontēna „Fabulas” analīze. 
I. Krilova fabulas analīze. 
 
Avoti 
Ēzopa fabulas. 
Žans de Lafontēns „Fabulas”. 
И. А. Крылов „Басни”. 
Literat ūra 



Банников Н.В. Три века русской поэзии. – М., 1968. - Available at: 
http://www.litera.ru/stixiya/articles/591.html 
Гаспаров М. Л. Античная литературная басня. - М., 1971.  
Гордин М.А. Жизнь Ивана Крылова.- М.,  2001. 
Виппер  Ю .  Б .  Лафонтен // История всемирной литературы: В 9 томах / АН СССР; Ин-т 
мировой лит. им. А. М. Горького. — М.: Наука, 1983— ... Т. 4. — 1987. — С. 152—159. - 
Available at: http://feb-web.ru/feb/ivl/vl4/vl4-1522.htm 
Лессинг и современность. Сборник статей. - М., 1981. 
Лосев А. История античной философии в конспективном изложении. – М., 1998. 
Творчество Лессинга // История зарубежной литературы XVIII века. 
Под ред. Л. В. Сидорченко. 2-е изд., испр. и доп. — М.: Высш. шк.; 2001. - Available at: 
http://infolio.asf.ru/Philol/IzlXVIII/18.html 
Филиппов М. Н. Г. Э. Лессинг. Его жизнь и литературная деятельность // Биографическая 
библиотека Флорентия Павленкова.- Available at: 
http://www.ssga.ru/erudites_info/peoples/lessing/index.html 
 
Рagāniskā mitoloğija jauno laiku literat ūrā. 

Sengrieķu mitoloğija  XX gs. dramaturğijā. 
Sengrieķu mitoloğija  XX gs. dzejā. 
Sengrieķu mitoloğija  XX gs. prozā. 
 
Avoti  
Ž. Kokto “Orfejs”, “Infernālā mašīna”/ J. Cocteau “Orphée”, “ La Machine infernale”.  
Ossiana poēmas. 
F. Helderlīna /J. C. F. Holderlin dzeja. 
Dramaturğija: J.Anouilh / Ž. Anujs  “Antigona”, "Medea".  
J. Cocteau / Ž. Kokto “Antigona”. 
Поэзия А. Белого, Вяч. Иванова, И. Анненского, В. Я. Брюсова, В. Хлебникова,  
М. И. Цветаевой, М. А. Волошина. 
Л.Улицкая «Медея и ее дети». 

 
     Literatūra 

Барт Р. Мифологии. - М., 1996. 
Голосовкер Я. Э. Логика мифа. — М., 1987.  
Зарубежная литература ХХ века. Учебник под редакцией Л.Г. Андреева — М.: Высшая 
школа, 1996. - Available at:  http://infolio.asf.ru/Philol/Andreev/12.html 
Лосев А. Ф. Знак. Символ. Миф.- М., 1982.  
Марков В.А. Литература и миф: проблема архетипов//Тыняновский сб. - Рига, 1990. 
Мелетинский Е.М. Миф и двадцатый век // Избранные статьи. Воспоминания. - М., 
1998. 
Неклюдов С.Ю.Структура и функция мифа // Мифы и мифология в современной 
России. Под ред. К.Аймермахера, Ф.Бомсдорфа, Г.Бордюкова. - М., 2003. С. 17-38. - 
Available at:  http://www.ruthenia.ru/folklore/neckludov4.htm 
Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области 
мифопоэтического: Избранное. - М., 1995. 

 
Viduslaiku pasaules ainas atspoguļojums Dantes Aligjēri „Dieviš ķājā komēdij ā”. 

Dantes daiļrade kā divu lielu vēstures laikmetu atspoguļojums. 
„Dievišķā komēdijas” saturs un kompozīcija. 
Varoņu tēli,  laiks un vieta.  
Komēdijas problemātika un ideja. 
Autora pozīcijas atspoguļojums komēdijā. 



 
Avoti 
Dante Aligjēri „Dievišķā komēdijā” 
 
Literat ūra 

Борхес X. Л. Девять эссе о Данте. - Available at:  
http://www.philosophy.nsc.ru/disc/library/VOPROS/07.html 
Голенищев-Кутузов И.Н. Жизнь Данте. - Available at:  
http://lib.ru/POEZIQ/DANTE/life_dante.txt 
Конев В. А. Дантовы координаты // Философия. 1995. № 1. 
Мандельштамм О. Э. Разговор о Данте». -М., 1987. 
Рабинович В. Л. Божественная Комедия» и миф о философском камне. -  М., 1985. 
Хлодовский Р. И. Гуманизм Данте. Путь к «Божественной Комедии». - М., 1979. 

 
Krist īgā mitoloğija jauno laiku literat ūrā. 

J. Kristus kā jauno laiku literatūras tēls. 
Č. Aitmatova romana „Pieresvieta” analīze. 
M. Bulgakova romana “Meistars un Margarita” analīze. 

 
Avoti 

G. Apollinaire/G. Apoliners. Dzeja. 
J. Saramago “O Evangelho Segundo Jesus Cristo”/ “The Gospel According to Jesus Christ 
“/Ж. Сарамаго «Евангелие от Иисуса». 
A.Burgess "Man of Nazareth" /Э. Бёрджес «Человек из Назарета». 
Ф. М. Достоевский «Идиот». 
М. Булгаков «Мастер и Маргарита». 
Ч. Айтматов «Плаха». 

Literat ūra 
Аверинцев С.С. Иисус Христос //Мифы народов мира, т.1.- М., 1987.- С.503.  
Гажиев В.В., Бобровицкая А.И., Мельник В.А. Альберт Швейцер - жизнь отданная 
людям//Вестник гигиены и эпидемиологии. - 1999. - Том 3, № 2. - С.157-161. 
http://www.med2000.ru/med/lifem1.htm 
Геттинг Г. Встречи с Альбертом Швейцером: Пер, с нем. М.: Наука, 1967.- С.136. 
Кириллова И. Литературное воплощение образа Христа //Вопросы литературы, 1991.- 
№8.-С.60-74.  
Мень А. Мировая художественная культура. – М., 1995. - Available at:  
http://www.alexandrmen.ru/fam/pan.html 

 
Neomitoloğisms ХХ gadsimta literatūrā. 

T. Manna romāna “Jāzeps  un viņa brāļi” analīze.  
Viena no F.Kafka romāniem analīze. 

 
Avoti 

T. Manns “Jāzeps  un viņa brāļi”.  
Viens no F.Kafka romaniem. 

Literat ūra 
Мелетинский Е. Поэтика мифа. 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/melet1/03.php 
C. Мельник. Достоевский в публицистике Томаса Манна [Научно-культурологический 
журнал, № 9, 2004. http://noblit.ru/content/view/302/33/ 
Мельник С. Неомифологизм в публицистике Т. Манна // Акценты: новое в массовой 
коммуникации. – Воронеж: ВГУ, 2003. – № 7–8 (42-43). 



И.Г. Петров. Хаос и форма: социокультурная эволюция. С. 204 //Цивилизация. 
Восхождение и слом. М.: Наука, 2003, 454 с. 
Погребная Я.В. "Аспекты современной мифопоэтики". 
http://www.niv.ru/doc/pogrebnaya-aspekty-mifopoetiki/mifopoetika-i-neomifologizm.htm 
Вадим Руднев. Словарь культуры XX века. http://lib.ru/CULTURE/RUDNEW/slowar.txt 

 
Pasaules koncepcijas mitoloğiskais pamats fantāzijas („fantazy”) literat ūrā. 
D. R. R. Tolkīna personība un daiļrade. 
Triloģijas “Gredzenu pavēlnieks” saturs un kompozīcija. 
Varoņu tēli,  laiks un vieta.  
 Triloģijas problemātika un ideja. 
Autora pozīcijas atspoguļojums triloģijā. 
 Avoti 

         D. R. R. Tolkīns “Gredzenu pavēlnieks”. 
 

Literat ūra 
Митчелл, Кристофер. Дж. Р. Р. Толкин: Отец современного фэнтэзию 
Карпентер Х. Дж. Р. Р. Толкин. Биография. — М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. — 432 с. 
Штейнман M. Игра с мифом в трилогии Дж. Р. Р. Толкина «Властелин Колец» // «… 
Лучших строк поводырь, проводник просвещения, лучший читатель!»: Книга памяти 
А. М. Зверева. — М.: РГГУ, 2006, с. 75-95. http://ec-dejavu.ru/t-2/Tolkien.html 

 
Pasaules un cilvēka koncepcija Latīņamerikas literatūrā. 

G. G. Markesa romana  “Simts vientulības gadu” saturs un kompozīcija. 
Varoņu tēli,  laiks un vieta.  
Romana problemātika un ideja. 
Autora pozīcijas atspoguļojums  romanā. 
 
Avoti 

Viens no daiļdarbiem: 
Ž. Amadu /Dj. Amado. 
Karpentier/ А. Карпентьер  М. А. Asturiass/ М. А. Asturias. 
H.L.Borhess/ J.L. Borges. 
H. Kortasārs / J. Cortzar. 
G. G. Markess  “Simts vientulības gadu”, “Patriarha rudens”. 

Literat ūra 
Бондарь О. Ю. Проблема аутентичности философствования: латиноамериканский 
проект. – М., 2010  
Куш Р. Латиноамериканская философия. – М., 2001. 
Миро Кесада Фр. Философия освобождения как идейное движение // Латинская 
Америка, 1988, 10. 
Кофман А.Ф. Проблема «магического реализма» в латиноамериканском романе //  
Современный роман. Опыт исследования. - М., 1990. 
Хайдеггер М. Введение в метафизику. Высшая религиозно-философская школа, 
Санкт-Петербург, 1998. 

 
Pasaules aina  renesanses literatūrā. 

V. Šekspira daiļrades rakstotojums. 
V. Šekspīra traģēdiju vispārīgs raksturojums. 
“Hamleta” analīze: saturs un kompozīcija, varoņu tēli,  laiks un vieta, problemātika un ideja, 
autora pozīcijas atspoguļojums. 
B. Pasternaka dzejoļa “Hamlets” analīze: lirisks varonis, Hamleta tēls, intertekstualitāte. 



Avoti 
V. Šekspīrs. “Hamlets”, “Karalis Līrs”, “Makbets”, “Romeo un Džuljeta”. 
B. Pasternaks “Hamlets”. 

Literat ūra 
Алексеев М.П. и др. История зарубежной литературы: Средние века. Возрождение, - 
М., 1986. 
Пинский Л. Реализм эпохи Возрождения - М., 1961.  
Пуришев Б.И. Литература эпохи Возрождения: Курс лекций. — М., 1996. 
Шайтанов И.О. Зарубежная литература: Эпоха Возрождения. — М., 1998. 

 
Андреев М. Л. Рыцарский роман в эпоху Возрождения. - М., 1993. 
Аникст А.А. Шекспир. Ремесло драматурга. — М., 1974. 
Барков А. .Загадка личности "Шекспира": Кристофер Марло или Роджер Мэннерс граф 
Ратленд? - Available at:   http://shaxper.narod.ru/ 
Баткин Л. Ренессансный миф о человеке // Вопросы литературы. 1971. № 9.  
Гилилов И.М. Игра об Уильяме Шекспире, или Тайна великого феникса. - М.: АРТ, 
1997. - Available at:   http://lib.ru/SHAKESPEARE/a_gililov2.txt 
Шведов Ю.Ф. Вильям Шекспир: Исследования. — М., 1977. 
Сlоseи А. The Romantic Approach to "Don Quijote": a Critical History of the Romantic 
Tradition in "Quijote" Criticism, Cambridge. -1978.  
Gascon Е. Vera, La risa en el "Quijote". - En: "Cervantes, su obra у su mundo", Madrid, 
1981.  

 
Pasaules aina klasicisma literatūrā. 

Ž. B. Moljēra daiļrades rakstotojums. 
Vienas no Moljēras lugam analīze: 

• saturs un kompozīcija; 
• varoņu tēli,  laiks un vieta; 
• problemātika un ideja; 
• autora pozīcijas atspoguļojums. 

 
Avoti 

Viena no Ž B. Moljēras lugam. 
Literat ūra 

Артамонов С.Д., Гражданская З.Т., Самарин Р.М. История зарубежной литературы 
XVII-XVIII вв. – М., 1973.  
Борисов О. С. Ментальность «барокко». Моралисты ХVII века и современность // 
Барокко и классицизм в истории мировой культуры: Материалы Международной 
научной конференции. Серия «Symposium». Выпуск 17. - СПб., 2001. - Available at:   
http://anthropology.ru/ru/texts/borisov/baroque_07.html 
История зарубежной литературы XVII века / Под ред. М.В. Разумовской. – М., 1999.  
История зарубежной литературы XVII века / Под ред. З.И. Плавскина. – М., 1987.  
Смирнов А. А. Классицизм как культурная парадигма // Барокко и классицизм в 
истории мировой культуры: Материалы Международной научной конференции. Серия 
«Symposium». Выпуск 17. - СПб., 2001. - Available at:   
http://anthropology.ru/ru/texts/smirnov_aa/baroque_12.html 

 
Pasaules aina Apgaismības literatūrā. 

Dž. Svifta ,,Gulivera ceļojumi” analīze. 
D. Defo ,,Robinsons Krūzo” analīze. 
Viena no Voltēra darbiem analīze. 

 



Avoti 
Dž. Svifts ,,Gulivera ceļojumi”. 
D. Defo ,,Robinsons Krūzo” . 
Viens no Voltēra darbiem. 

Literat ūra 
Андреев Л.Г. и др. История французской литературы. — М., 1987. 
Акимова А.А. Вольтер. — М., 1970. 
Аникин Г.В., Михальская Н.П. История английской литературы. — М., 1985. 
История зарубежной литературы XVII века / Под ред. З.И. Плавскина. — М., 1987. 
История зарубежной литературы XVIII века / Под ред. З.И. Плавскина. — М., 1991. 
История немецкой литературы / Под ред. И.А. Гуляева. — М., 1975. 
А. В. Каменский. Д. Дефо.Его жизнь и литературная деятельность. - Available at:   
http://www.ssga.ru/erudites_info/peoples/defo/index.html 
Урнов Д.М. Робинзон и Гулливер. — М., 1973. 

 
Pasaules aina  romantisma literatūrā. 

Viena no V. Skota romāniem analīze. 
Vienas no E.T.A. Hofmaņa novelēm analīze. 
Viena  V. Igo romana analīze. 

 
Avoti 

Viens no V. Skota romāniem. 
Viena no E.T.A. Hofmaņa novelēm. 
Viens no V. Igo romāniem. 

 
Litert ūra 

Батракова С.П. Искусство и утопия. - М.1990. 
Ванслов В.В. Эстетика романтизма. - М., 1966.  
Вайнштейн О.Б. Язык романтической мысли. - М.1994. 
Жирмунский В.М. Немецкий романтизм и современная мистика. - СПб, 1996. 
Карельский А. Революция социальная и революция романтическая // Вопр. лит. - М., 
1992. - N 2. - С. 187-226. - Available at:   http://www.auditorium.ru/books/3209/ 
Федоров Ф. Эстетические взгляды Э.-Т.-А.Гофмана. - Рига.1972. 
Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. - Л.1974. 
Дьяконова Н.Я. Лондонские романтики и проблемы английского романтизма. - Л.1970. 
Габитова Р.М. Философия немецкого романтизма.  - М.1978. 
История зарубежной литературы ХIХ века / Под ред. Н.А.Соловьевой. М., 1991. - 
Available at:   http://ae-lib.narod.ru/texts/_history_of_literature_XIX__ru.htm 
Карташова И. В. Романтизм. Открытия и традиции. - Калинин,1988. 
Реизов Б.Г. Творчество Вальтера Скотта. М.- Л. 1965. 

 
 
Pasaules aina naturālisma literatūrā. 

Viena no E.  Zolā romaniem analīze. 
Viena no G. de Mopasana novelem analīze. 
Vienas no H. Ibsena lugām analīze. 

 
Avoti 

Viens no E.  Zolā romaniem. 
       Viena no G. de Mopasana novelēm. 
      Viena no H. Ibsena lugām. 
 



Literat ūra 
Блюмфельд Л.  Натурализм // Литературная энциклопедия: В 11 т. — [М.], 1929—
1939. Т. 7. — М., 1934. — Стб. 612—621. - Available at:   http://feb-
web.ru/feb/litenc/encyclop/le7/le7-6122.htm  
Зарубежные писатели: Биобиблиографический сл.: В 2 ч. / Под ред. Н.П. Михальской. 
— М., 1997 (2003).  
Луков В.А. История литературы. Зарубежная литература от истоков до наших дней. — 
М., 2003. 
Потапова З. М. Натурализм: [Французская литература второй половины XIX в.]. 
Эмиль Золя // История всемирной литературы: В 9 томах / АН СССР; Ин-т мировой 
лит. им. А. М. Горького. — М., 1983— ... Т. 7. — 1991. — С. 288—296. - Available at:   
http://feb-web.ru/feb/ivl/vl7/vl7-2882.htm 
Трыков В.П. Зарубежная литература конца XIX —начала XX веков: Практикум. — М., 
2001.  
Трыков В.П. История зарубежной литературы рубежа XIX −XX веков: Учеб. пособие. 
— М., 2002.  
Неустроев В.П. Литература скандинавских стран (1870–1970). — М., 1980. 

 
 

Pasaules aina  reālisma literatūrā. 
О. de Balzaka daiļrades rakstotojums. 
Viena no Balzaka romāniem analīze: 

• saturs un kompozīcija; 
• varoņu tēli,  laiks un vieta; 
• problemātika un ideja; 
• autora pozīcijas atspoguļojums. 

Avoti 
Viens no О. de Balzaka romāniem. 
Literat ūra 

Бенедиктова Т. Д. Секрет срединного мира. Культурная функция реализма XIX века. - 
Available at:   http://www.hi-edu.ru/x-books/xbook047/01/part-006.htm 
История зарубежной литературы ХIХ века.  Под ред. Н.А.Соловьевой. М.: Высшая 
школа, 1991. 
Проскурин Б. М., Яшенькина Б. Ф. История зарубежной литературы ХIХ века. – М., 
2005.   
Свидерская М.И. реализм Нового времени: общее понятие // Искусство Италии XVII 
века. Основные направления и ведущие мастера. - М., 1999. С.85-88. 

 
 Pasaules aina  modernisma literatūrā. 

H. Hesse  daiļrades raksturojums. 
Viena no H. Hesse  romaniem analīze: 

• saturs un kompozīcija; 
• varoņu tēli,  laiks un vieta; 
• problemātika un ideja; 
• autora pozīcijas atspoguļojums. 

Avoti 
Viens no H. Hesse  romaniem. 

Literat ūra 
Андреев Л.Г, Карельский А.В. и др. Зарубежная литература ХХ века: Учеб. для вузов. 
Под ред. Л.Г. Андреева. – М., 2000. 
Дудова Л.В., Михальская Н.П., Трыков В.П. Модернизм в зарубежной литературе. – 
М., 2001. 



Зарубежная литература ХХ века: Практикум. Сост. и общая ред. Н.П. Михальской и 
Л.В. Дудовой. – М., 1999. 
Луков В.А. История литературы: Зарубежная литература от истоков до наших дней: 
Учеб. пособие. − М., 2003.  
Руднев В. Модернистская и авангардная личность как культурно-психологический 
феномен // Русский авангард в кругу европейской культуры. — М., 1993. 
Шапир М. Что такое авангард? // Даугава. 1990. — № 3. 
Шапир М. И. Эстетический опыт ХХ века: авангард и постмодернизм. - Available at:   
http://www.rvb.ru/philologica/02/02postmodernism.htm 

 
Pasaules aina  postmodernisma literatūrā. 

U. Eko  daiļrades raksturojums. 
Viena no U. Eko  romāniem analīze: 

• saturs un kompozīcija; 
• varoņu tēli,  laiks un vieta; 
• problemātika un ideja; 
• autora pozīcijas atspoguļojums. 

Avoti 
Viens no U. Eko  romāniem. 

Literat ūra 
Зыбайлов Л.К., Шапинский В.А. Постмодернизм: Учебное пособие. - М., 1993.  
Ильин И.П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: Эволюция научного мифа.  
- М., 1998. - Available at:   http://lib.ru/CULTURE/ILIN/postmodern.txt 
Маньковская Н.Б.Париж  со  змеями (Введение  в  эстетику постмодернизма). - М., 
1994. -     220 с. - Available at:   
http://www.philosophy.nsc.ru/disc/iphras/library/mankov.html 
Пятигорский А М. О постмодернизме // Пятигорский А. М. Избр. труды. — М., 1996. 
Соколов Б.Г. Маргинальный дискурс Деррида. - СПб., 1996.  
Постмодерн: тексты культуры или культура текстов. - Саратов, 1994.  
Шапир М. И. Эстетический опыт ХХ века: авангард и постмодернизм. - Available at:   
http://www.rvb.ru/philologica/02/02postmodernism.htm 
Ильин И.П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: Эволюция научного мифа.  
- М., 1998. - Available at:   http://lib.ru/CULTURE/ILIN/postmodern.txt 
Маньковская Н.Б.Париж  со  змеями (Введение  в  эстетику постмодернизма). - М., 
1994. -     220 с. - Available at:   
http://www.philosophy.nsc.ru/disc/iphras/library/mankov.html 
Смирнов И.П. Порождение интертекста. Элементы интертекстуального анализа с 
примерами из творчества Б.Л.Пастернака.- СПб, 1995. 
http://yanko.lib.ru/books/betweenall/rudnev-new-slovar.htm 

 
Mācību literatūra 

Ганин В. Н. История зарубежной литературы XVII–XVIII веков: Практикум. Планы. 
Задания. Материалы: Учеб. пособие. – М., 2004. 
Зарубежные писатели. Биобиблиографический словарь. Ч. 1. - М., 1997. 
Зарубежная литература ХХ века: Практикум. – М., 2004. 
Зарубежная литература ХХ века. Под ред. В. М. Толмачева. – М., 2003. 
Луков В.А. История литературы. Зарубежная литература от истоков до наших дней. — 
М., 2003. 
Трыков В.П. Зарубежная литература конца XIX —начала XX веков: Практикум. — М., 
2001.  
Трыков В.П. История зарубежной литературы рубежа XIX −XX веков: Учеб. пособие. 
— М., 2002.  



Проскурин Б. М., Яшенькина Б. Ф. История зарубежной литературы ХIХ века. – М., 
2005.   
Андреев Л.Г, Карельский А.В. и др. Зарубежная литература ХХ века: Учеб. для вузов. 
Под ред. Л.Г. Андреева. – М., 2000. 
Дудова Л.В., Михальская Н.П., Трыков В.П. Модернизм в зарубежной литературе. – 
М., 2001. 
Rubenis A. Cilvēks mitīskajā pasaules ainā. –R., 1994. 
Rubenis A. Dzīve  un kultūra Eiropā. – R., 1997. 

 
Obligāta teorētiskā litert ūra 

Ильин И.П. Постструктурализм, деконструктивизм, постмодернизм.  - М., 1996.  
Кирсанова Л.И. Проблема символического в философии постмодернизма. - СПб., 1996. 
Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. – М.,1991. 
Маньковская Н. Б. Эстетика постмодернизма – СПб., 2000.  
Марков А.Античные основания системного изучения литературы.- М., 2005. 

 
Papildliteratūra  

Ароматы и запахи в культуре: Кн. 1 (сост. Вайнштейн О.Б.). – М., 2003. 
Ароматы и запахи в культуре: Кн. 2 (сост. Вайнштейн О.Б.).-М., 2003. 
Гаспаров Н. Занимательная Греция. M., 1998.  
Гачев Г. Национальные образы мира. Космо-Психо-Логос.-М.: Издательская группа 
«Прогресс-Культура».1995. 
Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры.2-е изд., испр. и доп. М., 1984.   
Ильин И. Постструктурализм, деконструктивизм, постмодернизм – М., 1996.  
Хейзинга Й. Осень средневековья (пер. с нидерланд. Сильвестрова Д.В.) Изд. 3-е, 
испр. – М., 2002. / Huizinga J. The Waning of the Middle Ages: a Study of the Forms of 
Life, Thought and Art in France and the Netherlands in the 14th and 15th Centuries. London: 
Arnold, 1924. 
Rubenis A. Senās Grieķijas dzīve un kultūra. R., 1994.  
Rubenis A. Senās Romas kultūra. R., 1994.  

 
Periodiskie izdevumi 

Иностранная литература. Ежемесячный литературно-художественный журнал. - 
Available at:  http://magazines.russ.ru/inostran/ 

 
Interneta avoti 
 

1. Зарубежная литература ХХ века. Под ред. Л. Т. Андреева – М., 1996. - Available at: 
http://infolio.asf.ru/Philol/Andreev/4.html 

2. История зарубежной литературы ХIХ века. – М., 1999. Available at:  http://ae-
lib.narod.ru/texts/_history_of_literature_XIX__ru.htm 

 
3. Книжный развал. Учебники, лекции, статьи по мировой литературе. - Available at: 

http://rassvet.websib.ru/category.htm?1 
4. Распопин В.Н.Очерки истории зарубежной литературы. Литература Древней 

Греции, Новосибирск, 1997. - Available at: http://rassvet.websib.ru/text.htm?1&2&16 
5. Тронский И.М. История античной литературы. 4-е изд. — М., 1983. - Available at: 

http://infolio.asf.ru/Philol/Tronsky/index.html#1 
6. История зарубежной литературы XVIII века. 

Под ред. Л. В. Сидорченко. 2-е изд., испр. и доп. — М.: Высш. шк.; 2001. - 
Available at: http://infolio.asf.ru/Philol/IzlXVIII/18.html 



7. Методические пособия по истории средних веков. - Available at:  
http://www.history.kemsu.ru/ISV/Vasutin/ISV.HTM 

8. Мень А. Мировая художественная культура. – М., 1995. - Available at:  
http://www.alexandrmen.ru/fam/pan.html 

9. Зарубежная литература ХХ века. Учебник под редакцией Л.Г. Андреева — М.: 
Высшая школа, 1996. - Available at:  http://infolio.asf.ru/Philol/Andreev/12.html 

10. История зарубежной литературы ХIХ века / Под ред. Н.А.Соловьевой. М., 1991. - 
Available at:   http://ae-lib.narod.ru/texts/_history_of_literature_XIX__ru.htm 

11. Pasaules literatūra vidusskolām. - Available at: http://www.liis.lv/paslit/  
 



Baltijas Starptautiskā akadēmija  
Profesionālā bakalaura programma Kultūras vadība 

 
Kursa nosaukums 
Ievads skandināvu literatūrā 
Kursa autore:  Dr paed., asoc.prof. Oksana Filina 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP)  - 2 kp  ( 32 akad.stundu) 
Kurss paredzēts: otrā līmeņa profesionālā bakalaura  programma “Kultūras vadība” (B daļa) 
2.,3.,4. semestri 
 
Pārbaudījuma veids:   ieskaite ar atzīmi 
Studiju priekšmeta mērķis:  sniegt studientiem  iespēju iepazīstināties ar skandināvijas valstu 
literatūru kā skandinavu kultūru atspoguļotāju. 
  
Studiju priekšmeta uzdevumi: sniegt  studentiem jespēju  

• veidot pamatzināšanas un prasmes, kuras dod iespēju saprast skandināvu kultūru  
attīstības likumsakarības; 

• attīstīt  prasmju sistēmu, kuras nepieciešamas daiļdarba uztveršanai no  kultūras, 
ētisko u.c. normu viedokļa; 

• attīstīt  humanitāro domāšanu, kuras nepieciešamas pašaktualizācijai dialogā ar 
kultūrpartneriem.  

 
Studiju priekšmeta saturs:  

Kursā „Ievads Skandināvu literatūrā”  studenti tiks iepazīstināti ar skandināvijas valstu 
literatūru sakot ar mitologiju un beidzot ar XXI gadsimta literatūru.  Kursa pamatā ir literāra 
teksta kultūroloģiskās interpretācijas koncepcija. Saskaņā ar šo koncepciju literārs teksts tiks 
pētīts kā pasaules modelis,  kas attēlo noteiktu  mākslenieciskās apziņas veidu  un noteiktu  
kultūrvēsturisku cilvēka tipu. Teksta kultūroloģiskā analīze dod studientiem  iespēju atklāt  
vēsturiskā laikmeta, kultūras tipa un cilveku domāšanas veidu, vērtību pārskatu kopsakarību. 

Lai sasniegtu šo mērķi, tiek piedāvāta nozīmīgākajo skandināvu autoru literāro darbu  
analīze. Analīzes pamatā ir priekšstatu par skandināvu literatūras centrālajās problēmās un 
galvēnajos tēlos; daiļdarbu žanra-stilistikas īpatnībās. 
 
Kursa apguves rezultāti: 
Kursa apguves rezultātā studenti būs apguvuši: 
 
Zināšanas par 
�  skandināvijas valstu kultūras tendencēm; 
� skandināvijas valstu centrālajās problēmām un galvēnajos tēlām; 
� mūsdienu  starpkultūru dialoga koncepciju. 

Prasmes 
� analizēt un interpretēt daiļliteratūras darbu;  
� analizēt problēmas skandināvijas valstu kultūras  attīstībā; 
� atrast skandināvijas valstu literatūrā  nepieciešamo informāciju kultūras projektu 

veidošanai. 
Kompetences 
� kritiski analizēt  skandināvijas valstu kultūras attistības tendences lai adekvāti vērtēt 

mūsdienu literatūras parādības; 
� pielietot pētnieciskas  un analītiskas metodes  daiļliteratūras darbu interpretācijā un 

izvērtējumā starpkultūru dialoga kontekstā ; 
� izmantot  daiļdarba analīzes rezultātus kultūras  projektu īstenošanā. 



 
Nosacījumi kred ītpunktu ieguvei: 

• aktīva līdzdarbošanās praktiskajās nodarbībās. Pamatnosacījums: prasme 
interpretēt daiļliteratūras darbu; 

• atskaite par mājas lasīšanu (mutiski, 3 daiļdarbi); 
• pietiekama atbilde uz ieskaites pamatjautājumiem par visu kursu. 

Pamatnosacījums: obligāti analizējams viens daiļdarbs  programmā paredzētās 
tēmas ietvaros. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (izvērtējuma nosacījumi) 

Jeskaites novērtējuma rakstorojums: 
60% atzīmes - individuālais darbs semestra laikā: 
mājas lasīšana (20%); 
līdzdarbošanās praktiskajās nodarbībās (30%); 
referatu veidošana (10%). 
40% atzīmes - atbilde uz ieskaites pamatjautājumiem. 
 
 
Studiju priekšmeta tematiskais plāns 

Stundu skaits Tēma 
 

Daiļliteratūras darbi lasī�anai un 
analīzei Lekcijas Prakti

skas 
nodar
bības 

Ievads kursa priekšmetā.  
Skandināvu literatūras pētījuma 
principi. 
Skandināvu pasaules aina.  

 1  

Skandināvu  literatūru sākumi: 
• skandinavu mitoloģija, 
• vikingu kultūra, 
• islandes sagas, 
• skaldu dzejas raksturojums. 

Snorri Sturlusons  
"Vecā Edda", "Jaunā Edda" 

3  

Skandināvu  literatūras attīstības 
pamatposmi: 

• Skandinavu  literatūra XIV-
XVII gs.  

• Renesanse skandinavu 
literatūrā. 

• Skandināvu  literatūraXVIII 
gs. 

• Romantisma raksturojums  
skandināvu literatūrā. 

• Neoromantisms skandināvu 
literatūrā. 

• Naturālisms skandināvu 
literatūrā. 

• Realisma veidošana 
skandināvu literatūrā. 

• Realisms un modernisms 
skandināvu literatūrā. 

A.Arrebo dzeja. 
T.Kingo dzeja. 
G. Šernjelma dzeja. 
Daļšerna dzeja. 
H. Ibsena daiļrade. 
K. Gamsuna daiļrade. 
Strindberga daiļrade. 
S. Laģerlofa. Renesanses dzeinieki. 
H.K. Andersens. 
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• Postmodernisms skandināvu 
literatūrā. 
 

Literatūra un filozofija. 

 

Sērens Kirkegors 2  

Skandināvu rakstnieki - Nobela 
prēmijas laureāti. 

Selma Lāgerlēva. Knuts Hamsuns 
Sigrida Unsete. P.F. Lāgerkvists. 
 

2 2 

Skandināvu bērnu literatūras 
ipatnības. 

Selma Lāgerlēva. H.K. Andersens. 
Tūve Jansone. Astrīde Lindgrēna. 
Musdienu rakstnieki. 

4 2 

Musdienu skandināvu literatūra. 
 

Pēters Hēgs. J.Gorders. 
P.U.Enkvists. 
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Teksti lasīšanai  
Knuts Hamsuns Pa aizaugušām tekām : dienasgrāmata. Rīga : Mansards, 2009. 
Sērens Kirkegors. Bailes un trīsas / ; no dāņu valodas tulkojusi Inga Mežaraupe. Rīga : Ad 
verbum, 2010, 246 lpp 
Astrīda Lindgrēna Grāmata par Pepiju Garzeķi : [stāsts : jaunākā skolas vecuma bērniem] /  Rīga 
: Liesma, 1972. 
Selma Lāgerlēva  Gēstas Berlinga sāga . Rīga : Atēna, 2006. 436 lpp. 
Henriks Ibsens. Pērs Gints Dramatiska poēma. Rīga Zvaigzne ABC 1996 
Augusts Strindbergs. Sapņu spēle ; Spoku sonāte : [lugas]. Rīga : Daugava, 1997. 

 
Lib.Ru/Классика: Андерсен Ганс Христиан: Собрание сочинений 
Lib.Ru/Классика: Гамсун Кнут: Сочинения 
Lib.Ru/Классика: Ибсен Генрик: Собрание сочинений 
Lib.Ru/Классика: Ли Ионас: Избранные сочинения 
Lib.Ru/Классика: Бойе Карин: Избранные сочинения 
Lib.Ru/Классика: Кьеркегор Сёрен: Философские сочинения 
Lib.Ru/Классика: Стриндберг Август: Сочинения 
Lib.Ru/Классика: Тегнер Эсайас: Поэзия 
Lib.Ru/Классика: Унсет Сигрид: Собрание сочинений 
Питер Хёг. Смилла и ее чувство снега. Изд. Симпозиум, 2005  
Астрид Анна Эмилия Эриксон Пеппи Длинныйчулок 
    

Macību literatūra 
Skandināvu literatūra XIX/XX gs. mijā : mācību līdzeklis Rīga : Latvijas Universitāte, 1991. 
Григорьева, Л.Г. Литература скандинавских стран 1800-1860 гг. М., 2004 
Куприянова, И.П. Из истории скандинавской литературы. СПб, 2009 
 
Papildliteratūra 
Maija Burima. Ibsens Latvijā : [monogrāfija] . Rīga : Norden AB, 2007. 646 lpp 
Maija Burima ... [u.c.]]. Ziemeļu zvaigznājs : Rīga : Zinātne, 2002 386lpp 
Knut Hamsun : dreamer and dissenter / Ingar Sletten Kolloen. New Haven : Yale University 
Press, 2009. 378 lpp 
Mudīte Treimane. Astridas Lindgrēnes darbi un nedarbi. Rīga : Zvaigzne ABC, [2007].142 lpp. 



Monika Žagar .Knut Hamsun : the dark side of literary brilliance. Seattle : University of 
Washington Press, 2009. 343 lpp. 
Velga Vēvere. Sērens Kirkegors: būt un vēstīt.  [Rīga] : FSI, 2011. 
Неустроев В.П. 1) Литература скандинавских стран (1870-1970). М.,1980. 
2) Литературные очерки и портреты. М., 1983. 
Шарыпкин Д.М.Скандинавская литература в России Автор:  изд. наука 1980, 394 с. 
http://depositfiles.com/files/gq54gc5ts 
http://scandlit.narod.ru/ 
Статьи из сборников «Скандинавские чтения» (СПб, 1998-2008) 

 
Mācību literatūra 
ГорнФ.В. «История скандинавской литературы. От древнейших времен до наших дней». 
— Издание К. Солдатенкова, 1894. — 496 с. 
Гуревич А. Я. История и сага. — М., 1972. 
Мелетинский Е. М.Скандинавские литературы XVII в. Датская, норвежская и исландская 
литературы. История всемирной литературы: В 8 томах / АН СССР; Ин-т мировой лит. 
им. А. М. Горького. — М.: Наука, 1983—1994. Т. 4. — 1987. — С. 271—275.  
Леонова Е.А.  «Литературы скандинавских стран (Конец ХIX - начало ХХ века)» // 
«История зарубежной литературы (Вторая половина ХIX - начало ХХ века)». — Минск: 
Завигар, 1997. — С. 130-165. 
Стеблин-Каменский М. И. Древнескандинавская литература. — М., 1979. 
Андрессон К. Современная исландская литература. 1918—1948. — М., 1957. 

 
Papildliteratūra  
Алексеев М. П., Жирмунский В. М., Мокульский С. С., Смирнов А. А. «История 
западноевропейской литературы. Средние века и возрождение». — 4. — М: Высшая 
школа. — 464 с.  
Матюшина И.Г. Поэтика рыцарской саги. — РГГУ, 2002. — 296 с. 
Стеблин-Каменский М. И. Культура Исландии. — Л: Наука, 1967. 
Стеблин-Каменский М. И. Древнеисландский язык — 2-е изд. — М: Едиториал УРСС, 
2002. — С 288.  
Nordic Literature: Norwegian Literature, Project Runeberg, Swedish Literature, Nordic Councils 
Literature Prize, Scandinavian Literature». — BOOKS LLC, 2010. — 74 с. 

 
Periodiskie izdevumi 
Иностранная литература. Ежемесячный литературно-художественный журнал. - Available 
at:  http://magazines.russ.ru/inostran/ 

 
Interneta avoti 
Гуревич А. Я. Эда и сага. http://norse.ulver.com/articles/gurevich/eddasaga/ 
Скандинавские литературы. Литературная энциклопедия. 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_literature/ 
Скандинавская литература. http://www.skandilit.ru/ 
Фьорд - viduslaiku Skandināvijai veltīts resurss (krievu val.)  http://www.fiord.org/  



Baltijas Starptautiskā akadēmija  
Profesionālā bakalaura programma Kultūras vadība 

 
Kursa nosaukums: 
Praktiskā datorika 
Kursa autore  Julija Timoščenko, dr. ing., docenete 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) - 2 kp (32 akad. stundas) 
 
Kurss paredzēts: otrā līmeņa profesionālā bakalaura  programma “Kultūras vadība” (B daļa) 
2. semestris, 1. kurss 
 
Pārbaudījuma veids: ieskaite ar atzīmi 
 
Studiju priekšmeta mērķis:  apgūt datorlietošanas pamatus sākuma līmenī – darbs ar datoru 
Windows vidē. 
 
Kursa uzdevumi:  

• radīt iemaņu bāzi darbībai ar datoru. 
• Attīstīt stuējošo prasmes lietot formatšanas funkcojas: draw studija – logo lapas augšējā 

stūrī, izmantojot grupēšanu un mērogošanu, izdruka; 
• Attīstī iemaņas mājas lappuses elementu lietošanā – formāts A4, izdruka; 
• Excel diagrammas studija – krāsas lietošana, pārveidojumi. Fails; 
• Veidot stuējošo prasmes  satrādāt interneta tīmekļī, lietot e-pasts un elektoniskas datu 

bāzes 
 

Studiju priekšmeta saturs: 
   Kursā paredzams iegūt šādas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas: Apzināt 

datora vietu un nozīmi informācijas apstrādē, datora galvenās sastāvdaļas (bloki) un 
palīgierīces, to uzdevums, nozīme un funkcijas, datoru lokāla tīkla jēdzienu. 

Praktiski apgūt informācijas ievadīšanas, uzglabāšanas un dzēšanas paņēmienus; 
operētājsistēmas Microsoft Windows 2000, XP vidi, tās darbības principus un lietošanas 
pamatus; datorvīrusu identifikāciju un likvidācijas paņēmienus. Iegūt pamatzināšanas par 
arhivatoriem un to lietošanu. Iepazīties ar logs jēdzienu, tā elementiem, Microsoft Windows 
aplikācijām, to iedarbināšanu un izslēgšanu. Windows aksesuāru - kalkulators, elementāro 
teksta un grafikas redaktoru - iespējas, multimēdiju līdzekļi, teksta ievadīšanas un elementārās 
rediģēšanas paņēmieni. Teksta izlīdzināšana un centrēšana. Teksta kontekstuālā rediģēšana: 
meklēšana, aizvietošana. Tabulas sagatavošana un iekļaušana tekstā, tās grafiskā noformēšana, 
elementārie aprēķini tabulā. Elektroniskās tabulas un to pielietošanas iespējas. Microsoft Excel 
vide. Pamatdarbības ar dokumentiem: saglabāšana, atvēršana, izdrukāšana. Grafisku attēlu 
veidošana un iekļaušana tabulā. Lietišķā grafika, tās veidošana un rediģēšana. Internets. 
Informācijas pārraides organizācija. Juridiskie ierobežojumi un darbošanās etiķete. 
Informācijas meklēšana vispasaules tīmeklī, e-pasts. 
 
Kursa apguves rezultāti: 
Kursa apguves rezultātā studenti būs apguvuši: 
 
Zināšanas par 
� datora vietu un nozīmi informācijas apstrādē 
� pamatzināšanas par arhivatoriem un to lietošanu 
� informācijas pārraides organizāciju 
� juridiskime ierobežojumem un darbošanās etiķeti 

 



Prasmes 
� Patstāvīgi strādāt ar datoru, prast lietot vienkāršas grafiskās programmas, teksta 

redaktorus, elektroniskās tabulas, Internetu 
 

 
Kompetences 
� Spēja  efektīvi izmantot savā darbā mūsdienu informatīvās tehnoloģijas. 

 
Nosacījumi kred ītpunktu ieguvei:  
1)   30 % - aktīvā piedalīšanās praktiskas nodarbībās (vai rakstiskā atskaite par tiem); 
2) 40% - 4  patstāvīgie rakstu darbi (kontroldarbi), kuri atbilst norādītajiem kritērijiem; 
3) 30 % - eksamenācijas darbs. 
 
Tēmatiskais plāns apskāts  

 
1. Datora vieta un nozīme informācijas apstrādē, datora galvenās sastāvdaļas (bloki) 

un palīgierīces, to uzdevums, nozīme un funkcijas, datoru lokāla tīkla jēdzienu. 
2. Iinformācijas ievadīšanas, uzglabāšanas un dzēšanas paņēmienas; 

operētājsistēmas Microsoft Windows 2000, XP vidi, tās darbības principi un 
lietošanas pamati; datorvīrusu identifikāciju un likvidācijas paņēmieni.  

3.  Arhivatoriem un to lietošana. Logs jēdziens, tā elementi, Microsoft Windows 
aplikācijas, to iedarbināšana un izslēgšana.  

4. Windows aksesuāri - kalkulators, elementāro teksta un grafikas redaktors - 
iespējas, multimēdiju līdzekļi, teksta ievadīšanas un elementārās rediģēšanas 
paņēmieni. Teksta izlīdzināšana un centrēšana. Teksta kontekstuālā rediģēšana: 
meklēšana, aizvietošana.  

5. Tabulas sagatavošana un iekļaušana tekstā, tās grafiskā noformēšana, elementārie 
aprēķini tabulā. Elektroniskās tabulas un to pielietošanas iespējas.  

6. Microsoft Excel vide. Pamatdarbības ar dokumentiem: saglabāšana, atvēršana, 
izdrukāšana. Grafisku attēlu veidošana un iekļaušana tabulā. Lietišķā grafika, tās 
veidošana un rediģēšana. Internets.  

7. Informācijas pārraides organizācija. Juridiskie ierobežojumi un darbošanās 
etiķete. Informācijas meklēšana vispasaules tīmeklī, e-pasts. 

8. Word jaunākas versijas un tõ īpatnības.  
 
 

Literat ūra 
  

Aleksej Andaševs. Datora lietotāja mācību grāmata. R., Sango, 2003. 
Aleksej Andaševs , Serejs Solovjovs. Windows iesācējiem. Rīga, Zvaigzne ABC,   
2005.   
Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas = Computer science and information technologies 
/ [editor-in-chief Jānis Bārzdiņš]. Latvijas Universitāte, 2010. 
Inta Kliedere. Lietišķā inform ātika : mācību līdzeklis .  Rīga, 2008. 
Reynolds G. Presentationzen. Simple idejas on presentation design and delivery. New     Riders, 
2008. 
Tatjana Rikure, Aleksejs Jurenoks. Microsoft Word : īsi un vienkārši. Rīga : Zvaigzne ABC, 
2004. 
 
Ботт Э.,  Леонард В. Использование MS Office XP. Специальное издание,  Издательство: 
Вильямс », 2002 



 Пономаренко С. Пиксел и вектор. Принципы цифровой графики - СПб: "БХВ-СПб", 
2002. 
 Скоморох  И. Теория компьютерной презентации. Психология бизнеса Изд.: Тропа 
Троянова, 2002. 
 Чудновский А.Д., Жукова М.А. Информационные технологии управления в туризме. – 
М.: Кнорус, 2007. 
 http:/www.liis.lv/ms pamati. 



Baltijas Starptautiskā akadēmija  
Profesionālā bakalaura programma Kultūras vadība 

 
Kursa nosaukums:  
Prezentāciju datortehnoloģijas 
 
Kursa autors:  Jūlija Timosčenko, Dr, ing.sc., docente 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) - 1 (16 akad. stundas) 
 
Kurss paredzēts: otra līmeņa profesionālā bakalaura programma “Kultūras vadība” (B daļa) 
2. semestris, 1.kurss  
 
Pārbaudījuma veids: ieskaite ar atzīmi 
 
Studiju priekšmeta mērķis: Nodrošināt iespējas apgūt prasmi veidot elektroniskas 
prezentācijas un izmantojot tās efektīvi organizēt uzstāšanas. 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi:  
� Nodrošināt iespējas apgūt prasmi prasmes:  veidot prezentācijas izmantojot Microsoft 

PowerPoint;  
� Attīstīt prasmi efektīvi organizēt uzstāšanas;  
� Veicināt iemaņu veidošanas  strādāt ar multimediju projektoriem.  

 
 
Nosacījumi: divi kontroldarbi un prezentācijas  sagatavošana. 

Studiju priekšmeta saturs: 

Prezentāciju sagatavošanas programma Microsoft PowerPoint. 
Prezentāciju noformēšanas pamatprincipi. 
Uzstāšanās organizēšana. 
Darbs ar multimēdiju projektoriem. 
Datu nesēji prezentācijas  failu pārvietošanai un darbs ar tiem. 

Literat ūra: 

Dukulis L. Prezentācijas materiālu sagatavošana. Programma Microsoft Power Point. – Rīga: 
Biznesa augstskola Turība, 2002. (Datorzinību bibliotēka; 13). 112 lpp. 
Dukulis Ilmārs. Apgūsīm jauno EXCEL! : MicrosoftOffice EXCEL 2003 : mācību līdzeklis ; 
red. Vija Vāvere. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2007 
Treiguts E. Ievads datorzinībās: Microsoft Word, maketēšanas automatizācija, objekti / Egmonts 
Treiguts; rec. Jānis Augucēvičs. – Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2000. – (Datorzinību 
bibliotēka; 9), 2. daļa. – 79 lpp. (MĀC–487, ABO–10). 
Dukulis L. Aprēķini un datu grafiskais attēlojums. Programma Microsoft Excel 2000. – Rīga: 
Biznesa augstskola Turība, 2002. (Datorzinību bibliotēka; 12). 160 lpp. 
Internets un prezentācijas dokumenti. R., 2004. 
Nolke C. Prezentēsana. R., 2003. 
Žurnāls “Sakaru Pasaule”. 
Ермакова Л. Создание презентаций в MSPowerPoint. Р.,2004. 
 
 



Baltijas Starptautiskā akadēmija  
Profesionālā bakalaura programma Kultūras vadība  

 
Kursa nosaukums: 
Ekotūrisms un vides aizsardzība 
 
Kursa autore  Natalija Sotikova, MBA, docente 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) - 1 kp (16 akad. stundas) 
 
Kurss paredzēts: otrā līmeņa profesionālā bakalaura  programma “Kultūras vadība” (C daļa) 
7. semestris, 4. kurss 
Pārbaudījuma veids: ieskaite ar atzīmi 
 
Studiju priekšmeta mērķis: Studiju priekšmeta mērķis veidot izpratni par tūrismu kā 
tautsaimniecības nozari un lauku tūrismu kā specifisku laukos veidojamu un attīstāmu nozari. 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi: 
 

• iepazīstināt ar tūrisma jedzienu un veidiem; 
• veidot priekšstatu par tūrisma statistikas veidiem; 
• veidot priekšstatu par maršruta izstrādāšanas procedūru; 
• iepazīstināt ar projekta komandas darba organizēšanu; 
• palīdzēt apgūt plānošanas veidus tūrismā; 
• iepazīstināt ar drošības noteikumiem lauku tūrismā; 
• palīdzēt apgūt biznesa plāna specifiku lauku tūrismā; 
 

Kursa apguves rezultāti: 
Kursa apguves rezultātā studenti būs apguvuši: 
 
Zināšanas par 
� tūrisma jedzienu un veidiem; 
�  plānošanas veidiem tūrismā, to nozīmi un realizācijas procesu;. 
� maršruta izstrādāšanas procedūru; 
� ekologijas jēdzienu; ekosistēmas komponentiem; 
� biotopa lēdzienu; 
� Vides un dabas aizsardzības politiku un tās īstenošanu 

 
Prasmes: 
� lauku tūrisma uzņēmējdarbības veidošanā, 
� izveidot biznesa plānu lauku tūrismā; 
� izstrādāt marsruta piedavājumu ekoloģoskā vai lauku tūrisma jomā 

 
Nosacījumi kred ītpunktu ieguvei:  
20% - darbs grupās; 
30%  -  aktivitāte un dalība praktiskajos darbos; 
50 % - Ieskaite (reālā projekta izstrāde un prezentēšana) 



 
 
 
 
 
Tematiskais plāns  
 
1. Tūrisma jēdziens. Tūrisma iedalījums. Tūrisma veidi pēc darbības rakstura, to raksturojums.  
2. Tūrisma attīstības koncepcija. Tūrisma raksturojums.Tūrisma pārvalde, organizācijas.  
3. Plānošanas veidi tūrismā: pārgājiens, ekskursija, individuālais ceļojums.  
4. Maršruta izstrādāšanas procedūra. Nepieciešamais inventārs un aprīkojums.  
5. Ekoloģijas pamati. Ekoloģija, ekosistēmas un to komponenti. Biotopa jēdziens, biotopu veidi, 
jūtīgiebiotopi. 
6. Vides un dabas aizsardzības politika un tās īstenošana. 
7. Lauku tūrisma jēdziens. Lauku tūrisma nozares raksturojums, attīstība šodien un perspektīvā 
Latvijā.  
8. Lauku tūrisma piedāvājuma veidi, raksturojums. Lauku tūrisma object 
 
Literatūra: 

1. Loomis, J.B. & Walsh, R.G. (1997). Recreation Economic Decisions, Comparing Benefits and 
Costs. 2 nd Edition, Venture Publishing.  

2. Bērziņa I., Karnīte R. Tūrisms Latvijā: Attīstība un perspektīvas, tūrisma satelītkonti. – Rīga: 
BO SIA “LZA EI”, 2001.  

3. Lauku tūrisma termini un rokasgrāmata / Latvijas lauku tūrisma asociācijas “Lauku ceļotājs” 
izd. – 2001. 

4. Trauer, B. (2006). Conceptualizing special interest tourism – framework for analysis. Tourism 
Management, 27, 183-200.  

5. Latvijas Republikas likumdošanas akti un Latvijas Republikas standarti. 

6. R Buckley. Ecotourism. International Centre for Ecotourism Research, Australia. 2008. 

7. M Lück. The Encyclopedia of Tourism and Recreation in Marine Environments. AUT 
University Auckland, New Zealand, 2008. 
 
8. John Neil, Stephen Wearing. Ecotourism: Impacts, Potentials and Possibilities? Butterworth-
Heinemann. 2009. 
 
9. David A. Fennell. Ecotourism. 3rd Edition. Routledge. 2007. 
 
10. Ryan Plummer. Outdoor Recreation. An Introduction. Routledge. 2008. 
 



Baltijas Starptautiskā akadēmija 
Profesionālā bakalaura programma Kultūras vadība 

 
Kursa nosaukums: 
Ekskursiju organizācija un vadīšana 
 
Kursu docē: 
Doc. Nadežda Pazuhina, Dr. art. 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) - 2 kp (32 akad. stundas) 
 
Kurss paredzēts: otrā līmeņa profesionālā bakalaura  programma “Kultūras vadība” (C daļa) 
3. semestris, 2. kurss 
 
Pārbaudījuma veids: ieskaite ar atzīmi 
 
Studiju priekšmeta mērķis: sniegt studentiem teorētiskās un  praktiskās zināšanas par 
ekskursijas izstrādes metodiku un gida darba metodiku, par ekskursiju pozicionēšanu tūrisma 
produktu tirgū un novitātēm tūrisma jomā.  
 
Studiju priekšmeta uzdevumi:  

• sistematizēt un paplašināt studentu zināšanas par galvenajiem tūrisma objektiem Latvijā; 
• attīstīt studentu prasmes izstrādāt ekskursijas maršrutu, sastādīt ekskursijas tekstu un 

pārējo nepieciešamo dokumentāciju; 
• attīstīt studentu prasmes analizēt, sistematizēt, sintezēt un integrēt informāciju atbilstoši 

ekskursijas tēmai un mērķauditorijai; 
• veicināt studentus iegūtās iemaņas pielietot praksē, vadot ekskursijas pilsētā. 
 

Studiju priekšmeta saturs: 
Ekskursiju gida profesija. Ekskursiju maršrutu veidi un specifika. Maršrutu plānošana un tirgus 
izpēte. Ekskursijas vadīšanas metodika un tehnika. Psiholoģijas elementi ekskursijās. 
Ekskursijas vadītāja pienākumi un tiesības. Tūrisma objekti Rīgā. Vecrīgas ekskursijas izveide. 
 
Kursa apguves rezultāti: 
Kursa apguves rezultātā studenti būs apguvuši: 
 
Zināšanas par 

• ekskursijas veidošanas un vadīšanas pamatprincipiem; 
• gida darba specifiku, pienākumiem un tiesībām; 
• galvenajiem tūrisma objektiem Rīgā. 
 

Prasmes 
• pamatoti atlasīt apskates objektus ekskursijai; 
• sastādīt ekskursijas maršrutu saskaņā ar tēmu, ekskursijas veidu un mērķauditoriju; 
• kritiski analizēt un atlasīt nepieciešamos materiālus atbilstoši ekskursijas tēmai; 
• izstrādāt individuālo ekskursijas tekstu atbilstoši ekskursijas tēmai un mērķauditorijai;  
• pielietot analītiskās metodes, analizējot konkrētus kultūras fenomenus. 
 

Kompetences 
• saskarsmes spējas; 
• profesionālā orientēšanās kultūrsociālajā situācijā; 



• patstāvīgi un apzināti attīstīt savu kultūras pieredzi. 
 
Nosacījumi kred ītpunktu ieguvei:  

1. Katram studentam jāpiedalās semināra nodarbībās vai jāiesniedz rakstveida atskaite par 
semināra tēmu. 

2. Katram studentam jāsagatavo individuālā gida mape – darba mape ar materiāliem, kuri 
tiks izmantoti ekskursijas sagatavošanai un novadīšanai. 

3. Sekmīgi nokārtotā ieskaite: sagatavota un novadītā Vecrīgas ekskursija. 
 
Semestra vērtējumu veido 40% - aktīvā līdzdalība semināros un semināru uzdevumu izpilde, 
20% - gida mape, 40% - ieskaite.  
 
Kursa tematiskais plāns 
 
Nr. Tēma Nodarbības 

veids 
1., 2. Ekskursiju gida profesija. Galvenie grupas vadītāja 

pienākumi, sadarbība ar tūrisma firmu, personālu un 
grupas dalībniekiem. Prasības grupu vadītājam. 

Lekcija 
 

3., 4. Ekskursiju maršrutu veidi un specifika. Maršrutu 
plānošana un tirgus izpēte. Ekskursijas vadīšanas metodika 
un tehnika 

Lekcija 

5. Dažādu ekskursiju veidu specifika. Ekskursiju veidi 
(skolēnu, interešu grupas, pensionāru, invalīdu). 

Lekcija 

6.,7. Ekskursijas veidošana. Ekskursijas tēmas izvēle, tās 
garums. Ekskursijas sastāvdaļas: ievads, izklāsts, 
nobeigums. Ekskursijas materiāla vākšana un teksta 
veidošana. Darbs ar informāciju, tās atlase, apstrāde un 
izmantošana. Dokumentācija. 

Lekcija 

8.  Ekskursijas veidošanas metodika. 1. seminārs 
9. Psiholoģijas elementi ekskursijās. Runātais vārds – valoda, 

emocijas, stāstījuma ilgums. Uzskates materiāli. 
Interaktivitātes veicināšanas paņēmieni.   

Lekcija 

10. Ekskursijas vadītāja pienākumi un tiesības. Ekskursiju 
vadītāja sadarbība ar šoferi un grupas vecāko. 

Lekcija 

11. Tūrisma objekti Rīgā. Rīgas muzeji. Lekcija 
12. Vecrīgas ekskursijas izveide. Jūgendstila ekskursijas 

izveide. 
Lekcija 

13. Vecrīgas apskates objektu prezentācija. 2. seminārs 
14. Ekskursiju maršruti Latvijā. Maršruti Rīgā un Rīgas 

apkārtnē. 
Lekcija + 
praktiskā 
nodarbība 
pilsētā.  

15., 
16. 

Apskates objektu demonstrēšana pilsētas vidē: Vecrīga un 
Jūgendstila kvartāli.  

Praktiskā 
nodarbība 
pilsētā + 
3.seminārs 

 
 
Ieteicamā literatūra 



Mācību literatūra 
Емельянов Б.В. Экскурсоведение. M., 2007. 
Савина Н.В. Экскурсоведение. Минск, 2004. 
 
Obligātā teorētiskā literatūra  
Holcmanis A. Vecrīga – pilsētbūvniecības piemineklis. R., 2007. 
Krastiņš J. Rīgas arhitektūras stili. R., 2005. 
Krastiņš J. Rīgas arhitektūras meistari. R., 2002.  
Krastiņš J. Rīgas jūgendstila ēkas. Ceļvedis pa jūgendstila metropoles arhitektūru R., 2007.  
Makmanners H. Ceļotāja rokasgrāmata. R., 1998. 
Makkerčers B., Du Krosa H. Kultūras tūrisms. R., 2007. 
 
Collins V. R. Becoming a Tour Guide. The Principles of Guiding and Site Interpretation. London 
and New York, 2000.  
Marc Mancini. Terri Gaylord. Conducting Tours. 3rd.ed. London, 2000.  
 
Малышев А. Элементы психологии в экскурсиях. М., 1992. 
Хуусконен Н.М. Практика экскурсионной деятельности.  М., 2006. 
Черных Н. Технология и организация туроператорской и турагентской деятельности. М, 
2005. 

 
 
Papildu literatūra  
Krastiņš J., Strautmanis I., Dripe J. Latvijas arhitektūra no senatnes līdz mūsdienām. R.,  1998. 
Plaudis A. Ceļvedis pa Latviju. R., 2007. 

 
Heinze T. (Hg.) Kulturtourismus. Grundlagen, Trends und Fallstudien. Muenchen-Wien, 1999. 
Dettmer H. (Hg.) Tourismustypen. Muenchen-Wien, 2000. 
Schmeer-Sturm M.-L. Reiseleitung (4. Auflage). Muenchen-Wien, 2001. 
 
 
 

 
 



Baltijas Starptautiskā akadēmija 
Profesionālā bakalaura programma Kultūras vadība 

 
Kursa nosaukums:  
Lietvedības pamati: Projekta iekšējā dokumentācija 
 
Kursa autors: Ivans Mihailovs,  Humanitāro zinātņu maģistrs mākslās, sociālo zinātņu 
maģistrs tiesībās. 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) - 1 (16 akad. stundas) 
 
Kurss paredzēts: otrā līmeņa profesionālā bakalaura  programma “Kultūras vadība” (C daļa) 
4. semestris, 2. kurss 
Pārbaudījuma veids: ieskaite 
 
Studiju priekšmeta mērķis: Veicināt studējošo izpratni par vienu no svarīgākajām projektu 
vadības sastāvdaļām – projekta dokumentēšanas procesiem un veidot praktisko prasmi izstrādāt 
un sagatavot nepieciešamos dokumentus, kārtot projekta dokumentus atbilstoši 
vispārpieņemtajām lietvedības prasībām. Analizēt projektu konkursiem nepieciešamās 
dokumentācijas izstrādāšanas un sagatavošanas nosacījumu. 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi:  
� sniegt pārskatu par dokumentiem, tās veidiem; 
� veicināt zināšanu apguvi par dokumentu izstrādāšanu; 
� attīstīt prasmi izstrādāt un noformēt dokumentus. 

 
Studiju priekšmeta saturs: Projekta jēdziens, veidi. Projekta sagatavošanas un realizācijas 
nosacījumi. Projekta dokumentācijas nozīme projekta sagatavošanā un realizācijā. Projekta 
dokumenti; Dokumenta jēdziens. Dokumentu sagatavošanu un izstrādāšanu reglamentējošie 
normatīvie akti. Lietvedība. Lietvedības pamatjēdzieni; Dokumenta izstrādāšana un noformēšana 
atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Dokumenta rekvizīti. Dokumenta juridiskais spēks; 
Lietvedības darba organizācija. Dokumentu klasifikācija; Rīkojuma, organizatoriskie, 
konstatējošie dokumenti. Izziņas; Sarakstes dokumenti. Sarakstes organizēšana. Starptautiskā 
sarakste. Iesniegumi; Dokumentu atvasinājumi (kopija, noraksts, izraksts, dublikāts). Dokumentu 
apgrozība. Dokumentu reģistrācija. Lietu nomenklatūra; Praktiskais kontroldarbs: Dokumenta 
sagatavošana; Elektroniskie dokumenti, to izstrādāšana, noformēšana, uzglabāšana. 
Elektroniskais paraksts. Projektu konkursi kultūras jomā. Nepieciešamie dokumenti, to 
sagatavošana; Kultūrkapitāla fonda projektu konkursi un tiem nepieciešamie dokumenti; 
Sabiedrības integrācijas fonda projekti un tiem nepieciešamie dokumenti; Eiropas Savienības 
fondi un to atbalsts Latvijas kultūrai. Eiropas Savienības fondu konkursi un tiem nepieciešamie 
dokumenti. Seminārs: Projektu konkursa dokumentu izstrāde un analīze.  
 
Kursa apguves rezultāti: 
Kursa apguves rezultātā studenti būs apguvuši: 
 
Zināšanas par 
� dokumenta jēdzienu; 
� dokumenta izstrādes un noformēšanas regulējuma specifiku;   
� dokumentu nozīmi kultūras projektu konkursos. 

 
Prasmes 
� Izstrādāt un noformēt dokumentus;.  



� analizēt kultūras projektus saistībā ar izstādāmajiem dokumentiem; 
� korekti izmantot dokumentus savā profesionālajā darbā. 

 
Kompetences 
� Kritiski analizēt dokumentus; 
� Pielietot zināšanas par dokumentu un tās veidiem, izstrādājot un noformējot dokumentus; 
� Vadīt savu kultūras projektu, sagatavojot nepieciešamus dokumentus.  

 
Nosacījumi kred ītpunktu ieguvei: 
� Nodarbību apmeklēšana un aktīva līdzdalība tajās; 
� Piedalīšanos semināros un diskusijās; 
� Analītiskā rakstu darba iesniegšana. 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai (izvērtējuma nosacījumi) 
30 % semestra darba vērtējums: apmeklēt lekcijas un piedalīties diskusijās, gadījumu (kāzusu) 
analīze – dokumentu izstrāde un analīze;  
35% aktīva līdzdalība semināros un lekcijās;  
35% ieskaite, iesk. analītisko darbu. 
 
Studiju priekšmeta tematiskais plāns 
1. Projekta jēdziens, veidi. Projekta sagatavošanas un realizācijas nosacījumi. Projekta 

dokumentācijas nozīme projekta sagatavošanā un realizācijā. Projekta dokumenti; 
2. Dokumenta jēdziens. Dokumentu sagatavošanu un izstrādāšanu reglamentējošie normatīvie 

akti. Lietvedība. Lietvedības pamatjēdzieni; 
3. Dokumenta izstrādāšana un noformēšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Dokumenta 

rekvizīti. Dokumenta juridiskais spēks; Lietvedības darba organizācija. Dokumentu 
klasifikācija; Rīkojuma, organizatoriskie, konstatējošie dokumenti. Izziņas; 

4. Sarakstes dokumenti. Sarakstes organizēšana. Starptautiskā sarakste. Iesniegumi; Dokumentu 
atvasinājumi (kopija, noraksts, izraksts, dublikāts). 

5. Dokumentu apgrozība. Dokumentu reģistrācija. Lietu nomenklatūra; Praktiskais 
kontroldarbs: Dokumenta sagatavošana; 

6. Elektroniskie dokumenti, to izstrādāšana, noformēšana, uzglabāšana. Elektroniskais paraksts. 
7. Projektu konkursi kultūras jomā. Nepieciešamie dokumenti, to sagatavošana; Kultūrkapitāla 

fonda projektu konkursi un tiem nepieciešamie dokumenti; Sabiedrības integrācijas fonda 
projekti un tiem nepieciešamie dokumenti;  

8. Eiropas Savienības fondi un to atbalsts Latvijas kultūrai. Eiropas Savienības fondu konkursi 
un tiem nepieciešamie dokumenti. 

9. Seminārs: Projektu konkursa dokumentu izstrāde un analīze.  
 
Semināru (praktisko nodarb ību) tēmas un uzdevumi 
Autortiesības un to nozīme kultūras vadības procesos; 
Blakustiesības un to nozīmē kultūras vadības procesos. 
 
Eksāmena (pārbaudījuma) jautājumi 
Dokumenta sagatavošana; 
Projektu konkursa dokumentu izstrāde un analīze. 
 
Mācību literatūra 

Kalve J., Augucevičs J. Dokumentu datorizēta sagatavošana. – Rīga: BAT, 2002.  
Kalve J. Jaunās paaudzes lietvedība. – Rīga: BAT, 2002.  
Ruķers M. Elektroniskais paraksts un elektroniskais dokuments. – Rīga: BAT, 2005.  
Juridiskie aspekti, grāmatvedība un lietvedība nevalstiskajās organizācijās // http://www.nvoinstituts.lv/fileadmin/materiali/NVO_rg-vF.pdf 



 
 
Interneta avoti 
www.esfondi.lv 
www.iub.gov.lv 
www.lsif.lv 
www.kkf.lv 
www.km.gov.lv 
 
Normatīvie akti Normatīvie akti ir pieejami laikraksta “Latvijas V ēstnesis” izdevumos, 
likumi.lv 

Iesniegumu likums; 
Dokumentu juridiskā spēka likums 
Elektronisko dokumentu likums 
Sabiedrības integrācijas fonda likums 
Valsts Kultūrkapitāla fonda likums 
Valsts valodas likums 
Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumi Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un 

noformēšanas kārtība” 



Baltijas Starptautiskā akadēmija  
Profesionālā bakalaura programma Kultūras vadība 

 
Kursa nosaukums: 
Vadības teorija un korporatīvā kultūra 
 
Studiju kursa autore  MBA, doc. Natalija Sotikova 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP)  - 1 kp  (16 akad.stundas) 
Kurss paredzēts: otrā līmeņa profesionālā bakalaura  programma “Kultūras vadība” (C daļa) 
3. semestris, 2. kurss 
Pārbaudījuma veids :  ieskaite ar atzīmi 
 
Studiju priekšmeta mērķis:  radīt  studējošo priekšstatu par reputācijas un korporatīvās kultūras 
jēdzieniem, funkcijām un nozīmi veiksmīgai organizācijas attīstībai, noteikt iekšējo un ārējo 
komunikāciju lomu korporatīvās kultūras attīstībā. 
 
Kursa uzdevumi  ir iepazīstināt studentus ar: 

reputācijas un korporatīvās kultūras struktūru,  
tās pamatelementiem,  
tās ietekmi uz organizācijas efektīvu darbību.  

 
Kursa anotācija 
Šī kursa ietvaros tiek  analizēti visi  reputācijas un korporatīvās kultūras aspekti: vēsture, līmeņi, 
faktori, kas ietekmē korporatīvās kultūras rašanos un veidošanu, tipoloģija. Īpaša uzmanība 
veltīta reputācijas un korporatīvās kultūras nozīmei veiksmīgā organizācijas attīstībā. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai (izvērtējuma nosacījumi) 
 
30% - darbs grupās,  40% - aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos, 
30% - ieskaite 
 
Kursa saturs: 
1. Organizatoriskās vadības struktūras un to projektēšana 
2. Organizāciju adaptācija, integrācija un attīstība 
3. Plānošana vadības sistēmās.Tīkla plānošanas un vadības modeļi   
4. Grupu dinamika. Vadīšana.Vadības lēmumi  
5. Vadības teorijas attīstības pamatvirzieni  
6. Korporatīvās reputācijas jēdziens 
7. Misija, vīzija un organizācijas vērtības 
8. Organizācijas vadība un līderi 
9. Korporatīvās kultūras jēdziens 
10. Korporatīvās kultūras tipi 
11. Simbolika, tradīcijas, firmas stils 
12. Darbinieku motivācija un stimulēšana 
 
 
 
 
 
 
       



Obligātā literatūra 
 

1. Даулинг Г. Репутация фирмы: создание, управление и оценка эффективности. – М.: 
ИНФРА - М, 2003.  
2. Карташова Л.В., Никонова Т.В., Соломанидина Т.О. Организационное поведение; 
Учебник. – М.: ИНФРА – М, 2002.  
3. Литвинчук А. М. Теория управления. Курс-конспект. Рига БРИ. 2006. 
4. Спивак В.А. Корпоративная культура. – СПб.: Питер, 2001.  
5. Тесакова Н. В. Миссия и Корпоративный кодекс. – М.: РИП-холдинг, 2004.  
6. Шейн Э.Х. Организационная культура и лидерство. – СПб.:Питер, 2002.  
7. Principles of operations management. Jay Heizer. Barry Render. Prentice Hall. USA. 2007 
8. Laurie Mullins. Hospitality Management and Organisational Behaviour. 4th Edition. . Prentice 
Hall. 2008. 
 
Papildliteratūra 
Трубецкой А. Ю. Психология репутации. – М.: Наука, 2005.  
Маслов В. И. Стратегическое управление персоналом в условиях эффективной 
организационной культуры. – М.: Финпресс, 2004.  
Камерон К., Куинн Р. Диагностика и изменение организационной культуры (Diagnosing 
and Changing Organizational Culture). – СПб.: Питер, 2001.  
Элвессон М. Организационная культура. (Understanding Organizational Culture) – М.: 
Гуманитарный центр, 2005.  
Соломанидина Т. Организационная культура в таблицах, тестах и схемах. М., 2007. 
Персикова Т. Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура: Учебное 
пособие. – М.: Логос, 2002.  
 



Baltijas Starptautiskā akadēmija  
Profesionālā bakalaura programma Kultūras vadība 

 
 

Kursa nosaukums: 
Kultūras tūrisma organizācijas principi 
 
Kursu docē: 
Doc. Nadežda Pazuhina, Dr. art. 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) - 2 kp (32 akad. stundas) 
 
Kurss paredzēts: otrā līmeņa profesionālā bakalaura  programma “Kultūras vadība” (C daļa) 
6. semestris, 3. kurss 
 
Pārbaudījuma veids: ieskaite ar atzīmi 
 
Studiju priekšmeta mērķis: sniegt studentiem teorētiskās un praktiskās zināšanas par kultūras 
tūrisma kā tūrisma jomas specifiku, par kultūras tūrisma produktu pozicionēšanu tūrisma tirgū un 
novitātēm kultūras tūrisma jomā.  
 
Studiju priekšmeta uzdevumi:  

• sniegt zināšanas par kultūras tūrisma jomas specifiku; 
• attīstīt studentu prasmes analizēt, sistematizēt, sintezēt un integrēt informāciju atbilstoši 

prasībām, kuras ir izvirzītas produktam kultūras tūrisma jomā; 
• veicināt studentus iegūtās iemaņas pielietot praksē, iesaistoties kultūras tūrisma maršrutu 

un pasākumu izstrādāšana un īstenošanā.. 
 

Studiju priekšmeta saturs: 
Kultūras tūrisma joma. Kultūras tūrisma attīstības vēsture un aktuālās tendences. 
Mērķauditorija un produktu veidi kultūras tūrisma kontekstā. Starptautiskie sadarbības projekti 
kultūras tūrisma jomā. Kultūras tūrisma attīstība, pieredze un perspektīvas Latvijā. 
 
 
Kursa apguves rezultāti: 
Kursa apguves rezultātā studenti būs apguvuši: 
 
Zināšanas par 

• kultūras tūrisma specifiku; 
• kultūras  tūrisma produktu veidiem; 
• galvenajiem aktuāliem starptautiskās  sadarbības projektiem kultūras tūrisma jomā. 
 

Prasmes 
• profesionāli orientēties kultūras produktu piedāvājumā kultūras tūrisma jomā; 
• pamatoti atlasīt kultūras produktus atbilstoši ”kultūras tūristu”  mērķauditorijas 

interesēm; 
• sastādīt maršrutu, ņemot vērā kultūras tūrisma specifiku; 
• kritiski analizēt un atlasīt nepieciešamos materiālus atbilstoši ekskursijas tēmai. 
 

Kompetences 
• saskarsmes spējas; 



• profesionālā orientēšanās kultūrsociālajā situācijā; 
• patstāvīgi un apzināti attīstīt savu kultūras pieredzi. 

 
Nosacījumi kred ītpunktu ieguvei:  

� Katram studentam jāpiedalās semināra nodarbībās vai jāiesniedz rakstveida 
atskaite par semināra tēmu. 

� Sekmīgi nokārtotā ieskaite: sagatavot maršrutu pa Latviju / Baltiju, saskaņā ar 
kultūras tūrisma principiem un prezentēt to. 

 
Semestra vērtējumu veido 50% - aktīvā līdzdalība semināros un semināru uzdevumu izpilde, 
50% - ieskaite.  
 
 
Kursa tematiskais plāns 
 
Nr. Tēma Nodarbības 

veids 
1., 2. Kultūras tūrisms kā tūrisma veids. Ieskats kultūras tūrisma 

attīstībā. Kultūras tūrisma specifika un veidojošie elementi. 
Lekcija 
 

3., 4. Kultūras tūrisma paveidi. „Tīrais” kultūras tūrisms un 
kultūras tūrisma piedāvājums „masu” tūristiem. Sadarbības 
tīklu pieredze kultūras tūrismā Eiropā.  

Lekcija 

5. Kultūras tūrisma objekti un to potenciāls Latvijā / Baltijā 1. seminārs 
6.,7. Kultūras tūrisma maršrutu veidošanās principi, pieredze un 

prasības. ES kultūras maršrutu programmas. Kultūras 
maršrutu izstrādes tematiskie loki.  

Lekcija 

8. Industriālā  tūrisma potenciāls kultūras tūrismā. Lekcija 
9. Kultūras tūrisms pilsētās. Objektu reprezentācijas īpatnības 

un pilsētas kultūrvides prezentēšana.  
Lekcija 

11. Kultūras mantojuma izmantošanas problēmas kultūras 
tūrismā.  

2. seminārs 

12. Kultūras institūciju vieta un sadarbības iespējas kultūras 
tūrismā: Eiropas un Baltijas valstu pieredze.  

Lekcija 

13.  Gida darba īpatnības kultūras tūrisma jomā. Lekcija 
14., 
15 

Kultūras tūrisma pieredze Baltijā. Kultūras pasākumu 
potenciāls kultūras tūrisma produktu izveidošanā. Aktuālo 
tendenču apkopošana un analīze.  

Lekcija  

16. Kultūras pasākumi kā kultūras tūrisma pamats.  3. seminārs 
 
 
Ieteicamā literatūra 
Mācību literatūra 
Makkerčers B., Du Krosa H. Kultūras tūrisms. R., 2007. 
 
Емельянов Б.В. Экскурсоведение. M., 2007. 
Савина Н.В. Экскурсоведение. Минск, 2004. 
 
 
Obligātā teorētiskā literatūra  
Makmanners H. Ceļotāja rokasgrāmata. R., 1998. 
 



Heinze T. (Hg.) Kulturtourismus. Grundlagen, Trends und Fallstudien. Muenchen-Wien, 1999.  
Ivanovic, Milena Cultural Tourism. Juta & Co Ltd, 2009. 390 p Leslie, David; Sigala, Marianna 
International Cultural Tourism: Management, Implications and Cases. Butterworth Heinemann, 
2005.  
Richards, Greg (Ed.) Cultural Tourism: Global and Local Perspectives. Haworth Pr. Inc., 2007.  
Smith, Melanie K. Issues in Cultural Tourism Studies. Routledge Chapman & Hall, 2009.  
Timothy, Dallen J. Cultural Heritage and Tourism: An Introduction (Aspects of Tourism Texts). 
Channel View Publications Ltd, 2011.  
 
Хуусконен Н.М. Практика экскурсионной деятельности.  М., 2006. 
Черных Н. Технология и организация туроператорской и турагентской деятельности. М, 
2005. 
 
Papildliteratūra  
Plaudis A. Ceļvedis pa Latviju. R., 2007. 

 
Dettmer H. (Hg.) Tourismustypen. Muenchen-Wien, 2000. 
Girard, Luigi Fusco; Nijkamp, Peter (Ed. ) Cultural Tourism and Sustainable Local Development 
(New Directions in Tourism Analysis) Ashgate Publishing Limited, 2009.  
Heinze Th. Kultursponsoring, Museumsmarketing, Kulturtourismus: Ein Leitfaden für 
KulturmanagerVs Verlag, 4. Auflage, 2009.  
Richards, Greg; Wilson, Julie The Global Nomad: Backpacker Travel in Theory and Practice 
(Tourism and Cultural Change). Channel Oiew Publication, 2004.  
Smith, Melanie; Robinson, Mike (Ed.) Cultural Tourism in a Changing World: Politics, 
Participation and (Re)Presentation (Tourism and Cultural Change) Channel View Publications, 
2006.  
Walle, Alf H. The Equitable Cultural Tourism. Information Age Pub Inc, 2010.  
 



Baltijas Starptautiskā akadēmija  
Profesionālā bakalaura programma Kultūras vadība 

 
 
Kursa nosaukums:  
Ievads baltu mitologijā  
 
Kursa autore: Iveta Narodovska, dr. philol., lektore. 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) - 1 (16 akad. stundas) 
 
Kurss paredzēts: otra līmeņa, profesionālā bakalaura programma “Kultūras vadība” (C daļa) 
1. semestris, 1. kurss   
 
Pārbaudījuma veids: ieskaite ar atzīmi 
 
Studiju priekšmeta mērķis: veicināt studējošo Baltusenas kultūras un motoloģiskā pasaules  
uztvera izpratni. 

 
Kursa uzdevumi:  
1.   Padziļināt studentu priekšstatus par baltu mitoloģijas un   folkloras saturu un specifiku, arī 

par tās saikni ar indoeiropiešu tautu mītiskajiem priekšstatiem. 
2.   Nostiprināt studentu izpratni par mitoloģiju kā kultūras arheoloģiju, kas savukārt palīdz 

atklāt daudzu sadzīves tradīciju kādreizējo simbolisko nozīmi un psiholoģiskos aspektus. 
3.   Analizējot dažādu gadsimtu mītus, palīdzēt atklāt pasauluzskata veidošanās likumsakarības, 

saskatīt  apziņas evolūciju no mīta līdz logosam. 
4.   Radīt izpratni, kā modificētā veidā  mītiskās domāšanas elementi saglabājas visā cilvēces 

vēsturē, pat jaunāko laiku literatūrā, mākslā, reliģijā, socioloģijā, politikā u.c. 
 
Studiju priekšmeta saturs:  Mitoloģija pēta mītisko priekšstatu, mitoloģiskā  pasaules uzskata 
rašanos, seno cilvēku priekšstatus par pasaules izcelšanos, par dieviem un leģendāriem 
varoņiem, par dabas parādībām. Tā ir noteikta vēstures perioda domāšanas veids, kas atspoguļo 
tā laika sociālo un  ekonomisko struktūru. Mitoloģijas zināšana palīdz izprast cilvēka apziņas 
attīstības ceļu, jo mitoloģiskais pasaules uzskats atklāj apziņas veidošanās vispārīgās un 
būtiskās likumsakarības, atspoguļo savdabīgu pasaules vienotības izpratni. 
 
 
Nosacījumi kred ītpunktu iegūšanai:  
1. Lekciju apmeklējums - ne mazāk kā 50 %.  
2. Rakstiska referāta sagatavošana (4-6 lpp.). 
3. Veiksmīga atbilde uz ieskaites jautājumiem - par visu kursu. 
 
Studiju priekšmeta saturs: 
1.                      Mītoloģijas priekšmets. Baltu mītoloģijas avoti, galvenie jēdzieni 
2.       Mītoloģiska telpa. Mītisko būtņu klasifikācija 
3. Baltu Kosmogonija un kosmoloģija Kosmosa dievības. 
4. Mājas mītoloģija. Auglības dievības un mājas gari. 
5. Likteņdievības un mātes mitoloģiskajos priekšstatos 
6. Jānis un Velns 
7. Laika skaitīšana senatnē. Gadskārtu svētki. 
8. Gadskārtu svētku un ģimenes godu tradīcijas 
9. Koku nozīme mītiskajos priekšstatos 



10. Dzīvnieku, zivju un kukaiņu simboliskās nozīmes. 
11. Mīts un simbols. Krāsu simboliskās nozīmes. Skaitļu simboliskās nozīmes. 
12. Simbolu, zīmju, ticējumu mītisks skaidrojums un to iesaiste tautas tradīcijās 
13. Burvji, burtnieki, zīlnieki, raganas tautas nostāstu un ticējumu spogulī 
14. Baltu  un somugru mītoloģijas  saikne 
 
 
 
 
Literat ūra 
 
Adamovičs L.  Senlatviešu reliģija vēlajā dzelzs laikmetā. -  R., 1939. 
Ankrava S. Vai Lāčplesis bija karalis Artūrs? R., 2000. 
Biezais H.  Seno latviešu debesu dievu ģimene.  – R., 1998. 
Biezais H.  Gaismas Dievs seno latviešu reliģijā. – R., 1994. 
Bula D. Dziedātājtauta. Folklora un nacionālā ideoloģija. – R., 2000. 
Džons Boldoks.  Kristietības  simbolika.  – R., 1999. 
Eliade  M. Mīts par mūžīgo atgriešanos. – R.,  1995. 
Eliade  M. Sakrālais un profānais.  -  R., 1996. 
Eliade  M.  Mīta  aspekti.  – R., 1999. 
Gimbutiene M. Balti aizvēsturiskajos laikos: Etnoģenēze, materiālā kultūra un mītoloģija. – R., 
1994. 
Kargaudiene A. Dievai ir šventieji Lietuviu’ etnokultūroje. Kaunas, 2004. 
Kursīte  J.  Latviešu folklora mītu spogulī. – R., 1996. 
Kursīte  J.  Mītiskais folklorā, literatūrā, mākslā. – R., 1999. 
Leeming D. Oxford, 2003. 
Lācis latviešu pasakās un teikās. R., 2002. 
Latviešu folklora : tradicionālais un mainīgais. – R., 1992. 
Latviešu tautas teikas: Izcelšanās teikas. – R., 1991. 
Līdeks O. Latviešu svētki. Latviešu svinamās dienas. – R., 1991. 
Mūks  R.  Mīts  un iztēle. – R., 1991. 
Neulande  R.  Jumis senlatviešu reliģijā. – R., 1999. 
Philip, N Mitilogija;encikl. R., 2001. 
Rubenis  A.   Cilvēks mītiskajā pasaules ainā. – R., 1994. 
Soures of Baltic religion and mytology. Vilnius, 2001. 
Straubergs Ltviju mitoloģija. R., 1934. 
Straubergs  J. Latviešu tautas paražas. – R., 1944. 
Šmits P.  Latviešu mitoloģija. – R., 1926. 
Šterna  M. Senā gadskārta. – R. , 1998. 
Teikas par Dievu. – R., 1929. 
Vīķe – Freiberga V. Trejādas saules. Kosmoloģiskā saule. – R., 1997. 
Viķe – Freiberga  V., Freibergs I.  Saules dainas. – R., 1988. 
Ziemassvētki:  Gadskārtu ieražas. – R., 1989. 
Gimbutas  M.  The  Balts. – London,  1963. 
Лосев  А. Ф.   Философия.  Мифология.  Культура.  - Москва,  1991. 
 
 



Baltijas Starptautiskā akadēmija  
Profesionālā bakalaura programma Kultūras vadība 

 
. 

Kursa nosaukums:  
Latvijas teātra aktualitātes 
 
Kursa autore: Tatjana Stepanova, Mg.art, lektore. 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) - 1 (16 akad. stundas) 
Kurss paredzēts: otra līmeņa, profesionālā bakalaura programma “Kultūras vadība” (C daļa) 
6. semestris, 3. kurss   
 
Pārbaudījuma veids: ieskaite ar atzīmi 
 
Studiju priekšmeta mērķi un uzdevumi: 

1. Iepazīstināt ar Latvijas teātra vēstures pamatiem. 
2. Dot iespēju studentiem izprast Latvijas teātra attīstības tendences. 
3. Mācīt studentiem patstāvīgi orientēties pasaules mākslas un kultūras vēsturē un saskatīt 

līdzības un atšķirības dažādās kultūrās. 
4. Attīstīt spēju analizēt, izprast un vērtēt teātras procesus Latvijā.  
5. Raksturot teātru kā sociāli kulturālo institūciju, definē teātra funkcijas, definē publiku un 

tās lomu teātra dzīvē.  
6. Sekmēt interesi par Latvijas teātra mantojumu un vērtībām. 
7. Iepazīstināt ar mūsdienu Latvijas teātra nozimi sabiedriskas un kultūras dzīvē. 

 
Studiju priekšmeta saturs:  Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar Latvijas teātra vēstures 
pamatiem, Latvijas teātra attīstības tendencem un mūsdienu Latvijas teātra nozimi sabiedriskas 
un kultūras dzīvē. Lai mācību kursu padarītu uzskatāmāku un interesantu, studentiem ir iespēja 
noskatīties videofilmas, kā arī ir pieejama informācija un attēli CD formā un izdales materiāli. 
 
Nosacījumi kred ītpunktu iegūšanai:  
Ieskaite semestra beigās (referāts). Radošā darba tēma un forma ir brīva. 
Patstāvīgais rakstu darbs – mūsdienu Latvijas teātra prakses analīze (apjoms – 2-3 lpp.) 
 
Studiju priekšmeta tematiskais plāns: 
Nr. Temats 

 
Nedēļa Nodarbību veids,   
stundas 

1. Ievads. Kursa mērķi un uzdevumi. Vispārējie jēdzieni. 
Pamata kategorijas, kas nosaka teātra fenomenu. 
 

Lekcija, 2 

2. Teātris – kā kultūras iestāde, tā nozīme. Teātra tipi un 
virzieni mūsdienu sabiedrībā.  

Lekcija, 2 

3. Teātris – kā sabiedrības un starpkultūru institūts. Lekcija, 2 
4. 20. gs. un 21.gs. sākuma Latvijas teātra vēsture. 

Attīstības virzieni.  
Lekcija, 4 

 
5. Latvijas teātra aktualitātes. 

 
Lekcija, 2 

6. Eduarda Smiļģa teātra muzejs - apmeklējums: Eduarda 
Smiļģa iela 37/39  

Seminārs, 2 

7. Semināri un praktiskās nodarbības:   
8. Teātra uzvedumus apmeklējums un analize: LNO, 

“Dailes”, Latvijas Nacionālais teātris, Rīgas Krievu 
teātris... 
 

 
Seminārs, 2 



16. Rakstu darbs (tēma - pēc brīvas izvēles)  
17. Viena ieskaite (noslēguma ieskaite mācību gada beigās)   
 Kopā: 16 

 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai:       

1. Aktīvā līdzdalība semināros, katram studentam jāpiedalās semināros. 
2. Rakstu darbs (3-5 lpp. apjomā), kurā aplūkota viena no kursa tēmām. 
3. Sekmīgi nokārtota ieskaite 

50% atzīmes veido lekciju apmeklējums, 
30% - sekmīgi nokārtota rakstiskā ieskaite, 
20% - individuālais darbs. 

 
Kursa literat ūra:  

1. Bite, Ija. Latvijas balets. – Rīga: Pētergailis, 2002. 
2. Latvijas Nacionālā Opera. – R.: Jumava, 2000.  
3. Vilkārse, Ingrīda. Operas režijas tendences Latvijas Nacionālajā operā (1995-2003) = 

2008 
4. Ulberte, Līga. Episkā teātra pieredze Eiropā un Latvijā : 2007 
5. 20. gadsimta teātra režija pasaulē un Latvijā / 2002 
6. Radzobe, Silvija,1950- Misteriālā teātra tradīcija Rietumeiropas teātrī un latviešu 

skatuves mākslā (1970-1995) 1997 
7. Latviešu padomju teātra vēsture : 1973 
8. Kundziņš, Kārlis,1902-1992 Latviešu teātra vēsture : 1968 
9. Nacionālā rakstura un stilistiskas iezīmes latviešu teātrī. Red. Guna Zeltiņa. – Rīga: 

Zinātne, 2000.  
10. Latvijas Nacionālas teātris aiz priekškara – Ieva Struka. – Rīga: SIA „Nordik”, 2009.  
11. Latvijas Nacionālais teātris – sast. Evita Sniedze – Jumava: Rīga, 2004. – 232.  
12. Latvijas teātris. 20. gadsimta 90. gadi un gadsimtu mija – Red. Normunds Akots, Valda 

Čakare, Viktors Hausmanis, Baiba Kalna, Silvija Radzobe, Edīte Tišheizere, Guna 
Zeltiņa, Ieva Zole. – Rīga: Apgāds „Zinātne”, 2007.  

13. “Māksla” 

14. Вопросы социологии театра. – М., 1982. 
15. Словарь театра. М.: ГИТИС, 2003. 
16. Словарь театральных терминов. Учебное пособие. – М.:РАТИ – ГИТИС, 2007. 
17. Рижский театр русской драмы. Под ред. Л. Акуратере, Л. Берзиня, Л. Дзене, С. 

Радзобе, Г. Саулите. – Рига: «Зинатне», 1983.  
18. Социология искусства. Под ред. Жидкова В.С., Клявиной Т.А. – СПб.: Изд-во 

«Искусство-СПБ», 2005.  
19. Социологический словарь. М., 1989, c. 283. 
20. Социология коммуникации. Социальная значимость синтетического уровня и 

социологические аспекты его изучения - В.П. Конецкая. 
http://society.polbu.ru/konetskaya_commsociology/ch24_all.html.  

21. Портал, посвященный театральному искусству в Латвии 
http://www.skatuvesmaksla.lv.  

22. Портал о культуре, работающий при поддержке Министерства культуры ЛР 
http://www.kultura.lv/.  

23. Сайт журнала “Teātra Vēstnesis” – http://www.teatravestnesis.lv.  
24. Официальный сайт Латвийского национального театра – http://www.teatris.lv/. 
25. Официальный сайт Рижского русского театра им. М. Чехова –  http://www.trd.lv/. 



Baltijas Starptautiskā akadēmija  
Profesionālā bakalaura programma Kultūras vadība 

 
. 

Kursa nosaukums:  
Ievads Japānas kultūrā 
Kursa autore: Tatjana Stepanova, Mg.art, lektore. 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) - 1 (16 akad. stundas) 
Kurss paredzēts: otra līmeņa, profesionālā bakalaura programma “Kultūras vadība” (C daļa) 
4. semestris, 2. kurss   
 
Pārbaudījuma veids: ieskaite ar atzīmi 
 
Studiju priekšmeta mērķi un uzdevumi: 

� Iepazīstināt ar Japānas kultūras un mākslas vēstures pamatiem. 
� Dot iespēju studentiem izprast Japānas kultūras attīstību dažādos laikmetos. 
� Sekmēt izpratni par likumsakarībām Japānas un Rietumu kultūrās. 
� Mācīt studentiem patstāvīgi orientēties pasaules mākslas un kultūras vēsturē un 

saskatīt līdzības un atšķirības dažādās kultūrās. 
� Attīstīt spēju analizēt, izprast un vērtēt dažādu laikmetu kultūras procesus Japānā, 

salīdzinot ar citām kultūrām. 
� Sekmēt interesi par Japānas kultūras mantojumu un vērtībām. 
� Iepazīstināt ar mūsdienu Japānas sabiedriski politisko un kultūras dzīvi. 

 
Studiju priekšmeta saturs:  Kursa “Ievads japāņu kultūrā” mērķis ir iepazīstināt studentus ar 
Japānas mākslas un kultūras vēsturi no valsts pirmsākumiem līdz pat mūsdienām. Lekciju kursa 
aktualitāte ir saistīta ar aktīvu Latvijas un Japānas sadarbību dažādās jomās, tai skaitā arī 
kultūras un mākslas jomā. Tas rada nepieciešamību dziļāk pētīt Japānas kultūru un mākslu. 
Kurss “Mūsdienu japāņu kultūra” aptver plašu tēmu loku – mākslu, kultūru, vēsturi, reliģiju, 
ģeogrāfiju, filozofiju, literatūru, izglītību, politiku, sportu, mūziku, teātra un kino mākslu. 
 
Nosacījumi kred ītpunktu iegūšanai:  
Ieskaite semestra beigās (referāts). Radošā darba tēma un forma ir brīva. 
Patstāvīgais rakstu darbs – kādas mūsdienu kultūras prakses Japānā analīze (apjoms – 2-3 lpp.) 
                 
  
  
 
Tematiskais plānojums: 
Nr. Temats 

Japāna - tradīcijas un laikmetīgums 
Nedēļa Nodarbību veids,   
stundas 

1. Ievads. Kursa mērķi un uzdevumi. Vispārēji 
jēdzieni. 
Pasaules izpratnes īpatnības. Svētki un 
ceremonijas.  

              Lekcija, 1 

2. Senākā un senā perioda māksla un kultūra             Lekcija, 1 
3. Budisma mācība Japānā 

7.-8. gs. budisma māksla.  
Skulptūra. 

          Lekcija, 1 

4. 9.-12. gs. māksla un kultūra              Lekcija, 1 



5. 13.-14. gs. māksla un kultūra              Lekcija, 1 
6. Arhitektūra un dārzi  

16.-17. gs. pilis un cietokšņi. Samuraja 
            Lekcija, 1 

 
7. Pirmie kontakti ar Eiropas mākslu             Lekcija, 1 
8. Tradicionālā teātra māksla un mūsdienas: 

Mūzika. Teātris. Japānas kinematogrāfa 
attīstības apskats. 

       Lekcija, 2 
     

9. Ukijoe gravīra            Lekcija, 1 
10. 19. gs. un 20. gs. māksla, kultūra 

Musdienu Japānas māksla, kultūra 
       Lekcija, 2 

 
11. Dekoratīvi lietišķā māksla             Lekcija, 1 
12. Musdienu Japānas sabiedrība. Tradīcija un 

jauniešu subkultūra 
            Lekcija, 1 

             Seminārs, 1 
13. Kontakti ar Latviju                   Lekcija, 1 
14. Kursa darba veikšana (tēma - pēc brīvas 

izvēles) 
 

   
15. 1 ieskaite (noslēguma ieskaite mācību gada 

beigās) 
 

 Kopā: 16 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai:       

� Aktīvā līdzdalība semināros, katram studentam jāpiedalās semināros. 
� Rakstu darbs (3-5 lpp. apjomā), kurā aplūkota viena no kursa tēmām. 
� Sekmīgi nokārtota ieskaite 

50% atzīmes veido lekciju apmeklējums, 
30% - sekmīgi nokārtota rakstiskā ieskaite, 
20% - individuālais darbs. 

 
Literat ūra: 
Obligātā literatūra: 

1. Kasis V. Japāna bez retušas. - R., 1978. 
2. Katajs E. Japāna krustām šķērsām. – R.,2003. 
3. Kūle M., Kūlis R. Filosofija. – R., 1997. 
4. Mūrnieks A. Ieskats kultūras un reliģiju vēsturē. Mācību lidzeklis. Aizvēsture. Austrumu 

civilizācijas. – R.: RaKa, 1998. 
5. Ovčiņņikovs V. Sakuras zars. - R., 1980. 
6. Pasaules reliģijas. - R.: Zvaigzne ABC, 1994. 
7. Zāles ēna, spāres ēna. - R., 1986. 
8. Aspects of Japanese Cuture and Society. / An Anthropologist’s View. – Tokyo: The 

International Society for Educational Information, Inc., 1997.  
9. John K. Gillespie. A Bilingual Handbook on Japanese Culture. – New York, 1999. 
10. Handbook: The World’s religions.- Oxford: Lion Publishing plc., 1982. 
11. Ienaga Saburo. Japanese Art: a Cultural Appreciation. – Tokyo- New York, 1979. 
12. Hiller J. Japanese Colour Prints. – London: Phaidon Press, 1975. 
13. Invitation to Kyoto Gardens.- Mitsumura Suiko Shoin Co., Ltd., 1999. 
14. Invitation to Tea Gardens.- Mitsumura Suiko Shoin Co., Ltd., 2000. 
15. Japanese Gods and Myths. – London: The Grange Kingsnorth Industrial Estate, 1998. 
16. *Japan’s Cultural History. / A Perspective. – Ministry of Foreign Affairs, Japan, 1973. 
17. Mizuno Katsuhiko. Tom Wright. Zen Gardens.- Mitsumura Suiko Shoin Co., Ltd., 2000. 
18. Paine, R.T., and Soper, Alexander. The Art and Architecture of Japan. - Rev. ed. New 

York: Penguin, 1975. 



19. Reichel Friedrich. Altjapanische Porzellan. – Leipzig, 1980. 
20. Pictorial Encyclopedia of Japanese Culture. / The Soul and Heritage of Japan. – Tokyo: 

Gakken CO, LTD, 1987. 
21. Roberts, Laurence P. A Dictionary of Japanese Artists. / With a forew. By Yohn M. 

Rosenfield. – Paperback ed. –  New York: Weatherhill, 1990.  
22. Sansom G. B. Japan. A Short Cultural History. – New York, 1966.   

 
23. Акутагава Ясуси. Современная музыка. - №2 – 1984. 
24. Aнтология даосской философии. / Сост. В.В. Малявин, Б.Б. Виногродский. – М.: 

Товарищество «Клышников – Комаров и К», 1994. 
25. Араки Хироюки. Стиль поведения японца. - Токио, 1972. Реферат. - В кн.: 

Проблемы национальной психологии Японии. – М., 1977.  
26. Арутюнов С.А., Светлов Г.Е. Старые и новые боги Японии. – М.: Наука, 1968. 
27. Виноградова Н.А. Искусство Японии. – М.: Искусство, 1988. 
28. Ганге Кендзо. Архитектура Японии. - М., 1976. 
29. Глускина А. Заметки о японской литературе и театре. - М., 1979. 
30. Гришелева Л.Д. Формирование японской национальной культуры: конец 16 начало 

20 века. – М.: Наука, 1986. 
31. Долин А.А. Очерки современной японской поэзии (гэндайси). – М., 1984. 
32. Иэнага Сабуро. История японской культуры. – М., 1972. 
33. Кин Д. Японская литература XVII – XIX c толетий. – М., 1978. 
34. Конрад Н.И. Запад и Восток. – М.: Искусство, 1966. 
35.  Конрад Н.И. Очерки истории средневековой Японии. – М.: Искусство, 1980. 
36. Мещеряков А.Н. Древняя Япония: Буддизм и синтоизм. – М.: Наука, 1987. 
37. Мещеряков А.Н. Книга японских символов. – М., 2003. 
38. Мифы народов мира: В 2 томах. – Т. 2, М.: Сов. энциклопедия, 1988. 
39. Николаева Н.С. Японские сады. – М.: Изобразительное искусство, 1975. 
40. Стенли-Бейкер, Джоан. Искусство Японии. – М.: Слово, 2002. 
41. Япония 2002: цифры и факты. – М, 2002. 

 
Teksti semināriem: 

1. Аверинцев С.С. Западно-восточные размышления, или О несходстве сходного. 
// Восток-Запад. – М.: Наука, 1988. – С. 37-40. 

2. Бубнова В.Д. Пластические принципы искусства Японии. – Творчество, 1975, 
№9. – С. 21. 

3. Григорьева Т.П. Японская литература ХХ века: Размышления о традиции и 
современности. – М.: Худ. лит., 1983. 

4. Сато Киоко. Современный драматический театр Японии. – М.: Искусство, 1973. 
5. Снитко Т.Н. К вопросу о специфике организации японского культурного 

пространства. – В кн.: История культуры Японии. Сб. ст. / Отв. ред. д.ф.н. В.М. 
Алпатов. – М.: Институт востоковедения РАН – Издательство «Крафт +», 2001. 

 
 



Baltijas Starptautiskā akadēmija  
Profesionālā bakalaura programma Kultūras vadība 

 
 

Kura nosaukums: 
Franču valoda 
Kursa autors: lektore, humanitāro zinātņu MA filoloģijā Ludmila Gorelkina 
   
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 4 kp (64 akad.stundas) 
 
Kurss paredzēts: otrā līmeņa profesionālā bakalaura programma “Kultūras vadība” C daļa 
 
Pārbaudījuma veids: ieskaite, eksāmens 
 
Kursa mērķis:  Franču valodas gramatikas, vārdu krājuma, funkcionālās leksikas un izrunas 
izmantošanas iemaņu attīstība. Īpaša uzmanība tiek pievērsta reproduktīvām iemaņām. 
Studentiem, kuri ir sekmīgi pabeiguši šo kursu, jāspēj izteikt savu viedokli franču valodā mutiski 
un rakstiski, lasīt un apspriest izlasīto mutiski. 
 
Studiju priekšmeta uzdevumi uzdevumi:  

sarunu franču valodas apgūšana 
gramatikas apgūšana 
iepazīšanās ar franču civilizāciju un kultūru 

 
Studiju priekšmeta saturs: 
Kursu studenti sāk bez priekšzināšanām. Strādājot pie tēmām, rūpīgs darbs tiek veikts 
gramatikas apgūšanā. Modernās franču apgūšanas metodes ir domātas, galvenokārt, sarunu 
valodas apgūšanai, tāpēc papildus daudz jāstrādā ar gramatiku tās klasiskajā veidā, bieži vien 
salīdzinot ar angļu gramatiku un leksiku, jo studijas ir kontrastīvās. Paralēli studenti tiek 
iepazīstināti ar Francijas civilizāciju un kultūru. Kursa beigās studenti strādā ar filmu, atbilstoši 
savam zināšanu līmenim. 
 
Kursa apguves rezultāti: 
studenti iegūst 4 galvenās valodas iemaņas: runāšana, lasīšana, klausīšanās, rakstīšana, kā arī 
iegūst kulturāli izgl ītojošu informāciju. 
Nosacījumi kred ītpunktu ieguvei: 
Praktisko nodarbību apmeklēšana - 10% 
Pastāvīgais darbs katrā nodarbībā (mājas uzdēvumi, prezentācijas   -  30%) 
Testi  (kopā 3) - 10% 
Eksāmens  (rakstveida) - 25% 
Eksāmens  (mutiski) - 25% 
 
Studiju priekšmeta tematiskais plāns: 
1. Rencontres. 
Salutations. Le français et l’anglais. Le français dans le monde. La notion du son nasal. Liaison. 
Élision. Alphabet. Article indéfini. Article défini. Nombres. Pronoms personnels. Groupes des 
verbes. Conjugaison des verbes du 1 groupe.  Règles de phonétique. Rencontres. Nationalités. 
Professions. Les verbes: être, avoir, s’appeler, connaître, habiter, lire et leurs conjugaisons au 
Présent  de l’indicatif. Présentation de 2 scénarios (ex.11, p.15). M. Davis apprend le français.  



2. Sympathies. Goûts et préférences.   
La famille de M.Davis (à raconter). La négation.  La famille de Bertrand. La possession. Les 
jours et les mois. Les nombres. Le dialogue à continuer (ex.12, p. 22). Goûts et préférences. Les 
loisirs. Les règles de phonétique (Test). Écrire un scénario (ex.14, p.23). Raconter de n’importe 
quelle famille. Prépositions. Le verbe „aller”. Les trois formes de questions. Proposer. Il y a. Les 
projets de week-end et de vacances ( à raconter). 
3. Accords et désaccords. Surprises. 
Raconter de n’importe quelle famille. Accords et désaccords. L’heure. Exercice d’écoute à 
reconstituer „Isabelle Lefranc” ( ex.11, p.31). Impératif. Surprises. La déscription d’une 
personne. La conjugaison des verbes pp.34, 35 (à raconter). Exercice d’écoute à reconstituer 
„L’agenda de Sylvie” ( ex.11, p.39). Les nombres. L’accord des adjectifs. Bilan de l’unité 1. 
4. La maison de campagne. Repas à Broussac. 
Écrire un scénario (ex 6, p.46). La maison de campagne. Le logement. Les adjectifs 
démonstratifs. Les nombres ( Test). Les numéros ordinaux. Mon logement (le sujet à exposer). 
Les repas. Repas à Broussac. Les articles partitifs. Le pronom après les prépositions. Mes repas 
de la journée (le sujet à exposer). La famille de Françoise (à exposer pour la fois prochaine) 
5. Bruits et disparitions. 
Bruits et disparitions. Les activités de la journée. Les verbes pronominaux. Les adjectifs  
possessifs. Rédaction d’un article de presse (ex.5, p.77). Raconter votre journée scolaire et en 
vacances.  
6. Déguisements. Mardi gras. 
Déguisements. Les vêtements. Les matériaux. Les couleurs. Le poids et les mesures. Le prix. Les 
adjectifs possessifs (suite). La famille de Françoise ( à raconter). Mardi gras. La recette d’un plat 
(à  exposer). Une émission de radio.  
7. Comprendre l’actualité.  
Le journal en français facile. Présentation d’un fait de l'actualité extrait du journal en français 
facile (présentation orale). Conjugaison des verbes étudiés pendant le semestre (Test). La 
présentation d’un film en français (présentation orale). 
 
Mācību literatūra 
Boulares M., Frérot J.-L. Grammaire progressive du Français, CLE International, Paris, 2003. 
Dictionnaire de poche Français / Anglais, Anglais / Français, Édition Éclairs de Plume, 2006. 
Dominique P., Girardet J., Verdelhan M. Le nouveau sans frontières 1, CLE International, 
Paris, 2002. 
Menand R. Taxi 1, Paris, HACHETTE, 2005. 
Jackson E., Rubio A., Janvier J. French, Oxford, Made Simple Books, 1999. 
Grégoire M. Grammaire progressive du Français, CLE International, Paris, 2004. 
Carlo C., Cause M. Civilisation progressive du Français (niveau débutant), CLE International, 
Paris, 2003. 
Un Cadre européen commun de référence pour les langues: apprendre, enseigner, évaluer, 
Division des Politiques Linguistiques, Strasbourg, 2000. 
 
Papildliteratūra 
Goscinny S. Le petit Nicolas a des ennuis, Éditions Gallimard, Paris, 1994 
 
Interneta resursi 
www.bonjourdefrance.com (Test de français en ligne) 
http://phonetique.free.fr/ 
http://www.bbc.co.uk/languages/french/ 
www.francaisfacile.com 
www.tv5.org 
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