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2. Studiju programmas “Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu 
vadība” mērķi un uzdevumi 

 
Piedāvātā profesionālā bakalaura studiju programma paredz sabalansētu akadēmisko un 

profesionālo kompetenču apguvi atbilstoši Eiropas Augstākās izglītības telpas (Boloņas procesa) 
kvalifikāciju ietvarstruktūras bakalaura līmenim. Studiju procesa īstenošana balstās uz ANO 
Pasaules Tūrisma Organizācijas TedQual izstrādātajiem kritērijiem tūrisma izglītības programmām.  
 
Studiju programmas misija: 

Kvalificētu tūrisma un viesmīlības nozares speciālistu sagatavošana atbilstoši Latvijas un 
starptautiskā darba tirgus prasībām. 
 
Studiju programmas mērķi: 

• Latvijas un pasaules tūrisma izglītības tirgū līdzsvarota, atzīta un konkurētspējīga studiju 
programma. 

• Programmu īsteno augstas kvalifikācijas akadēmiskais personāls un tūrisma nozares eksperti 
(profesionāļi). 

• Tūrisma un viesmīlības nozares speciālistu sagatavošana, kuri spēj: 
o Demonstrēt profesijai raksturīgās pamata un specializētās zināšanas; 
o Pieņemt lēmumus un risināt problēmas; 
o Uzņemties atbildību un iniciatīvu; 
o Patstāvīgi struktrēt savu profesionālo pilnveidi. 

• Nodrošināt nepārtrauktu, ciešu un abpusēji noderīgu saikni ar nozares uzņēmumiem Latvijā 
un ārvalstīs, lai programma atbilstu aktuālākajām nozares vajadzībām.  

 
Mērķu sasniegšanai izvirzītie uzdevumi: 

• Nodrošināt tūrisma un viesmīlības nozarei nepieciešamās pamata un specializētās zināšanas 
un prasmes un šo zināšanu kritisku izpratni. 

• Studiju kursu prasībās ietvert uzdevumus, kas veicina profesionālu, innovatīvu un 
pētniecisku darbību, attīsta profesionālās kompetences un prasmes. 

• Studiju programmas apguvē nodrošināt vajadzību studentiem patstāvīgi iegūt, atlasīt un 
analizēt nepieciešamo informāciju, pieņemt lēmumus un risināt problēmas, izvērtēt savas 
profesionālās darbības potenciālo ietekmi. 

• Veidot tādu patstāvīgo un studiju darbu uzdevumu kopumu, kas paredz zinātnisku pieeju 
problēmu risināšanai. 

• Izkopt mūsdienu darba tirgū nepieciešamās prasmes un iemaņas – strādāt komandā, 
uzņemties atbildību un iniciatīvu, attīstīt komunikatīvās prasmes un starpkultūru 
kompetenci. 

• Attīstīt un pilnveidot profesionālo svešvalodu prasmes un jaunāko datortehnoloģiju 
lietošanas prasmes. 

• Sekmēt studējošo motivāciju tālākizglītībai, veicināt studējošā pilnveidošanos par 
patstāvīgu, sociāli atbildīgu, erudītu, sociālās vērtības respektējošu un radošu personību. 

• Veicināt BAT materiāli tehniskās bāzes papildināšanu kvalitatīvu studiju nodrošināšanai. 
• Veicināt STF akadēmiskā personāla kvalifikācijas celšanu, pieredzējušu nozares praktiķu un 

ārvalstu vieslektoru piesaisti. 
• Uzturēt sadarbību ar profesionālām tūrisma un izglītības asociācijām, valsts un pašvaldību 

iestādēm. 
• Veicināt un pilnveidot sadarbības formas ar ārvalstu augstskolām un uzņēmumiem. 
• Aktīvi darboties  ANO PTO institūcijās un programmās, atbilstoši STF mērķiem. 
• Nodrošināt regulāru iekšējās kvalitātes kontroli, izmantojot BAT un TedQual izstrādātos 

kvalitātes kritērijus.  
 

 



 8

Studiju plānotie rezultāti: 
 

Programmas mērķi tiks sasniegti, ja studējošais, sekmīgi pabeidzot studijas šajā programmā, 
demonstrēs zemāk minētās akadēmiskās, profesionālās un vadības kompetences, kā arī praktiskās 
iemaņas un profesionālās prasmes:  
 

Akadēmiskās 
kompetences 

• Demonstrē tūrisma un viesmīlības nozarē nepieciešamās 
kultūras, vēstures, ģeogrāfijas, filozofijas, socioloģijas un 
politoloģijas svarīgākās likumsakarības.  

• Izprot un pielieto ekonomikas, uzņēmējdarbības, tirgzinības 
un vadībzinātņu galvenās atziņas, modeļus un teorijas. 

• Izprot profesionālo ētiku un darbojas atbilstoši ilgtspējīgas 
darbības principiem, izprot un īsteno ANO noteiktos 
Tūkstošgades mērķus un ANO PTO globālo tūrisma ētikas 
kodeksu. 

• Pārzin pētnieciskās darbības metodes, spēj formulēt pētāmo 
problēmu, patstāvīgi veic inovatīvu un pētniecisko darbību. 

 
Vadības kompetences • Spēj vadīt uzņēmuma darbu, uzņemoties atbildību un 

iniciatīvu. 
• Pieņem lēmumus un rod risinājumus mainīgos apstākļos un 

ikdienā. 
• Pārzina uzņēmējdarbības procesu un tā ietekmējošos 

faktorus. 
• Prot veidot efektīvu personāla darbību, deleģēt pilnvaras un 

kontrolēt uzdevumu izpildi. 
• Prot analizēt un izvērtēt uzņēmuma finansiālo darbību un tās 

efektivitāti. 
• Spēj disciplinēt un organizēt savu darbu,  uzņemties 

iniciatīvu un atbildību par savu lēmumu rezultātiem. 
• Spēj patstāvīgi strukturēt savu tālāko mācīšanos, virzīt savu 

un padoto tālākizglītību un profesionālo pilnveidi. 
• Izprot un pielieto nepieciešamās vadības informācijas 

sistēmas un tehnoloģijas. 
Profesionālās prasmes • Pārzina un prot lietot ēdināšanas servisa un organizēšanas 

profesionālās zināšanas, darbojas atbisltoši pārtikas apriti 
regulējošiem normatīvajiem dokumentiem. 

• Izprot viesmīlības uzņēmumu darbības principus un 
specifiku, saistību ar globālajiem procesiem. 

• Pārzina tūrisma aģentūru un operatoru darbības funkcijas un 
principus, prot komuncēt ar vietējiem un ārvalstu partneriem 
tūrisma pakalpojumu izplatīšanas ķēdē. 

• Prot lietot vadošās vietu, biļešu, ceļojumu rezervēšanas un 
iegādes sistēmas. 

• Brīvi lieto angļu un vācu vai franču profesionālo valodu. 
• Prot atrast, sistematizēt un izmantot nepieciešamo 

informāciju profesionālai darbībai. 
• Prot izmantot t tirgus izpētes metodes, analizēt iegūtos 

rezultātus un izstrādāt tūrisma produktu un pakalpojumu 
virzību tirgū.  

• Prot darboties e-vidē un izmantot jaunākos tehnoloģiskos 
risinājumus. 

• Izprot dažādu līmeņu tūrisma plānošanas procesus, spēj 
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novērtēt un izstrādāt tūrisma nozares un uzņēmumu attīstības 
plānus. 

• Spēj  komunicēt un darboties starpkultūru vidē. 
• Uzņēmuma darbībā ievēro un nodrošina korporatīvās un 

sociālās darbības principus. 
Praktiskās iemaņas • Atbilstoši studiju programmai, spēj atrast prakses 

uzņēmumu, īstenot prakses uzdevumus  un analizēt prakses 
uzņēmuma darbību. 

• Spēj komunicēt ar augstskolas piedāvāto prakšu uzņēmumu 
vadītājiem ārvalstīs, iekļauties šo uzņēmumu darbībā, 
profesionāli darboties starpkultūru vidē.  

 
 

Lai programmu padarītu kokurētspējīgāku un tās īstenošana būtu maksimāli pietuvināta 
industrijas aktivitātēm un  starptautiskajiem standartiem, BAT Starptautiskā tūrisma fakultāte aktīvi 
piedalās  starptautiskās tūrisma izglītības organizāciju tīklā, t.sk.  PTO Ted Quel  Izgītības padomē. 
Ciešākai   sadarbībai ar Latvijas profesionālajām tūrisma organizācijām, papildus esošajiem no 
jauna noslēgti sadarbības  līgumi  ar Latvijas Tūrismas informācijas organizāciju asociāciju 
LATTURINFO un Kuldīgas SIA “Tūrisma informācijas un kordinācijas centrs”, kuru ietvaros  
relizēti konkrēti sadarbības projekti ar programmā iesaistīto docētāju un  studentu līdzalību. No 
jauna noslēgtie sadarbības līgumi pievienoti 2. pielikumā.  
   



 10

 
 

3. Studiju programmas apraksts 
 

Profesionālā bakalaura studiju programma “Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu 
vadība“ (izglītības klasifikācijas kods – 44812) ir akreditēta līdz 2010. gadam (akreditācijas lapa  
Nr. 002-953) un dod  tiesības to apguvušajiem absolventiem iegūt uzņēmumu un iestāžu vadītāja  
kvalifikāciju, kā arī turpināt studijas maģistrantūrā. 

Programmas īstenošana uzsākta 1995./96. studiju gadā Starptautiskā tūrisma augstskolā, 
kuras tiesības un saistības pēc reorganizācijas 1998. gadā pārņēma Biznesa augstskola Turība (SIA 
Biznesa augstskola Turība dalībnieku  ārkārtas sapulces lēmums 1998.gada 11.decembrī, protokols 
Nr.19).  

 
Programma tiek realizēta Biznesa augstskolas Turība (turpmāk tekstā – BAT) Starptautiskā 

tūrisma fakultātē (turpmāk tekstā - STF).  
 
Galvenā studiju joma kvalifikācijas iegūšanai: uzņēmējdarbība tūrismā, tūrisma ekonomika, 

plānošana un vadība, viesnīcu un ēdināšanas serviss, ceļojumu organizēšana, tiesības un 
profesionālā prakse uzņēmumos.  

 
Piešķiramais grāds: Profesioālā bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā.  
 
Iegūstamā kvalifikācija: Uzņēmumu un iestāžu vadītājs.  
 

Programmas obligātās prasības:   
Atbilstīgi Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem programmas obligātās prasības ir: 

sekmīgi apgūt visus studiju programmā ietvertos pamata un izvēles studiju kursus, iegūstot kopumā 
ne mazāk kā 160 kredītpunktus, iziet 26 nedēļas prakses uzņēmumos, saņemt praktisko iemaņu un 
prasmju novērtējumu prakses uzņēmumos, aizstāvēt prakses atskaites, izstrādāt un aizstāvēt 3 
studiju darbus, nokārtot valsts pārbaudījumu.  

 
Programmas realizācijas laiks un formas 
Programma  tiek realizēta 4 studiju gados pilna laika klātienes un 4.3 gados nepilna laika 

neklātienes studijās.  
 
Programmas saturs atbilst “Noteikumos par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

valsts standartu” izvirzītajiem prasībām, tā nodrošina programmu apguvušajiem absolventiem  
spēju stratēģiski un analītiski formulēt un risināt nozares problēmas, iegūt speciālās iemaņas un 
prasmes profesijā. Programmas saturu veido akadēmiskās un profesionālās izglītības studiju pamata 
kursi, prakse, izvēles un specializācijas studiju kursi, patstāvīgās studijas, zinātniski pētnieciskais 
darbs. 

Studiju kursu aprakstus skatīt 1. pielikumā. 
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 3.1. Studiju programma “Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība 

1.tabula 
Kredīt-   1.studiju gads 2.studiju gads 3.studiju gads 4.studiju gads 
punktu pārb 1.sem 2.sem 1.sem 2.sem 1.sem 2.sem 1.sem 2.sem 

N. 
p. 
k. 

Studiju kursi 

skaits skaits pārb KP pārb KP pārb KP pārb KP pārb KP pārb KP pārb KP pārb KP 
A Oblig. kursi (A daļa) 145 41 5 20 6 16 7 20 6 15 5 17 6 20 4 13 1 24 

A1 
Profesionālā terminoloģia 
(angļu val.) 

8 4 IE 2 EK 2 IE 2 EK 2         

A2 
Profesionālā terminoloģija 
(vācu/franču val.) 

8 4 IE 2 EK 2 IE 2 EK 2         

A3 Tūrisms un viesmīlība 7 1 EK 7               

A4 Informācijas tehnoloģijas 3 1 EK 3               

A5 
Ēdināšanas organizācija un 
serviss 

6 1 EK 6               

A6 Saskarsmes psiholoģija 2 1   IE 2             
A7 Kvantitatīvās metodes 4 1   EK 4             
A8 Komerctiesības 3 1     EK 3           
A9 Ceļojumu organizēšana 3 1     EK 3           

A10 Ekonomika 4 1     EK 4           
A11 Tūrisma ģeogrāfija 2 1     IE 2           
A12 Komercdarbība tūrismā 4 1     EK 4           
A13 Vadība 3 1       EK 3         
A14 Civilā aizsardzība 2 1       IE 2         
A15 Finanšu vadība 3 1         EK 3       
A16 Tūrisma projektu vadība 3 1         IE 3       
A17 Politoloģija 3 1         EK 3       
A18 Grāmatvedība un nodokļi 4 1         EK 4       

A19 
Pakalpojumu un tūrisma 
mārketings 

4 1         EK 4       

A20 Personāla vadība 2 1           EK 2     

A21 
Tūrisma ekonomika un 
globalizācija 

3 1           EK 3     

A22 Filozofija 3 1           EK 3     
A23 Pasaules kultūras vēsture 4 1           EK 4     
A24 E-komercija 3 1             EK 3   

A25 
Tūrisma plānošana un 
vadība 

4 1             EK 4   

A26 Tūrisma un tirgus izpēte 3 1             IE 3   

A27 
Korporatīvā atbildība un 
ilgtspējība 

3 1             EK 3   

A28 Studiju darbs 8 3   A 2   A 2   A 2     
A29 Prakse 14 3   A 4   A 4   A 6     
A30 Pirmsdiploma prakse 12 1               A 12 
A31 Valsts pārbaudījums 12                VP 12 

B Profesionālā  izvēle (B 
daļa) 

9 3   1 4   2 5           

B1 Interneta tehnoloģijas 4 1   EK 4               

B2 
Tūrisma aģentūras un 
informācijas sistēmas 

4 1   EK 4               

B3 
Viesnīcu dienestu darba 
organizācija 

4 1   EK 4               

B4 
Valoda un starpkultūru 
saskarsme 1 

3 1       EK 3           

B5 
Ēdināšanas uzņēmumu 
organizācija un vadība 

3 1       EK 3           

B6 
Viesnīcu vadības 
informatīvās un vietu 
rezervēšanas sistēmas 

2 1       EK 2           

B7 Tūrisma loģistika 2 1       EK 2           

B8 
Datorgrafika un 
maketēšana 

2 1       EK 2           

B9 
Latvijas un Baltijas 
kultūras vēsture 

3 1       EK 3           

C Brīvā izvēle (C daļa) 6 2         1 3   1  3     

C1 
Valoda un starpkultūru 
saskarsme 2 

3 1         EK 3         

C2 
Lietišķā etiķete un 
komunikācija viesmīlībā 

3 1         EK 3         

C3 
Reklāmas valoda un e-
komunikācijas tehnoloģijas 

3 1             EK 3     

C4 Lauku tūrisms 3 1             EK 3     
C5 Starptautiskās tiesības 3 1             EK 3   

  Kopā visā programmā  160 46 5 20 7 20 7 20 8 20 7 20 6 20 5 16 1 24 
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Programmas struktūra atbilst otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standarta 
prasībām (skat. 2. tab., 1.att.) 
 
 

1. attēls 

 
 

3.2. Profesionālās augstākās izglītības valsts standarta prasību un realizējamās studiju 

programmas struktūras salīdzinājums 

 
2.tabula 

 
Standarta prasības K

P 
% Realizējamās programmas 

struktūra 
KP % % 

1.Vispārizglītojošie 
studiju kursi 

20 12.5 1.Vispārizglītojošie studiju kursi 20 12.5 

- humanitāro un sociālo 
zinātņu pamatkursi 

  - Kvantitatīvās metodes 
- Ekonomika 
- Filozofija 
- Politoloģija 

4 
4 
3 
3 
 

 

- sociālo, komunikatīvo un 
organizatorisko iemaņas 
attīstošie kursi 

  - Vadība 
- Finanšu vadība 

3 
3 

 

2. Nozares teorētiskie 
pamatkursi un 
informācijas tehnoloģiju 
kursi 

36 22.5 2.Nozares teorētiskie pamatkursi un 
informācijas tehnoloģiju kursi: 

- Tūrisms un viesmīlība  
- Informācijas tehnoloģijas 
- Komercdarbība tūrismā 
-      Pasaules kultūras  vēsture 
- Tūrisma ģeogrāfija 
- Tūrisma ekonomika un 

globalizācija 
- Komerctiesības 

36 
 
7 
3 
4 
4 
2 
3 
 
3 

22.5 

Studiju programmas struktūra (%)

12.5

22.5

37.5

3.8

16.2

7.5

Vispārizglītojošie studiju kursi

Nozares teorētiskie pamatkursi

Profesionālās specializācijas
kursi

Brīvās izvēles kursi

Prakse

Diplomdarbs 
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- Grāmatvedība un nodokļi 
- Pakalpojuma un tūrisma 

mārketings 
- Civilā aizsardzība 

4 
4 
 
2 

3. Nozares profesionālās 
specializācijas kursi 
 

60 37.5 3.Nozares profesionālās 
specializācijas kursi: 

- Ēdināšanas organizācija un 
serviss 

- Profesionālā terminoloģija 
(angļu valoda) 

- Profesionālā terminoloģija 
(vācu, franču valoda) 

- Tūrisma projektu vadība 
- Ceļojumu organizēšana 
- Tūrisma plānošana un vadība 
- Tūrisma un tirgus izpēte 
- Saskarsmes psiholoģija 
- Korporatīvā atbildība un 

ilgtspējība 
- Personāla vadība 
- E-komercija 
- Profesionālās izvēles studiju 

kursi 
- Studiju darbi 

60 
 
6 
 
8 
 
8 
 
3 
3 
4 
3 
2 
 
3 
2 
3 
 
9 
6 

37.5 

4. Brīvās izvēles kursi 6 3.8 4. Brīvās izvēles kursi 6 3.8 
5. Prakse 26 16.2 5. Prakse 26 16.2 
6. Valsts pārbaudījums 12 7.5 6. Valsts pārbaudījums 12 7.5 

 
Studiju programmas pilnveidošana notiek galvenokārt studiju kursu aktualizēšanas un 

studiju formu modernizēšanas virzienā.  
 
 Studiju programmā, saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.481 “Noteikumi par otrā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” izdarītas un Augstskolas Senāta sēdēs 
apstiprinātas sekojošas izmaiņas 
 
 Ņemot vērā Pasaules tūrisma organizācijas TedQual ekspertu un Latvijas ekspertu 
ieteikumus, kā arī sekojot tūrisma un viesmīlības nozares attīstības tendencēm, studiju programmā 
ir veiktas izmaiņas, to pielāgojot pieprasījumam pēc e-vidē darbojošamies speciālistiem, kā arī 
neesoša pieprasījuma dēļ vairs netiek īstenota tūristu gidu specializācija. 
 

I. Mainītas  specializācijas, kas jaunajā programmā ir: 
• Ceļojumu vadība un loģistika 
• Tūrisma vadība starpkultūru un e-vidē 
• Viesnīcu un restorānu vadība 

 
Līdz ar specializāciju maiņu, ieviesti jauni, specializācijai atbilstoši studiju kursi un vairs 

netiek realizēti tie studiju kursi, kuri bija paredzēti tūristu gida specializācijai. Civilā aizsardzība 
ieviesta īstenojot LR normatīvo aktu prasības. 
 

II. Ieviesti jauni studiju kursi 
• Civilā aizsardzība (A daļa,2 KP); 
• Datorgrafika un maketēšana ( B daļa, 2 KP); 
• Tūrisma loģistika (B daļa, 2 KP); 
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• Reklāmas valoda un e-komunikācijas  tehnoloģijas (C daļa, 3 KP); 
• E -  komercija (A daļa, 3 KP);  
• Interneta tehnoloģijas (B daļa, 4 KP); 
• Valoda un starpkultūru saskarsme (B, daļa, 3 KP)   

 
III. Ievērojot Pasaules tūrisma organziācijas ekspertu ieteikumus, kā arī pasaules vadošo 

augstskolu pieredzi, tika apvienoti studiju kursi (mainīti studiju kursu apjomi), padarot tos 
mazāk sadrumstalotus: 
Pasaules un Latvijas tūrisma ģeogrāfija ( A daļa,  3 KP)  ar Baltijas valstu ģeogrāfija (B 
daļa, 2 KP) , tā vietā izveidojot studiju kursu Tūrisma ģeogrāfija( A daļa,  2 KP); 

Ievads tūrismā (A daļa, 3 KP)  ar  Starptautiskais viesnīcu bizness 

(A daļa, 3 KP), izveidojot kursu Tūrisms un viesmīlība (A daļa, 7 KP); 
Mikroekonomika (A daļa, 3 KP) ar  Makroekonomika (A daļa, 3 KP),  izveidojot kursu 

Ekonomika ( A daļa, 4KP); 
Finanšu grāmatvedība (A daļa, 2 KP) ar Vadības grāmatvedība (A daļa,  2 KP) un Nodokļi  
(A daļa, 2 KP,) izveidojot kursu Grāmatvedība un nodokļi (A daļa, 4 KP); 
Saskarsme un viesmīlība tūrismā (A daļa, 2 KP) ar Psiholoģija (A daļa, 2 KP), izveidojot  
kursu  Saskarsmes psiholoģija  (A daļa, 2 KP); 
Valsts tiesības. Saimnieciskās darbības un tūrisma tiesiskā reglamentācija (A daļa, 3KP) ar 
Darba tiesības un darba aizsardzība (A daļa, 2 KP), izveidojot kursu Komerctiesības (A 
daļa, 3 KP); 
Viesnīcu saimniecisko dienestu darba organizācija ( B daļa, 2 KP) un Viesnīcu uzņemšanas 
dienestu darba organizācija ( B daļa, 2 KP), izveidojot   kursu Viesnīcu dienestu darba 

organizācija ( B daļa, 4 KP);  
Ēdienu gatavošanas tehnoloģija(A daļa, 3 KP) un Ēdināšanas serviss (A daļa, 3 KP), 
izveidojot kursu Ēdināšanas organizācija  un serviss (A daļa, 6 KP); 
Pārtikas produktu prečzinība, sanitārija, higiēna (B daļa, 2 KP) , Ēdināšanas uzņēmumu 

ražošanas uzskaite (B daļa, 2 KP), , Ēdināšanas  uzņēmumu marketings un menedžments ( B 
daļa, 2 KP un Bāra darba organizācija un nacionālo virtuvju īpatnības (B daļa, 2 KP), 
izveidojot kursu Ēdināšanas  uzņēmumu organizācija un  vadība( B daļa , 3 KP)       

  
Vairāku studiju kursu nosaukumi ir precizēti, ņemot vērā valodas labskanību, kā piemēram,  
Personālmenedžments mainīts uz Personāla vadība, Menedžments mainīts uz Vadība, Finanšu 

menedžments mainīts uz Finanšu vadība. 
 

IV. Mainīti studiju kursu apjomi 
Lauku tūrisms (C daļa, 2 KP) uz  3 KP( C daļa); Personālmenedžments (A daļa, 3 KP)  mainīts 
uz Personāla vadība, 2KP (A daļa);  Latvijas un Baltijas kultūras vēsture (B daļa, 2KP) uz 3 
KP( B daļa); Tūrisma projektu vadība ( A daļa  2 KP) uz 3 KP (A daļa); Politoloģija ( A daļa, 2 
KP) uz 3 KP (A daļa); Finanšu menedžments (A daļa , 2 KP) uz  Finanšu vadība  3KP ( A daļa)  
Datortehnoloģijas (A daļa, 4KP)  mainīts uz Informācijas tehnoloģijas  3 KP (A daļa); 
Starptautiskās tiesības (C daļa, 2 KP) uz Starptautiskās tiesības  3 KP (C daļa); Stresa 

menedžments un lietišķā etiķete ( C daļa, 2KP)  mainīts uz Lietišķā etiķete un komunikācija 

viesmīlībā (C daļa, 3 KP);  Starptautiskā tūrisma ekonomika ( A daļa,  2 KP) mainīts uz 
Tūrisma ekonomika un globalizācija 3 KP ( A daļa); Pasaules kultūras vēsture ( A daļa, 3 KP) 
mainīts uz  Pasaules kultūras vēsture 4 KP ( A daļa); Starpkultūru saskarsme (C daļa, 2 KP) 
paplašināta saturiski un mainīta uz  nosaukumu Valoda un starpkultūru saskarsme( 3 KP)  
Tūrisma aktualitātes un vides aizsardzība ( A daļa, 2 KP) mainīts uz Korporatīvā atbildība un   
ilgtspējība 3 KP (A daļa); Filozofija (A daļa, 2 KP) mainīts uz 3 KP (A daļa). 

 
V. Studiju kursu pārcelšana starp A,B, C daļām   

• Starpkultūru saskarsme (C daļa, 2 KP) paplašināta saturiski ar nosaukumu Valoda un 

starpkultūru saskarsme( 3 KP)  pārcelta uz B daļu.   
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Jaunie sadarbības līgumi ar profesionālajām 
organizācijām un citām institūcijām 
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Biznesa augstskola Turība 
 

Starptautiskā tūrisma fakultāte 
 
 
 

 
 

 
 
 

Atkārtotas akreditācijas materiāli 
 
 
 
 

Profesionālā bakalaura studiju programmai 

 

Tūrisma un viesmīlības nozares 
uzņēmumu vadība 

 
 

2. sējums 
 
 

 
 
 
 

Rīga 2010 
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Studiju programmas realizācijā iesaistīto 
mācībspēku CV 
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Studiju programmā “Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība”  
iesaistītie docētāji 

 
Pamatievēlēšanas vieta – 36 (62%)                                  Zinātņu doktori – 14 (24%) 
Viespasniedzējs - 18 (31%)                                              Studē doktorantūrā – 18 (31%) 
Nav vēlēts – 4 (7%) 
 
Nr. Pasniedzēja  

Uzvārds Vārds 
Katedra Izglītība Pamatievēlēšanas 

vieta/viespasnie-
dzējs/nav vēlēts 

Studiju kurss 

1. Bajārs Gunārs TVK Dr.chem. Viespasniedzējs Tūrisms un 
viesmīlība 

2. Blunavs Gatis TVK Mg.art. Pamatievēlēšanas 
vieta 

Ceļojumu 
organizēšana; 
Latvijas un Baltijas 
kultūras vēsture; 
Pasaules kultūras 
vēsture; Tūrisma 
loģistika 

3. Brencis Ainārs TVK MBA, studē 
doktorantūrā 

Pamatievēlēšanas 
vieta 

Tūrisma projektu 
vadība; Tūrisma 
aģentūras un 
informācijas 
sistēmas; Viesnīcu 
vadības informatīvās 
un vietu 
rezervēšanas 
sistēmas;  

4. Brūvere Livija TVK Mg.sc.soc., 
studē 
doktorantūrā 

Pamatievēlēšanas 
vieta 

Lietišķā etiķete un 
komunikācija 
viesmīlībā; 
Ēdināšanas 
organizācija un 
serviss; Ēdināšanas 
uzņēmumu 
organizācija un 
vadība 

5. Builis Dainis TVK Mg.sc.soc. Nav vēlēts E - komercija 
6. Doniņa Agita TVK MBA, studē 

doktorantūrā 
Pamatievēlēšanas 
vieta 

Vadība; Lietišķā 
etiķete un 
komunikācija 
viesmīlībā 

7. Gercāns Centis TVK Mg.sc.soc. Pamatievēlēšanas 
vieta 

Komercdarbība 
tūrismā; Viesnīcu 
vadības informatīvās 
un vietu 
rezervēšanas 
sistēmas 

8. Jaunozola 
Dagnija 

TVK Mg.paed. Viespasniedzējs Tūrisms un 
viesmīlība 

9. Kalniņš Aivars TVK Ing.  Viespasniedzējs Tūrisma plānošana 
un vadība 

10. Krūmiņa Inese TVK Mg.philol.  Viespasniedzējs Tūrisma aģentūras 
un informācijas 
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sistēmas; Ceļojumu 
organizēšana 

11. Lingebērziņš 
Ēriks 

TVK Mg.sc.soc., 
studē 
doktorantūrā 

Viespasniedzējs Tūrisma ekonomika 
un globalizācija; 
Tūrisma loģistika 

12. Nemše Inga TVK MBA Viespasniedzējs Pakalpojumu un 
tūrisma mārketings 

13. Pāvule Gita TVK Mg.art. Viespasniedzējs Tūrisma plānošana 
un vadība 

14. Platace Margarita TVK Mg.paed. 
MBA, studē 
doktorantūrā 

Viespasniedzējs Viesnīcu dienestu 
darba organizācija 

15. Puriņa Brigita TVK Bc., studē 
maģistratūrā 

Nav vēlēts Ēdināšanas 
organizācija un 
serviss; 

16. Rozīte Maija TVK Dr.geogr. Pamatievēlēšanas 
vieta 

Tūrisms un 
viesmīlība; Tūrisma 
ģeogrāfija; Ceļojumu 
organizēšanas 
praktiskie darbi 

17. Serdāne Zanda TVK MBA Viespasniedzējs Tūrisma un tirgus 
izpēte 

18. Vinklere Daina TVK Mg.geogr., 
studē 
doktorantūrā 

Pamatievēlēšanas 
vieta 

Lauku tūrisms; 
Tūrisma ģeogrāfija; 
Ceļojumu 
organizēšanas 
praktiskie darbi 

19. Žvale Ruta TVK Mg.geogr., 
studē 
doktorantūrā 

Pamatievēlēšanas 
vieta 

Viesnīcu dienestu 
darba organizācija; 
Tūrisma ģeogrāfija 

20. Onževs Oskars ITK Dr.sc.ing. Pamatievēlēšanas 
vieta 

Informācijas 
tehnoloģijas; 
Kvantitatīvās 
metodes; Interneta 
tehnoloģijas 

21. Ozols Juris ITK Dr. phys. Pamatievēlēšanas 
vieta 

Informācijas 
tehnoloģijas; 
Kvantitatīvās 
metodes; Interneta 
tehnoloģijas 

22. Vīksne Ilmārs ITK Dr.sc.ing. Pamatievēlēšanas 
vieta 

Informācijas 
tehnoloģijas; 
Kvantitatīvās 
metodes; Interneta 
tehnoloģijas 

23. Ābeltiņa Anna KDK Dr.oec., 
asoc. prof. 

Pamatievēlēšanas 
vieta 

Ekonomika 

24. Brilte Jolanta KDK MBA Nav vēlēts Vadība 
25. Bruksle Ieva KDK Mg.oec. Nav vēlēts Ekonomika 
26. Kizika Baiba KDK Mg.oec. Viespasniedzējs Ekonomika 
27. Medne Anna KDK Mg.oec.,  

Mg. paed., 
studē 
doktorantūrā 

Pamatievēlēšanas 
vieta 

Grāmatvedība un 
nodokļi 
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28. Medne Sandra KDK Bc. Viespasniedzējs Grāmatvedība un 
nodokļi 

29. Mednis Aivars KDK Mg,.paed. Viespasniedzējs Civilā aizsardzība 
30. Rivera Claudio 

Andres 
KDK MBA, Bs.Sc. Viespasniedzējs Personāla vadība 

31. Tetere Vineta KDK Mg.oec. Viespasniedzējs Ekonomika 
32. Upīte Iveta KDK MBA, studē 

doktorantūrā 
Pamatievēlēšanas 
vieta 

Tirgus izpēte 

33. Zariņa Vita KDK Dr.oec., 
Asoc.prof 

Pamatievēlēšanas 
vieta 

Finanšu vadība 

34. Zīlīte Ligita KDK Mg.paed.,  
studē 
doktorantūrā 

Pamatievēlēšanas 
vieta 

Vadība; Personāla 
vadība 

35. Zvirgzdiņa Rosita KDK MBA, studē 
doktorantūrā 

Pamatievēlēšanas 
vieta 

Finanšu vadība 

36. Broks Jānis KZK Dr.phil., 
asoc.prof. 

Pamatievēlēšanas 
vieta 

Filozofija 

37. Dirba Māra KZK Dr.paed. Viespasniedzējs Valoda un 
starpkultūru 
saskarsme  

38. Gritāne Egita KZK Mg.psych. Viespasniedzējs Saskarsmes 
psiholoģija 

39. Narkēvica Žanete KZK Dr.phil. Viespasniedzējs Koorporatīvā 
atbildība un 
ilgtspējība 

40. Reetz Axel KZK Dr.phil. Pamatievēlēšanas 
vieta 

Politoloģija 

41. Skuškovnika 
Daina 

KZK Dr.psych. Pamatievēlēšanas 
vieta 

Saskarsmes 
psiholoģija 

42. Vēvere Velga KZK Mg.phil., 
studē 
doktorantūrā 

Viespasniedzējs Filozofija  

43. Blūzma Valdis PUK Dr.hist., 
Asoc.prof. 

Pamatievēlēšanas 
vieta 

Starptautiskās 
tiesības 

44. Pizelis Arvis PRTK Mg.iur., studē 
doktorantūrā 

Pamatievēlēšanas 
vieta 

Komerctiesības 

45. Rone Dana PRTK Mg.iur., studē 
doktorantūrā 

Pamatievēlēšanas 
vieta 

Komerctiesības 

46. Antāne Marija VK Mg.paed. Pamatievēlēšanas 
vieta 

Profesionālā 
terminoloģija (vācu, 
franču val.) 

47. Ate Inese VK Mg. paed. Pamatievēlēšanas 
vieta 

Profesionālā 
terminoloģija (angļu 
val.) 

48. Inita Ābola  VK Mg.paed., 
studē 
doktorantūrā 

Pamatievēlēšanas 
vieta 

Profesionālā 
terminoloģija (angļu 
val.) 

49. Emse Anita VK Mg.philol. Pamatievēlēšanas 
vieta 

Profesionālā 
terminoloģija (vācu 
val.) 

50. Ēvele Viola VK Mg.paed.,  
studē 
doktorantūrā 

Pamatievēlēšanas 
vieta 

Profesionālā 
terminoloģija (angļu 
val.) 
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51. Ivansone Iveta VK Bc., studē 
maģistratūrā 

Pamatievēlēšanas 
vieta 

Profesionālā 
terminoloģija (angļu 
val.) 

52. Kļaviņa Līga VK Mg.philol. Pamatievēlēšanas 
vieta 

Profesionālā 
terminoloģija (vācu, 
franču val.) 

53. Komarovska 
Anda 

VK MBA Pamatievēlēšanas 
vieta 

Profesionālā 
terminoloģija (angļu 
val.) 

54. Lūka Ineta VK Dr. paed., 
asoc.prof. 

Pamatievēlēšanas 
vieta 

Profesionālā 
terminoloģija (angļu 
val.) 

55. Maļavska 
Valērija 

VK Mg.philol., 
studē 
doktorantūrā 

Pamatievēlēšanas 
vieta 

Valoda un 
starpkultūru 
saskarsme; 
Profesionālā 
terminoloģija (angļu 
val.) 

56. Sadu Alberto VK Ārsts, M.D. Pamatievēlēšanas 
vieta 

Profesionālā 
terminoloģija (angļu 
val.) 

57. Smilga Sandra VK MBA, studē 
doktorantūrā 

Pamatievēlēšanas 
vieta 

Profesionālā 
terminoloģija (vācu 
val.) 

58. Vaidesvarans 
Sundars 

VK Mg.sc.ing. Pamatievēlēšanas 
vieta 

Reklāmas valoda un 
e-komunikācijas 
tehnoloģijas; 
Profesionālā 
terminoloģija (angļu 
val.) 

 
Dokumentā izmantotie saīsinājumi: 
TVK – Tūrisma un viesmīlības katedra 
ITK – Informācijas tehnoloģiju katedra 
KDK – Komercdarbības katedra 
KZK – Komunikāciju zinātņu katedra 
PUK – Publisko tiesību katedra 
PRTK – Privāto tiesību katedra 
VK – Valodu katedra 
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4. pielikums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 

programmas “Tūrisma un viesmīlības nozares 
uzņēmumu vadība” pašnovērtējuma ziņojums 

2004./2005. studiju gads 
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                                                                                               APSTIPRINĀTS 

                             
                                                                                               BAT Senāta sēdē 

                                                                                               2005.gada 30.novembrī  
                                                                                               Protokols Nr. 14. 

 
 
 
 
 

 
Profesionālā bakalaura studiju programma 

 
 
 
 

Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu 
vadība 

 
 
 
 
 
 

Pašnovērtējuma ziņojums 
 
 

2004./2005. studiju gads 
 
 
 
 
 
 

              Sagatavoja:  STF dekāne  Z.Melbārde 

 
 
 
 
 
 

2005 
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1. Studiju programmas raksturojums 

 
1.1. Studiju programmas aktualitāte 

    Studiju  programmas aktualitāti  nosaka tūrisma industrijas dinamiskā attīstība  gan visā pasaulē, 
gan Eiropā un Latvijā un, kā atzīst pasaules tūrisma  speciālisti,  tai (īpaši Eiropas reģionā) ir lielas nākotnes 
perspektīvas. Kā liecina pagājuša gada tūrisma statistika, tad pēc iestāšanās Eiropas Savienībā tūrisma nozare 
Latvijā  ir guvusi jaunus attīstības stimulus un tiek prognozēta tās strauja attīstība, tādēļ tai jāsagatavo augsti 
kvalificēti un izglītoti speciālisti, kas ir šīs studiju programmas misija.  
 

1.2. Studiju programmas mērķis. 

      Programmas mērķi ir: 
- stratēģiskais  mērķis -  sniegt kvalitatīvu augstāko izglītību, kura balstīta uz zinātnes un tehnoloģijas 

attīstību, ievēro nozares prakses mainīgās tendences un prasības, valsts ilgtermiņa attīstības 
programmas un virzienus, nodrošina profesijas standartiem atbilstošas, praktiski piemērojamas 
profesionālās studijas. 

- Programmas tiešais  mērķis - sagatavot augsti kvalificētus viesmīlības un tūrisma nozares 

speciālistus, kas spēj veidot un vadīt viesmīlības, tūrisma, izklaides  un sabiedriskās ēdināšanas 
uzņēmumus, plānot to attīstības stratēģiju, veidot un vadīt darbinieku kolektīvu. Latvijas tūrisma 
speciālistiem paveras plašas iespējas iekļauties Eiropas un pasaules tūrisma nozares apritē, tādēļ, 
saistībā ar  jaunajām iespējām un uzdevumiem, ko tūrisma nozarei izvirza prognozējamais tūristu 
apgrozījuma pieaugums pasaulē un Latvijā, studiju programmas uzdevumi tiek papildināti ar 
uzdevumu – sagatavot Eiropas un pasaules tūrisma darba tirgū konkurētspējīgu speciālistu. 

 

1.3. Programmas saturs 

    Programmas saturs tika veidots pēc vadošo Eiropas tūrisma un viesmīlības augstskolu studiju 
programmu parauga un būtiski nemainot, aktualizēts atbilstoši tūrisma industrijas attīstības tendencēm un 
zināšanu pieprasījumam tūrisma un viesmīlības darba tirgū. Apgūstot šo studiju programmu, iespējams apgūt 
visas mūsdienu tūrisma  darba tirgū pieprasītas zināšanas,  prasmes un iemaņas.  
anas,  prasmes un iemaņas.  
      Programma saturiski atbilst “Noteikumos par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts 
standartu” (MK Noteikumi Nr.481, 2001.) profesionālā bakalaura programmai izvirzītajiem prasībām, tā 
nodrošina programmu apguvušajiem absolventiem  spēju stratēģiski un analītiski formulēt un risināt nozares 
problēmas, iegūt speciālās iemaņas un prasmes profesijā.  
       Salīdzinot programmas saturu ar analogām Latvijā vai ārvalstīs realizētajām tūrisma un viesmīlības 
nozares studiju programmām var secināt, ka saturiski tā ir tuva daudzu augstākā līmeņa profesionālajām 
programmām.  
    Salīdzinājums apliecina STF realizējamās studiju programmas saturisko līdzību ar daudzām līdzīgas 
jomas studiju programmām, tai skaitā: 
1) Bonnas Starptautiskās universitātes programmu, kas ir  starptautiski atzīta un populāra un kuru apgūst 

daudzu valstu studenti, 
2) Šillera Starptautiskās universitātes biznesa bakalaura programmu hoteļu un tūrisma menedžmentā, 
3) Hāgas Politehniskā Institūta (Somija) Tūrisma menedžmenta programmu, 
4) Alkalas Universitātes (Spānija) Tūrisma skolas programmu  
(abas pēdējās augstskolas ir BAT STF sadarbības partneri, ar kuriem ES Erasmus programmas ietvaros 
notiek studentu un pasniedzēju apmaiņa).  
      Salīdzinājums parāda, ka liela daļa studiju kursu  ir līdzīgi pēc satura - visās augstskolās liela 
uzmanība tiek pievērsta profesionālajiem studiju kursiem (tūrisma vadība, plānošana, ģeogrāfija, vides 
jautājumi) un svešvalodām (it īpaši angļu, vācu un franču valodai). Visās trīs augstskolās obligāto kursu 
sarakstā ir mārketings, uzņēmējdarbība, ekonomika un likumdošana. Obligāta ir arī mācību prakse, studiju 
darbi un diplomdarbi. Savukārt specifiskie tūrisma un viesmīlības nozares studiju kursi (it īpaši ar viesnīcu 
un ēdināšanas uzņēmumu vadību saistītie) Somijas un Spānijas augstskolās atšķirībā no BAT STF tiek 
piedāvāti kā izvēles kursi.  Kopumā BAT STF studiju programmai saturiski atbilst 73% Hāgas Politehniskā 
Institūta studiju kursi un 58% Alkalas Universitātes Tūrisma skolas studiju kursi, kas apliecina Biznesa 
Augstskolas Turība Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadības studiju programmas atbilstību 
starptautiskām prasībām un līmenim.  
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      No Latvijas augstskolām saturiski vistuvākā studiju programma ir Vidzemes augstskolā realizētā 
Tūrisma organizācijas un vadības studiju programma. STF studiju programmas saturs, salīdzinot ar ViA 
realizējamo studiju programmu ir vairāk profesionāli orientēts, ietverot arī tūrisma un viesmīlības lietišķos 
kursus: Ēdināšanas serviss, Ceļojumu organizēšana,  Viesnīcu dienestu darba organizācija u.c., līdz ar to 
STF absolventus var uzskatīt par labāk sagatavotiem praktiskajam darbam tūrisma un viesmīlības 
uzņēmumos. Ievērojot studējošo intereses programmā tiek piedāvāti vairāki brīvas izvēles studiju kursi.  
 

   1.4 Programmas struktūra  

       Programmas struktūra ir pilnveidota atbilstoši otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts 
standarta prasībām.  

Pēdējās izmaiņas, mērķtiecīgi pilnveidojot programmu, veiktas 2003. gada februārī (BAT 
Senāta lēmums 26.02.2003., protok. Nr.6) un 2005.gada maijā (BAT Senāta lēmums 25.05.2005., 
protok. Nr. 9).   
 
         Akreditētās un pašlaik STF realizējamās studiju programmas salīdzinājums 

                                                                                                                         1.tabula 
   

Akreditētā 2.līmeņa profesionālās 
izglītības programma  programma 

 

      Profesionālā bakalaura 
programma 

Izmaiņas 
        KP 
  

Izmaiņas 
 % 

  
Studiju kursi A daļa KP Studiju kursi A daļa KP 0 0 

Lietišķā angļu val. 9 
Lietišķā angļu val. 
Profesionālā leksika 

8 
4 

-1 
+3  

Otrā ( vācu, franču) lietišķa val. 9 
Otrā ( vācu, franču) lietišķa val. 
Profesionālā leksika 

8 
4 

-1 
+3  

Saskarsme un viesmīlība 
tūrismā  

2 

Psiholoģija 2 

Apvienoti vienā studiju kursā -    
Saskarsmes psiholoģija 

3 -2 
  
  

Datortehnoloģijas 4 Informācijas tehnoloģijas    3 -1   
Biznesa matemātika un 
statistika 

3 Statistiskās metodes 
3 +1   

Vadības informatīvās sistēmas 3 Vadības informatīvās sistēmas 2 -1   
Finanšu grāmatvedība 2 
Vadības grāmatvedība 2 

Apvienoti vienā studiju kursā -
Grāmatvedība 3 -1   

Uzņēmējdarbība tūrismā 4 Komercdarbība tūrismā  3 -1  
Valsts tiesības. Saimnieciskās 
darbības un tūrisma tiesiskā 
reglamentācija 3 3 0  
Darba tiesības un darba 
aizsardzība 2 

Apvienoti vienā studiju kursā- 
Komerctiesības 

3 -2  

Tūrisma aktualitātes un vides 
aizsardzība 

2 

Saturiski pievienots studiju 
kursiem – Pasaules un Latvijas 
tūrisma ģeogrāfija un Tūrisma 
plānošana un vadība     

Finanšu menedžments 2 Finanšu menedžments 3 +1  
Studiju kursi B daļa  Studiju kursi B daļa  0  0 
Viesnīcu mārketings un 
menedžments 2 
Ēdināšanas uzņēmumu 
mārketings un menedžments 2 

Saturiski apvienots ar studiju 
kursiem- Mārketings, 
Menedžments, Starptautiskais  
tūrisma mārketings  -4 

  
  

Stresa menedžments 
2 

Kā izvēles kurss visām 
specializācijām 2 +2   

Lauku tūrisms 
2 

Kā izvēles kurss visām 
specializācijām 2 +2   

      
Kopā A - oblig.daļa 145  145 0  0% 
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 Profesionālās izvēles kursi 9   9 0 0% 
Brīvā izvēle 6  6   
Kopā visā programmā 160  160 0 0% 

 
   Pilnveidojot studiju programmu tika optimizēta programmas struktūra, atbilstoši aktuālajām darba 
tirgus prasībām un profesionālā bakalaura studiju programmu prasībām. Izmaiņas neskāra  obligāto, 
profesionālās izvēles un brīvās izvēles studiju apjoma proporcijas vai kopējo studiju apjomu (skat. 1.tab.). 
Pēc nebūtiskām izmaiņām programmas struktūrā tā kļuvusi pilnībā atbilstīga profesionālā bakalaura studiju 
programmas prasībām kā saturā, tā struktūrā (skat. 2.tab.). Programmas struktūra tika sakārtota loģiski 
pēctecīgā secībā, programmas obligātajā daļā iekļaujot vispārizglītojošos un profesijas apguvei nozīmīgākos 
studiju kursus, profesionālās un brīvās izvēles daļa ļauj studentiem pēc vēlēšanās specializēties kādā no 
tūrisma vai viesmīlības jomām. 

 Studiju programmas salīdzinājums ar profesionālā bakalaura studiju programmas prasībām 

 
                                                                                                          2.tabula 

 
 
LR MK 2001.gada 20.novembra noteikumi Nr. 481 , 
Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības valsts standartu 
 
 

7. Bakalaura programmas apjoms ir vismaz 160 
kredītpunktu. 

8. Bakalaura programmas obligātais saturs ietverts 
šādās studiju programmas struktūras pamatdaļās: 

8.1. studiju kursi; 

 

8.2. prakse ārpus izglītības iestādes (turpmāk – 
prakse); 

8.3. valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir bakalaura 
darba vai diplomdarba (diplomprojekta) izstrādāšana 
un aizstāvēšana. 

9. Bakalaura programmas obligāto saturu veido: 

9.1. vispārizglītojošie studiju kursi, kuru apjoms ir 
vismaz 20 kredītpunktu: 

 

9.2. nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas 
tehnoloģiju kursi, kuru apjoms ir vismaz 36 
kredītpunkti; 

 

 

 

9.3. nozares profesionālās specializācijas kursi, kuru 

 
Biznesa augstskolas Turība 2.līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības studiju 
programma „Tūrisma un viesmīlības nozares 
uzņēmumu vadība” 
 
 
 
Programmas apjoms ir 160 kredītpunktu 
 
 
 
 
 
Programmā ietverti 30 studiju kursi, kas  kopumā 
sastāda 116 kredītpunktu 
 
 
 
Prakse notiek pēc 1., 2. un 3. studiju gada Latvijas 
un ārvalstu tūrisma un viesmīlības uzņēmumos  
 
Valsts pārbaudījums – bakalaura darbs 
 
 
 
 
 
Vispārizglītojošie studiju kursi 20 KP kopapjomā, 
t.sk.: 
Lietišķā angļu valoda 1.,2. (8KP), Lietišķā 
franču/vācu valoda 1.,2. (8KP), Politoloģija 
(2KP), Filozofija (2 KP) 
 
 
Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas 
tehnoloģiju kursi 36 KP kopapjomā, t.sk.: 
Saskarsmes psiholoģija (3KP), Menedžments (3KP) 
Informācijas tehnoloģijas (3KP), Statistiskās 
metodes (3KP), Vadības informatīvās sistēmas 
(2KP), Mikroekonomika  (3KP), Makroekonomika 
(3KP), Finanšu menedžments (3KP), 
Personālmenedžments (3KP), Nodokļi (2KP), 



 37

apjoms ir vismaz 60 kredītpunktu; 

 

 

 

 

 

9.4. bakalaura programmas brīvās izvēles kursi, kuru 
apjoms ir vismaz 6 kredītpunkti; 

 

9.5. prakse, kuras apjoms ir vismaz 26 kredītpunkti; 

9.6. valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir bakalaura 
darba vai diplomdarba (diplomprojekta) izstrāde un 
aizstāvēšana un kura apjoms ir vismaz 12 
kredītpunktu. 

10. Studiju kursu izvēli bakalaura programmā, studiju 
kursu apjomu un saturu, kā arī prakses saturu 
atbilstoši iegūstamajam profesionālajam grādam 
nosaka profesijas standarts. 

12. Bakalaura programmas apguves laikā 
izglītojamais izstrādā un aizstāv vismaz trīs studiju 
darbus. 

13. Praksi īsteno saskaņā ar prakses līgumu, kurā 
ietverti prakses mērķi, uzdevumi, prakses sasniegumu 
vērtēšanas kārtība, kā arī pušu pienākumi un 
atbildība. Prakses mērķi izglītojamais sasniedz, 
pamatojoties uz iegūtajām zināšanām, prasmēm, 
iemaņām un iepriekšējā darba pieredzi. 

 

15. Pēc bakalaura programmas apguves piešķir piektā 
līmeņa profesionālo kvalifikāciju un profesionālo 
bakalaura grādu nozarē (profesionālās darbības 
jomā). 

 
 

Komerctiesības (3KP), Grāmatvedība (3KP), 
Mārketings (2KP ) 
 
 
Nozares profesionālās specializācijas kursi 60KP 
kopapjomā, t.sk.: 
Ievads tūrismā (3KP), Ēdināšanas serviss (3KP), 
Starptautiskais viesnīcu bizness (3KP), Ēdienu 
gatavošanas tehnoloģija (3KP), Aktīvā tūrisma 
pamati (2KP), Komercdarbība tūrismā (3KP), 
Pasaules kultūras vēsture (3KP), Tūrisma projektu 
vadība (2KP), Ceļojumu organizēšana (3KP), 
Starptautiskais tūrisma mārketings (3KP), Pasaules 
un Latvijas tūrisma ģeogrāfija (3KP), Tūrisma 
plānošana un vadība (3KP), Starptautiskā tūrisma 
ekonomika (3KP), Lietišķā angļu valoda 3. 
(profesionālā leksika) (4KP), Lietišķā vācu/franču 
valoda 3. (profesionālā leksika) (4KP), Studiju darbi 
1.,2.,3. (6KP), izvēles kursi B (9KP) 
 
 
Brīvās izvēles kursi (6KP) 
 
 
 
 
 
Prakse (26KP) 
 
Valsts pārbaudījums – bakalaura darbs (12KP) 
 
 
 
Studiju programma veidota atbilstoši uzņēmumu un 
iestāžu vadītāja profesijas standartam (Nr. PS 0070) 
 
 
 
Programmā paredzēti 3 studiju darbi kopumā 6 
kredītpunktu apjomā 
 
 
Prakses tiek organizētas sadarbībā ar Latvijas 
Viesnīcu un restorānu asociāciju, Latvijas Tūrisma 
aģentu asociāciju ALTA, Latvijas Tūrisma gidu 
asociāciju, lielākajiem Latvijas viesmīlības un 
tūrisma uzņēmumiem, Īrijas, ASV, Francijas, 
Šveices, Vācijas, Grieķijas u.c. ārvalstu viesmīlības 
uzņēmumiem. Studenti par praksi slēdz individuālus 
trīspusējus līgumus ar augstskolu un prakses 
uzņēmumu/iestādi.  
 
Pēc programmas apguves tiek  piešķirta piektā 
līmeņa profesionālā kvalifikācija uzņēmumu un 

iestāžu vadītājs  

un profesionālā bakalaura grāds uzņēmējdarbības 
vadībā.  
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1.5.  Studiju programmas novērtējums 

 

                    1.5.1. Novērtējums no Latvijas valsts interešu viedokļa 

 
    Atzīstot tūrismu par vienu no Latvijas tautsaimniecības prioritārajām nozarēm, valsts ir ieinteresēta 
augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanā perspektīvajai tūrisma nozarei, tādēļ studiju programmai 
maksimāli jānodrošina šī uzdevuma izpildi.     
    Studiju programma ir veidota  atbilstīgi profesijas “Uzņēmumu un iestāžu vadītājs” (apstipr. ar LR 
IZM 2002.gada 16. maija rīkojumu Nr.283) standartā formulētajām  profesionālas kompetences prasībām. 
  Izvērtējums parāda, ka programma var nodrošināt nepieciešamās:  

1) vispārējās zināšanas gan komercdarbībā, gan ekonomikas un vadības zinību teorētiskās zināšanas: 
(statistiskās metodes, filozofija, mārketings, makroekonomika, mikroekonomika, uzņēmējadarbība, 
politoloģija, menedžments, personālmenedžments, datorzinības, svešvalodas)  

2) specifiskās zināšanas un prasmes profesijā, saskarsmē un  pētniecībā  
          (viesnīcu bizness, ēdināšanas serviss, ceļojumu organizēšana, tūrisma  
          plānošana un vadība, tūrisma un viesmīlības mārketings, studiju 
          darbi, prakses).  
    Izvērtējot programmas apguves laikā iegūstamo zināšanu un prasmju līmeni, var secināt, ka 
studiju programmā sagatavoto speciālistu kvalifikācija pamatos atbilst Eiropas valstu analogo 
studiju programmu absolventu kvalifikācijas līmenim un sagatavotie speciālisti var veiksmīgi 
konkurēt arī Eiropas un pasaules tūrisma darba tirgū. Daudzi šīs programmas absolventi sāk savu 
darba dzīvi ārvalstu tūrisma un viesmīlības uzņēmumos, no kuriem augstskola saņem labas 
atsauksmes par jaunajiem darbiniekiem. Tiek uzteiktas absolventu profesionālās iemaņas, 
svešvalodu zināšanas, datorprogrammu lietošanas prasmes. Daudzi prakšu uzņēmumi Latvijā un 
ārvalstīs aicina bijušos praktikantus pastāvīgā darbā. 
 
1.5.2. Novērtējums no darba devēju viedokļa 

 
      Attīstoties tūrisma un viesmīlības industrijai, jūtama arī nozarē strādājošajiem darbiniekiem 
izvirzamo prasību maiņa. Darba tirgū tiek pieprasīta arvien augstāka kvalifikācija, arī praktiska 
darba pieredze. Reaģējot uz šo prasību paaugstināšanos, programmā tikā iekļauti aktuāli izvēles 
kursi, piem., Viesnīcu vadības informatīvās un vietu rezervēšanas sistēmas, Komunikāciju un runas 

kultūra. 

    Programmas absolventi var strādāt tūrismā gan valsts institūcijās un organizācijās, gan  
privātuzņēmumos, taču prasības, ko izvirza darba devēji abos gadījumos ir maz atšķirīgas – tiek 
pieprasītas svešvalodu  zināšanas, perfekta  datoru lietošanas prasme, zināšanas ekonomikā, 
psiholoģijā, vadības prasmes, spēja stratēģiski domāt un plānot un plašas profesionālās zināšanas un 
prasmes.  
    Pēc darba devēju vērtējuma, programma pilnībā var nodrošināt šīs zināšanas, parasti tiek 
atzīmēts praktiskās pieredzes trūkums, izņemot to absolventu novērtējumā, kas veikuši savu praksi 
augstas klases viesmīlības uzņēmumos āŗzemēs, šī praktiskā pieredze parasti tiek novērtēta ļoti 
atzinīgi.  

Studiju programma Tūrisma un viesmīlības uzņēmumu vadība  ir izveidota tā lai nodrošinātu 
Uzņēmumu un iestāžu vadītāja profesijas standartā (reģistr.Nr.PS 0070, LR IZM 16.05.2002. 
rīkojums Nr.283) noteiktās zināšanas un profesionālās iemaņas,  programma saturiski ir specializēta 
tūrisma nozares uzņēmumu un iestāžu vadītāja profesijai.  Studiju gala rezultātā absolventu iegūtās 
zināšanas un prasmes ir pietiekamas, lai  tie sekmīgi veiktu profesijas standartā noteiktos 
pienākumus un uzdevumus, par ko liecina darba devēju atsauksmes par absolventu sagatavotības 
līmeni praktiskajam darbam. Liela nozīme profesionālo, vispārējo un specifisko prasmju veidošanā 
ir praksei tūrisma un viesmīlības uzņēmumos (skat.3.tab.) 

 

Profesijas standarta prasību realizācija studiju programmā.  

 
3.tabula 

 

Standarta prasības 

 

Prasības nodrošinošie studiju kursi 
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• analizēt un novērtēt ekonomisko vidi, 
tirgus attīstības tendences, konkurences 
situāciju 

- Makroekonomika 
- Starptautiskā  tūrisma ekonomika 
- Starptautiskais tūrisma un viesmīlības 
   mārketings 
- Starptautiskais viesnīcu bizness 
- Pasaules un Latvijas tūrisma ģeogrāfija 

 
• definēt uzņēmuma, iestādes darbības 
mērķus un pamatvirzienus 

- Komercdarbība tūrismā 
- Tūrisma plānošana un vadība 
- Mikroekonomika 

 
• noteikt uzņēmuma ekonomiskās darbības 
rādītājus 

 

- Mikroekonomika 
- Komercdarbība tūrismā 
- Grāmatvedība 
- Statistiskās metodes 

• sastādīt un apstiprināt uzņēmuma 
darbības plānus 

 

- Tūrisma projektu vadība 
- Tūrisma plānošana un vadība 
- Komercdarbība tūrismā 

 
• identificēt ekonomiskās vides un tirgus 
situācijas izmaiņas, novērtēt mērķu un 
plānu maiņas nepieciešamību 

- Makroekonomika 
- Mārketings 
- Starptautiskais tūrisma un viesmīlības 
   mārketings 
- Tūrisma plānošana un vadība 
- Starptautiskā tūrisma ekonomika 

 
• koriģēt un veidot plānus 

- Tūrisma  plānošana un vadība 
- Tūrisma projektu vadība  

 
• informēt darbiniekus par uzņēmuma 
mērķiem un uzdevumiem 

- Menedžments 
- Personālmenedžments 
- Mārketing 

 
• plānot, vadīt, koordinēt uzņēmuma 
funkcionēšanu, organizēt saskaņotu 
racionālu darbību 

 

- Komercdarbība tūrismā 
- Finanšu menedžments 
- Tūrisma un viesmīlības mārketings 
- Vadības informatīvās sistēmas 
- Viesnīcu dienestu darba organizācija 

 
• pārzināt un kontrolēt uzņēmuma darbības 
funkcionālās sfēras 

- Komercdarbība  tūrismā 
-  Mikroekonomika  
- Viesnīcu saimniecisko dienestu darba 
organizācija 
- Viesnīcu uzņemšanas dienestu darba 
organizācija 

• analizēt un novērtēt uzņēmuma 
darbību un sasniegtos rezultātus 

- Komercdarbība  tūrismā 
- Mikroekonomika 

• nodrošināt informācijas un 
konsultāciju procedūras ar darbinieku 
pārstāvjiem vai arodbiedrībām 

 

- Saskarsmes psiholoģija 
- Personālvadība 
- Profesionālā leksika 
- Stresa menedžments 

  
• ievērot LR un starptautiskās likumdošanas un 
normatīvo aktu prasības 

-Tūrisma plānošana un vadība 
- Komerctiesības 
- Starptautiskās tiesības 

P
ie

nā
ku

m
i u

n 
uz

de
vu

m
i 

• īslaicīgi aizvietot uzņēmuma vai iestādes 
struktūrvienību vadītājus  

 
- Personālmenedžments 
- Menedžments 
- Stresa menedžments 

P
ra

sm
es

 

2.
1.

ko
pī

gā
s • izprast aktuālās ekonomiskās 

attīstības likumsakarības un principus 
 

- Starptautiskais  tūrisma mārketings 
-Tūrisma plānošana un vadība  
- Starptautiskā tūrisma ekonomika 
- Starptautiskais viesnīcu bizness 
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• izprast  tautsaimniecības vidē 
notiekošos procesus un pieņemt 
lēmumus atbilstoši situācijai  
 

  
- Makroekonomika  

- Starptautiskais tūrisma   mārketings 
- Komercdarbība  tūrismā 

• pielietot ekonomiski matemātiskās 
metodes vadīšanas procesā  
 

 Finanšu menedžments 
- Vadības informācijas sistēmas 
- Statistiskās metodes 

 
• pielietot iegūtās teorētiskās un 
praktiskās zināšanas struktūrvienību 
efektīvai vadīšanai  

- Menedžments 
-  Projektu vadība tūrismā 
-  iztrādājot zinātnisko (bakalaura) darbu 
- veicot praksi ārpus mācību iestādes 

• strādāt komandā, būt līderim, 
koordinēt pienākumu izpildi  

- Personālvadība 
- Saskarsmes psiholoģija 
- Stresa menedžments 

• efektīvi plānot un organizēt darbu, 
komunicēt  
 

- Tūrisma plānošana un  vadība 
- Personālmenedžments 
- Profesionālā leksika 
- Stresa menedžments 

• analizēt, sistematizēt informāciju, 
lietot modernas informācijas ieguves 
un apstrādes metodes  

- Vadības informācijas sistēmas 
- Projektu vadība tūrismā, 
- Informācijas sistēmas tūrisma aģentūrā 
- Viesnīcu vadības informatīvās sistēmas 
- Statistiskās metodes  

 

2.
2.

 v
is

pā
rē

jā
s 

pr
as

m
es

 

• rīkoties atbilstoši likumam un ētikas 
prasībām  

- Komerctiesības  
- Stresa menedžments 
- Starptautiskās tiesības 

 

1.5.3. Programmas novērtējums no studentu un absolventu viedokļa 

 
    Studentu un absolventu prasības studiju saturam, kvalitātei un aktualitātei ir ievērojami 
augušas. Sešu gadu absolventiem jau ir pieredze praktiskajā darbā, viņi ļoti precīzi var norādīt uz 
nepilnībām programmā vai tās realizācijā. Kā parāda ik gadus veiktā absolventu aptauja, tad to 
lielākā daļa vērtē studiju laikā iegūtās zināšanas kā pietiekamas, daļa atzīmē praktisko nodarbību un 
prakšu laika palielināšanas nepieciešamību (skat. 1. att.). Nereti studenti atzīmē, ka viņu iegūtās 
zināšanas un praktiskā darba pieredze, ko viņi guvuši ārzemju praksēs pārsniedz tās prasības, ko 
viņu darbam izvirza darba devēji.   
 

1.attēls 

Absolventu vērtējums studiju programmai (% no 

respondentu skaita)

Studiju 

programmas 

saturs ir 

atbilstošs darba 

tirgus prasībām

83%Studiju 

programmā 

jāiekļauj vēl 

jauni studiju 

kursi

11%

Garāku laiku 

nozares 

praksēm 

4%
Vairāk praktisku 

nodarbību 

2%
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2. Studiju procesā iesaistītais akadēmiskais personāls 
 

          Lielākā daļa programmas realizācijā iesaistīto mācībspēku strādā Augstskolā pamatdarbā. BAT 
personāla politika virzīta uz pamatdarbā strādājošo motivēšanu un kvalifikācijas paaugstināšanas 
atbalstīšanu, tādējādi nostiprinot akadēmiskā personāla pozīcijas un radot bāzi pasniegšanas metodikas 
kvalitātei un studiju programmas pozitīvai attīstībai. Lai nodrošinātu programmas profesionālo pusi, tiek 
pieaicināti profesionāļi ar attiecīgo izglītību un darba pieredzi.   Akadēmiskā personāla kvalifikācija kopumā 
mainījusies atbilstoši paaudžu maiņai, daļu no gados vecākiem pasniedzējiem nomainījuši gados jauni 
mācībspēki, kas gandrīz visi studē doktorantūrā vai maģistratūrā. 

      Studiju programmas realizācijā 2004/5.studiju gadā bija  iesaistīti 9 zinātņu doktori 
(2005./06. studiju gadā 12 doktori),  11 mācībspēki studē doktorantūrā, studiju kursus nodrošina 48 
maģistri un 11 maģistrantūrā studējošie, 5 mācībspēkiem (galvenokārt – svešvalodu pasniedzējiem) 
ir augstākā profesionālā izglītība. 29 % no studiju kopapjoma (KP) nodrošina mācībspēki ar doktora 
zinātnisko grādu.  Vislielākais doktoru īpatsvars ir iesaistīti nozares teorētisko pamatkursu un 
informācijas tehnoloģiju kursu īstenošanā (24% no kopējā studiju apjoma), brīvās izvēles kursu 
nodrošināšanā (27.3% no studiju kopapjoma), kā arī  diplomdarbu vadīšanā un novērtēšanā.  

    Vieslektoru pieaicināšana atsevišķu tēmu vai studiju kursu daļas novadīšanai tiek atzīta par 
lietderīgu,  tādējādi tiek nodrošināta studiju kursu aktualizācija un Eiropas un pasaules tūrisma un 
viesmīlības sfēras attīstības tendenču apzināšana. Blakus tam, vieslektoru darbs kalpo par pieredzes 
bagātināšanas līdzekli BAT pasniedzējiem metodikas jomā. Ar vieslektoru līdzdalību tiek 
nodrošināts studiju kurss Starptautiskais tūrisma mārketings. 

   Akadēmiskā personāla kvalifikācijas augsmi apliecina arī mācībspēku aktīva līdzdalība 
dažādu projektu izstrādē, piedalīšanās zinātniskos forumos, daudzās publikācijas un mācību 
grāmatu un metodisko izstrādņu sagatavošana un publicēšana un piedalīšanās docētāju mobilitātes 
programmā. 2004/05.studiju gadā vieslekcijas citu valstu augstskolās vadīja 4 STF mācībspēki.  

 
 
 

3. Studējošie 
 

Studējošo skaits programmā nemitīgi pieaug (skat. 2.att.) un 2004./05. studiju gadā 
sasniedza 839 (2005/06.studiju gadā – 893).  

 
                        2.attēls 
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     Studiju programma ir ieguvusi popularitāti un nostiprinājusies Latvijas tūrisma izglītības 
tirgū. 1.studiju gadā imatrikulēto studentu skaits pieaug (skat. 3.att.), BAT STF  tirgus daļa (rēķinot 
pēc studējošo skaita) ir nozīmīga (aptuveni 63%).  

 

 

3.attēls 
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1.studiju gadā imatrikulēto studentu skaits

 

   Mainījies ir studentu sadalījums pa studiju formām (skat.4.tab.). Ja pirms 5-6 gadiem 
populārākā studiju forma bija pilna laika dienas studijas, tad pašlaik pieaug vakarā studējošo skaits, 
kas saistās ar studentu vēlmi ātrāk sākt strādāt un patstāvīgi nodrošināt ienākumus. Studiju laikā 
studentiem ir iespējas brīvi mainīt studiju formu.  
                                   

Studentu skaits un sadalījums pa studiju formām 
4.tabula 

tai skaitā Studiju gads Studentu 
kopskaits Dienas Vakara Neklātienes 

1998/99.g. 391 256 22 121 
1999/00.g. 441 318 22 101 
2000/01.g. 551 368 79 104 
2001/02g. 697 395 183 101 
2002/03.g. 819 449 210 160 
2003/04.g. 861 478 192 191 
2004/05.g. 839 484 192 163 

 
 

Studiju programma piedzīvo 2005. gada pavasarī 7. absolventu izlaidumu. Akreditācijas 
perioda laikā BAT STF ir papildinājusi Latvijas tūrisma un viesmīlības industriju ar gandrīz 400 
jauniem speciālistiem (skat. 4.att.) 
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4.attēls 
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4. Profesionālā un starptautiskā sadarbība programmas pilnveidošanas 
mērķiem 

 
    Tūrisma un viesmīlības nozares specifika liek šīs jomas izglītības sniedzējiem nemitīgi 
pilnveidot un aktualizēt studiju saturu un metodes atbilstoši dinamiski mainīgās nozares attīstības 
virzieniem un tendencēm, tādēļ īpaši svarīgi ir veicināt starptautisku sadarbību gan ar citu valstu 
līdzīga profila augstskolām, gan iesaistīties starptautiskos projektos, veicināt pozitīvas pieredzes 
pārņemšanu.  
    STF aktīvi veicina mācībspēku un studējošo sadarbību gan ar Latvijas, gan ārvalstu tūrisma 
un viesmīlības uzņēmumiem, organizācijām, gan  izglītības iestādēm. 

1) STF cenšas uzturēt ciešu saikni ar nozarē strādājošiem speciālistiem un nozares institūcijām. 
Sadarbība ar Latvijas tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumiem, institūcijām un 
profesionālajām asociācijām notiek : 

- kopīgu projektu izstrādē (2002.-2003. gadā STF vadībā tika izpildīts 
      valsts (VARAM) pasūtījums -  sagatavota tūrisma terminu skaidrojošā 
      vārdnīca (2 000 šķirkļu), 2004-2005.gadā Jelgavas pilsētas un rajona pašvaldību pasūtījums 
-  tūrisma tālākizglītības programmas izstrāde u.c.) 
- uz vienošanās par  sadarbību  pamata (ar tūrisma aģentu asociāciju ALTA, Rīgas tūrisma 

informācijas un koordinācijas centru u.c.), 
- kopēju forumu (semināri, konferences) rīkošanā, STF ir noorganizējusi 2 plaša mēroga 

starptautiskās zinātniski praktiskas konferences, kurās piedalījās daudzi tūrisma un 
viesmīlības industrijā strādājošie praktiķi, 

- profesionāļi – praktiķi tiek uzaicināti piedalīties mācību procesā – vadīt 
      profesionāls izvēles kursus, nolasīt publiskas lekcijas, piedalīties studiju 
      darbu un dilplomdarbu aizstāvēšanas komisija darbā 
- STF studenti veic savu studiju praksi gandrīz visos Latvijas tūrisma un 
       viesmīlības uzņēmumos, uzņēmumu vadība veic praktikanta sagatavotības  
       darbam novērtējumu 
- STF ir Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas,Tūrisma izglītības  

asociācijas un Latvijas Tūrisma aģentu asociācijas ALTA biedrs 
  2) Starptautiskā sadarbība notiek vairākos virzienos: 

- turpinās sadarbība ar ārvalstu (Grieķijas, Šveices, Īrijas, ASV, Vācijas, 
      Francijas u.c.) tūrisma un viesmīlības uzņēmumiem, kas ir studentu 
     prakses vietu un iespēju nodrošinātāji. Studiju gada laikā fakultāti ir 
     apmeklējuši un veikuši studentu atlasi viesmīlības uzņēmumu vadītāji no 
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     vairākām ārvalstīm. Visi viņi atzinīgi izteicās par studentu sagatavotību un 
     iegūto prasmi, vairāki bijušie praktikanti tika uzaicināti patstāvīgā darbā. 
- turpinās sadarbība ar Chur (Kūra, Šveicē) Hoteļu skolu,  kas nodrošina 
      studentu intensīvu apmācību savā skolā un pēc tām koordinē STF studentu 
      praksi Šveices uzņēmumos 
- turpinās sadarbība ar Francijas valdības Tūrisma departamenta  
      speciālistiem ar mērķi pilnveidot studiju programmu, izmantojot lietderīgāko 
      Francijas līdzīga profila augstskolu pieredzē un iegūt praktisko pieredzi,  
      studentiem praktizējoties Francijas viesmīlības uzņēmumos. Vairāk nekā 20 
      STF studenti ir praktizējušies Francijā.  
- BAT STF ir noslēgts sadarbības līgums ar Sviņjakas (Francija) tūrisma 

             menedžmenta augstskolu. 
- STF studenti un mācībspēki ir iesaistījušie starptautiskajā studentu un pasniedzēju mobilitātes 

programmā Erasmus. Jau  6 STF studenti vienu semestri papildināja zināšanas Helsinkos (Somija) 
Haagas politehnikas institūtā, jau 2003/04. studiju gadā sākta sadarbība ar Alkalas (Spānijā) 
augstāko tūrisma skolu. 

- STF mācībaspēki kā vieslektori strādāja Haagas politehnikas institūtā,   
      savukārt Haagas institūta mācībspēks katru gadu vada nodarbības BAT STF 
      studentiem studiju kursā Stratēģiskais tūrisma un viesmīlības mārketings 

 



 45

5. Programmas attīstība 
 
    Programmas satura, struktūras un organizācijas attīstība tiek virzīta uz atbilstības 
palielināšanu profesionālās augstākās izglītības normatīvu (likuma, standarta) prasībām. Pašreiz tā 
gan saturiski, gan strukturāli pilnībā atbilst profesionālā bakalaura studiju programmas un 
uzņēmumu un iestāžu vadītāja profesijas standarta prasībām.  
    Katru gadu, veicot programmas pašnovērtēšanu, tiek izvērtēta programmas organizācija un 
realizācija, izvirzīti konkrēti uzdevumi situācijas uzlabošanai.  
    Katra  studiju gada galvenie uzdevumi bija: 
   •1999./2000. gadā   -  programmas adaptācija Biznesa augstskolā Turība,  

                                struktūras sakārtošana atbilstīgi Profesionālās 
                                izglītības likuma prasībām 

                                  - sadarbības organizēšana ar potenciālajiem darba 
                                       devējiem. 
   •2000./2001. gadā  -  starptautiskas sadarbības attīstība, 

                             -  mācību grāmatu sagatavošana un studiju metodiskā   
                                      materiāla nodrošināšana 
  • 2001./02. gadā      - izglītības un zinātnes sasaiste, studentu pētnieciskā 
                                    darba veicināšana  
                                   - mācībspēku kvalifikācijas paaugstināšana (vairāki 

                                pasniedzēji pabeidza maģistrantūru un sāka studijas 
                                doktorantūrā) 

                                   - mācībspēku piesaiste (pamatdarbā) 
                             - izglītības kvalitāte (konsekventas un augstas prasības  
                               studentu darba vērtējumā 

  •2002./03. gadā       - veicināt programmas absolventu tālākizglītību 
                                     (2003./04.studiju gadā tika licencēta uzņēmējdarbības 
                                    vadības maģistrantūras studiju programma “ Tūrisma 

                                    stratēģiskā vadība”, kas saturiski it tiešs Tūrisma un 

                                    viesmīlības nozares uzņēmumu vadības studiju 
                                    programmas turpinājums 

                            -  sākt īstenot studiju programmu angļu valodā, tādējādi 
                                     radot iespējas to apgūt arī nelatviešiem 
• 2003./04. gadā  -   izvērst plašu starptautisku sadarbību (pieredzes  
                                pārņemšana, studentu un mācībspēku mobilitāte,  
                                ārzemju prakses 

                      -   paplašināt studentiem izvēles iespējas , piedāvājot 
                          vairākus brīvās izvēles kursus 
                      -   celt nodarbību  kvalitāti, mācībspēkiem sagatavot 
                          nodarbības ar iespēju prezentācijām izmantot multimediju 
                          projektoru 
                     -    celt studiju metodiskā nodrošinājuma līmeni (tika 
                          izstrādāts mācību metodiskais līdzeklis – vairāku studiju 
                          kursu loģiski strukturālās shēmas un terminoloģija) 

• 2004/05. gadā  - iegūt starptautisku atzīšanu (2004. gada novembrī 
                              programma tika akreditēta Pasaules tūrisma organizācijā un  
                              ieguva TedQual sertifikātu) 

                      - paplašināt starptautisku sadarbību (tika noslēgta vienošanās ar  
                        Alkalas universitāti par studentu un mācībspēku apmaiņu 
                        Erasmus/Socrates mobilitātes parogrammas ietvaros) 
- paplašināt absolventu konkurētspēju Latvijas darba tirgū, iegūstot tiesības piešķirt 

programmas absolventiem uzņēmumu un iestāžu vadītāja kvalifikāciju līdzšinējās tūrisma 
un atpūtas organizatora kvalifikācijas vietā. 
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 Augstskolas un fakultātes darbība tiek virzīta  uz nepārtrauktu pilnveidošanos un kvalitātes 
nodrošināšanu, apmierinot klientu vēlmes un iegūstot viņu uzticību. 

 Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadības studiju programmas absolventi  spēj pārliecinoši 

konkurēt Latvijas darba tirgū un ir labi sevi prezentējuši  Eiropas darba tirgū.   
    Augstskolas pamatvērtība ir augsti kvalificēts, kompetents, progresīvs akadēmiskais personāls un 

profesionāli administratīvie darbinieki. Veiksmīgāku apmācību programmu apguve tiek sekmēta ar augsta 
līmeņa, modernu materiāli - tehnisko bāzi un plašu metodisko materiālu klāstu. Augstskola rūpējas, lai 
studentiem un akadēmiskajam personālam tiktu nodrošināta mūsdienīga infrastruktūra, kā arī komfortabla, 
droša un sakopta augstskolas vide.  
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5. pielikums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 

programmas “Tūrisma un viesmīlības nozares 
uzņēmumu vadība” pašnovērtējuma ziņojums 

2005./2006. studiju gads 
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Biznesa augstskolas Turība 

Senāta sēdē 2007.gada 24. oktobrī 
Protokols Nr. 17 
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Sagatavoja:  STF dekāne  Z.Melbārde 
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1.Studiju programmas  raksturojums 
 

1.1. Studiju programmas aktualitāte un  mērķis. 
 

Studiju  programmas aktualitāte 2005./6. studiju gadā nav mazinājusies . Strauji augošais jaunu 
viesmīlības un tūrisma uzņēmumu skaits Rīgā un citās Latvijas pilsētās radījis palielinātu pieprasījumu pēc 
kvalificētiem  darbiniekiem, tādēļ nav mainījies arī studiju programmas mērķis - sagatavot augsti kvalificētus 
viesmīlības un tūrisma nozares speciālistus 

 
1.2. Programmas saturs 

  
2005/6.studiju gadā programma būtiski nav mainīta, nelielas  strukturālas izmaiņas  (obligātās un 

izvēles daļas īpatsvarā) veiktas, lai programma  saturiski un strukturāli pilnībā atbilstu “Noteikumos par otrā 
līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu (MK Noteikumi Nr.481, 2001.) profesionālā 
bakalaura programmai izvirzītajiem prasībām un nodrošinātu  profesijas “Uzņēmumu un iestāžu vadītājs” 
(apstipr. ar LR IZM 2002.gada 16. maija rīkojumu Nr.283) standartā formulēto  profesionālo kompetenču 
ieguvi (skat. 1.tab.). Tika mainīta piešķiramā kvalifikācija no “tūrisma un atpūtas organizācijas vadītājs” uz 
“uzņēmumu un iestāžu vadītājs” un iegūtas tiesības piešķirt profesionālā bakalaura grādu, kas tika 
apstiprināts LR IZM Akreditācijas komisijā.  
 
Studiju programmā veiktās  izmaiņas 

1.tabula   

Akreditētā 2.līmeņa profesionālās 
izglītības programma  programma 

Profesionālā bakalaura 
programma 

Izmaiņas 
        KP 
  

Izmaiņas 
 % 

Studiju kursi A daļa KP Studiju kursi A daļa KP 0 0 

Lietišķā angļu val. 9 
Lietišķā angļu val. 
Profesionālā leksika 

8 
4 

-1 
+3  

Otrā ( vācu, franču) lietišķa val. 9 
Otrā ( vācu, franču) lietišķa val. 
Profesionālā leksika 

8 
4 

-1 
+3  

Saskarsme un viesmīlība 
tūrismā  

2 

Psiholoģija 2 

Apvienoti vienā studiju kursā -    
Saskarsmes psiholoģija 

3 -2 
  
  

Datortehnoloģijas 4 Informācijas tehnoloģijas    3 -1   
Biznesa matemātika un 
statistika 

3 Statistiskās metodes 
3 +1   

Vadības informatīvās sistēmas 3 Vadības informatīvās sistēmas 2 -1   
Finanšu grāmatvedība 2 
Vadības grāmatvedība 2 

Apvienoti vienā studiju kursā -
Grāmatvedība 3 -1   

Uzņēmējdarbība tūrismā 4 Komercdarbība tūrismā  3 -1  
Valsts tiesības. Saimnieciskās 
darbības un tūrisma tiesiskā 
reglamentācija 3 3 0  
Darba tiesības un darba 
aizsardzība 2 

Apvienoti vienā studiju kursā- 
Komerctiesības 

3 -2  

Tūrisma aktualitātes un vides 
aizsardzība 

2 

Saturiski pievienots studiju 
kursiem – Pasaules un Latvijas 
tūrisma ģeogrāfija un Tūrisma 
plānošana un vadība     

Finanšu menedžments 2 Finanšu menedžments 3 +1  
Studiju kursi B daļa  Studiju kursi B daļa  0  0 
Viesnīcu mārketings un 
menedžments 2 
Ēdināšanas uzņēmumu 
mārketings un menedžments 2 

Saturiski apvienots ar studiju 
kursiem- Mārketings, 
Menedžments, Starptautiskais  
tūrisma mārketings  -4 

  
  

Stresa menedžments 2 Kā izvēles kurss visām 2 +2   
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specializācijām 

Lauku tūrisms 
2 

Kā izvēles kurss visām 
specializācijām 2 +2   

      
Kopā A - oblig.daļa 145  145 0  0% 
 Profesionālās izvēles kursi 9   9 0  0% 
Brīvā izvēle 6  6   
Kopā visā programmā 160  160 0 0% 
 

1.3. Studiju programmas pilnveidošana 

 
Studiju organizācijas pilnveidošanas mērķiem studiju programma ir  pārstrukturēta pēc moduļu 

principa (skat. 1.att.) un ir pabeigta profesionālā bakalaura studiju programmas Tūrisma un viesmīlības 

nozares uzņēmumu vadība pilnas angļu versijas sagatavošana.  
Tika izstrādātas un pilnveidotas studiju programmas 5 specializācijām: 
           • Ceļojumu konsultants un organizators 
           • Viesnīcas administrators 
           • Restorāna pārvaldnieks 
           • Tūrisma gids 
           • Brīvā laika organizators un vadītājs  
 

Studiju programma tika iesniegta vērtēšanai Pasaules tūrisma organizācijā (PTO), sakarā ar PTO 
akreditācijas termiņa izbeigšanos 2006. gada novembrī.  
 

1. attēls 
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2. Studējošie 

 
     Studējošo skaits programmā nemitīgi pieaug. Salīdzinot ar programmas īstenošanas 

sākuma  periodu tas ir vairāk nekā desmitkāršojies (skat. 2.att.). 
 

2. attēls 
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Studentu skaita dinamika

 
 

 
Studentu skaits un sadalījums pa studiju formām 

 
2.tabula 

tai skaitā Studiju gads Studentu 
kopskaits Dienas Vakara Neklātienes 

1998/99.g. 391 256 22 121 
1999/00.g. 441 318 22 101 
2000/01.g. 551 368 79 104 
2001/02g. 697 395 183 101 
2002/03.g. 819 449 210 160 
2003/04.g. 861 478 192 191 
2004/05.g. 839 498 202 198 
2005/06.g. 893 496 253 145 

 
Studiju programma ir ieguvusi popularitāti un nostiprinājusies Latvijas tūrisma izglītības 

tirgū. 1.studiju gadā imatrikulēto studentu skaits ir pieaudzis (skat. 3.att.), BAT STF  tirgus daļa 
(rēķinot pēc studējošo skaita) ir nozīmīga (aptuveni 63%). Pilnībā tika nokomplektēta arī 1. studiju 
gada grupa, kas programmu apgūst angļu valodā. 

Studiju programma tiek mērķtiecīgi reklamēta, ar to tika iepazīstināti gan Latvijas skolu 
audzēkņi, gan profesionāļi. STF ir regulāra starptautiskās tūrisma izstādes BALTTOUR dalībniece, 
kā arī piedalījās skolēnu konferencē TV raidījuma “Kurp dodies” ietvaros par karjeras iespējām 
tūrisma un  viesmīlības nozarē un žurnāla Mērķis organizētajā konferencē par studiju iespējām 
ārzemēs (BAT reklamēšana) 
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3. attēls 

Bakalaura programmā imatrikulētie 1.studiju gada 

studenti

80
118

157
174

199
230

311 312

275
294

354

0

50

100

150

200

250

300

350

400

19
95

/6
.g

.

19
96

/7
.g

.

19
97

/8
.g

.

19
98

/9
.g

.

19
99

/0
.g

.

20
00

/1
.g

.

20
01

/2
.g

.

20
02

/3
.g

.

20
03

/4
.g

.

20
04

/5
.g

.

20
05

/6
.g

.

 
 
 

 
2. Studiju rezultāti 

 
2006. gada pavasarī notika 8. absolventu izlaidums, Latvijas tūrisma un viesmīlības 

industriju papildināja  vairāk nekā 150 jauno speciālistu (skat. 4.att.) 
4. attēls 

 

23
29

70 63

103 107

150 154

1998/9.g. 1999/0.g. 2000/1.g. 2001/2.g. 2002/3.g. 2003/4.g. 2004/5.g. 2005/6.g.

Absolventu skaits

 
 

Zināšanu novērtēšanai visatbilstošākais indikators ir diplomandu sekmes valsts pārbaudījumā. Valsts 
eksaminācijas komisijā tika iekļauti potenciālo darba devēju pārstāvji un citu augstskolu mācībspēki, tādejādi 
panākot lielāku vērtējumu objektivitāti.               
     No 178 ceturtā studiju gada studentiem, kas gatavojās aizstāvēt diplomdarbu (apstiprināja 
diplomdarbu tēmas), darbus izstrādāja un iesniedza aizstāvēšanai 160 diplomandu (“atbirums”- 10%). 
   Valsts pārbaudījumu sekmīgi (ar  vērtējumu “5”un augstāk) izturēja 154 diplomandi, diplomdarbu 
vērtējumi sekojoši (skat.5.att.): 
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5. attēls 

Diplomdarbu vērtējumu sadalījums (%)

"8"

9%

"7"

29%

"6"

31%

"5"

21%
"4"

3%

"3"

1%

"9"

5% "10"

1%

 
 

Salīdzinot ar iepriekšējiem studiju gadiem, diplomandu darbu vidējais novērtējums ir zemāks (skat. 
6.att.). 

2005./6. studiju gadā pirmo reizi studentu zinātniskie darbi (diplomdarbi) tika iesniegti LR EM Tūrisma 
departamenta izsludinātajā konkursā “Inovatīvais tūrisma produkts Latvijā” –15 darbi. 

 
6. attēls 

Diplomdarbu vidējā atzīme

7.39

6.72

7.64

7.19
7.08

7.13

6.53
6.38

1998/9.g. 1999/0.g. 2000/1.g. 2001/2.g. 2002/3.g. 2003/4.g. 2004/5.g. 2005/6.g.

 
 

       Absolventi iegūtās  zināšanas un praktiskās iemaņas un prasmes vērtē kā pietiekošas,  
(skat.7.att.), tikai 1/5 absolventu atzīmē praktiskās pieredzes trūkumu. 

 
7. attēls 

Absolventu vērtējums iegūtajām zināšanām

Pilnīgi 

pietiekamas

78%

Pietrūkst 

praktiskās 

pieredzes

22%
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Raksturīgi, ka absolventi iegūst darbu ne tikai ar specialitāti tieši saistītajā nozarē, bet sekmīgi strādā 

arī kā tulki, jo ārvalstu praksēs iegūtās svešvalodas zināšanas ir pietiekami atbilstīgas tam. (skat. 8.att.) 
 

  8. attēls 

Absolventu darba vietas

Tūrisma nozarē
67%

Tirdzniecībā
7%

Tulkošanas darbs

20%

Citur

6%

 
 

     Nozarē tieši strādājošie absolventi galvenokārt (40%) ir viesmīlības uzņēmumu darbinieki (skat. 
9.att.) ar pietiekami augstu atalgojumu (pēc aptaujas datiem ~ 60% jauno darbinieku atalgojums ir amplitūdā 
no 300 līdz 500 Ls mēnesī), kas ir papildus motivācija studēt atalgojuma ziņā perspektīvā specialitātē. 23% 
absolventu mēneša izpeļņa pārsniedz 500 Ls, no tiem 30% strādā ārvalstīs.   
 

9. attēls 

Absolventu amats

Viesnīcas 

administrators

40%

Tūrisma aģents

40%

Tūroperators

20%

 
 

Absolventu izglītības turpinājums (% no 

aptaujātajiem)

Neturpina 

izglītību

70%

Pabeigtas 

maģistra studijas

9%

Studē 

maģistrantūrā 

19%

Studē otrā 

bakalaura studiju 

programmā
2%
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10.attēls 
 

Atzīstami ir tas, ka liela daļa no absolventiem -  28 % (skat. 10.att.) sekmīgi turpina studijas 
maģistrantūrā gan BAT, gan maģistrantūras programmās citās Latvijas augstskolās: 

• Latvijas lauksaimniecības universitātē 
• Rīgas ekonomikas augstskolā 
• Latvijas universitātē  
• Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā  

 
    7% aptaujāto pašreiz studē vai ir pabeiguši studijas ārvalstu augstskolās :  

• Spanish – American School, ASV,  
• University of Brighton, Ecole de Management de Normandie, Lielbritānija, Francija 
• Ecole Hoteliere du Perigord, Francija 
• Michigan University, ASV 
• Gulfair Aviatia, Bahraim 
• University of Luton, Lielbritānija u.c.  

 
  Tas liecina par studiju programmas atbilstību starptautiskiem standartiem un darba devēju prasībām, 
kā arī ir attaisnojušās studentu cerības iegūt  konkurētspējīgu, darba tirgus prasībām atbilstošu izglītību 
(skat.11.att.). Savukārt iegūtās izglītības atbilstību ES darba tirgus prasībām absolventi vērtē piesardzīgāk – 
19% aptaujāto atzīst, ka nepietiek zināšanu atsevišķās speciālās tūrisma un viesmīlības jomās.  87% 
aptaujāto absolventu atzīst, ka iegūtā izglītība ir pamats viņu tālākajai karjerai un attīstībai, 96% uzskata, ka 
izglītība ir praktiski un  pilnā mērā izmantojama tālākajā darba dzīvē.  
 

Absolventu atzinums iegūtās izglītības konkurētspējai 

(% no aptaujātajiem)
Konkurētspējīgi

92%

Nav 

konkurētspējīga 

izglītība

5%

Pietrūkst 

zināšanu un 

iemaņu

3%

 
11.attēls 

 
 

3. Studiju organizācijas pilnveidošana 
 
     Studiju gadā īpaša vērība tika pievērsta 1. studiju gada studentu adaptācijas problēmām, tika 
noorganizētas  2 karjeras dienas  Latvijas tūrisma aģentu asociācijas ALTA prezidente vairāku un aģentūru 
vadītāji iepazīstināja studentus ar tūrisma aģentu darba specifiku un iespējām un  Latvijas Viesnīcu un 
restorānu asociācijas prezidents, izpilddirektore  un viesnīcu vadītāji – ar viesnīcu menedžeru darbu 
specifiku un iespējām. Ir notikušas  3 publiskas profesionāļu lekcijas: 
     •   ALTAs prezidentes K.Gitendorfas lekcija par ceļojumu organizēšanas aktualitātēm 
     • Viesnīcas “Bergs” direktores lekcija par Pasaules viesmīlības asociācijas kongresu Ķīnā 
    • Francijas valdības tūrisma eksperta Filipa Fransua lekcija par aktualitātēm un tendencēm pasaules 
tūrismā 
    Studiju satura un organizācijas pilnveidošanai STF Domē tika iesaistīti   darba devēju – profesionālo 
asociāciju pārstāvji: Aivars Kalniņš - Tūrisma eksperts, kempinga “Gauja” direktors, Kitija Gitendorfa - 
Uzņēmuma Amadeus Latvija direktore, Latvijas Tūrisma aģentu asociācijas ALTA prezidente, Sanita 
Rugina - Tūrisma aģentūras Kolumbs direktore, Santa Boka - Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas 
izpilddirektore.  
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     Sekmīgi turpinās ilggadīgā sadarbība ar Kūres (Chur) hoteļu skolu (SEISS) Šveicē , kura piedāvāja 
BAT STF studentiem 2 nedēļu sagatavošanās apmācību skolā un kurēja 5 studentu praksi dažādās Šveices 
viesnīcās, kā arī ar  Tūrisma stratēģijas institūtu Perigue  (Francija) un Starptautisko viesmīlības biznesa 
institūtu, Savinjakā (Francija). Tika panākta vienošanās par perspektīvām  sadarbības  jomām ar Ščecinas 
universitāti (Polija), Lapzemes universitāti (Somija), Viļņas augstākās izglītības koledžu (Lietuva), 
Smoļenskas humanitāro universitāti (Krievija), Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM (Itālija) 
un University of Massachusetts Amherst (Šveice).  
     Studiju saturā liela nozīme ir praksēm, jo praktiskās pieredzes nepietiekamība gan no darba devēju , 
gan absolventu puses vienmēr tiek atzīmēta kā nepietiekama. Daudzi studenti (gandrīz 85%) sāk savas darba 
gaitas jau studiju gados, 77% studentu un absolventu atzīmē, ka prakse nodrošinājusi profesionālo izaugsmi, 
40% absolventu sāka strādāt bijušajā prakses uzņēmumā pēc programmas absolvēšanas (skat. 12.att.) 
 

Prakses un pastāvīgās darba vietas saistība

Darbavieta 

prakses 

uzņēmumā
40%

Saņēma 

uzaicinājumu 

strādāt prakses 

vietā 

40%

Ar praksi 

nesaistīta 

darba vieta

20%

 
12.attēls 

 
     Joprojām ļoti populāras studentu vidū un potenciālo darba devēju atzinīgi vērtētas ir prakses 
ārzemēs. 2005./6. gadā vasaras prakses tika organizētās:  

- ASV (The Broadmoor):- 3 studenti,  
- Francijā (dažādās viesnīcās) - 4 studenti 
- Grieķijā: 

o Rhodas sala (Hilton Rhodes Resort) - 25 studenti 
o Atēnas (Grand Resort Lagonisi) -24 studenti 
o Krēta (Elounda  Bay  Palace & Elounda Beach) - 18 studenti 

     -  Vācijā (dažādās viesnīcās) - 2 studenti  
 

2005./6. studiju gadā ārvalstu praksēs kopumā devās 81 students, 211 studenti veica  praksi Latvijas tūrisma 
un viesmīlības uzņēmumos. Lielāko praktikantu skaitu pieņēma  prakses uzņēmumi: 
- SIA “Hotel Grand Palace” 
- SIA Domina Management” 
- SIA “Ērgļi divi” 
- SIA “Hotel “Rīga”” 
- SIA “LWF viesnīca “Radi un draugi” 
- A/S “Viesnīca Latvija” 
- SIA “Hotel de Rome” 
- SIA “Hotel Kolonna” 
- SIA  “Reval Hotel Rīdzene” 
- SIA Islande Hotel 
    Fakultātes studenti un mācībspēki aktīvi iesaistījās Socrates/Erasmus mobilitātes programmas 
aktivitātēs. Programmas ietvaros realizēta veiksmīga sadarbība  ar vairākām ārvalstu augstskolām, pastāv 
vienošanās vai ir noslēgti savstarpējās sadarbības līgumi par studentu un mācībspēku savstarpējo apmaiņu ar 
vairākām ārvalstu  augstskolām: 

- HAAGA - University of Applied Sciences (Somija) 
- Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes – HTW (Vācija)  
- Anadolu Universitesi (Turcija) 
- Helsinki Business Polytechnic Helia (Somija) 
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- University de Alcala (Spānija) 
- University of Szczecin (Polija) 
- Adnan Menderes Universitesi (Turcija)  
- Libera università di lingue e comunicazione IULM (Itālija).  

2005.gada rudens semestrī 1 studente studēja Erasmus apmaiņas programmā Alkalas universitātē 
Spānijā un 1 -  Helsinkos,  Business Polytechnic Helia . 

2005./6. studiju gadā tika noslēgts pirmais starptautiskais līgums par dubultdiploma ieguves 
iespējām ar Normandijas Menedžmenta institūtu (Francija). 
 
 

4. Studiju procesā iesaistītais akadēmiskais personāls 
 

    Studiju programmas realizācijā 2005./06. studiju gadā bija  iesaistīti  9 zinātņu doktori, 11 
mācībspēki studē doktorantūrā, studiju kursus nodrošina 48 maģistri un 11 maģistrantūrā studējošie, 5 
mācībspēkiem (galvenokārt – svešvalodu pasniedzējiem) ir augstākā profesionālā izglītība. 29 % no studiju 
kopapjoma (KP) nodrošina mācībspēki ar doktora zinātnisko grādu.  Vislielākais doktoru īpatsvars ir 
iesaistīti nozares teorētisko pamatkursu un informācijas tehnoloģiju kursu īstenošanā (24% no kopējā studiju 
apjoma), brīvās izvēles kursu nodrošināšanā (27.3% no studiju kopapjoma), kā arī  diplomdarbu vadīšanā un 
novērtēšanā. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas augsmi apliecina arī mācībspēku aktīva līdzdalība dažādu 
projektu izstrādē, piedalīšanās zinātniskos forumos, daudzās publikācijas un mācību grāmatu un metodisko 
izstrādņu sagatavošana un publicēšana un piedalīšanās docētāju mobilitātes programmā. 2005/06.studiju 
gadā vieslekcijas citu valstu augstskolās vadīja 2 STF mācībspēki. STF studentiem bijai iespēja klausīties 
pasniedzēju Teemu Kokko (HAAGA - University of Applied Sciences), Adam Pawlicz un Leszek Gracz 
(University of Szczecin) vieslekcijas. 

Docētāju zinātniskā un profesionālā kvalifikācija tika pilnveidota dažādos kursos, līdzdalībā 
konferencēs un pieredzes apmaiņas pasākumos. 4 STF docētāji pilnveidojās  Augstskolu pedagogu 
profesionālās pilnveides kursos, 2 - angļu valodas kursos, 5 docētāji bija ANO PTO reģionālo semināru 
dalībnieki, 2 -LU zinātnisko konferenču dalībnieki, 1 docētājs devās pieredzes apmaiņā uz Birmingemas 
Tūrisma koledžu Lielbritānijā, 1 docētājs piedalījās starptautiskā Eiropas profesionālās izglītības problēmu 
seminārā Francijā, 6 docētāji piedalījās starptautiskās konferencēs un 2 starptautisko tūrisma  izstāžu 
(Balttour, Berlīnes Mese) profesionāļu semināros ar ziņojumiem un referātiem. 2  STF docētājiem 2005./6. 
studiju gadā bija  starptautiskas publikācijas, 2 docētāji sagatavoja izdošanai 2 mācību līdzeklūs. 

 

 

5. Profesionālā un starptautiskā sadarbība programmas pilnveidošanas 
mērķiem 

 
     STF cenšas uzturēt ciešu saikni ar nozarē strādājošiem speciālistiem un nozares institūcijām. 
Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumiem, institūcijām un 
profesionālajām asociācijām notiek : 
 
5.1. iesaistoties profesionāļu organizācijās: 
STF ir dalīblocekle 
    •  Latvijas tūrisma aģentu asociācijā ALTA 

    •  Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijā  
    • Latvijas tūrisma izglītības asociācijā 
    • Latvijas tūrisma konsultatīvajā padomē 
    • ANO PTO Izglītības Padomē (Education Council ) 
 
5.2. kopīgu projektu izstrādē 
  STF docētāji 2005./6.studiju gadā bija iesaistījušies 8 projektos sadarbībā ar uzņēmumiem un 
iestādēm: 
 • Zemgales attīstības aģentūrā – “Atbalsta sistēmas izveide tūrisma operatoriem Zemgales reģionā” 
 • Vidzemes Attīstības aģentūrā – “Deviņas upes Vidzemē” 
 • “ Eirokonsultantu nams”- “Ruckas muižas izmantošana tūrismā” 
 • “Mitax Auto”- Kafejnīcas izveides projekts Imantā 
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 • “Sems –VM”- viesnīcas izveides projekts pie Cieceres ezera 
 • Daugavpils pilsētas Dome –Tūrisma stratēģijas izstrāde Daugavpilij 
 • IZM PIC-Metodiskās izstrādnes profesionālās apmācības programmu izstrādei 
 • IZM ISEC – vidējās izglītības standarta izstrāde ģeogrāfijā  
 
 5.3. studiju pilnveidošanas mērķiem kalpo arī regulāras diskusijas ar profesionāļiem līdzdarbojoties: 
     • Rīgas Tūrisma informācijas un koordinācijas centra semināros 
     • ZA Terminoloģijas komisijā 
     • LR IZM ISEC (izglītības standartu izstrādē) 
 
 5.4. organizējot un piedaloties diskusijās ar nozares līderiem 
Ir notikušas 4 profesionālas diskusijas: 
     • Latvijas tūrisma aģentu asociāciju ALTA par tūrisma izglītības problēmām                          
      • Latvijas institūta direktoru, Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas prezidentu, restorānu “Otto 
Švarcs”, “Ķaļķa vārti” u.c. šefpavāriem par latviešu nacionālo virtuvi un latviešu ēšanas tradīcijām 
    • Rīgas Domes Attīstības departamenta speciālistiem par tūrisma attīstības problēmām Rīgā 
    • Zemgales  Attīstības aģentūras speciālistiem 
 
5.5. paužot viedokli par aktuālām tūrisma problēmām : 
STF  mācībspēki pauduši viedokli : 
     • Vortālā Eiropa.lv (Rozīte, v.d. Steina) 
     • Žurnālos “Gastromāns”(Brūvere), “Horeca” (Žvals), “B formāts”(Melbārde) 
     • Laikrakstos “Izglītība un kultūra”(Melbārde), “Dienas bizness” (Brūvere) 
 
5.6. sagatavojot un novadot  publiskas lekcijas un lekciju ciklus: 
STF mācībspēki ir nolasījuši 22 publiskas lekcijas un novadīja 8 lekciju ciklus profesionāļiem Latvijā: 
  •  Latvijas Pašvaldību mācību centrā 
  •  Zemgales un Vidzemes Attīstības aģentūrās  
  • Ārstniecības un rehabilitācijas centrā Līgatnē 
  •  Vairumtirdzniecības bāzē ARKOLAT 
  • Datoru tirdzniecības un servisa uzņēmumā 
  • Frizieru mācību centrā KVINTA 
  • Nekustamo īpašumu firmā 
  • Cēsu rajona tūrisma speciālistiem 
 
5.7.  paužot savu viedokli  starptautiski: 
    • “Eiropas Apaļā galda” ietvaros Larošelā, Francijā  
     • ANO PTO reģionālajā seminārā Minskā, Baltkrievijā (Melbārde) 
    • Biznesa izglītības un pētniecības seminārā Somijā (Rozīte) 
    • Birmingemas Tūrisma koledžā un Bekingemšīras Universitātes koledžā Lielbritānijā 
     (Rozīte) 
 
5.8. iesaistoties starptautiskos projektos: 
 • Lauku tūrisma speciālistu izglītības projekts AMBER 

 • INTERREG III par starptautiska multidiploma projektu 
 
 

6. Studiju programmas attīstība 
 

2005/06. studiju gada  stratēģiskie uzdevumi : 
� iesniegt studiju programmu atkārtotai akreditācijai ANO PTO ar mērķi gūt tās 

starptautisku novērtējumu un iegūt TedQual sertifikātu 
� pabeigt veidot studiju programmas angļu versiju 
� pilnveidot  studiju programmas organizāciju, izveidot studiju moduļus un 

specializācijas moduļus un pārvērst to par  profesionālā bakalaura studiju 
programmu 

� izdot 2 jaunas mācību grāmatas 
� kļūt par Latvijas tūrisma aģentu asociācijas ALTA īstenajiem locekļiem   
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Nākamā studiju gada galvenie programmas satura un organizācijas pilnveidošanas virzieni būs: 
1) viena īstermiņa kompleksa studiju moduļa izstrādāšana un piedāvājums ārvalstu studentiem 
2) ANO PTO akreditācija un TedQuel sertifikāta saņemšana 
3) 1 mācību grāmatas sagatavošana un izdošana 
4) darbs starptautiskajā projektā AMBER - lauku tūrisma speciālistu interaktīvās apmācības moduļa 

izstrāde un aprobācija  
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6. pielikums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 

programmas “Tūrisma un viesmīlības nozares 
uzņēmumu vadība” pašnovērtējuma ziņojums 

2006./2007. studiju gads 
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APSTIPRINĀTS 

 
SIA “Biznesa augstskola Turība” 

Senāta 24.10.2007. sēdē 
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1.Studiju programmas raksturojums 

 
1.1. Studiju programmas aktualitāte un  mērķis. 

 

Studiju programmas aktualitāte 2006./2007. studiju gadā ir pieaugusi, jo dinamiska tūrisma nozares 
attīstība Latvijā palielināja pieprasījumu pēc kvalificētiem speciālistiem, kuru  sagatavošana ir studiju 
programmas mērķis. Studiju programma ir ieguvusi lielu popularitāti, jo pirmajā studiju gadā uzņemto 
studentu skaits 2006. gada septembrī ir rekordliels visā studiju programmas īstenošanas periodā. Tāpat 
sekmīgi norit angļu valodā studējošo studentu grupas komplektācija 
 

1.2. Programmas saturs un struktūra 
  

2006./2007.studiju gadā programmas saturs un struktūra  būtiski nav mainīta, nelielas  strukturālas 
izmaiņas  (obligātās un izvēles daļas īpatsvarā) veiktas, lai programma  saturiski un strukturāli pilnībā 
atbilstu “Noteikumos par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu (MK Noteikumi 
Nr.481, 2001.) profesionālā bakalaura programmai izvirzītajiem prasībām un nodrošinātu  profesijas 
“Uzņēmumu un iestāžu vadītājs” (apstipr. ar LR IZM 2002.gada 16. maija rīkojumu Nr.283) standartā 
formulēto  profesionālo kompetenču ieguvi.  

Programmas apjoms ir 160 kredītpunktu, tajā ietverti 30 studiju kursi, kas  kopumā sastāda 116 KP. 
Profesionālās praktiskās iemaņas studenti iegūs praksē, kas  notiek pēc 1., 2. un 3. studiju gada Latvijas un 
ārvalstu tūrisma un viesmīlības uzņēmumos. Studijas beidzas ar valsts pārbaudījumu – bakalaura darbu 
(12KP).  
Programmu veido: 

- vispārizglītojošie studiju kursi 20 KP kopapjomā,  
t.sk.: Lietišķā angļu valoda 1.,2. (8KP), Lietišķā franču/vācu valoda 1.,2. (8KP), Politoloģija (2KP), 
Filozofija (2 KP) 

- nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi 36 KP kopapjomā, 
 t.sk.: Saskarsmes psiholoģija (3KP), Menedžments (3KP) Informācijas tehnoloģijas (3KP), 
Statistiskās metodes (3KP), Vadības informatīvās sistēmas (2KP), Mikroekonomika  (3KP), 
Makroekonomika (3KP), Finanšu menedžments (3KP), Personālmenedžments (3KP), Nodokļi 
(2KP), Komerctiesības (3KP), Grāmatvedība (3KP), Mārketings (2KP)  

- nozares profesionālās specializācijas kursi 60 KP kopapjomā,  
t.sk.: Ievads tūrismā (3KP), Ēdināšanas serviss (3KP), Starptautiskais viesnīcu bizness (3KP), 
Ēdienu gatavošanas tehnoloģija (3KP), Aktīvā tūrisma pamati (2KP), Komercdarbība tūrismā 
(3KP), Pasaules kultūras vēsture (3KP), Tūrisma projektu vadība (2KP), Ceļojumu organizēšana 
(3KP), Starptautiskais tūrisma mārketings (3KP), Pasaules un Latvijas tūrisma ģeogrāfija (3KP), 
Tūrisma plānošana un vadība (3KP), Starptautiskā tūrisma ekonomika (3KP), Lietišķā angļu valoda 
3. (profesionālā leksika) (4KP), Lietišķā vācu/franču valoda 3. (profesionālā leksika) (4KP), Studiju 
darbi 1.,2.,3. (6KP) 
        -      izvēles kursi  (9KP) 
        -      brīvās izvēles kursi (6KP) 
        -      prakse (26KP) 

Prakses tiek organizētas sadarbībā ar Latvijas Viesnīcu un restorānu asociāciju, Latvijas Tūrisma 
aģentu asociāciju ALTA, Latvijas Tūrisma gidu asociāciju, lielākajiem Latvijas viesmīlības un tūrisma 
uzņēmumiem, Īrijas, ASV, Francijas, Šveices, Vācijas, Grieķijas u.c. ārvalstu viesmīlības uzņēmumiem. 
Studenti par praksi slēdz individuālus trīspusējus līgumus ar augstskolu un prakses uzņēmumu/iestādi.  

Pēc programmas apguves tiek  piešķirta piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija uzņēmumu 

un iestāžu vadītājs un profesionālā bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā. 
 

1.3.Studiju programmas pilnveidošana 

 
Studiju organizācijas pilnveidošanas mērķiem studiju programma ir  pārstrukturēta pēc moduļu principa 

(sk. 1att.) Katrs programmas modulis aptver 40 KP un var tikt piedāvāts kā atsevišķi apgūstams viena 
akadēmiskā gada laikā. Moduļa apguvi var apliecināt ar atbilstošu dokumentu (sertifikātu). Šādi modulēta 
studiju programma ir ērti izmantojama arī studentu starptautiskās mobilitātes mērķiem. 
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1. attēls 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
  1.attēls 

Tika izstrādātas un pilnveidotas studiju programmas 5 specializācijām: 
           • Ceļojumu konsultants un organizators 
         
    • Viesnīcas administrators 
    • Restorāna pārvaldnieks 
    • Tūrisma gids 
    • Brīvā laika organizators un vadītājs  
 

2006./2007.studiju gadā PTO Tūrisma izglītības kvalitātes institūts (UN WTO THEMIS Foundation) 
pēc nopietna programmas satura, aktualitātes Latvijai, īstenošanas procesa audita atzina studiju programmu 
un tās realizāciju par atbilstošu ANO PTO kvalitātes prasībām un otrreizēji akreditēja programmu, izsniedzot 
TedQual sertifikātu līdz 2009.gada 31.decembrim. 

Studiju programma LR IZM AIKNC ir akreditēta līdz 2010.gada 31. decembrim. 
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2. Studējošie 

 
Studējošo skaits programmā nemitīgi pieaug. Salīdzinot ar programmas īstenošanas sākuma  

periodu tas ir vairāk nekā divpadmitkāršojies. Studentu skaits, salīdzinot ar iepriekšējo studiju gadu 
audzis par  13% (sk. 2.att.) 
 
 

2. attēls 
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Studiju programma ir ieguvusi popularitāti un nostiprinājusies Latvijas tūrisma izglītības 

tirgū. 1.studiju gadā imatrikulēto studentu skaits ir pieaudzis par 8% (skat. 3.att.), BAT STF  tirgus 
daļa (rēķinot pēc studējošo skaita) ir nozīmīga (aptuveni 63%). Pilnībā tika nokomplektēta arī 1. 
studiju gada grupa, kas programmu apgūst angļu valodā. 

 
3. attēls 
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Studenti joprojām vairāk izvēlas pilna laika dienas studiju formu, dienā studē gandrīz 60% 

no studējošiem, maz studējošo izvēlas nepilna laika neklātienes studiju formu – tikai 1/5 studentu 
(sk.1.tab., 4.att.) 

 
 
Studentu skaits un sadalījums pa studiju formām 

1.tabula 
tai skaitā Studiju gads Studentu 

kopskaits Dienas Vakara Neklātienes 
1998/99.g. 391 256 22 121 
1999/00.g. 441 318 22 101 
2000/01.g. 551 368 79 104 
2001/02g. 697 395 183 101 
2002/03.g. 819 449 210 160 
2003/04.g. 861 478 192 191 
2004/05.g. 839 498 202 198 
2005/06.g. 893 496 253 145 
2006/07.g.  1007 559 253 195 

 
4. attēls 

Studentu sadalījums pa studiju formām 2006./07. 

studiju gadā 

Pilna laika 

studijas dienā 

56%

Pilna laika 

studijas vakarā 

25%

Nepilna laika 

studijas 

neklātienē
19%

 
 
Ir samazinājies studentu “atbirums”. Ja iepriekšējos gados programmu absolvēja 45 - 48% 

no studijas sākušajiem, tad 2006./2007.studiju gada absolventi studiju gados “zaudēja“ aptuveni 
40% studentu, studijas paredzētajā termiņā pabeidza 60% no studijas sākušajiem (sk.5.att.) 
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5. attēls 
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Studiju programma tiek mērķtiecīgi reklamēta, ar to tika iepazīstināti gan Latvijas skolu 
audzēkņi un skolotāji (fakultātes vadības un Skolu valdes tikšanās, lekcijas skolēniem un 
skolotājiem), gan profesionāļi. STF ir regulāra starptautiskās tūrisma izstādes BALTTOUR 
dalībniece. 
 
 

 
3. Studiju rezultāti 

 
 

2007. gada pavasarī notika 9. absolventu izlaidums, Latvijas tūrisma un viesmīlības 
industriju papildināja  159 jauno speciālistu (skat. 6.att.) 

 
6. attēls 
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Diplomandu sekmes valsts pārbaudījumā lielā mērā parāda studiju gala rezultātu – diplomandu 
teorētisko sagatavotību profesijā un spēju analītiski  un radoši domāt. Valsts pārbaudījumu komisijā tika 
iekļauti potenciālo darba devēju pārstāvji un citu augstskolu mācībspēki, tādejādi panākot lielāku vērtējumu 
objektivitāti. 

No 164 ceturtā studiju gada studentiem, kas gatavojās aizstāvēt diplomdarbu (apstiprināja 
diplomdarbu tēmas), darbus izstrādāja un iesniedza aizstāvēšanai 159 diplomandu (“atbirums” 4. studiju 
gadā - 3 %). 

Valsts pārbaudījumu sekmīgi (ar  vērtējumu “5” un augstāk) izturēja 159 diplomandi, 8 no tiem bija 
iepriekšējo gadu „parādnieki”, viena studente aizstāvēja diplomdarbu trešo reizi, šoreiz sekmīgi, saņemot 
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novērtējumu”6” (gandrīz labi). Visaugstākās vidējās atzīmes ir angļu valodā studējošo grupai – 7.4 balles, 
viszemākās – pilna laika dienas grupu studentiem – vid. 6.5 balles. Diplomdarbu vērtējumos prevalē atzīmes 
“7” (labi) un “6” (gandrīz labi): (sk. 7.att.). 
 

7. attēls 

Diplomdarbu vērtējumu sadalījums (%)

"8"(ļoti labi)

12%

"7"(labi)

39%

"6"(gandrīz labi)

30%

"5"(viduvēji)

14%"9"(teicami)

5%

 
 

VEK nevienu darbu nenovērtēja kā izcilu, gandrīz 40% diplomandu saņēma novērtējumu „labi”, 1/3 
– novērtējumu „gandrīz labi”, kas atšķiras no ECTS normālā sadalījuma ar ļoti lielu vidēja novērtējuma 
īpatsvaru (sk.8.att.)  
 
 
 

8. attēls 

ECTS normālais sadalījums

10 25 30 25 10

 
Diplomdarbu vērtē jumu sadalījums (%)

0 14 69 12 5

E "1"-"4"

D "5"

C "6"- "7"

B "8"

A "9"-"10"

 
 

 Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, diplomdarbu vidējais novērtējums būtiski neatšķiras (sk. 9.att.), 
taču, kā atzīst VEK locekļi,  vērojama pozitīva tendence – diplomdarbi kļūst profesionālāki, to vidējais 
novērtējums nedaudz labāks nekā divos iepriekšējos gados, neraugoties uz salīdzinoši stingrākām prasībām 
gan to saturam, gan noformējumam.   
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9. attēls 

Diplomdarbu vidējā atzīme
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4. Studiju programmas atbilstība darba tirgus prasībām. 
 

Studiju programma nodrošina profesijas standarta prasību izpildi. sagatavoto speciālistu 
kvalifikācija pamatos atbilst Eiropas valstu analogo studiju programmu absolventu kvalifikācijas 
līmenim un sagatavotie speciālisti var veiksmīgi konkurēt arī Eiropas un pasaules tūrisma darba 
tirgū. Daudzi šīs programmas absolventi sāk savu darba dzīvi ārvalstu tūrisma un viesmīlības 
uzņēmumos, no kuriem augstskola saņem labas atsauksmes par jaunajiem darbiniekiem. Tiek 
uzteiktas absolventu profesionālās iemaņas, svešvalodu zināšanas, datorprogrammu lietošanas 
prasmes. Daudzi prakšu uzņēmumi Latvijā un ārvalstīs aicina bijušos praktikantus pastāvīgā darbā. 

Absolventi iegūtās  zināšanas un praktiskās iemaņas un prasmes vērtē kā pietiekošas,  
(sk. 10.att.), tikai 1/5 absolventu atzīmē praktiskās pieredzes trūkumu kā ātras karjeras bremzētāju, jo darba 
devēji vēlas iegūt jau “gatavus” darbiniekus, netērējot laiku un līdzekļus to sagatavošanai konkrēto darba 
pienākumu specifikai.  

10. attēls 
 

Absolventu vērtējums iegūtajām zināšanām

Pilnīgi 

pietiekamas

79%

Pietrūkst 

praktiskās 

pieredzes

21%

 
 

Izglītības kvalitāte tiek vērtēta kā pietiekami augsta (92% aptaujāto absolventu), 8% beidzēju atzīst, 
ka pietrūkst zināšanu atsevišķās jomās – personāla vadīšanā, psiholoģijā. 
Iegūtā izglītība tiek vērtēta kā konkurētspējīga Latvijas un ES darba tirgū, 94% absolventu atzīst, ka iegūtā 
izglītība  ir praktiski pielietojama. 

Atzinīgi vērtējams fakts, ka 28% no absolventiem turpina studijas augstāka līmeņa studiju 
programmās, pie kam gandrīz ¼ no tiem – ārvalstu augstskolās. Vēl 48% no absolventiem izteikuši vēlmi 
turpināt studijas pēc viena vai dažiem specialitātē nostrādātiem gadiem, taču lielākā daļa absolventu sāk savu 
darba karjeru, taču dažādu apstākļu dēļ apmēram 27% absolventu sāk darbu tieši ar iegūto specialitāti 
nesaistītā jomā (sk. 11.att.).  
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11. attēls 
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Tirdzniecība

5%

Operācijas ar 

nekustamo 

īpašumu

2%

Viesnīcas, restorāni

22%

Tūrisma aģentūra

9%

Personīgs bizness 

4%

Atpūta, sports

1%
Izglītība

2%

Valsts pārvalde, 

apdrošināšana

1%

Rūpniecība

2%

 
 

Kā galvenos iemeslus,  kādēļ absolventi nesāk savu karjeru iegūtajā specialitātē absolventi min 
salīdzinoši zemo atalgojumu un straujākas karjeras izaugsmes iespējas citās jomās (sk. 12.att.). 
 

12. attēls 

 

Iemesli, kādēļ absolventi strādā ar iegūto 

specialitāti nesaistītā jomā

Neapmierinoši 

darba apstākļi

2%
Zems 

atalgojums

26%

Nevar atrast 

vadošu darbu

17%

Citi iemesli

20%

Ģimenes 

apstākļi

2%

Kļūdaina 

profesijas 

izvēle

11%

Labākas 

karjeras 

iespējas citur

22%

 
 

 
 
 

5. Studiju organizācijas pilnveidošana 
 

Studiju gadā īpaša vērība tika studentu turpmākās karjeras problēmām. Lai iepazīstinātu studentus ar 
karjeras  iespējām, tika noorganizētas  tikšanās ar vairāku organizāciju un aģentūru pārstāvjiem: 

5.1. Eiropas Parlamenta deputātu Aldi Kušķi 
5.2.  SIA REHO prezidenti Vitu Jermoloviču 
5.3. Tūrisma aģentūras ASTRA TURE vadītāju 
5.4. Galileo International  pārstāvniecības  Latvijā speciālistiem u.c. 
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Studiju satura un organizācijas pilnveidošanai STF Domē tika iesaistīti darba devēju – profesionālo 
asociāciju pārstāvji:  

5.5. Aivars Kalniņš - Tūrisma eksperts, “Baltic Beach Hotel”izpilddirektors,  
5.6. Kitija Gitendorfa - Uzņēmuma Amadeus Latvija direktore, Latvijas Tūrisma aģentu asociācijas 

ALTA prezidente,  
5.7. Sanita Rugina - Tūrisma aģentūras Kolumbs direktore,  
5.8. Santa Graikste - Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas izpilddirektors 

Par svarīgu programmas pilnveidošanas iespēju jāatzīst plašā fakultātes starptautiskā sadarbība gan 
iegūstot starptautisku atzinību, atkārtoti saņemot ANO PTO  izglītības kvalitātes novērtējuma – TedQual – 
sertifikātu ar derīgumu līdz pat 2009. gada beigām, gan aktīvi iesaistoties studentu un mācībspēku 
mobilitātes programmā Erasmus/Socrates. 

2006./2007. studiju gadā aktīvi turpinājās studentu piedalīšanās Erasmus mobilitātes 
programmā. Rudens semestrī 2 studenti studēja sadarbības augstskolās Somijā, pavasara 
semestrī 6 studenti  - sadarbības augstskolās Spānijā, Francijā, Vācijā un Turcijā. Pavasara 
semestra atlases konkurss liecina, ka studentu dalība Erasmus programmā veiksmīgi 
turpināsies, jo pieci STF studenti dodas uz  sadarbības augstskolām arī 2007.g. rudens 
semestrī. 

Savukārt vairāki ārzemju studenti – no Turcijas, Somijas un Polijas – izmantoja iespēju vienu studiju 
semestri mācīties BAT Starptautiskā tūrisma fakultātē. 

Sekmīgi turpinās ilggadīgā sadarbība ar Kūres (Chur) hoteļu skolu (SEISS) Šveicē, kā arī ar Tūrisma 
stratēģijas institūtu Perigue (Francija) un Starptautisko viesmīlības biznesa institūtu, Savinjakā (Francija). Ir 
panākta vienošanās par perspektīvām sadarbības jomām ar Ščecinas universitāti (Polija), Lapzemes 
universitāti (Somija), Viļņas augstākās izglītības koledžu (Lietuva), Smoļenskas Humanitāro universitāti 
(Krievija), Poltavas Patērētāju kooperācijas un ekonomikas universitāti (Ukraina).  

2006./2007. studiju gadā turpinājās studentu praktizēšanās ārzemju tūrisma un viesmīlības 
uzņēmumos. Uz Šveices Tūrisma un viesmīlības skolas organizēto apmācību un praksi devās 3 studenti, uz 
vasaras praksi Broadmoor viesnīcā ASV - 6 studenti. Tāpat veiksmīgi turpinājās sadarbība ar Hilton Rhodes 

Resort, Grand Resort Lagonissi, Elounda Bay, Elounda Beach (visas Grieķijā), uz kurām kopumā devās 56 
studenti. Divas studentes sev par prakses vietu izvēlējās restorānu Les Clos Saint Front Francijā, ar kuru STF 
veiksmīgi sadarbojas jau vairākus gadus.   

2006./2007. studiju gadā tika nodibināta jauna sadarbība ar vēl divām prakses vietām – ar Amathus 
viesnīcām Pafosā un Limasolā (Kiprā), kurp turp devās 4 studenti, kā arī ar ceļojumu aģentūru Gea Travel 
(Grieķijā), uz kuru praksē devās 2 studenti. Prakšu uzņēmumi kopumā ir ļoti apmierināti ar STF studentu 
teorētiskajām zināšanām un gatavību apgūt praktiskās iemaņas, savukārt studenti šajos uzņēmumos gan 
attīsta starpkultūru saskarsmes iemaņas, gan izkopj praktiskās profesionālās iemaņas izvēlētajā studiju  
nozarē.  

2006./2007. studiju gadā BAT un Starptautiskā tūrisma fakultāte rīkoja zinātnisko konferenci “Jauni 
tūrisma produkti reģionu attīstībai”, kurā referātiem piedalījās STF mācībspēki - M. Rozīte, C. Gercāns, A. 
Brencis, A. Sala. Konferencē referēja arī nozares speciālisti no ārzemēm (Antonie H.Knobbout, Klaus 
Ehrlich, Ulla-Maija Rouhiainen u.c.). Studentiem bija iespēja konferenci apmeklēt, ko daudzi bakalaura 
programmas studenti ar interesi arī darīja. 

Veiksmīgi un aktīvi turpinājās STF mācībspēku dalība starptautiskajā lauku tūrisma projektā 
AMBER (Nr 2005 LV/05/B/F/PP-172.00), kurš noslēgsies 2007. gada rudenī un Eiropas komisijas projektā 
“Eiropas izcilākie tūristu galamērķi” (Nr. SI2.ICNGRACE010083300).  

 
Studiju saturā liela nozīme ir praksēm, 77% studentu un absolventu atzīmē, ka prakse nodrošinājusi 

profesionālo izaugsmi, 40% absolventu sāka strādāt bijušajā prakses uzņēmumā pēc programmas 
absolvēšanas (skat. 13.att.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 71

13. attēls 

Prakses un pastāvīgās darba vietas saistība

Darbavieta 

prakses 

uzņēmumā
40%

Saņēma 

uzaicinājumu 

strādāt prakses 

vietā 

40%

Ar praksi 

nesaistīta 

darba vieta

20%

 
 

Pārējie 1.-3. studiju gada studenti veica praksi Latvijas tūrisma un viesmīlības uzņēmumos. Lielāko 
praktikantu skaitu pieņēma  prakses uzņēmumi: 
- SIA “Hotel Grand Palace” 
- SIA Domina Management” 
- SIA “Ērgļi divi” 
- SIA “Hotel “Rīga”” 
- SIA “LWF viesnīca “Radi un draugi” 
- A/S “Viesnīca Latvija” 
- SIA “Hotel de Rome” 
- SIA “Hotel Kolonna” 
- SIA  “Reval Hotel Rīdzene” 
- SIA Islande Hotel 
 

6. Studiju procesā iesaistītais akadēmiskais personāls 
 

Studiju programmas īstenošanā  2006./2007. studiju gadā bija  iesaistīti 99 docētāji, no tiem 
pamatdarbā strādājošie sastādīja 36%, amatu savietotāji – 64%, no kopējās akadēmiskās slodzes pamatdarbā 
strādājošie docētāji izpilda 68%, savietotāji – 32%. 

Programmas īstenošanā iesaistīti 6 zinātņu doktori, kas sastāda 17% no kopējā pamatdarbā 
strādājošo docētāju skaita, 11 mācībspēki studē doktorantūrā.  

Akadēmiskā personāla kvalifikācijas augsmi apliecina arī  
 mācībspēku aktīva līdzdalība dažādu projektu izstrādē (ES Leonado da Vinci finansētais tūrisma speciālistu 
interaktīvs apmācības projekts AMBER), piedalīšanās zinātniskos forumos (8 docētāju līdzdalība 
starptautiskās zinātniskās konferencēs ), publikācijas (6 zinātniskas publikācijas), mācību grāmatu (izdotas 3 
pirmreizējā un 1atkārtotā izdevumā) un metodisko izstrādņu sagatavošana un publicēšana un piedalīšanās 
docētāju mobilitātes programmā ERASMUS/SOCRATES. 2006./2007.studiju gadā vieslekcijas citu valstu 
augstskolās vadīja: 

lektors Ainārs Brencis – Anadolu Universitātē (Turcija) 
lektors Gatis Blunavs – Albertai Dundee Universitātē (Skotija, Lielbritānija) 
as.prof. Maija Rozīte –  Alkalas universitātē (Spānija),  

                                      Sārbrikenas Profesionālājā augstskolā (Vācija) 
                                      Gimaraešas Universitātē (Portugāle).  
 
Savukārt Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadības studiju programmā kā vieslektori 

viesojās profesors Dr. Suavi Ahipasaoglu (Anadolu Universitāte (Turcija).  
Docētāju zinātniskā un profesionālā kvalifikācija tika pilnveidota dažādos kursos (2 docētāji 

papildināja zināšanas svešvalodu kursos, 3 – informācijas tehnoloģiju kursos), pieredzes apmaiņas 
pasākumos.  

 
2006./2007.studiju gadā nozīmīgākās publikācijas bija: 
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1. A.Sala, I.Kalve. (2007)Topošo speciālistu profesionālās kompetences veidošanās augstskolas 
studijās. // Jauni tūrisma produkti reģionu attīstībai, VIII starptautiskā zinātniskā konference, 
Biznesa augstskola Turība, Rīga 

 
2. A.Brencis, J.Ozols, M.Lūka, O.Onževs (2007) Informācijas tehnoloģijas Tūrisma un viesmīlības 

specialitātes mācību procesā. // Jauni tūrisma produkti reģionu attīstībai, VIII starptautiskā zinātniskā 
konference, Biznesa augstskola Turība, Rīga 

 
3. A.v.d. Steina (2006). Mārketinga loma tūrisma attīstībā. // Latvijas Universitātes raksti. Vadības 

zinātne., 706. sējums, Rīga, 658.-666.lpp. 
 
4. Rozīte M. (2007). Tūrisma plānošanas prakse Latvijā. // Latvijas Universitātes 65.zinātniskā 

konference. Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne. Referātu tēzes. LU Akadēmiskais apgāds. 90 -
91.lpp. 

 
5. Rozite. M. (2006). Tourism Education in Latvia – New Possibilities and Problems. // Critical Issues 

in Leisure and Tourism Education. Current Trends and Developments in Pedagogy and Research 
Buckinghamshire Chilterns University College. 195-206 pp. 

 
6. Мелбарде, З.Я., И.И. Виксне. 2007. “Мониторинг качества образования и качества обучения 

студентов в Латвии.” Якiсть вищоï освiти: iнтерактивнi методи спiльоï навчальноï 

дiятельостi викладачiв i студентiв. Полтаваю РВЦ ПУСКУ, с. 206-207. 
 

Publicētās mācību grāmatas (2006./2007.st.g.): 
 

1. L.Brūvere. Pārtikas produktu prečzinība I.daļa. Biznesa augstskola Turība. Rīga, 2006.g. 268 lpp. 
2. L.Brūvere. Pārtikas produktu prečzinība II.daļa. Biznesa augstskola Turība. Rīga, 2006.g. 304 lpp. 
3. R.Žvals. Viesmīlības pamati. Biznesa augstskola Turība. Rīga, 2006.g. 172 lpp. 

 
 
 

7. Studiju programmas attīstība 
 

2006./2007. studiju gada stratēģiskie uzdevumi pamatā ir izpildīti.  
1) ir izturētas ANO PTO akreditācijas prasības un saņemts tūrisma izglītības kvalitātes TedQuel 

sertifikāts 
2) sekmīgi tiek veikts darbs starptautiskajā projektā AMBER - lauku tūrisma speciālistu interaktīvās 

apmācības moduļa izstrāde un aprobācija 
3) organizēta starptautiska zinātniski praktiskā konference “Jauni tūrisma produkti reģionu attīstībai”.  

 
Programmas “stiprums” 

1) studiju programma ir atpazīstama un kļūst arvien populārāka, jo 1.studiju gadā imatrikulēto studentu 
skaits pieaug 

2) programma ir starptautiski atzīta (ANO PTO) , vēršas plašumā fakultātes starptautiskā sadarbība  
3) absolventu vērtējums iegūtajām zināšanām un prasmēm visumā pozitīvs 
4) absolventu zināšanas un prasmes pietiekami augstu novērtē darba devēji Latvijā un ārvalstīs 
5) programma tiek nemitīgi aktualizēta atbilstīgi tūrisma un viesmīlības nozares mainīgajām prasībām 
6) iespēja padziļināti specializēties kādā no piedāvātajām 5 specializācijām padara programmu 

“pievilcīgāku” 
7) pietiekami plašs mācībspēku sagatavotais mācību un metodiskais materiāls, kas atvieglo studijas 

programmā studējošiem, īpaši nepilna laika neklātienes studentiem 
 
Programmas “vājums” 

1) programmu īstenojošās profilējošās katedras  mācībspēku nepietiekamā zinātniskā 
kvalifikācija, jo katedrā ir tikai viens zinātņu doktors, 

2) nepietiekama studentu iesaiste zinātniski pētnieciskā darbībā un mācībspēku zinātniskajās 
izstrādnēs, 
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3) pieaugošais studentu skaits un ierobežotā profilējošās katedras kapacitāte, organizējot 
studiju procesu liek ievērot plūsmu principu, ierobežo iespējas veikt daudzus praktiskos darbus 
ēdināšanas servisa kabinetā vai  mācību virtuvē, 

4) mazs angļu valodā studējošo skaits, neliela ārvalstu studentu piesaiste programmai 
5) salīdzinoši zemais atalgojums, ko saņem jaunie speciālisti pabeidzot studijas (tas gan ir 

tūrisma un viesmīlības industrijas vājums), var ilgtermiņā  mazināt reflektantu interesi par 
specialitāti. 

 
 Programmas attīstības plāns 2007./2008.studiju gadam: 

1) palielināt studējošo skaitu, aktīvi reklamējot studiju programmu starptautiski, tai skaitā ārvalstu  
sadarbības partneru augstskolās studentu mobilitātes veicināšanai  

2) aktivizēt programmas īstenošanā iesaistīto mācībspēku zinātniski pētniecisko darbību, piedaloties 
valsts un starptautiska mēroga pētnieciskajos projektos un forumos, sagatavojot zinātniskas 
publikācijas 

3) veicināt studentu iesaisti pētnieciskajā darbā un līdzdalību  valsts mēroga (LR Ekonomikas 
ministrijas, Latvijas bankas u.c.) studentu zinātnisko darbu konkursos 

4) sekmēt mācībspēku aktīvu iesaisti tūrisma un viesmīlības nozares profesionālajās organizācijās, 
forumos, konkursos, tādejādi apzinot jaunās attīstības tendences nozarē, kas ļaus nemitīgi aktualizēt 
un pilnveidot studiju programmu atbilstoši izmaiņām nozarē un darba tirgū.  
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7. pielikums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 

programmas “Tūrisma un viesmīlības nozares 
uzņēmumu vadība” pašnovērtējuma ziņojums 

2007./2008. studiju gads 
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SIA “Biznesa augstskola Turība” 

Senāta 24.09.2008. sēdē, 
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Profesionālā bakalaura studiju programma 
 
 
 
 

Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu 
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1.Studiju programmas raksturojums 

 
1.1. Studiju programmas aktualitāte un  mērķis. 

 

Studiju programmas aktualitāte 2007./2008. studiju gadā ir pieaugusi, jo dinamiska tūrisma nozares 
attīstība Latvijā arvien palielināja pieprasījumu pēc kvalificētiem speciālistiem, kuru  sagatavošana ir studiju 
programmas mērķis. Studiju programma ir ieguvusi lielu popularitāti, jo pirmajā studiju gadā uzņemto 
studentu skaits 2007. gada septembrī ir lielākais visā studiju programmas īstenošanas periodā. Tāpat sekmīgi 
norit angļu valodā studējošo studentu grupas komplektācija. 
 

1.2. Programmas saturs un struktūra 
  

2007./2008.studiju gadā programmas saturs un struktūra  būtiski nav mainīta, nelielas  strukturālas 
izmaiņas  (obligātās un izvēles daļas īpatsvarā) veiktas, lai programma  saturiski un strukturāli pilnībā 
atbilstu “Noteikumos par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu (MK Noteikumi 
Nr.481, 2001.) profesionālā bakalaura programmai izvirzītajiem prasībām un nodrošinātu  profesijas 
“Uzņēmumu un iestāžu vadītājs” (apstipr. ar LR IZM 2002.gada 16. maija rīkojumu Nr.283) standartā 
formulēto  profesionālo kompetenču ieguvi.  

Programmas apjoms ir 160 kredītpunktu, tajā ietverti 31 studiju kurss, kas  kopumā sastāda 116 KP. 
Profesionālās praktiskās iemaņas studenti iegūs praksē, kas  notiek pēc 1., 2. un 3. studiju gada Latvijas un 
ārvalstu tūrisma un viesmīlības uzņēmumos( 26 KP) . Studijas beidzas ar valsts pārbaudījumu – bakalaura 
darbu  
( 12 KP).  
Programmu veido: 

- obligātie vispārizglītojošie studiju kursi (A daļa) (144KP)  
- izvēles kursi ( B daļa)  (10KP) 
- brīvās izvēles kursi ( C daļa ) (6KP) 

Prakses tiek organizētas sadarbībā ar Latvijas Viesnīcu un restorānu asociāciju, Latvijas Tūrisma 
aģentu asociāciju ALTA, Latvijas Tūrisma gidu asociāciju, lielākajiem Latvijas viesmīlības un tūrisma 
uzņēmumiem,  ASV, Francijas, Šveices, Vācijas, Grieķijas, Itālijas  u.c. ārvalstu viesmīlības uzņēmumiem. 
Studenti par praksi slēdz individuālus trīspusējus līgumus ar augstskolu un prakses uzņēmumu/iestādi.  

Pēc programmas apguves tiek  piešķirta piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija uzņēmumu un 

iestāžu vadītājs un profesionālā bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā. 
 

1.3.Studiju programmas pilnveidošana 

 
Studiju organizācijas pilnveidošanas mērķiem studiju programma ir  pārstrukturēta pēc moduļu principa 

(sk. 1att.) Katrs programmas modulis aptver 40 KP un var tikt piedāvāts kā atsevišķi apgūstams viena 
akadēmiskā gada laikā. Moduļa apguvi var apliecināt ar atbilstošu dokumentu (sertifikātu). Šādi modulēta  
studiju programma ir ērti izmantojama arī studentu starptautiskās mobilitātes mērķiem. 
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1. attēls 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tika izstrādātas un pilnveidotas studiju programmas 5 specializācijām: 
           • Ceļojumu konsultants un organizators 
           • Viesnīcas administrators 
           • Restorāna pārvaldnieks 
           • Tūrisma gids 
           • Brīvā laika organizators un vadītājs  
 

2006./2007.studiju gadā PTO Tūrisma izglītības kvalitātes institūts (UN WTO THEMIS Foundation) 
pēc nopietna programmas satura, aktualitātes Latvijai, īstenošanas procesa audita atzina studiju programmu 
un tās realizāciju par atbilstošu ANO PTO kvalitātes prasībām un otrreizēji akreditēja programmu, izsniedzot 
TedQual sertifikātu līdz 2009.gada 31.decembrim. 

Studiju programma LR IZM AIKNC ir akreditēta līdz 2010.gada 31. decembrim. 
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2. Studējošie 
 

Studējošo skaits programmā nemitīgi pieaug. Salīdzinot ar programmas īstenošanas sākuma  
periodu tas ir pieaudzis 15 reizes. Studentu skaits, salīdzinot ar iepriekšējo studiju gadu audzis par  
20% (sk. 2.att.) 

 
2. attēls 

Studentu skaita dinamika
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Studiju programma ir ieguvusi popularitāti un nostiprinājusies Latvijas tūrisma izglītības 

tirgū. 1.studiju gadā imatrikulēto studentu skaits salīdzinoši ar iepriekšējo studiju gadu ir pieaudzis 
par 25% (skat. 3.att.) līdz ar to vēl vairāk palielinot  BAT STF  tirgus daļu pēc studējošo skaita  
tūrisma  un viesmīlības nozarē. Nokomplektēta arī 1. studiju gada grupa, kas programmu apgūst 
angļu valodā.  

 
Analizējot studentu specializācijas kursu izvēli jāatzīmē, ka visvairāk pieprasītā 

specializācijas ir Viesnīcas administrators un Restorāna pārvaldnieks, bet  atkārtoti nepietiekama 
studentu skaita dēļ netika nokomplektēta grupa specializācijā Tūrisma gids. 

 
3. attēls 

1. studiju gadā imatrikulētie studenti
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Studenti joprojām vairāk izvēlas pilna laika dienas studiju formu, dienā studē  63% no 
studējošiem. Studējošo sadalījums pa studiju formām parādīts 1. tabulā un 4.att.  
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Studentu skaits un sadalījums pa studiju formām 

1.tabula 
tai skaitā Studiju gads Studentu 

kopskaits Dienas Vakara Neklātienes 
1998/99.g. 391 256 22 121 
1999/00.g. 441 318 22 101 
2000/01.g. 551 368 79 104 
2001/02g. 697 395 183 101 
2002/03.g. 819 449 210 160 
2003/04.g. 861 478 192 191 
2004/05.g. 839 498 202 198 
2005/06.g. 893 496 253 145 
2006/07.g.  1007 559 253 195 
2007/08.g. 1217 774 203 240 

 
 

4. attēls 

Studentu sadalījums pa studiju formām 2006./07. 

studiju gadā

Pilna laika 

studijas dienā
63%

Nepilna laika 

studijas 

neklātienē
20%

Pilna laika 

studijas vakarā
17%

 
 

Studiju programma tiek mērķtiecīgi reklamēta, ar to tika iepazīstināti gan Latvijas skolu 
audzēkņi un skolotāji (fakultātes vadības un Skolu valdes tikšanās, lekcijas skolēniem un 
skolotājiem, publikācijas un publicitātes pasākumi masu saziņas līdzekļos, gan profesionāļi. STF ir 
regulāra starptautiskās tūrisma izstādes BALTTOUR dalībniece. 2007./8.studiju gadā atbilstoši 
Biznesa augstskolas Turība stratēģijai īpaša nozīme tika pievērsta ārvalstu studentu piesaistīšanas 
aktivitātēm, kuru ietvaros STF prodekāne D.Vinklere un Tūrisma un viesmīlības katedras vadītāja 
M.Rozīte kopā BAT starptautiskās sadarbības nodaļas darbiniekiem  piedalījās starptautiskajās  
izglītības izstādēs Ķīnā un Mongolijā.  
 
 

 
3. Studiju rezultāti 

 
2008. gada pavasarī notika 10. absolventu izlaidums, Latvijas tūrisma un viesmīlības 

industriju papildināja  87 speciālisti (skat. 5.att.) 
 

 
 
 



 80

5. attēls 

Absolventu skaits
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Diplomandu sekmes valsts pārbaudījumā lielā mērā parāda studiju gala rezultātu – diplomandu 
teorētisko sagatavotību profesijā un spēju analītiski  un radoši domāt. Valsts pārbaudījumu komisijā tika 
iekļauti potenciālo darba devēju pārstāvji un citu augstskolu mācībspēki, tādejādi panākot lielāku vērtējumu 
objektivitāti. 

No 99 ceturtā studiju gada studentiem, kas gatavojās aizstāvēt diplomdarbu (apstiprināja 
diplomdarbu tēmas), darbus izstrādāja un iesniedza aizstāvēšanai 87 diplomandu (“atbirums” 4. studiju gadā 
- 13 %), kas ir vairāk kā iepriekšējā studiju gadā (“atbirums” 4. studiju gadā - 3 %). 

  Diplomdarbu vērtējums parādīts 6.attēlā. Kopumā diplomdarbos prevalē atzīmes “7” (labi) un “5” 
(viduvēji).  

 
6. attēls 

Diplomdarbu vērtējumu sadalījums

"10"(izcili)

1% "9"(teicami)

1%"4"(gandrīz 

viduvēji)

8%
"5"(viduvēji)

30%

"6"(gandrīz labi)

15%

"8"(ļoti labi)

16%

"7"(labi)

29%

 
 
VEK vienu darbu novērtēja kā izcilu, vienu kā “teicamu”,  16 % diplomandu saņēma novērtējumu  

“ļoti labi”, vērtējumu „labi” un “gandrīz labi” saņēma apm. 43% diplomandu. Salīdzinot ar ECTS normālo 
sadalījumu, diplomandi saņēmuši mazāk vērtējumus “1”- “4”, kā arī “8” un vairāk, kas nozīmē būtisku 
vidējā līmeņa diplomdarbu novērtējumu pārsvaru virs ECTS normālā sadalījuma, gan arī kopējā novērtējumu 
kontekstā.  
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7. attēls 
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 Neskatoties uz dažu darbu augstiem vērtējumiem, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, diplomdarbu 
vidējais novērtējums  ir nedaudz zemāks  (sk. 8.att.), kas daļēji izskaidrojams ar salīdzinoši stingrākām 
prasībām gan to saturam, gan noformējumam.   
 

8. attēls 

Diplomdarbu vidējā atzīme
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4. Studiju programmas atbilstība darba tirgus prasībām. 
 

Studiju programma nodrošina profesijas standarta prasību izpildi. Sagatavoto speciālistu 
kvalifikācija pamatos atbilst Eiropas valstu analogo studiju programmu absolventu kvalifikācijas 
līmenim un sagatavotie speciālisti var veiksmīgi konkurēt arī Eiropas un pasaules tūrisma darba 
tirgū. Daudzi šīs programmas absolventi sāk savu darba dzīvi ārvalstu tūrisma un viesmīlības 
uzņēmumos, no kuriem augstskola saņem labas atsauksmes par jaunajiem darbiniekiem. Tiek 
uzteiktas absolventu profesionālās iemaņas, svešvalodu zināšanas, datorprogrammu lietošanas 
prasmes. Daudzi prakšu uzņēmumi Latvijā un ārvalstīs aicina bijušos praktikantus pastāvīgā darbā. 

Absolventi iegūtās  zināšanas un praktiskās iemaņas un prasmes vērtē kā pietiekošas, Iegūtā 
izglītība tiek vērtēta kā konkurētspējīga Latvijas un ES darba tirgū, 94% absolventu atzīst, ka iegūtā 
izglītība  ir praktiski pielietojama. 

 
 



 82

 

5. Studiju organizācijas pilnveidošana 
 

Studiju satura un organizācijas pilnveidošanā tika iesaistīti studējošie, absolventi, darba devēji un  
STF Dome, kuras sastāvs tika atjaunots un tajā  iesaistīti darba devēju – tūrisma un viesmīlības uzņēmumu 
vadītāji, profesionālo asociāciju un par tūrismu atbildīgo  valsts institūciju pārstāvji: 

5.1. Armands Muižnieks  - tūrisma eksperts, Latvijas Tūrisma attīstības valsts aģentūras direktora 
padomnieks, 

5.2. Kristīne Zubkāne – Iepirkumu uzraudzības biroja metodoloģisko  izstrāžu daļas vadītāja,  
5.3. Aivars Mackevičs – Eiropas reģionālā tūrisma institūta direktors, 
5.4. Valdis  Vanadziņš  - viesnīcas “Rīga” marketinga nodaļas vadītājs,  
5.5. Edvīns Buka - Latvijas Viesnīcu un restorānu centra direktors. 

Par svarīgu programmas pilnveidošanas iespēju jāatzīst plašā fakultātes starptautiskā sadarbība gan 
iegūstot starptautisku atzinību, atkārtoti saņemot ANO PTO  izglītības kvalitātes novērtējuma – TedQual – 
sertifikātu ar derīgumu līdz pat 2009. gada beigām, gan aktīvi iesaistoties studentu un mācībspēku 
mobilitātes programmā Erasmus/Socrates. 

 2007./2008. studiju gadā aktīvi turpinājās studentu piedalīšanās Erasmus mobilitātes programmā. Uz 
studijām augstskolās Francijā, Turcijā, Dānijā, Spānijā, Kiprā un Somijā devās 13 STFattiecīgās  studiju 
programmas  studenti, bet  7 studenti  no Polijas,  Šveices, Spānijas,  Turcijas  un Francijas  izmantoja 
iespēju vienu  vai divus studiju semestrus mācīties BAT Starptautiskā tūrisma fakultātē. 

Sadarbībā ar ilggadējiem partneriem  STF uzņēma 2 studentu prakšu  grupas  no  Sarbrukenas 
Universitātes ( Vācija) un Smoļenskas Humanitārās universitātes (Krievija), iesaistot to realzācijā arī BAT 
STF studentus. Prakšu organizēšanā  iegūto pieredzi plānots izmantot turpmākā BAT STF  bakalauru un 
maģistru studiju programmu pilnveidošanā.  

2007./2008. studiju gadā turpinājās studentu praktizēšanās ārzemju tūrisma un viesmīlības 
uzņēmumos.102  ( t.sk. 47  pirmā kursa, 28  otrā kursa un 27 trešā kursa beidzēji), STF bakalaura studenti 
vasarā bija ārzemju praksēs, no tiem 43 - ar Erasmus prakses stipendijām. 
     Sadalījums pa ārzemju prakses uzņēmumiem redzams  2.tabulā.  
 

Studentu skaits un sadalījums pa ārzemju prakses uzņēmumiem  
2. tabula 

Valsts Uzņēmums Studentu skaits 
Grieķija:   
 Elounda Bay Krēta 16 
 Aģentūra Gea Travel 2 
 Grand Resort Lagonissi 22 
 Hilton Rhodes Resort 18 
 Rodian Amathus 4 
Itālija:   
 Hilton Portorosa Sicily 20 
Kipra:   
 Amathus Beach Hotel 6 
Vācija:   
 Bayerischer Hof 1 
ASV:   
 The Broadmoor 13 
Kopā  102 
  

2007./2008. studiju gadā  no jauna tika aizsākta sadarbība ar viesnīcu Hilton Portorosa Sicīlijā. 
Prakšu uzņēmumi kopumā ir ļoti apmierināti ar STF studentu teorētiskajām zināšanām, praktiskajām 
iemaņām, attieksmi pret darbu  un valodu zināšanām,  savukārt studenti šajos uzņēmumos gan attīsta 
starpkultūru saskarsmes iemaņas, gan izkopj praktiskās profesionālās iemaņas izvēlētajā studiju  nozarē 
augstas kategorijas  viesmīlības  uzņēmumos.  
 

Pārējie 1.-3. studiju gada studenti izgāja  praksi Latvijas tūrisma un viesmīlības uzņēmumos. Lielāko 
praktikantu skaitu pieņēma  prakses uzņēmumi: 
- SIA “Hotel Grand Palace” 
- SIA “Domina Management” 
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- SIA “Hotel “Rīga”” 
- SIA  viesnīca “Radi un draugi” 
- A/S “Reval hotel Latvija” 
- SIA “Hotel de Rome” 
- SIA “Hotel Kolonna” 
- SIA  “Reval Hotel Rīdzene” 
- SIA  “Islande Hotel” 

 Prakšu lielo nozīmi studiju saturā arvien atzīmē gan studenti, gan darba devēji.  
 
 
 

6. Studiju procesā iesaistītais akadēmiskais personāls 
 

Studiju programmas īstenošanā  2007./2008. studiju gadā bija  iesaistīti 99 docētāji, no tiem 
pamatdarbā strādājošie sastādīja 36%, amatu savietotāji – 64%, no kopējās akadēmiskās slodzes pamatdarbā 
strādājošie docētāji izpilda 68%, savietotāji – 32%.Programmas īstenošanā iesaistīti 6 zinātņu doktori, kas 
sastāda 17% no kopējā pamatdarbā strādājošo docētāju skaita, 11 mācībspēki studē doktorantūrā.  

Akadēmiskā personāla kvalifikācijas augsmi apliecina arī mācībspēku  līdzdalība dažādu projektu 
izstrādē, piedalīšanās zinātniskos forumos, publikācijas, mācību grāmatu un metodisko izstrādņu 
sagatavošana un publicēšana, kā arī piedalīšanās docētāju mobilitātes programmā ERASMUS/SOCRATES.  
2007./2008.studiju gadā vieslekcijas citu valstu augstskolās vadīja: 

lektors Ainārs Brencis – Alkalas universitātē (Spānija) 
lektors Gatis Blunavs –   Normandijas biznesa skolā (Francija)  
profesore  Maija Rozīte –  Aidinas Universitātē (Turcija) 

                lektore A.Van der Steina –  Hāgas/Helijas lietiško zinātņu universitātē ( Somija )  
 Pieredzes apmaiņā uz ārvalstīm devas pasniedzēji                                       
  docente Z.Melbārde – Gronningenas Hanzē universitāte ( Nīderlande) 

profesore  M.Rozīte - Gronningenas Hanzē universitāte  ( Nīderlande) 
lektors C.Gercāns -  studentu prakses uzņēmumos  Krētas salā (Grieķija).  

Savukārt Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadības studiju programmā kā vieslektori viesojās 
Taina Pallonen -  Hāgas- Helijas lietiško zinātņu  universitāte (Somija),   
Arja Puustinen - Hāgas- Helijas lietiško zinātņu  universitāte (Somija),  

            Aurelio Mauri  -  Milānas IULM universitāte (Itālija),  
Kerstin Heuwinkel  - Sārbrukenas profesionālā universitāte (Vācija). 

   
Docētāju zinātniskā un profesionālā kvalifikācija tika pilnveidota dažādos kursos, semināros,  

pieredzes apmaiņas pasākumos atbilstoši individuālajiem plāniem. 7 pasniedzēji apmeklēja angļu valodas 
kursus gatavojoties studiju kursu vadīšanai grupām angļu valodā.  

 
2007./2008.studiju gadā nozīmīgākās publikācijas: 

Publicētās monogrāfijas un mācību grāmatas  
 

4. A.v.d.Steina, A.Brencis, Z.Melbārde, M.Rozīte u.c. Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošā 
vārdnīca. LR Ekonomikas ministrija. ISBN 978-9984-9370-8-3 460 lpp. 

5. E.Gavriļenko. Sanitārija un higiēna pārtikas aprites uzņēmumos. 
            ( sagatavota un nodota izdevniecībā Biznesa augstskola Turība)  

 
Zinātnisko publikāciju saraksts  
 

1. A.Sala Jelgavas konference (2007) The motivation of academic staff in Latvian higher education 
institutions//Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Starptautiska Zinātniskā konference'' Jaunas 
dimensijas sabiedrības, Rakstu krājums 

2. M.Rozīte, A.Klepers. Spatial Structures in Tourism in Latvia, their Creation and Identification. 31st 
International Geographical Congress. Tunis 2008. Apstracts. 252-253 pp. 

3. D.Rone. "Praktiskais Latvietis": Testamenti un neatraidāmie mantinieki. - "Praktiskais Latvietis" - 
2007.08.27. 

4. D.Rone. Kā rakstīt juridiskus dokumentus? - "Praktiskais Latvietis". - 2007.08.20. 
5. D.Rone. Administratīvais arests. – „Praktiskais Latvietis”. – Nr. 21 (554) 2007 
6. D.Rone. Uzturlīdzekļi no ārvalstnieka. – „Praktiskais Latvietis”. – Nr. 20 (553) 2007. 
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7. D.Rone. Kā piedzīt parādu. – „Praktiskais Latvietis”. – Nr. 18 (551) 2007 
8. D.Rone. Šķīrējtiesas. – „Praktiskais Latvietis”. – Nr. 17 (550) 2007. 
9. Škuškovnika D., Tiltiņa I. Skolas sociālās vides novērtējums un trauksme 10. un 12. klašu 

skolēniem. (Iesniegts publicēšanai Liepājas Pedagoģijas akadēmijas 1. starptautiskās zinātniskās 
konferences “Psiholoģijas aktualitātes mūsdienu izglītībā” (2007) rakstu krājumā) 

10. L. Zīlīte. Starptautiskā konference SOCIONICS IN THE EDUCATION OF MANAGERS. 
“Management Horizons: visions and challenges”. Kauņa, Lietuva. 27./28.09.07. Raksts konferences 
rakstu krājumā. 485. – 501. lpp. 

11. L.Zīlīte. Starptautiskā zinātniskā konference. TŪRISMA STUDENTU SOCIOTIPI UN TO 
MĀCĪBU REZULTĀTU ANALĪZE. LU 66.konference. Rīga, 04.02.2008. Izglītības vadības 
sekcija. Referāts. Raksts nodots publicēšanai 

12. L.Zīlīte. STUDENTU IZZIŅAS VAJADZĪBU SOCIONISKAIS IZVĒRTĒJUMS MĀCĪBU 
PROCESA DIFERENCĒŠANAI. Daugavpils Universitātes 50. starptautiskā zinātniskā konference. 
15. - 17. 05. 2008. Referāts. Raksts nodots publicēšanai. 

13. L.Zīlīte. AKADĒMISKĀ PERSONĀLA UN STUDENTU SOCIOTIPU SALĪDZINĀJUMS. BAT 
IX starptautiskā zinātniskā konference Darba tirgus sociālie un ekonomiskie izaicinājumi. 30.05. 
2008. Referāts. Raksts conferences rakstu krājumā. 

14. LZīlīte. Office Manager ( Izdevējs SIA “ Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta 
akadēmija”)”Personāla formālā novērtēšana” Nr. 32. 22. – 25. lpp. 

15. LZīlīte. Office Manager ( Izdevējs SIA “ Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta 
akadēmija”)„Personāla novērtēšanas saruna” Nr.33. 22. – 25. lpp. 

16. LZīlīte. Office Manager ( Izdevējs SIA “ Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta 
akadēmija”)„Kā izprast savu vadītāju” Nr. 36. 20. – 23. lpp. 

17. LZīlīte. Office Manager ( Izdevējs SIA “ Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta 
akadēmija”)„Kā izprast savu vadītāju”(turpinājums) Nr. 37. 20. – 23. lpp. 

18. LZīlīte. Office Manager ( Izdevējs SIA “ Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta 
akadēmija”)„Kādi ir mani lēmumi? (socionika vadītājam)” Nr. 38. 32. – 37. lpp. 

19. LZīlīte. Office Manager ( Izdevējs SIA “ Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta 
akadēmija”)„Sociālās tehnoloģijas par cilvēku rīcības stimuliem” Nr. 39. 32. – 35. lpp. 

20. LZīlīte. Office Manager ( Izdevējs SIA “ Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta 
akadēmija”)„Izproti sevi un savu kolēģi – sociotipu raksturojumi” Nr. 40. 32. – 35. lpp. 

21. LZīlīte. Office Manager ( Izdevējs SIA “ Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija”) 
“Ar ko rēķināties, ja strādājat ar Napoleonu? Sociotipu lietišķo īpašību raksturojums.”06; 32. – 39. 

lpp. 

22. LZīlīte. Office Manager ( Izdevējs SIA “ Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija”) 
“Amata prasību profils un socionika”. 07/08. 70. – 72. lpp. 

 
Mācībspēki piedalījās zinātniskās un akadēmiskās konferencēs ar referātiem. Kā nozīmīgākās 
konferences un publikācijas konferenču rakstu krājumos jāmin :  

7. A.Sala, I.Kalve.(2007) Topošo speciālistu profesionālās kompetences 2007./2008.gadā jāmin:.Rozīte 
piedalījusies 2 konferencēs (1 no tām  starptautiska), A.v.d.Steina 1 konferencē, A.Sala 2 
starptautiskās konferencēs,  A.Brencis 1 konferencē. Par pētījumu jomu publicēti raksti veidošanās 
augstskolas studijās. // Jauni tūrisma produkti reģionu attīstībai, VIII starptautiskā zinātniskā 
konference, Biznesa augstskola Turība, Rīga 

8. A.Brencis, J.Ozols, M.Lūka, O.Onževs (2007) Informācijas tehnoloģijas Tūrisma un viesmīlības 
specialitātes mācību procesā. // Jauni tūrisma produkti reģionu attīstībai, VIII starptautiskā zinātniskā 
konference, Biznesa augstskola Turība, Rīga 

9. Rozīte M. (2007). Tūrisma plānošanas prakse Latvijā. // Latvijas Universitātes 65.zinātniskā 
konference. Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne. Referātu tēzes. LU Akadēmiskais apgāds. 90 -
91.lpp. 

10. Tourism Education in Latvia – New Possibilities and Problems. // Critical Issues in Leisure and 
Tourism Education. Current Trends and Developments in Pedagogy and Research Buckinghamshire 
Chilterns University College. 195-206 pp. 

11. Мелбарде, З.Я., И.И. Виксне. 2007. “Мониторинг качества образования и качества обучения 
студентов в Латвии.” Якiсть вищоï освiти: iнтерактивнi методи спiльоï навчальноï 

дiятельостi викладачiв i студентiв. Полтаваю РВЦ ПУСКУ, с. 206-207. 
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12. Studiju programmas attīstība 
 

2007./2008. studiju gada stratēģiskie uzdevumi pamatā ir izpildīti.  
Programmas “stiprās puses ” 

1. studiju programma ir atpazīstama un kļuvusi vēl  populārāka, jo 1.studiju gadā imatrikulēto 
studentu skaits pieaug 

2. programma ir starptautiski atzīta (ANO PTO) , vēršas plašumā fakultātes starptautiskā 
sadarbība  

3. absolventu vērtējums iegūtajām zināšanām un prasmēm visumā pozitīvs 
4. absolventu zināšanas un prasmes pietiekami augstu novērtē darba devēji Latvijā un ārvalstīs 
5. programma tiek nemitīgi aktualizēta atbilstīgi tūrisma un viesmīlības nozares mainīgajām 

prasībām 
6. iespēja padziļināti specializēties kādā no piedāvātajām 5 specializācijām padara programmu 

“pievilcīgāku” 
7. pietiekami plašs mācībspēku sagatavotais mācību un metodiskais materiāls, kas atvieglo 

studijas programmā studējošiem, īpaši nepilna laika neklātienes studentiem 
Programmas “vājās puses” 

1) programmu īstenojošās profilējošās katedras  mācībspēku nepietiekamā zinātniskā 
kvalifikācija, jo katedrā ir tikai viens zinātņu doktors, 

2) nepietiekama studentu iesaiste zinātniski pētnieciskā darbībā un mācībspēku zinātniskajās 
izstrādnēs, 

3) pieaugošais studentu skaits un ierobežotā profilējošās katedras kapacitāte, organizējot 
studiju procesu liek ievērot plūsmu principu, ierobežo iespējas veikt daudzus praktiskos darbus 
ēdināšanas servisa kabinetā vai  mācību virtuvē, 

4) nepietiekams  angļu valodā studējošo skaits, neliela ārvalstu studentu piesaiste programmai, 
5) salīdzinoši zemais atalgojums, ko saņem jaunie speciālisti pabeidzot studijas (tas gan ir 

tūrisma un viesmīlības industrijas vājums), var ilgtermiņā  mazināt reflektantu interesi par 
specialitāti, 

6) pieaugošā  konkurence attiecīgajā tūrisma un viesmīlības izglītības sektorā. 
 Programmas attīstības plāns 2008./2009.studiju gadam: 

1. turpināt programmas pilnveidošanu atbilstoši darba tirgus prasībām ; 
2. stabilizēt Latvijas uzņemto studentu arī nelabvēlīgajos no demogrāfiskā viedokļa apstākļos ; 
3. palielināt ārvalstu  studentu  skaitu aktīvi reklamējot studiju programmu starptautiski, tai 

skaitā ārvalstu  sadarbības partneru augstskolās studentu mobilitātes veicināšanai; 
4. turpināt piesaistīt  pasniedzējus un veicināt strādājošo macībspēku kvalifikācijas celšanu 

īpaši darbam studiju programmas angļu valodas grupās; aktivizēt programmas īstenošanā 
iesaistīto mācībspēku zinātniski pētniecisko darbību, piedaloties valsts un starptautiska 
mēroga pētnieciskajos projektos un forumos, sagatavojot zinātniskas publikācijas; 

5. veicināt studentu iesaisti pētnieciskajā darbā un līdzdalību  valsts mēroga (LR Ekonomikas 
ministrijas, Latvijas bankas u.c.) studentu zinātnisko darbu konkursos; 

6. sekmēt mācībspēku aktīvu iesaisti tūrisma un viesmīlības nozares profesionālajās 
organizācijās, forumos, konkursos, tādejādi apzinot jaunās attīstības tendences nozarē, kas 
ļaus nemitīgi aktualizēt un pilnveidot studiju programmu atbilstoši izmaiņām nozarē un 
darba tirgū.  
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8. pielikums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 

programmas “Tūrisma un viesmīlības nozares 
uzņēmumu vadība” pašnovērtējuma ziņojums 

2008./2009. studiju gads 
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SIA “Biznesa augstskola Turība”  
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1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi 
 

Profesionālā bakalaura  studiju programma Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu 

vadība (turpmāk tekstā – studiju programma) akreditēta  uz 6 gadiem, līdz 2010.gada 31.decembrim 
( akreditācijas  komisijas lēmums Nr. 816, 08.12.2004). 

Studiju programmas mērķis ir augsti kvalificētu tūrisma un viesmīlības nozares speciālistu 
sagatavošana atbilstoši starptautiskā darba tirgus prasībām.  
Plānotie rezultāti - : 

- augsti kvalificēti, radoši tūrisma speciālisti, kuri spēj nodibināt un vadīt savu komercuzņēmumu 
tūrisma un viesmīlības nozarē, atbilst tūrisma un viesmīlības uzņēmumu un iestāžu vadītāja 
kvalifikācijai un ir konkurētspējīgi ES darba tirgū; 

 
       

2. Studiju programmas organizācija 
 

2.1. Izmaiņas programmas struktūrā 2008./2009.studiju gadā 
 

  2008./2009.studiju gadā programmas saturs un struktūra  būtiski nav mainīta. Nelielas  izmaiņas 
saistītas ar  jauna studiju kurss Civilā aizsardzība ieviešanu atbilstoši LR normatīvajiem aktiem, kādēļ 
samazināts KP apjoms studiju kursā Tūrisma ģeogrāfija un Saskarsmes psiholoģija  no 3 KP uz 2 KP. 
Minēto izmaiņu rezultātā  programma  nezaudē atbilstību  “Noteikumos par otrā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības valsts standartu (MK Noteikumi Nr.481, 2001.) profesionālā bakalaura programmai 

izvirzītajiem prasībām un nodrošinātu  profesijas “Uzņēmumu un iestāžu vadītājs” (apstiprināts ar LR IZM 
2002.gada 16. maija rīkojumu Nr.283) standartā formulēto  profesionālo kompetenču ieguvi.  

 
2.2. Programmas atbilstība augstskolas, fakultātes mērķiem un uzdevumiem 
  

Programmas mērķi pilnīgi atbilst Biznesa augstskolas Turība (turpmāk tekstā – BAT) vīzijai: “Vadošais 
biznesa izglītības centrs Baltijā”. BAT tiek realizētas trīs augstākās izglītības ciklu – 1.līmeņa, bakalaura un 
maģistratūras Tūrisma un viesmīlības programmas, kas koncentrē lielāko studentu skaitu šajā nozarē Latvijā. 
Bakalaura programmas akreditācija ANO Pasaules tūrisma organizācijā, uzkrātā mācību pieredze un 
starptautiskā darbība ir veicinājusi BAT Starptautiskās tūrisma fakultātes ( turpmāk tekstā – STF)  un tās 
tūrisma programmu atzīšanu un novērtēšanu Baltijā un Eiropā. 

Studiju programmas mērķi un plānotie rezultāti (skat.1.punktu) izriet no BAT misijas “dot iespēju 
iegūt biznesa orientētu izglītību savu mērķu sasniegšanai”.  
Studiju programmas mērķi ir saskaņoti un atbilst arī BAT darbības uzdevumiem un STF izstrādātajai 
stratēģijai. Tajā kā galvenie mērķi ir izvirzīti: 

• studiju programmu starptautisks novērtējums; 
• visu līmeņu profesionālās augstākās izglītības programmu tūrisma un viesmīlības jomā realizācija 

latviešu, bet maģistra un bakalaura programmu arī angļu valodā; 
• studiju kursu pilnveide atbilstoši mainīgajiem komercdarbības vides apstākļiem; 
• sadarbības pilnveide ar ārvalstu augstskolām dubultdiplomu un kopdiplomu programmās; 
• docētāju kvalifikācijas paaugstināšanas veicināšana un iesaiste lietišķajos un fundamentālajos 

pētījumos; 
• aktualizēts studiju metodiskais nodrošinājums (Skat. STF stratēģiju). 

 
2.3. Programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība 

 
Programmas iekšējo kvalitāti nodrošina gan BAT  kvalitātes politika, gan procesu organizācija un 

normatīvie dokumenti. Studiju programmas un studiju plāni  kā katru gadu tika izskatīti un apstiprināti STF 
domes sēdēs, bet studiju kursu un prakšu programmas – Tūrisma un viesmīlības katedras sēdēs.  

Divreiz studiju gadā, pēc studiju kursa noslēguma pārbaudījuma, studenti vērtē realizēto studiju 
kursu un docētāja darbu. Reizi gadā studenti vērtē studiju procesu un ar to saistītos jautājumus augstskolā. 
Studentu atsauksmes par studiju kursiem tiek analizētas Tūrisma un viesmīlības katedras sēdēs, bet par 
augstskolu un programmām kopumā – rektorāta sēdē.  
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       Docētāju kvalifikācijas paaugstināšanu īsteno pēc katedrās izstrādātajiem un apstiprinātajiem 
plāniem, piemēram, “Tūrisma un viesmīlības katedras zinātniski pētnieciskā darba plāns un kvalifikācijas 
celšana 2008./2009.studiju gadam”.  

Pamatdarbā strādājošie docētāji studiju gada sākumā izstrādā savu Individuālo darba plānu, par kura 
izpildi atskaitās 2 reizes gadā – semestra beigās. 

  
 

3. Studiju programmā iekļautie lekciju kursi, praktiskās nodarbības, 
semināri un citi studiju pasākumi 

 
Programmas apjoms ir 160 kredītpunktu, tajā ietverts 31 studiju kurss. Profesionālās praktiskās 

iemaņas studenti iegūs praksē, kas  notiek pēc 1., 2. un 3. studiju gada Latvijas un ārvalstu tūrisma un 
viesmīlības uzņēmumos (26 KP). Studijas beidzas ar valsts pārbaudījumu (12 KP).  
Programmu veido: 

- obligātie vispārizglītojošie studiju kursi (A daļa) (144KP)  
- izvēles kursi (B daļa)  (10KP) 
- brīvās izvēles kursi (C daļa ) (6KP) 

Prakses tiek organizētas sadarbībā ar Latvijas Viesnīcu un restorānu asociāciju, Latvijas Tūrisma 
aģentu asociāciju ALTA, Latvijas Tūrisma gidu asociāciju, lielākajiem Latvijas viesmīlības un tūrisma 
uzņēmumiem,  ASV, Francijas, Šveices, Vācijas, Grieķijas, Kipras  u.c. ārvalstu viesmīlības uzņēmumiem. 
Studenti par praksi slēdz individuālus trīspusējus līgumus ar augstskolu un prakses uzņēmumu/iestādi.  

Pēc programmas sekmīgas apguves tiek piešķirta piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija 
uzņēmumu un iestāžu vadītājs un profesionālā bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā. 

Studiju organizācijas pilnveidošanas mērķiem studiju programma ir  strukturēta pēc moduļu principa 
(sk.1att.) Katrs programmas modulis aptver 40 KP un var tikt piedāvāts kā atsevišķi apgūstams viena 
akadēmiskā gada laikā. Moduļa apguvi var apliecināt ar atbilstošu dokumentu (sertifikātu). Šādi modulēta 
studiju programma ir ērti izmantojama arī studentu starptautiskās mobilitātes mērķiem. 
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1. attēls 
                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programmas ietvaros studentiem bija iespējas apgūt kādu no 5 specializācijām: 

           • Ceļojumu konsultants un organizators 
           • Viesnīcas administrators 
           • Restorāna pārvaldnieks 
           • Tūrisma gids 
           • Brīvā laika organizators un vadītājs  
 

Lai nodrošinātu praktisko iemaņu un spēju attīstību un nostiprināšanu, katrā studiju kursa 
programmā ir iestrādāta norma, ka vismaz 1/3 daļa nodarbību ir praktiskās nodarbības. Atbilstoši katram 
studiju kursam, šajās praktiskajās nodarbībās studenti veic dažādus praktiskus uzdevumus, pētījumus, analizē 
un izvērtē tūrisma stratēģijas un programmas, mārketinga plānus, izstrādā attīstības projektus utt. Studiju 
kursos Ēdināšanas  organizācija un  serviss un  Bāra darba organizācija  un nacionālo virtuvju īpatnības 
praktiskās nodarbības notiek BAT praktisko darbu laboratorijā. Atsevišķos studiju kursos (piemēram, 
Viesnīcu dienestu darba organizācija) tiek organizētas nodarbības ārpus auditorijas – Tūrisma un viesmīlības 
uzņēmumos, starptautiskajā tūrisma izstādē “Balttour” u.c.   

 
       Zinātniski pētnieciskais darbs tiek veikts, izstrādājot referātus, studiju un diplomdarbus. 
Veiksmīgākie diplomdarbi  tiek rekomendēti publicēšanai.  
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4. Vērtēšanas sistēma 
 
4.1. Vērtēšanas metodes  

 
Izstrādājot katra studiju kursa vērtēšanas sistēmu studiju programmā, tā tiek balstīta uz šādiem 

pamatprincipiem: 
- sistemātisks, vienmērīgs studentu darbs nodarbībās un patstāvīgajās studijās semestra laikā; 
- studentu iegūto sasniegumu summēšana; 
- pārbaudes obligātums; 
- vērtēšanas atklātība un skaidrība, atgriezeniskās saiknes nodrošināšana; 
- vērtēšanas formu dažādība; 
- docētāju radošums un akadēmiskā brīvība; 
- pārbaudījumu prasību un to rezultātu pieejamība. 
Studiju programmas studentu zināšanas un prasmes tiek vērtētas  10 baļļu sistēmā kārtējos 

pārbaudījumos, studiju kursu noslēguma pārbaudījumos (eksāmenos vai ieskaitēs), prakšu un studiju  darbu 
aizstāvēšanā pie komisijas, kā arī diplomdarba  aizstāvēšana pie komisijas, kuru veido gan  Tūrisma un 
viesmīlības nozares praktiķi, gan BAT docētāji. Pārbaudījumu mērķis ir noteikt iegūto zināšanu un prasmju 
atbilstību izglītības un profesiju standartā noteiktajam līmenim, kā arī novērtēt studiju kursa programmā 
paredzētās kompetences un attieksmes. Eksāmeni pārsvarā tiek kārtoti rakstiskā formā. Tas ir nokārtots, ja 
students iegūst vērtējumu, kas nav zemāks par 4 (gandrīz viduvēji) ballēm.  

Lai nodrošinātu studentu informētību par studiju kursu kārtējiem pārbaudījumiem, noslēguma 
pārbaudījumu nosacījumiem un prasībām, par prakses programmām un prakses atskaites aizstāvēšanas 
prasībām, tās tiek publicētas augstskolas iekšējā datortīklā BATIS. Ar kārtējo un noslēguma pārbaudījuma 
nosacījumiem un prasībām studenti tiek iepazīstināti pirmajā nodarbībā. Atbilstoši studiju kursa kredītpunktu 
apjomam, tiek definēti kārtējie pārbaudījumi un to apjoms (2 KP studiju kursiem 2 kārtējie pārbaudījumi, 
4KP kursam-4). Atsevišķos studiju kursos, kuros tiek izstrādāti grupu darbi, gala vērtējumā docētāji iekļauj 
arī studentu pašnovērtējumu un grupas biedru vērtējumu (piemēram, Tūrisma ģeogrāfija, Ievads tūrismā 

u.c.) . 
Diplomu par bakalaura  grāda iegūšanu saņem students, kurš ir apguvis programmu un nokārtojis valsts 

pārbaudījumu, iegūstot tajā vērtējumu ne mazāku par 4 (gandrīz viduvēji). Valsts pārbaudījumu pieņem 
valsts pārbaudījuma komisija 5 cilvēku sastāvā, kuras priekšsēdētājs ir atbilstošas kvalifikācijas speciālists 
no citas augstskolas vai atbilstošas profesijas pārstāvis. Komisijas sastāvā vismaz puse ir nozares 
profesionālo organizāciju vai darba devēju pārstāvji (skat. Valsts pārbaudījuma nolikumu). 

Studentu sekmju analīze tiek veikta vismaz reizi studiju gadā, pašnovērtējuma ziņojuma 
sagatavošanas laikā. Ja kādā no studiju kursiem ir liels pie noslēguma pārbaudījuma nepielaisto studentu 
skaits, vai liels pārbaudījumu nenokārtojošo studentu skaits, tad sekmju analīze tiek veikta biežāk – pēc 
sesijas. To veic programmas direktors kopā ar attiecīgo katedru un docētāju.  
 
4.2. Studentu sekmju analīze 

 
2009. gada pavasarī notika 11. absolventu izlaidums, Latvijas tūrisma un viesmīlības 

industriju papildināja  179 (iepriekšējā studiju gadā - 87) speciālistu, to skaits  sasniedzis  
maksimumu  visā programmas realizācijas laikā (skat. 2.att.). 
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2. attēls 
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Diplomandu sekmes valsts pārbaudījumā lielā mērā parāda studiju gala rezultātu – diplomandu 
teorētisko sagatavotību profesijā un spēju analītiski  un radoši domāt. Valsts pārbaudījumu komisijā tika 
iekļauti potenciālo darba devēju pārstāvji un citu augstskolu docētāji, tādejādi panākot lielāku vērtējumu 
objektivitāti. 

2008./2009. studiju gadā no 189 ceturtā studiju gada studentiem, kas gatavojās aizstāvēt 
diplomdarbu (apstiprināja diplomdarbu tēmas), darbus izstrādāja un iesniedza aizstāvēšanai 179 diplomandu. 
Tādējādi  4.studiju gadā neabsolvējošo studentu skaits ir 5.3 %, kas ir ievērojami samazinājies salīdzinājumā 
ar iepriekšējo studiju gadu, kad šis rādītājs bija  13%, kas lielā mērā izskaidrojams ar docētāju mērķtiecīgu 
individualizētu pieeju diplomdarbu  izstrādes procesā.. 

Diplomdarbu vērtējuma sadalījums, kā arī salīdzinājums ar iepriekšējo studiju gadu un savstarpēji pa 
studiju formām parādīts 3. attēlā un 1. un 2. tabulās.  
 

3. attēls 

Diplomdarba vērtējuma sadalījums 

"3" (vāji)

1%

"10" (izcili)

1%
"4" (gandrīz 

viduvēji)

4%

"9" (teicami)

3%

"8" (ļoti labi)

15%

"7" (labi)

27%

"5" (viduvēji)

18%

"6" (gandrīz 

labi)

31%

 
                                                                                                  
 

Diplomdarbu vērtējuma salīdzinājums ar iepriekšējo studiju gadu 
                                                                                                                           1.tabula  

Vērtējums  2007./08.   2007./08. 2008./09. 2008./09. 
  Skaits  % Skaits % 
“3” - - 1 1 % 
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“4”  8% 8 4% 
“5”  30% 32 18% 
“6”  15% 57 31% 
“7”  29% 49 27 % 
“8”  16% 26 15% 
“9” 1 1% 5 3% 
“10” 1 1% 1 1 % 

     Kopā:                                  87                                                     179 
 
Diplomdarbu vērtējuma sadalījums pa grupām  

                                2.tabula  
 Vērtējums Skaits Skaits Skaits  Skaits Kopā 
 STD STV STS SA  

“3” 1 0 0 0 1 
“4” 1 5 1 1 8 
“5” 14 14 3 1 32 
“6” 34 16 6 1 57 
“7” 26 10 8 5 49 
“8” 14 8 2 2 26 
“9” 2 2 0 1 5 
“10” 0 1 0 0 1 

Kopā : 92 56 20 11 179 

Vid. atzīme 6.45 6.21 6.35 6.81 6.39 

 
Valsts eksāmenu komisija  vienu darbu novērtēja kā izcilu,  piecus  kā  “teicamu”,  15 % diplomandu 

saņēma novērtējumu  “ļoti labi”, vērtējumu „labi” un “gandrīz labi” saņēma attiecīgi 27 un 31 % 
diplomandu. Salīdzinoši ar iepriekšējo  studiju gadu ir samazinājies  atzīmju 4 un 5  procents. Par pozitīvu 
tendenci uzskatāms teicamu atzīmju procentuālais pieaugums. Salīdzinot diplomdarbu atzīmes pa studiju 
formām, visaugstākais vidējais vērtējums ir angļu grupas studentiem, bet zemākais – vakara nodaļas 
studentiem.   

Salīdzinot ar ECTS normālo sadalījumu, diplomandi saņēmuši mazāk vērtējumus E un A līmeņos, 
bet ievērojami  vairāk C līmenī ,  kas nozīmē būtisku vidējā līmeņa diplomdarbu novērtējumu pārsvaru virs 
ECTS normālā sadalījuma, gan arī kopējā novērtējumu kontekstā. 
 

4. attēls 

Diplomdarbu vērtējuma salīdzinājums ar ECTS 
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5. attēls 

Diplomdarbu vidējā atzīme
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Kopumā salīdzinot ar iepriekšējo gadu, diplomdarbu vidējais novērtējums  ir nedaudz augstāks 
(sk.5.att.),  neskatoties uz arvien  stingrākām prasībām gan to saturam, gan noformējumam. Pozitīvās 
tendences izskaidrojamas  ar individualizētāku  un attiecīgajai ekonomiskai situācijai aktuālu  diplomdarbu 
tēmu izvēli, kas  daudzos gadījumos paaugstināja studentu interesi un  motivāciju.   
 
 

5. Studiju programmas praktiskā īstenošana 
 
5.1. Studiju metodes un formas 
 

Programmas realizācija notiek gan radoši izmantojot tradicionālās, gan arī jaunākas pasniegšanas 
metodes: 

1) lekciju un semināru metode pamatā tiek izmantota gandrīz visos studiju 
                   kursos. Semināri ļauj izkopt studentu runas kultūru, attīsta spējas 
                   argumentēti aizstāvēt savu viedokli un māku prezentēt iegūto informāciju. 
                   Lekcijas tiek pasniegtas Powerpointa prezentāciju veidā, to izdrukas un/vai  
                   elektroniskās versijas ir pieejamas studentiem, docētāji prezentācijas katru 
                   gadu atjauno, aktualizē un papildina;  

2)  dialoga un diskusiju metode  tiek pielietota iespēju robežās, ņemot 
                   vērā grupu lielumu dažādos kursos; 

3) profesionālās specializācijas studiju kursu apguvē liels īpatsvars ir praktiskajām 

nodarbībām.  Studiju kursu Informācijas tehnoloģijas, Kvantitatīvās metodes u.c.,  
nodarbības notiek BAT datorklasēs. Vairāku kursu praktiskos uzdevumus studenti 
realizēja Tūrisma gadatirgū-izstādē “Balttour 2009”,  novērtējot dalībnieku un tūrisma 
uzņēmumu prezentācijas materiālus, stendus, aktivitātes, komunikāciju un citu 
mārketinga elementus; 

4) komandas (grupu) darba metodes tiek izkoptas gandrīz visos studiju kursos, piemēram, 
Tūrisma ģeogrāfija, Ievads tūrismā  u.c;. 

5) mācību ekskursiju mērķis ir iepazīstināt studentus ar tūrisma un viesmīlības uzņēmumu 
darba organizāciju, kas tiek pielietotas studiju kursos Viesnīcu  saimniecisko dienestu 

vadība, Viesnīcu uzņemšanas dienestu vadība u.c. Mācību ekskursijas tika organizētas uz 
Latvijas vadošajām;  

6) studiju programmas studentiem pieejamas vieslekcijas. Attiecīgajā studiju gadā Tūrisma 

un viesmīlības nozares uzņēmumu vadības studiju programmas studentiem bija iespējas 
noklausīties vieslektoru Katriina Ristolainen (angļu val), Haaga-Helia universitāte ( 
Somija)  un  Dr.Bulent Acma (Turcija) lekcijas. Tomēr jāatzīmē,  ka studenti kopumā 
nepietiekami izmanto šīs iespējas. 

7)  Programmas studenti 2008./2009. studiju gadā aktīvi izmantoja ERASMUS mobilitātes un 
dubultdiploma programmas iespējas Uz studijām ārvalstu augstskolās devās 21 (13 studenti 
2007./2008 studiju gadā ) STF attiecīgās  studiju programmas  students, bet  ap 20 (7 
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studenti 2007./2008 studiju gadā) no Polijas, Krievijas, Baltkrievijas, Turcijas, Polijas, 
Dienvidkorejas, Ķīnas, ASV un Francijas  izmantoja iespēju vienu  vai divus studiju 
semestrus mācīties BAT Starptautiskā tūrisma fakultātē studiju programmā Tūrisma un 

viesmīlības nozares uzņēmumu vadība. 
 
Šajā studiju gadā pirmo dubultdipolmu (BAT un Francijas  Normandijas biznesa skolas)  saņēma 

studente no Francijas, bet dubultdiplomu programmā  gan Francijā un gan Latvijā studēja pa 3 attiecīgo 
augstskolu pārstāvjiem. 
 
5.2. Studiju prakses 
 

   Nozīmīgu vietu studiju procesā ieņem prakse. 2008./2009. studiju gadā turpinājās studentu 
praktizēšanās ārzemju tūrisma un viesmīlības uzņēmumos. 151 
(salīdzinoši 102 iepriekšējā studiju gadā) ,  t.sk.  90  pirmā kursa studentu,  STF bakalaura studenti vasarā 
bija ārzemju praksēs, no tiem  55 (43 studenti  2007./2008.studiju gadā)  ar ERASMUS prakses stipendijām. 
Sadalījums pa ārzemju prakses uzņēmumiem redzams  3.tabulā.  
 

Studentu skaits un sadalījums pa ārzemju prakses uzņēmumiem  
3. tabula 

Valsts Uzņēmums Studentu skaits 
2008./2009.studiju 
gadā 

Studentu skaits 
2007./2008.studiju 
gadā 

Grieķija:  116 
 

62 

 Elounda Beach 20 - 
 Aģentūra Gea Travel 2 2 
 Grand Resort Lagonissi 58 22 
 Imperial  Rhodes  23  
 Rodian Amathus 3 4 
 Aldemar 10 - 
    
Kipra:  15 6 
 Amathus Limassol Hotel  8 - 
 Amathus Paphos 7 - 
    
Francija:    2 - 
 Les Clos Saint-Front 2 - 
    
Šveice:  1 - 
 Šveices Tūrisma un viesmīlības skola 1 - 
    
Turcija:   2 - 
 Akay Travel Service 2 - 
ASV:  15 13 
 The Broadmoor 15 13 
Kopā  151 102 
  

2008./2009. studiju gadā studenti  vairs nestrādāja  Itālijā un Vācijā, bet no jauna nākušas klāt prakšu 
vietas  Francijā, Šveicē un Turcijā.  Ievērojami pieaudzis to studentu skaits, kuri praktizējas Grieķijā un  kas 
veido 77% no visām ārvalstu prakšu vietām. Lai dažādotu prakšu laikā iegūstamo pieredzi,  turpmāk būtu 
vēlams strādāt pie jaunu sadarbības uzņēmumu piesaistes citās ārvalstīs.  Prakšu uzņēmumi kopumā ir ļoti 
apmierināti ar STF studentu teorētiskajām zināšanām, praktiskajām iemaņām, attieksmi pret darbu  un 
valodu zināšanām,  savukārt studenti šajos uzņēmumos gan attīsta starpkultūru saskarsmes iemaņas, gan 
izkopj praktiskās profesionālās iemaņas izvēlētajā studiju  nozarē augstas kategorijas  viesmīlības  
uzņēmumos.  

Pārējie 1.-3. studiju gada studenti izgāja  praksi Latvijas tūrisma un viesmīlības uzņēmumos. Lielāko 
praktikantu skaitu pieņēma  prakses uzņēmumi: 
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“Hotel Grand Palace”, “Domina Management”, “Hotel “Rīga”, viesnīca “Radi un draugi”, “Reval Hotel 
Latvija”, Hotel de Rome”, “Hotel Kolonna”, “Reval Hotel Rīdzene”, “Islande Hotel”, “Baltic Beach Hotel “, 
viesnīca “Gutenbergs” u.c. ,  kā arī vadošās Latvijas tūrisma aģentūras un tūrisma operatori.  
   

Prakšu lielo nozīmi studiju saturā arvien atzīmē gan studenti, gan darba devēji.  
 
5.3. Akadēmiskā personāla pētniecības darbība un tā ietekme  un studējošo iesaistīšanu  zinātniski 
pētnieciskajos projektos 
 
 Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība noris atbilstoši STF apstiprinātajiem zinātniski 
pētnieciskā darba virzieniem.  Pārskata periodā tika aktualizēts jautājums par studentu iesaistīšanu reālā 
zinātniski pētnieciskā darbā. Docētāji piedāvā studentiem pētniecisko darbu tēmas saistībā ar savu pētījumu 
un  projektu darbu tēmām. Tā piemēram, docētāja A.Sala savā pētījumā “Studentu pētnieciskās kompetences 
attīstība tūrisma studijās “  programmas studentus piesaistījusi gan citu augstskolu studentu anketēšanai, gan 
attiecīgo  STF iegūto kompetenču novērtēšanā, gan konsultējusi  studentus, kas izvēlējušies minētās ievirzes 
diplomdarbu tēmu.  

2008./2009.studiju gadā  programmas vienas grupas studenti docētāju A.van der Steinas un 
A.Doniņas vadībā docējamo  studiju kursu ietvaros tika iesaistīti kopīgā STF pētījumā par taksometru 
pakalpojumiem Rīgā. Studenti piedalījās klientu aptaujas anketas  izveidē un rezultātu apkopošanā, kā arī  
praktiski veica aptauju, bet docētāji  bez projekta kopējās vadības nodrošināja pētījuma  publicitāti. 
Sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domi tika nokomplektēta studentu grupa viesu apmierinātības pētījumam 
Jūrmalā vasaras periodā, kas, diemžēl, netika realizēts finanšu resursu samazinājuma dēļ.   
 
 
 

6. Programmas perspektīvais novērtējums, ņemot vērā Latvijas uzdevumus 
Eiropas Savienības kopējo stratēģiju īstenošanā 

 
Studiju programmas atbilstība darba tirgus prasībām. 

 
Studiju programma nodrošina profesijas standarta prasību izpildi. Sagatavoto speciālistu 

kvalifikācija pamatos atbilst Eiropas valstu analogo studiju programmu absolventu kvalifikācijas 
līmenim un sagatavotie speciālisti var veiksmīgi konkurēt arī Eiropas un pasaules tūrisma darba 
tirgū. Daudzi šīs programmas absolventi sāk savu darba dzīvi ārvalstu tūrisma un viesmīlības 
uzņēmumos, no kuriem augstskola saņem labas atsauksmes par jaunajiem darbiniekiem. Studiju 
gada noslēgumā tika veikta apjomīga darba un prakšu vietu devēju un studentu aptauja par 
programmas atbilstību darba devēju prasībām, kuras rezultāti analizēti turpmākajās sadaļās.  
 
 
 

7. Studējošie 
 

7.1. Studentu skaita dinamika 
 

Studējošo skaits programmā ir nemitīgi pieaudzis un 2008./2009.studiju gadā sasniedza 
maksimālo programmas pastāvēšanas vēsturē  (sk. 6.att.) 
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6. attēls 
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Studentu skaita dinamika

 
 
 
Neskatoties uz to, kas studiju programma ir ieguvusi popularitāti un nostiprinājusies 

Latvijas tūrisma izglītības tirgū, 1.studiju gadā imatrikulēto studentu skaits, salīdzinoši ar 
iepriekšējo studiju gadu, ir samazinājies par apmēram   25% (skat. 7.att.), kas uzskatāmi sāk iezīmēt 
demogrāfiskās situācijas ietekmi.  Veiksmīgi nokomplektēta 1. studiju gada grupa, kas programmu 
apgūst angļu valodā.  
 

7. attēls 

Pirmajā studiju gadā imatrikulētie studenti
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Studenti joprojām vairāk izvēlas pilna laika dienas studiju formu. Dienā studē  53% no 
studējošiem, kas  ir par 10 % mazāk salīdzinoši ar iepriekšējo studiju gadu. Studējošo sadalījums pa 
studiju formām parādīts 1. tabulā un 4.att.  

 
Studentu skaits un sadalījums pa studiju formām 

4.tabula 
tai skaitā Studiju gads Studentu 

kopskaits Dienas Vakara Neklātienes 
1998/1999. 391 256 22 121 
1999/2000. 441 318 22 101 
2000/2001. 551 368 79 104 
2001/2002. 697 395 183 101 
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2002/2003. 819 449 210 160 
2003/2004. 861 478 192 191 
2004/2005. 839 498 202 198 
2005/2006. 893 496 253 145 
2006/2007.  1007 559 253 195 
2007/2008. 1217 774 203 240 
2008/2009. 1272 673 319 280 

 
 

8. attēls 
 

Studentu sadalījums pa studiju formām 2008./09. studiju gadā

Pilna laika studijas 

dienā
63%

Nepilna laika 

studijas neklātienē
20%

Pilna laika studijas 

vakarā
17%

                             
Studiju programma tiek mērķtiecīgi reklamēta ar to iepazīstinot gan  Latvijas skolu 

audzēkņus un skolotājus, gan nozarē strādājošos. STF studenti un docētāji regulāri piedalījušies 
publicitātes pasākumos un materiālu  sagatavošanā  masu saziņas līdzekļos sadarbībā ar BAT 
Attīstības nodaļu. STF ir regulāra starptautiskās tūrisma izstādes BALTTOUR dalībniece. 
2008./2009. studiju gadā atbilstoši BAT stratēģijai turpinājās  ārvalstu studentu piesaistes 
aktivitātes, kuru ietvaros STF docente Z.Melbārde un lektore V.Maļavska  piedalījās 
starptautiskajās  izglītības izstādē Baltkrievijā.  

 
7.2. Studējošo aptaujas un to analīze 
 

Studiju gada laikā veiktas divas studējošo aptaujas. Katra studiju kursa nobeigumā studenti 
novērtē attiecīgo studiju kursu  un docētāju darbu.  Studenti mēdz atzīmēt atsevišķu  radniecīgu 
kursu pārklāšanos (Ievads tūrismā/Tūrisma ģeogrāfija/Starptautiskais viesnīcu bizness, 
Mikroekonomika/Komercdarbība tūrismā/ Marketings u.c. Tomēr, analizējot  šīs norādes,  jāsecina, 
ka nereti studenti par pārklāšanos uzskata studiju kursu savstarpējās saiknes nodrošināšanu, bez 
kuras nevar apgūt izpratni par tūrisma nozares darbību kopumā. Kā citi ierosinājumi vairākkārt 
minēts, ka būtu vēlams palielināt kontaktstundu skaitu attiecīgajam priekšmetam (Ievads tūrismā, 
Starptautiskais viesnīcu bizness, Komercdarbība tūrismā, Nodokļi ,Makroekonomika, 

Grāmatvedība u.c.) vakara un neklātienes nodaļās, būtu nepieciešama jaunākā FIDELIO versija 
studiju kursā Viesnīcu vadības un vietu rezervēšanas sistēmas. Kopumā visu docētāju, par kuriem 
sistēmā ir ievadīti aptaujas anketu dati, vērtējums ir pozitīvs gan vidējā vērtējumā ziņā 5 ballu 
sistēmā visos gadījumos pārsniedzot 4, gan piezīmēs minēto atsauksmju ziņā.  Tomēr jāatzīmē, ka 
studentiem šo aptaujas anketu aizpildīšana ir brīvprātīga un ne visi  izmanto iespēju izvērtēt studiju 
kursa realizāciju un attiecīgos docētājus.  

Studiju gada noslēgumā  STF veica  plašu studentu aptauju par  viņu pašnovērtējumu savu 
zināšanu, prasmju un attieksmju jomā atbilstoši darba tirgus prasībām balstoties uz prakses laikā 
gūto pieredzi.  
Pavisam saņemtas aizpildītas 192 darba devēju un 262 studentu anketas.  
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Studentu vērtējumā kā vairāk darbā nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes minētas 
izpratne par tūrisma nozares darbību, saskarsmes psiholoģija, personāla menedžments, tūrisma 
uzņēmuma komercdarbība. Par mazāk nozīmīgiem studenti uzskatīja zināšanas ekonomikā,  
uzņēmuma finanšu vadībā un grāmatvedībā. 
Vērtējot savas esošās zināšanas,  studenti pirmajās trīs vietās ierindo šādas jomas:  izpratni par 
tūrisma nozares darbību, saskarsmes psiholoģiju, Latvijas un pasaules tūrisma ģeogrāfiju, bet 
viszemāk savas zināšanas vērtē  ekonomikā, uzņēmuma finanšu vadībā un grāmatvedībā, kā arī 
viesnīcu  vadības un rezervēšanas  sistēmās. 

Vērtējot kopumā, gan studenti, gan darba devēji augstu vērtējuši fakultātē iegūtās zināšanas 
un prasmes, tomēr iezīmējas jomas, kurās, pēc studentu domām, būtu pilnveidojama   studiju 
programma – krievu valodas prasmes, prasmes strādāt ar dažādām datorizētām rezervēšanas 
sistēmām, stratēģiska  pieeja uzņēmuma darbībai un trešās svešvalodas prasmes.    
 
7.3. Absolventu aptaujas un to analīze 
 
 Lai gūtu pārskatu par absolventu karjeru un  programmas  novērtējumu pēc studiju programmas 
absolvēšanas tiek veiktas izlases veida aptaujas. 
      Pēdējās aptaujas rezultāti apliecināja, ka no aptaujātajiem 2007. gada absolventiem 81% (2006.g.–
75%) strādā privātos uzņēmumos,  13 % valsts un pašvaldību (2006.g.–19%) un 6%(2006.g.–6%)  ir savu 
uzņēmumu  īpašnieki.  Aptaujas rezultāti liecina, ka lielākā daļa strādā tūrisma un viesmīlības nozarē vai ar 
to saistītās jomās (44% aptaujāto), kas ir mazāk kā iepriekšējā gadā (53). Lielākā daļa aptaujāto absolventu ( 
81%) ieguvusi darbu jau studiju laikā, tādējādi nesastopoties ar darba meklējumu problēmām. 

Novērtējot iegūtās zināšanas un prasmes,  absolventi kopumā tās atzīst par pietiekamām, zemāks 
vērtējums ir zināšanām  finanšu vadībā un grāmatvedībā.   
 Liela daļa absolventu neformālās sarunās izteikuši vēlmi un gatavību arī turpmāk sadarboties ar 
augstskolu konkretizējot sadarbības formas.  
 
7.4. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
   

Tāpat kā visiem BAT studentiem arī šīs  skaitliski lielākas studiju programmas,  studentiem tiek dota 
iespēja nepārtraukti piedalīties studiju procesa pilnveidošanā. 2 studentu pašpārvaldes deleģētie  programmas 
studenti ir STF Domes locekļi  (M.Puga, T.Siromjatņikova). Studenti divas reizes gadā, pēc katra studiju 
kursa noslēguma pārbaudījuma, aizpilda studiju kursa novērtējuma anketas, lai novērtētu studiju kursa 
realizēšanas kvalitāti, pasniedzēja pasniegšanas stilu un kvalitāti. Studenti aktīvi iesaistās Studentu 
pašpārvaldes darbā, kas pārstāv viņu intereses fakultātes Senātā, Starptautiskās tūrisma fakultātes Domē un 
Satversmes sapulcē. 

Studiju gada nogalē veiktā studentu aptauja par viņu zināšanu  un prasmju novērtējumu prakses tūrisma 
un viesmīlības uzņēmumu kontekstā ļaus izdarīt secinājumus par studiju procesa uzlabošanu. 

Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā ļauj novērtēt katra studiju kursa realizācijas kvalitāti. 
Rezultātu analīze ļauj atklāt nepilnības kursa saturā vai pasniegšanas metodēs. 2008./2009. studiju gada 
studentu aptaujas ļauj secināt, ka visumā studiju kursu saturs un to realizācijas līmenis ir pietiekami labs, 
studentiem nav būtisku pretenziju ne pret nodarbību tematiku, ne pasniegšanas vai zināšanu pārbaudes 
formām.  

 
 

8. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 
 
8.1. Akadēmiskā personāla skaits un tā komplektēšana 
 

Akadēmisko personālu BAT ievēl augstskolas Senāts, atbilstoši Augstskolu likumam un 
Akadēmiskā personāla vēlēšanu nolikumam. Pirms vēlēšanām augstskola publiski izsludina konkursu. 
Senāta sēdes akadēmiskā personāla vēlēšanās ir aizklātas, vēlēšanu gaitu un rezultātus protokolē. Pēc 
ievēlēšanas Biznesa augstskola Turība ar akadēmisko personālu slēdz darba līgumus.  

Studiju programmas īstenošanā 2008./2009. studiju gadā bija  realizācijā iesaistīts  71 docētājs, no 
tiem pamatdarbā strādājošie sastādīja 65%, amatu savietotāji – 35. Salīdzinot ar iepriekšējo studiju gadu  
samazinājies programmas realizācijā iesaistīto docētāju skaits, ievērojami pieaudzis (2007./2008.studiju 
gadā-36 %) pamatdarbā strādājošo docētāju īpatsvars. Programmas īstenošanā iesaistīti 12 zinātņu doktori, 
kas sastāda 17 % no kopējā pamatdarbā strādājošo docētāju skaita, 18 mācībspēki studē doktorantūrā, kas ir 
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ievērojami vairāk kā iepriekšējā studiju gadā (11) un apliecina BAT mērķtiecīgu darbu akadēmiskā personāla 
kvalifikācijas paaugstināšanā.  

Akadēmiskā personāla atlase un ievēlēšana  notiek atbilstoši Augstskolu likumam  un BAT 
Akadēmiskā personāla vēlēšanu nolikumam.  

 
8.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācija 

  
Akadēmiskā personāla kvalifikācijas augsmi apliecina arī docētāju  līdzdalība dažādu projektu 

izstrādē, piedalīšanās zinātniskos forumos, publikācijas, mācību grāmatu un metodisko izstrādņu 
sagatavošana un publicēšana, kā arī piedalīšanās docētāju mobilitātes programmā ERASMUS/SOCRATES.  

STF docētāji sadarbībā ar BAT prorektoru zinātniskajā darbā aktīvi strādājuši pie starptautisku 
projektu sagatavošanas, no kuriem atbalstu guvuši : 
1. BAT kā vadošais partneris : 

ES Leonardo da Vinci Inovāciju pārneses projekts “Transfered AURORA Products- New Oportunities 
for Rural Tourism””,/AURORA/. Projekta Nr. LLP-LdV-TOI-2009-LV-004. 

2. BAT kā partneris:  
2.1. ES Leonardo da Vinci inovāciju pārneses projek „Kulturelle und wirtschaftliche Aspekte des 
Incoming-Tourismus in den neuen EU-Ländern“; /Tourneu/; (Slovākija, Igaunija, Latvija). Projekta Nr.  
2008-1-SK1-LEO05-00228 
2.2. ES NordPlus projektā “Online blended learning English (A2/B1) module for 
adults “In Charge of My World”,  (Lietuva, Latvija Igaunija). Projekta Nr. AD- 
2009_1-17650. 
2.3. ES Transversal projektā “Materials for Innovative Russian Learning”. 
Projekts Mūžizglītības apakšprogrammā “Multilateral Projects. Key Acticity 
2” ,(Latvija 3 partneri, Bulgārija 2 partneri, Itālija, Slovākija, Spānija, 
Igaunija, Lietuva). Projekta Nr. 504952-LLP-1-2009-1-LV-KA2-KA2MP. 
2.4. ES Transversal projektā „Mehrsprachige interkulturelle Geschäftskommunikation für Europa”. 
Projekta Mūžizglītības apakšprogrammā “Multilateral Projects. Key Acticity 2” (Vācija, Lietuva, 
Slovēnija, Slovākija, Igaunija, Latvija, Čehija, Ungārija, Rumānija). 
2.5. ES Grundtvig partnerības projekts "Adults Learning Languages and Intercultural Awareness", 
/ALL-IN/,(Rumānija, Latvija, Vācija, Polija, Turcija). Projekta Nr. 2008-1-RO-GRU06-001134. 

 
Minēto projektu realizācija tiks turpināta nākamajā studiju gadā. 

Docētāju zinātniskā un profesionālā kvalifikācija tika pilnveidota dažādos kursos, semināros,  
pieredzes apmaiņas pasākumos atbilstoši individuālajiem plāniem. STF sadarbībā ar La Fondation pour la 
Formation   Hôtelière (Šveice), Manchester Metropolitan University (Lielbritānija) un Latvijas Tūrisma 
izglītības asociāciju organizēja  zinātniski metodisko semināru   tūrisma izglītotājiem un  tūrisma un viesmīlības 
sektora uzņēmumu  vadītājiem par tūrisma izglītības aktualitātēm “Tūrisma izglītības programmu attīstība  
Boloņas deklarācijas kontekstā”. Semināru vadīja Mančesteras universitātes profesori G.Stone un  E.M. 
Inesone, Biznesa augstskolas Turība un Latvijas universitātes vadošie tūrisma nozares mācībspēki asoc.profesore  
I.Lūka, doc. Z.Melbārde, doc. J.Brencis u.c., bet kā dalībnieki piedalījās daudzi docētāji. 

Studiju programmas realizācijā iesaistīto docētāju zinātnisko un metodisko darbību  raksturojošie 
rādītāji 2008./2009.studiju gadā: 
 
Publicētās monogrāfijas un mācību grāmatas  
 
Blūzma V. Monogrāfija, “Nevardarbīgā pretošanās: Latvijas neatkarības atgūšanas ceļš 1945-1991”, Rīga: 
LZA, 2008, 639.lpp.(kopā ar līdzautoriem T.Jundzi, J.Riekstiņu, H.Strodu, Dž. Šarpu).  
E.Gavriļenko E. Sanitārija un higiēna pārtikas aprites uzņēmumos. 
Lūka I. “Profesionālās angļu valodas kompetences veidošanās augstskolā”. Rīga: SIA “Biznesa augstskola 
Turība”, 2008, 176 lpp. 
Rone D.  Līdzautore grāmatai ‘’Eiropas Savienības tiesību piemērošana’’ Rokasgrāmata praktizējošiem 
juristiem. Otrais papildinātais izdevums //Tiesu namu aģentūra, 2008. 
             
  Zinātnisko publikāciju saraksts 
  

Lūka I.  “Students and the educator’s co-operation as a means of development of students’ ESP 
competence”. Raksts starptautiskajā ECER konferencē Gēteborgas Universitātē, Zviedrijā, 2008. gada 10.-
12. septembrī. Publicēts starptautiskajā zinātnisko darbu datu bāzē Education-line 
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<http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/172916.htm> (2008. gada 18. jūlijs). [Cambridge BEI index 
datu bāze]. 

 Luka, I. An Evaluation Research for Supporting of Students’ ESP Competence in 
 the Studies of a Higher Educational Establishment. // Qualitative Psychology Nexus: 

 Vol. 6 Qualitative Psychology in the Changing Academic Context. (ed. Maslo, I., Kiegelmann, M., 
Huber, G.L.). Germany, Tübingen: Zentrum für Qualitative Psychologie e.V., 2008, pp. 167-187. ISBN 
978-3-9812701-1-2. [Thomson DB]. 

Luka, I. Hockley, A. (2009) Developing more effective language training for adults in Europe. // 
ATEE Spring University 2009 journal “Changing Education in a Changing Society”. Klaipeda University. 
pp.142-150. ISSN 1822-2196.  

Poikāne-Daumke A. "The Meaning and the Importance of Southern Tradition in Rudolph Fisher's 
Short Stories" ASV zinātnes žurnālā, Ņujorkā, 2009. 
Luka, I. (2009) English for Special Purposes: Components, Criteria, Levels and Development Model.// 
Conference proceedings of International Conference “Towards a Better Language Education”, 29-30 June 
2009, Vilnius. ISBN 978-9955-880-52-3. 
Komarovska, A. “Latvijas tūrisma tēla attīstības potenciāls mūsdienu informācijas sabiedrībā” 
10.starptautiskās zinātniski praktiskās konferences “Komunikācijas vadība informācijas sabiedrībā” Rakstu 
krājums. Rīga: SIA “Biznesa augstskola Turība”, 2009. ISBN 978-9984-828-36-7. 
Luka, I. ESP Competence – an Integral Component of Tourism Students’ Professional Competence. // 
Conference Proceedings of International Scientific Conference Applied linguistics for specialized discourse, 
Latvijas Universitāte, 2009. ISBN 978-9984-39-789-4. 
Ābola, I. “Implementing a Multidisciplinary Approach in Language Studies at Tertiary Level” starptautiskās 
zinātniskās konferences “Applied Linguistics for Specialised Discourse” Conference Proceedings, Latvijas 
Universitāte, 2009. ISBN 978-9984-39-789-4. 
Ate, I., Liepiņa, K. Kognitīvo karšu izmantošanas iespējas studiju procesa 
intensificēšanai. //Starptautiskās zinātniskās konferences “Sabiedrība, integrācija, 
 izglītība” rakstu krājums. Rēzekne: Rēzeknes augstskola, 2009, 13.-23. lpp. ISBN 

 978-9984-44-018-7. 
 Lūka, I., Smilga, S., Kļaviņa, L. Die Bildung der Fachkompetenz der Studenten der 
 Fachrichtung Tourismus in den Fremdsprachenstudien. The proceedings of the  

 international scientific conference Foreign Languages – Lifelong Challenge. 

 Technical University of Košice, Slovakia. June 26-28, 2008. ISBN 978-80-553-0063- 
 4; EAN 9788055300634. 
Rozīte M.  Rozite M., Klepers A. Spatial Structures in Tourism in Latvia, their Creation and Identification”. 
IDU Congress. Abstracts. Tunis. 2008.252-253 pp. 
Brencis A. Brencis.A., Ozols.J.Grinhofa E. Viesnīcu vadības informācijas sistēmas Latvijā: tendences un 
attīstība. Zinātnisko rakstu krājums “Innovation Technologies. News. ICD grupa, Rīga, 2009, 56-74.lpp., 
ISSN 1691-4937 
Gavriļenko E.. “Mācību līdzekļu izmantošana zināšanu  un prasmju veidošanai studiju kursā Ēdināšanas 

organizācija un serviss” starptautiskajā zinātniskās konferences  “Sabiedrība, integrācija, izgļītība”, rakstu 
krājums. Rēzekne: Rēzeknes augstskola, 2009, 13.-23. lpp. ISBN 978-9984-44-018-7. 
Sala A. Creativity as an Integral Part Competence of Higher Education Teachers // Radoša personība VI. 
Starptautiski recenzēts zinātnisko rakstu krājums.-Rīga, Latvija, 2008.- 133.-138.lpp (ISBN 978-9984-450-
41-4) 
Sala A. Akadēmiskā personāla darba motivācija kā studiju procesu ietekmējošs faktors // Teorija praksei 
mūsdienu sabiedrības izglītībā. IV. Starptautiskās zinātniskās konferences zinātnisko rakstu krājums.- Rīga, 
Latvija, 2008. – 303.-308.lpp. (ISBN 978-9984-9903-7-8) 
Sala A. Studentu pētnieciskās kompetences struktūra.// SABIEDRĪBA, INTEGRĀCIJA, IZGLĪTĪBA 
Rēzeknes Augstskola, Pedagoģijas fakultāte Starptautiska zinātniskā konference. Rīga, Latvija, 2009.- 192.- 
198.lpp. (ISBN 978-9984-44-018-7) 
Rone D. ‘’Darba tiesisko strīdu risināšana ar mediācijas metodēm’’//Konferences  Referātu Krājums (CD ). 
D.Rone. Raksti plašai, nejuridiskai auditorijai par tiesību zinātni - žurnāls "Mans Mazais", "Praktiskais 
Latvietis". 
Rone D. Darba tiesisko strīdu risināšana ar mediācijas metodēm. - „Bilance”. - Nr. 13 (193), 01.07.2008 
 
Ziņojumi starptautiskās konferencēs/simpozijos/semināros: 

 
Ineta Lūka. 2009. gada 29.-30.jūnijā referāts “English for Special Purposes: Components, Criteria, Levels 
and Development Model” starptautiskā konferencē “Towards a Better Language Education”, Viļņā, Lietuvā. 

http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/172916.htm
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Ineta Lūka. 2009. gada 16.-19.jūnijā referāts “Lifelong Learning Strategies of Latvia: Analysis and 
Suggestions for Eliminating the Barriers to Continuing Education and Training with regard to citizens' 
motivation and barriers against continuing education and training " ASEM HUB LLL Research Network 4 
“National strategies of lifelong learning” starptautiskā zinātniskā sanāksmē Rīgā, Latvijas Universitātē.  
Inita Ābola. Ziņojums “Implementing a Multidisciplinary Approach in Language Studies at Tertiary Level” 
starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Applied Linguistics for Specialised Discourse”, LU Moderno 
Valodu fakultāte, LR Ārlietu Ministrija, 2009. gada 22.-23.maijā. 
Ineta Lūka. Ziņojums “ESP Competence – an Integral Component of Tourism Students’ Professional 
Competence” starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Applied linguistics for specialized discourse”, LU 
Moderno Valodu fakultāte, LR Ārlietu Ministrija, 2009. gada 22.-23.maijā. 
Ineta Lūka. Ziņojums “Developing more effective language training for adults in Europe” (līdzautors Andy 
Hockley, Romania) starptautiskajā konferencē ATEE Spring University “Teacher of the 21st Century: 
Changing Education in a Changing Society” Lietuva, Klaipēdas Universitāte, 2009. gada 7.-9.maijā. 
Viola Ēvele. Ziņojums “Vadības prasmju veidošanās iespējas augstskolā” 12. starptautiskajā zinātniskajā 
konferencē “Sabiedrība un kultūra: Citādība un mazākuma intereses”. Liepājas Universitāte, 2009. gada 23.-
24.aprīlī. 
Marija Antāne. Ziņojums “Projektunterricht im Bereich Landeskunde” Daugavpils Universitātes 50. 
starptautiskajā konferencē. 2009. gada 15.-18.aprīlī. 
Inese Ate. (raksts kopā ar Kristīni Liepiņu). Ziņojums “Kognitīvo karšu izmantošanas iespējas studiju 
procesa intensificēšanai” starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Sabiedrība, integrācija, izglītība”. 
Rēzeknē, Rēzeknes Augstskolā, 2009.gada 27.-28.februārī. 
Ineta Lūka. Latvijas pārstāvis diskusijā par Latvijas mūžizglītības politiku un iespējām kopīgu starptautisku 
projektu realizēšanā mūžizglītības jomā starp Āzijas un Eiropas valstīm ASEM Education and Research Hub 
for Lifelong Learning 4.starptautiskajā zinātniskajā tīklā “National strategies of Lifelong Learning with 
regard to citizens' motivation and barriers against continuing education and training”, Pekinā, Pekinas 
Universitātē, 2008. gada 23.-25.novembrī. 
Ineta Lūka. Ziņojums “Students and the educator’s co-operation as a means of development of students’ 
ESP competence” starptautiskajā ECER konferencē Gēteborgas Universitātē, Zviedrijā, 2008. gada 10.-12. 
septembrī. 
Maija Rozīte.– 31 International Geographical Congress – “Spatial Structure in Tourism in Latvia, their 

Creation and Identification” , Tunisija , 2008 
Maija Rozīte. Ziņojums  “Tourism Development, Pitfalls and Future Opportunities in Riga – the City of 

Inspiration”  Extraordinary Conference of the League of Historical Cities of the World. Tourism 
Management of World Heritage Monuments and Cities. Lugo , Spānija , 2008 
Maija Rozīte . –  Ziņojums “Perspectives of Seaside Tourism: Challenges for Science and Business”. 
Klaipēdas universitātes starptautiskā konferencē Seaside Tourism 2009 Klaipēda (Lietuva). 
Maija Rozīte. Ziņojums  Rozite M., Klepers A., van der Steina A.”Development of Jūrmala Resort in the 

Territory of Ķemeri National Park – a Test Case for Integrated Sustainable Development”. Klaipēdas 
universitātes starptautiskā konferencē Seaside Tourism 2009  2009. gada   
Maija Rozīte. Ziņojums “Mobilitātes pētījumi tūrismā”.  LU ĢZZF zinātniskajā seminārā “Mobilitātes 
pētījumi ģeogrāfijā, 2008.g. 
Maija Rozīte.  Ziņojums Rozīte M., Klepers A., “Noteicošie faktori tūrisma uzņēmumu vietas izvēlē 

Latvijā.” LU 67. konferencē, Ekonomikas un vadības fakultātē un ĢZZF,  2009.g.  

Ainārs Brencis.  Ziņojums Brencis. A., Ozols J., Viesnīcu vadības informācijas sistēmas: situācija Latvijā, 

analīze un kopsakarības. Biznesa augstskolas “Turība” inātniskā konferencē “Komunikācijas vadība 
informācijas sabiedrībā, Rīgā,   2009.gada  28.05.maijā  

Agita Doniņa. Ziņojums  Assessment of economic impact of tourism in municipalities of Latvia. Current 

situation Latvijas Universitātes  starptautiskajā konferencē "Current Issues in management of Business and 
Society Development - 2009" , Rīgā,  2009.gada 7. maijā. 

Elza Gavriļenko. Ziņojums “Mācību līdzekļu izmantošana zināšanu  un prasmju veidošanai studiju kursā 
Ēdināšanas organizācija un serviss”  Rēzeknes augstskolas starptautiskajā zinātniskajā konferencē  
“Šabiedrība, integrācija, izgļītība”, Rēzekne, 2009.gada 28.februārī. 
Agrita Sala. Creativity as an Integral Part Competence of Higher Education Teachers Referāts 

Kreativitātes zinātniskā institūta Starptautiskā zinātniskā konferencē.- Rīga, Latvija, 07.-08.11.2008. 
Agrita Sala.  Ziņojums “Studentu pētnieciskās kompetences attīstība studiju darbos augstskolā „ 
Kreatoloģija kā kreativitātes kompleksā izpēte” Referāts XIII Starptautiskā zinātniskā konferencē, RPIVA, 
Rīga, Latvija, 7. – 8.11.2008.  
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Agrita Sala. Pedagogical conditions for the development of student research competences in tourism 

studies.// Rēzeknes Augstskolas Pedagoģijas fakultātes organizētā Starptautiskā zinātniskā konference 
„SABIEDRĪBA, INTEGRĀCIJA, IZGLĪTĪBA” 27.-28.02.2009.  
Agrita Sala. Ziņojums “Studentu pētnieciskās kompetences attīstība tūrisma studijās.” Daugavpils 
Universitātes Ilgtspējīgas izglītības institūta starptautiskā zinātniskā konferencē 05.-08.05.2009. 
Daina Vinklere. Ziņojums Latvijas universitātes  67. zinātniskajā konferencē  "Tūrisma un rekreācijas 
attīstības pētījumi  Latvijas piekrastes reģionos"  Rīgā,  2009.gada 04.februārī.  
Daina Vinklere. Stenda ziņojums "Diversity and types of coastal zone in Latvia" Klaipēdas universitātes 
starptautiskā konferencē Seaside Tourism 2009 ,  Klaipēda, Lietuva,  2009.gada 7.maijā. 
Daina Vinklere.  Ziņojums " Coastal Zone Management in Latvia: Changes and Challenges for tourism 
Development after 1991"  Līdsas Metropolitēna universitātes starptautiskā konferencē Resorting to the 

Coast: Tourism, heritage and Cultures of the Seaside , Blekpūla, Lielbritānija, 2009.gada 26.jūnijā  
Dana Rone . ES tiesības Zinātniskā konference Spānijā un Polijā 07. 08.03.2008, 28., 29.06.2008 
Dana Rone. Darba tiesisko strīdu risināšana ar mediācijas metodēm Biznesa augstskola Turība  IX 
Starptautiskā zinātniskā konferencē ‘’Darba tirgus sociālie un ekonomiskie izaicinājumi” 2008.gada 
30.maijs. 

` 
Darbs zinātnisko izdevumu redkolēģijās : 

 
Ineta Lūka. Starptautiskās zinātniskās konferences ECER 2009 “The European Conference on Educational 
Research” 11.zinātniskā tīkla “Educational Effectiveness and Quality Assurance” konferencē iesniegto 
rakstu recenzents.  
Ineta Lūka. Darbs starptautiskā zinātniskā žurnāla “Qualitative Psychology Nexus: Vol. 6 Qualitative 
Psychology in the Changing Academic Context”. (red. Maslo, I., Kiegelmann, M., Huber, G.L.).Vācija, 
Tībingena: Zentrum für Qualitative Psychologie e.V., 2008, 258 lpp. Rakstu rediģēšana. 
Sundars Vaidesvarans. Darbs starptautiskā zinātniskā žurnāla “Qualitative Psychology Nexus: Vol. 6 
Qualitative Psychology in the Changing Academic Context”. (red. Maslo, I., Kiegelmann, M., Huber, 
G.L.).Vācija, Tībingena: Zentrum für Qualitative Psychologie e.V., 2008, 258 lpp. Rakstu krājuma angļu 
valodas literārais redaktors. 
Sundars Vaidesvarans. Inetas Lūkas monogrāfijas “Profesionālās angļu valodas kompetences veidošanās 
augstskolā” angļu valodas teksta literārais redaktors. Rīga: SIA “Biznesa augstskola Turība”, 2008, 176 lpp. 
Maija Rozīte.  Klaipēdas universitātes starptautiskās zinātniskās konferences "Seaside Tourism 2009"  
zinātniskās padomes locekle. 
 

 

9. Ārējie sakari 
 

9.1. Sadarbība ar darba devējiem 
 
 Tūrisma un viesmīlības nozares vadības  programma izmanto augstskolas un Starptautiskās tūrisma 
fakultātes nodibinātos sakarus, kā arī izmanto cita veida mijiedarbību ar darba devējiem. STF ir noslēgusi 
sadarbības līgumus ar vadošajām tūrisma institūcijām, uzņēmumiem un profesionālajām asociācijām: 
Latvijas tūrisma aģentu asociāciju ALTA, Latvijas Tūrisma attīstības valsts aģentūru, Rīgas tūrisma 
informācijas un koordinācijas centru. Sadarbības līgumi nodrošināja labāku sadarbību un līdzatbildību 
kopējo pasākumu realizācijā. Ar studentu prakses vietām tiek slēgti trīspusēji līgumi - starp darba devēju, 
studentu un BAT.   Sadarbības  ar darba devējiem atgriezenisko saiti nodrošina prakses vietu vadītāju 
atsauksmes un studentu - praktikantu darba vērtējumi.  

Sadarbību ar darba devējiem veicina līdzdalība profesionālo asociāciju darbā. STF ir ANO Pasaules 
tūrisma organizācijas Izglītības padomes locekle, Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas, Tūrisma 
izglītības profesionālās asociācijas biedrs. 

Studiju satura un organizācijas pilnveidošanā tika iesaistīti studējošie, absolventi, darba devēji un  
STF Dome, kuras sastāvs tika atjaunots  un papildināts,  tajā  iesaistīti darba devēju – tūrisma un viesmīlības 
uzņēmumu vadītāji, profesionālo asociāciju un par tūrismu atbildīgo  valsts institūciju pārstāvji: 

Armands Muižnieks  - tūrisma eksperts, Latvijas Tūrisma attīstības valsts aģentūras direktora 
padomnieks; 
Jānis Jenzis - viesnīcu eksperts, LR kultūras ministra padomnieks; 
Aivars Mackevičs - Eiropas reģionālā tūrisma institūta direktors; 
Valdis  Vanadziņš  - viesnīcas “Baltic Beach Hotel marketinga direktors;  
Edvīns Buka -  SIA “Latvijas Viesnīcu un restorānu centrs” direktors;  
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Daina Vinklere - Latvijas tūrisma informācijas organizāciju asociācijas valdes priekšsēdētāja 
vietniece. 

         Sadarbībā ar tūrisma profesionālajām organizācijām tika uzsākta jauna sadarbības  forma -  tūrisma 
profesionāļu diskusija Biznesa augstskolā Turība, kas iezīmēja galvenās aktualitātes nozarē  un ceļus to 
risināšanai.  
 
 
 
 
9.2. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām Latvijā un ārvalstīs 
            

BAT Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība tiek īstenota un attīstīta, sadarbojoties ar 
līdzīgām programmām Latvijā –Vidzemes augstskolā, Latvijas Lauksaimniecības universitātē, Informācijas 
sistēmu menedžmenta augstskolā, Liepājas universitātē. Sadarbība notiek programmas direktoru un docētāju 
vidu, piedaloties kopējos semināros un konferencēs. 

Sākot ar 2009.gadu, profesionālā bakalaura studiju programmas Tūrisma un viesmīlības nozares 

uzņēmumu vadība studenti var pretendēt uz 10 valsts apmaksātām budžeta vietām. Šāda iespēja tiek dota 
tādēļ, ka  minētā studiju programma saņēmumi ANO Pasaules tūrisma organizācijas  TedQual sertifikātu. 

 Studiju gada laikā noorganizēti 2 semināri tūrisma nozares profesionāļiem un STF docētājiem 
sadarbībā ar La Fondation pour la Formation Hôtelière (Šveice),  Manchester Metropolitan University ( 
Lielbritānija) un Latvijas Tūrisma izglītības  asociāciju: “Sadarbības attīstība starp Tūrisma un viesmīlības 
nozares  izglītības iestādēm un uzņēmumiem”, kā arī  zinātniski - metodiskais seminārs  par  viesmīlības 
kultūras vadības jautājumiem  un tūrisma izglītības aktualitātēm “Tūrisma izglītības  programmu attīstība  
Boloņas deklarācijas kontekstā”. 

2008./2009.studiju gadā vieslekcijas citu valstu augstskolās vadīja: 
Profesore M.Rozīte  Lielbritānijā, Dundee universitātē, 
Profesore M.Rozīte  Slovēnijā, Ļubļanas universitātē, 
Lektors A.Brencis Francijā, Kannu universitātē, 
Lektore A.Doniņa Nīderlandē,  Gronningenas Hanzē universitātē,  
Asociētā profesore Ineta Lūka Kiprā, Americanos koledžā,    
Lektore S. Rēvele Lielbritānijā, Dundee universitātē,  
Asociētā profesore V. Zariņa Spānijā , de Alcala universitātē.  

Pieredzes apmaiņā uz ārvalstīm devās dekāne  A.Donina uz Gronningenas Hanzē universitāti 
(Nīderlande). Viņa arī apmeklēja  studentu prakses uzņēmumus  Kiprā. 

 Vieslektoru apmaiņa ir viena aktīvākajām sadarbības formām ar  partneraugstskolām. Sekmīgi 
turpinās kopš 2005.gada uzsāktā sadarbība ar Normandijas biznesa skolu (Francija)  dubultdiplomu projektā.  
 Pateicoties  jaundibinātajiem kontaktiem ar  Mančesteras Metropolitēna universitātes mācību 
spēkiem E.M.Inesoni un G.J.Stounu,  kopā ar Šveices viesnīcu fondu noorganizēti 2 semināri STF 
docētājiem, citu augstskolu un Latvijas tūrisma nozares pārstāvjiem, daloties pieredzē par studiju programmu 
pilnveidošanu, prakšu organizāciju un īstenošanu. Šo aktivitāšu rezultātā  STF kļuvusi  par  La Fondation 

pour la Formation   Hôtelière  partnerorganizāciju.  
 
 

 
10. Programmas attīstības plāns 

 
10.1. Studiju programmas stipro un vājo pušu analīze 
 
2008./2009. studiju gada stratēģiskie uzdevumi ir izpildīti.  
Programmas “stiprās puses ”: 

1. studiju programma ir atpazīstama un novērtēta, kas ļāvis nostabilizēt programmā uzņemto studentu 
skaitu; 

2. pieaudzis ārvalstu studentu skaits angļu valodā realizējamajā programmā; 
3. programmas ir starptautiskā atzīšana (ANO PTO)  devusi iespēju iegūt valsts budžeta vietas 

attiecīgajā studiju programmā;   
4. aktivizējas fakultātes starptautiskā sadarbība;  
5. iegūto prasmju un zināšanu vērtējums gan no darba devēju, gan studentu viedokļa kā  Latvijā, tā  

ārvalstīs ir pozitīvs; 
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6. pastiprināta uzmanība tika pievērsta noslēguma darbu oriģinālāku,  aktuālajai situācijai nozarē 
atbilstošu  tēmu izvēlei, kas rezultātā paaugstināja studentu ieinteresētību un darbu kvalitāti;   

7. sadarbībā ar darba devējiem programma tiek aktualizēta atbilstīgi tūrisma un viesmīlības nozares 
mainīgajām prasībām; 

8. sadarbība ar ārvalstu augstskolām (Somija, Francija, Vācija, Turcija, Nīderlande, Spānija, 
Lielbritānija), kas sekmē vieslektoru piesaistīšanu, docētāju un studentu mobilitāti, rada iespējas 
kopēju studiju programmu realizēšanai; 

9. iespēja padziļināti specializēties kādā no piedāvātajām  specializācijām padara programmu 
“pievilcīgāku”; 

10. regulāri tika aktualizēts pietiekami plašs docētāju sagatavotais mācību un metodiskais materiāls, kas 
atvieglo studijas programmā studējošiem, īpaši nepilna laika neklātienes studentiem; 

11. pieaudzis doktorantūrā studējošo programmas docētāju skaits.   
 
Programmas “vājās puses”: 

12. programmu īstenojošās profilējošās katedras  docētāju arvien nepietiekamā zinātniskā kvalifikācija, 
jo katedrā ir tikai viens zinātņu doktors; 

13. nepietiekama studentu iesaiste zinātniski pētnieciskā darbībā un mācībspēku zinātniskajās izstrādnēs; 
14. atkārtoti netiek nokomplektēta grupa  “Tūrisma gidu “ specializācijā,   tiek nokomplektētas   tikai 

nelielas grupas atsevišķās studiju formās specializācijās  “Brīvā laika un atpūtas organizators” un 
“Ceļojumu konsultants un organizators”;  

15. ekonomiskās krīzes izraisītās sekas īpaši tūrisma un viesmīlības nozarē  var ilgtermiņā  mazināt 
reflektantu interesi par specialitāti; 

16. pieaugošā  konkurence attiecīgajā tūrisma un viesmīlības izglītības sektorā. 
 
10.2. Studiju programmas attīstības plāns 

  
Studiju programmas turpmākai attīstībai ir izstrādāts attīstības plāns atbilstoši STF stratēģijai, kas ietver 

būtiskākos virzienus, lai programma būtu konkurētspējīga un pieprasīta: 
1.     Studentu skaita palielināšana; 

1.1. kopā ar BAT starptautiskās sadarbības nodaļu pārskatīt programmas popularizēšanas kanālus ar 
mērķi piesaistīt  ārvalstu studentus, 

1.2. risināt  jautājumu par iespēju  piešķirt budžeta vietas un/vai stipendijas arī angļu grupas 
studentiem, 

1.3. sadarboties ar vidusskolām visa mācību gada laikā ar mērķi piesaistīt studentus, 
1.4. aktivizēt  STF publisko tēlu. 

2. Studiju programmas pilnveidošana atbilstībai darba tirgus prasībām; 
2.1. programmas pilnveidošanas un aktualizēšanas procesā turpināt iesaistīt     tūrisma nozares 

praktiķus-darba devējus, 
2.2. programmas pilnveidošanā turpināt iesaistīt absolventus, veicot to aptaujas,  izmantot 

absolventu klubu un tā aktivitātes programmas pilnveidošanai, 
2.3. studiju kursu patstāvīgo darbu uzdevumus, kā arī studiju un diplomdarbu tēmas izvēlēties 

atbilstoši mainīgajai uzņēmējdarbības videi, 
2.4. katru gadu veikt programmas pašnovērtējumu, izvērtējot tās stiprās un vājās puses, izstrādājot 

programmas attīstības plānu. 
3. Studiju programmas mācību metodisko materiālu izstrāde un pilnveidošana; 

3.1.   izstrādāt vienotas prasības patstāvīgo darbu uzdevumiem nepilna laika 
         studijām, 
3.2. aktualizēt metodiskos un izdales materiālus, 
3.3. izvēlēties un izstrādāt metodiku angļu valodā docējamajiem profesionālajiem kursiem. 

4. Pasniedzēju kvalifikācijas paaugstināšana; 
4.1. veicināt pasniedzēju kvalifikācijas paaugstināšanu atbilstoši STF stratēģijai un pasniedzēju 

IDP, 
4.2. veicināt pasniedzēju ikgadējo piedalīšanos vietējās un starptautiskās zinātniskās un 

akadēmiskās konferencēs, kurās prezentētu pētniecības darba rezultātus, 
4.3. īstenot STF  apstiprinātos  pētnieciskā darba virzienus Tūrisma un viesmīlības katedrā, 

iesaistot tajos docētājus un attiecīgu  studiju kursu ietvaros studiju programmas studentus, 
4.4. veicināt docētāju publikācijas par lietišķo un pētniecisko projektu rezultātiem, sekmēt 

mācībspēku aktīvu iesaisti tūrisma un viesmīlības nozares profesionālajās organizācijās, 
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forumos, diskusijās , konkursos, tādejādi apzinot jaunās attīstības tendences nozarē un tās 
izmantojot studiju programmu aktualizēšanā atbilstoši izmaiņām nozarē un darba tirgū. 

5. Mācību procesa pilnveidošana, palielinot studentu patstāvīgā un pētnieciskā darba īpatsvaru studijās; 
5.1.     Studiju programmā nākamajam studiju gadam izdarītas šādas 
          izmaiņas 

5.1.1. atceltas specializācija Tūrisma gids sakarā ar to, ka vairākus gadus studenti to 
neizvēlas,  un Brīvā laika organizators un vadītājs sakarā ar jaunas profesionālās 
bakalaura studiju programmas Lietišķo un rekreatīvo pasākumu vadība realizācijas 
uzsākšanu, 

5.1.2. apvienojot studiju kursus Ievads tūrismā un Starptautiskais viesnīcu bizness  
izveidots jauns studiju kurss Tūrisms un viesmīlība ar 7 KP, 

5.2.      pilnveidojot studiju kursu programmas un nodrošinot to realizāciju, 
  panākt, lai studiju kursa novērtējumā tiktu ietverts studentu patstāvīgā 
  darba vērtējums studiju kursa gala vērtējums būtu kumulatīvs, 

5.3.      stimulēt studentu pētniecisko darbību, iesaistot tos STF un pasniedzēju           veicamajos 
pētījumos, 

5.4.      sveicināt programmas studentu dalību  zinātniskās konferencēs, virzīt           labākos studiju 
un diplomdarbus atbilstošiem konkursiem, veicināt to      publikācijas, 

5.5.      veicināt rakstisku gala pārbaudījumu ieviešanu studiju kursos, kur tas ir      iespējams. 
6. Sadarbības veicināšana ar ārvalstu augstskolām;  

6.1. turpināt īstenot dubultdiploma programmu kopā ar Normandijas biznesa  
                       skolu Francijā, 

6.2. veicināt studentu mobilitāti, iesaistoties ERASMUS studentu mobilitātes programmās,  
6.3. turpināt mācībspēku iesaisti mobilitātes projektos, tādējādi bagātinoties ar ārvalstu (Leonardo/ 

Socrates/ Erasmus programmās) augstskolu pieredzi Nīderlandē, Spānijā, Somijā, Francijā, 
Vācijā, Turcijā, 

6.4. paplašināt starptautisko sadarbību, meklējot jaunas partneraugstskolas studentu apmaiņai, 
dubultdiplomu un kopdiplomu programmā, kā arī  prakšu uzņēmumus.  

 
 
Programmas direktore                                                                             A.Doniņa  
 
* Pašnovērtējuma ziņojums ir izstrādāts kolektīvi, iesaistot Tūrisma un viesmīlības katedras docētājus, 
izmantojot studentu un absolventu anketēšanas datus, pasniedzēju atskaites, studentu sekmju datu bāzi. 
Pašnovērtējuma ziņojuma projekta variants ir apspriests STF izveidotajā darba grupā un STF Domes 
sēdē. 
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9. pielikums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 

programmas “Tūrisma un viesmīlības nozares 
uzņēmumu vadība” pašnovērtējuma ziņojums 

2009./2010. studiju gads 
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APSTIPRINĀTS 

  
Biznesa augstskolas Turība 

Ārkārtas Senāta sēdē 2010.gada 2.septembrī. 
Protokols Nr. 9 

 
 
 
 
 
 
 
 

Profesionālā bakalaura studiju programma 
 
 
 
 

Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu 
vadība 

 

 
 
 

 

Pašnovērtējuma ziņojums 
 
 

2009./2010. studiju gads 
 
 

 
 
 
 

 
Ziņojumu sagatavoja:  Daina Vinklere 

Starptautiskā tūrisma fakultātes prodekāne  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2010
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1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi 
 
Profesionālā bakalaura  studiju programma Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība ( 

turpmāk tekstā – studiju programma) akreditēta  uz 6 gadiem, līdz 2010.gada 31.decembrim ( akreditācijas  
komisijas lēmums Nr. 816, 08.12.2004). 
Studiju programmas mērķis ir augsti kvalificētu tūrisma un viesmīlības nozares speciālistu sagatavošana 
atbilstoši starptautiskā darba tirgus prasībām.  
   
              

2. Studiju programmas organizācija 
 
2.1. Izmaiņas programmas struktūrā 2009./2010.studiju gadā 
 

  2009./2010.studiju gadā studiju programmas saturs un struktūra  būtiski nav mainīta. Studiju 
programmas pilnveides nolūkā tika veiktas šādas nebūtiskas  izmaiņas:  

• atceltas specializācija Tūrisma gids sakarā ar to, ka vairākus gadus studenti to neizvēlas,  un Brīvā 

laika organizators un vadītājs sakarā ar jaunas profesionālās bakalaura studiju programmas Lietišķo 

un rekreatīvo pasākumu vadība realizācijas uzsākšanu, 
• apvienojot studiju kursus Ievads tūrismā un Starptautiskais viesnīcu bizness  izveidots jauns studiju 

kurss Tūrisms un viesmīlība ar 7 KP, 
• apvienojot vairākus ar ēdināšanas organizāciju saistītos studiju  kursus ar 2 KP katru, B daļā tika 

izveidoti kursi Ēdināšanas uzņēmumu ražošanas organizācija ar  4KP  un Ēdināšanas uzņēmumu 

vadība ar 3KP 
• vairākiem studiju kursiem, piemēram, Tūrisma ģeogrāfija, Sakarsmes psiholoģija,  noslēguma 

pārbaudījums mainīts no eksāmena uz ieskaiti.  
 

Minēto izmaiņu rezultātā  studiju programma  nezaudē atbilstību  “Noteikumos par otrā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu (MK Noteikumi Nr.481, 2001.) profesionālā bakalaura 

programmai izvirzītajiem prasībām un nodro, šinātu  profesijas “Uzņēmumu un iestāžu vadītājs” 
(apstiprināts ar LR IZM 2002.gada 16. maija rīkojumu Nr.283) standartā formulēto  profesionālo 
kompetenču ieguvi. 
 
2.2. Programmas atbilstība augstskolas, fakultātes mērķiem un uzdevumiem 
  

Studiju programmas mērķi  atbilst Biznesa augstskolas Turība (turpmāk tekstā – BAT) vīzijai: “Vadošais 
biznesa izglītības centrs Baltijā”. BAT tiek realizētas trīs augstākās izglītības ciklu – 1.līmeņa, bakalaura un 
maģistratūras Tūrisma un viesmīlības programmas, kas koncentrē lielāko studentu skaitu šajā nozarē Latvijā. 
Bakalaura programmas akreditācija ANO Pasaules tūrisma organizācijā, uzkrātā mācību pieredze un 
starptautiskā darbība ir veicinājusi BAT Starptautiskās tūrisma fakultātes ( turpmāk tekstā – STF)  un tās 
tūrisma programmu atzīšanu un novērtēšanu Baltijā un Eiropā. 

Studiju programmas mērķi  (skat.1.punktu) izriet no BAT misijas “dot iespēju iegūt biznesa orientētu 
izglītību savu mērķu sasniegšanai”.  
Studiju programmas mērķi ir saskaņoti un atbilst arī BAT darbības uzdevumiem un studiju gada sākumā STF 
izstrādātajai un apstiprinātajai stratēģijai. Tajā kā galvenie mērķi ir izvirzīti: 

• studiju programmu starptautisks novērtējums; 
• visu līmeņu profesionālās augstākās izglītības programmu tūrisma un viesmīlības jomā realizācija 

latviešu, bet maģistra un bakalaura programmu arī angļu valodā; 
• studiju kursu pilnveide atbilstoši mainīgajiem komercdarbības vides apstākļiem; 
• sadarbības pilnveide ar ārvalstu augstskolām dubultdiplomu un kopdiplomu programmās; 
• docētāju kvalifikācijas paaugstināšanas veicināšana un iesaiste lietišķajos un fundamentālajos 

pētījumos; 
• aktualizēts studiju metodiskais nodrošinājums. 

Studiju gada otrajā pusē studenti un docētāji aktīvi iesaistījās BAT jaunās stratēģijas  izstrādē un 
uzsāka darbu pie tai atbilstošas STF stratēģijas un uzdevumu  izstrādes.  
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2.3. Programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība 
 
Kā viens no Biznesa augstskolas Turība definētajiem un apstiprinātajiem  prioritārajiem mērķiem ir 

augsti kvalitatīva, valstiski un starptautiski atzīta augstākās izglītības pakalpojuma sniegšana, ko līdztekus 
nacionālajai studiju programmu novērtēšanas sistēmai apliecina starptautiskās studiju programmu 
sertifikācijas institūcijas. 

Lai to nodrošinātu, augstskola ir definējusi kvalitātes politiku, studiju programmu izstrādes, 
izvērtēšanas, īstenošanas un kontroles procesus, kā arī to nodrošinošos atbalsta procesus. Tie ir aprakstīti 
procesu aprakstos, instrukcijās, nolikumos, noteikumos un shēmās un ir iekļauti kvalitātes rokasgrāmatā, kas 
ir pieejama gan papīra, gan elektroniskā formātā visiem darbiniekiem un  šaurākā apjomā – arī studentiem.   

Lai uzturētu un attīstītu konkurētspēju, uzņēmums savā darbībā ievēro šādas prioritātes:  
• klients (gan iekšējais, gan ārējais), kas ietver klienta apmierinātības regulāru noteikšanu (studenti, 

kursanti, absolventi, darbinieki, darba devēji); 
• augstvērtīga pakalpojuma  piedāvājums;     
• nepārtraukta procesu pilnveide, lai nodrošinātu procesu efektivitāti, lietderību un elastību, kas ļauj 

iespējami pilnvērtīgi apmierināt klientu vajadzības; 
• teicams izpildījums; 
• profesionālā un personības izaugsme.  

Rūpējoties par  studiju programmas konkurētspēju, atbilstību tirgus, darba devēju un studējošo 
prasībām, katru gadu ne retāk kā  2 reizes gadā tiek sasauktas fakultātes domes sanāksmes, kurās domnieki:  
darba devēju pārstāvji, tūrisma nozares pārstāvji, akadēmiskais personāls, un arī administratīvais personāls 
un studējošie vispusīgi un detalizēti izvērtē studiju programmu - saturu, īstenoto pedagoģisko metodoloģiju, 
akadēmiskā personāla atbilstību, studējošo un darba devēju apmierinātību, zinātnisko darbību u.c. Tāpat tiek 
apzinātas un analizētas industrijas tendences, kā arī citi studiju programmu ietekmējošie faktori. Programmas 
pašanalīzi, novērtējumu un attīstības plānu apkopo pašnovērtējuma ziņojumā, ko apstiprina Senāts. 

Balstoties uz augstskolas definētajiem mērķiem, ir veidots fakultātes plāns, kas ietver uzdevumus, 
atbildīgās personas,  izpildes termiņus un izpildes izvērtēšanas kritērijus. No šā plāna izrietošs uzdevumu 
deleģējums konkrētiem izpildītājiem ir iekļauts personāla ikgadējos  individuālajos plānos, ko reizi ½ gadā 
izvērtē tiešie vadītāji un, ja nepieciešams, savstarpēji vienojas par izmaiņām.  

Programmas īstenojuma kvalitatīvie rādītāji (imatrikulēto skaits, studējošo skaits, absolventu skaits, 
studentu/ darba devēju/absolventu/ darbinieku apmierinātības līmenis, pedagoģiskā snieguma līmenis, 
absolventu profesionālās karjeras parametri: atlīdzība, karjeras izaugsme utt.) tiek mērīti, izmantojot dažādus 
instrumentus, t.sk., iekšējo pārskata sistēmu, dažādu   mērķauditoriju aptaujas u.c. Regulāri tiek veiktas šādas 
aptaujas:  

• Studiju kursa satura un īstenojuma novērtējums, ko sniedz studenti (katra studiju kursa nobeigumā); 
• Visaptveroša studentu aptauja par studiju programmas saturu, tās īstenojumu, plānojumu, 

akadēmisko sniegumu, sasniegumu novērtēšanu, infrastruktūru, apkalpojošā personāla darbību u.c. 
(1x gadā); 

• Darbinieku aptauja (1 x gadā); 
• Absolventu aptauja (1x gadā); 
• Darba devēju aptauja vismaz 1x gadā; 
• Sabiedrības aptauja (ne retāk kā 1x divos gados) 

Iegūtie rezultāti, to dinamika tiek aplūkoti un rūpīgi analizēti gan katedru sēdēs, gan fakultātes domē, gan 
vadības sapulcē un speciālās darba grupās, kur tiek pieņemti lēmumi par veicamajām darbībām, lai 
nodrošinātu pakalpojuma vispārējas kvalitātes un klientu apmierinātības līmeņa paaugstināšanu vai 
saglabāšanu. Aptauju procesu regulē Aptauju procedūra. 

Kvalitātes kontrole tiek īstenota, organizējot uzņēmuma iekšējos kvalitātes vadības sistēmas auditus. 
Šis uzņēmuma stratēģiskās vadības instruments tiek izmantots, lai: 

• izvērtētu līmeni, kādā uzņēmuma struktūrvienību darbība un procesi atbilst uzņēmuma misijai, 
vīzijai un definētajiem mērķiem,  

• lai kontrolētu procesu un struktūrvienību darbību lietderību un efektivitāti.  
Par Iekšējo auditu rezultātiem un veicamajām pilnveides darbībām tiek informēta akadēmiskā un 

administratīvā vadība, rezultāti kalpo par pamatu procesu pilnveidei, korektīvām un preventīvām darbībām. 
Iekšējo auditu sistēmu regulē nolikums par iekšējiem auditiem  SIA “Biznesa augstskola Turība”. Iekšējos 
auditus veic Kvalitātes un procesu vadības daļa sadarbībā ar no darbinieku vidus izvēlētiem, profesionāli 
apmācītiem un kvalificētiem iekšējiem auditoriem.   

Izglītības procesa organizācijas un pedagoģiskā snieguma kvalitātes novērtēšanas un pilnveides, kā 
arī pieredzes apmaiņas nolūkā tiek veiktas nodarbību hospitācijas.  
Hospitācijā nodarbība tiek vērtēta pēc šādiem kritērijiem: 
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• atbilstība izglītības kursa programmai, 
• docētāja darba metodiskā daudzveidība, 
• izmantoto studiju līdzekļu daudzveidība, 
• nodarbības organizācija, 
• saikne ar auditoriju, 
• apmeklētība. 

Novērojumi tiek analizēti un  novērtēti. Ar vērtīgāko un progresīvāko pieredzi tiek iepazīstināti arī 
citi kolēģi.  Nodarbību vērtējums var kalpot par papildus pamatojumu, veicot izmaiņas pasniedzēja darba 
līgumā vai slodzes plānā, vai plānojot kvalifikācijas pilnveidi u.tml. Hospitāciju norisi un rezultātu 
izvērtēšanas procesu regulē Nodarbību hospitācijas procedūra. Hospitācijas tika veiktas pēc studiju gada 
sākumā sastādīta grafika Gan Starptautiskās tūrisma fakultātes administrācija, gan katedras veica docētāju 
hospitācijas pēc studiju gada sākumā sastādīta grafika..  

Studiju programmas kopējā kvalitāte un iekšējās  kvalitātes mehānisma darbība attiecīgajā studiju 
gadā tika izvērtēta ANO Pasaules Tūrisma organizācijas TedQuel pārakreditācijas procesā, kura rezultātā 
studiju programma tika atkārtoti pārakreditēēta. Ņemot vērā auditora ļoti augsto novērtējumu, PTO 
akreditācijas komisija nolēma piešķirt akreditāciju uz 4 gadiem, kas notiek ļoti reti. BAT izveidotā kvalitātes 
sistēma un tās pielietošanas prakse bija par pamatu, lai STF docētāji tiktu uzaicināti piedalīties PTO TedQuel  
akreditāciju procesā. Tā profesore M.Rozīte tika uzaicināta kļūt par starptautisko auditoru, bet A.Doniņa 
piedalīties augstskolu vērtēšanas komisijā.  

Jau sākot ar 2009./2010.studiju gadu  studiju programmas Tūrisma un viesmīlības nozares 

uzņēmumu vadība studenti varēja  pretendēt uz 10 valsts apmaksātām budžeta vietām,  kas apliecina arī 
studiju programmas kvalitātes atzīšanu  valstiskā līmenī.  

Divreiz studiju gadā, pēc studiju kursa noslēguma pārbaudījuma, studenti vērtē īstenoto  studiju kursu un 
docētāja darbu. Šajā studiju gadā pirmo reizi novērtējums tika organizēts elektroniski BAT interneta vidē, 
iegūtie rezultāti izvērtēti administrācijā un darīti zināmi docētājiem. Studentu atsauksmes par studiju kursiem 
tiek analizētas Tūrisma un viesmīlības katedras sēdēs, bet par augstskolu un programmām kopumā- rektorāta 
sēdē. 

Fakultātē  regulāri tiek reģistrētas un analizētas  mutiski saņemtās sūdzības, tiek īstenoti  pasākumi to 
novēršanai.  Pēc studiju gada sākumā sastādīta grafika gan Starptautiskās tūrisma fakultātes administrācija, 
gan katedras veica docētāju hospitācijas, izvērtējot rezultātus un apspriežot katedras sēdēs.  

Lai  iespējami objektīvi izvērtētu docētāju angļu valodas zināšanas, visi  pamatdarbā strādājošie  un 
studiju programmu angļu valodā īstenojošie  docētāji kārtoja speciāli  izstrādātu testu angļu valodā, uzrādot 
atzīstamus rezultātus. 

 
 

3. Studiju programmā iekļautie lekciju kursi, praktiskās nodarbības, semināri 
un citi studiju pasākumi 

 
Programmas apjoms ir 160 kredītpunktu, tajā ietverti 38 studiju kursi. Profesionālās praktiskās 

iemaņas studenti iegūs praksē, kas  notiek pēc 1., 2. un 3. studiju gada Latvijas un ārvalstu tūrisma un 
viesmīlības uzņēmumos (26 KP). Studijas beidzas ar valsts pārbaudījumu (12 KP).  
Programmu veido: 

- obligātie vispārizglītojošie studiju kursi (A daļa) (144KP)  
- izvēles kursi (B daļa)  (10KP) 
- brīvās izvēles kursi (C daļa ) (6KP) 

Prakses tiek organizētas sadarbībā ar Latvijas profesionālajām asociācijām , kā arī Latvijas un  
ārvalstu  tūrisma un viesmīlības uzņēmumiem. Studenti par praksi slēdz individuālus trīspusējus līgumus ar 
augstskolu un prakses uzņēmumu/iestādi.  

Pēc programmas sekmīgas apguves tiek piešķirta piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija 
uzņēmumu un iestāžu vadītājs un profesionālā bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā. 

Studiju  programmas   struktūra  ietver 4 galvenās studiju kursu grupas: tūrisma nozare un tai 
nepieciešamās  pamatprasmes, uzņēmējdarbības organizēšana un vadība, starptautiskais tūrisma bizness, 
nozares plānošana un projektu vadība, zinātniski pētnieciskais darbs.  
 

Programmas ietvaros studentiem bija iespējas apgūt kādu no 4 specializācijām: 
           • Ceļojumu konsultants un organizators 
           • Viesnīcas administrators 
           • Restorāna pārvaldnieks 
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           • Brīvā laika organizators un vadītājs  
Sekmīgi apgūstot visus specializācijas modulim atbilstošos studiju kursus, studenti saņem specializācijas 
sertifikātu. 

Lai nodrošinātu praktisko iemaņu un spēju attīstību un nostiprināšanu, katrā studiju kursa 
programmā ir iestrādāta norma, ka vismaz 1/3 daļa nodarbību ir praktiskās nodarbības. Atbilstoši katram 
studiju kursam, šajās praktiskajās nodarbībās studenti veic dažādus praktiskus uzdevumus, pētījumus, analizē 
un izvērtē tūrisma stratēģijas un programmas, mārketinga plānus, izstrādā attīstības projektus utt. Studiju 
kursos Ēdināšanas  organizācija un  serviss un  Bāra darba organizācija  un nacionālo virtuvju īpatnības 
praktiskās nodarbības notiek BAT praktisko darbu laboratorijā. Atsevišķos studiju kursos (piemēram, 
Viesnīcu dienestu darba organizācija) tiek organizētas nodarbības ārpus auditorijas – Tūrisma un viesmīlības 
uzņēmumos, tūristu piesaistes objektos, starptautiskajā tūrisma izstādē “Balttour 2010” u.c. Studiju kursi, 
kuri tieši saistīti ar datoru izmantošanu (piemēram, Informācijas tehnoloģijas, Kvantitatīvās metodes, 

Tūrisma aģentūras un informācijas sistēmas), notiek datorklasēs.   
       Zinātniski pētnieciskais darbs tiek veikts, izstrādājot referātus, studiju un diplomdarbus, kā arī kopā 
ar docētājiem un piedaloties lietišķajos pētījumos.   
2009./2010. studiju gadā  STF docētāji sadarbībā ar studentiem veica viesu māju kvalitātes pētījumu lauku 
tūrisma sektorā, kura rezultāti  tika prezentēti un publicēti gan starptautiskā konferencē Polijā, kā arī Latvijas 
masu medijos. Sadarbībā ar Kurzemes tūrisma asociāciju tika veikts pētījums par Kurzemes reģiona kā 
tūristu galamērķa atpazīstamību, veicot potenciālo tūristu aptaujas starptautiskajās tūrisma izstādēs Rīgā, 
Tallinā un Viļņā.  

Veiksmīgākie studiju darbi diplomdarbi  tiek rekomendēti publicēšanai, kā arī ieteikti dalībai 
zinātnisko darbu konkursos, piemēram, Ekonomistu apvienības 2010 organizētajā studentu zinātnisko darbu 
konkursā.  
 
 

4. Vērtēšanas sistēma 
 
4.1. Vērtēšanas metodes  

 
Izstrādājot katra studiju kursa vērtēšanas sistēmu studiju programmā, tā tiek balstīta uz šādiem 

pamatprincipiem: 
- sistemātisks, vienmērīgs studentu darbs nodarbībās un patstāvīgajās studijās semestra laikā; 
- studentu iegūto sasniegumu summēšana; 
- pārbaudes obligātums; 
- vērtēšanas atklātība un skaidrība, atgriezeniskās saiknes nodrošināšana; 
- vērtēšanas formu dažādība; 
- docētāju radošums un akadēmiskā brīvība; 
- pārbaudījumu prasību un to rezultātu pieejamība. 
Studiju programmas studentu zināšanas un prasmes tiek vērtētas  10 baļļu sistēmā kārtējos 

pārbaudījumos, studiju kursu noslēguma pārbaudījumos (eksāmenos vai ieskaitēs), prakšu un studiju  darbu 
aizstāvēšanā pie komisijas, kā arī diplomdarba  aizstāvēšana pie komisijas, kuru veido gan  tūrisma un 
viesmīlības nozares praktiķi, gan BAT docētāji. Pārbaudījumu mērķis ir noteikt iegūto zināšanu un prasmju 
atbilstību izglītības un profesiju standartā noteiktajam līmenim, kā arī novērtēt studiju kursa programmā 
paredzētās kompetences un attieksmes. Eksāmeni pārsvarā tiek kārtoti rakstiskā formā. Tas ir nokārtots, ja 
students iegūst vērtējumu, kas nav zemāks par 4 (gandrīz viduvēji) ballēm. Studiju kursa gala vērtējums ir 
kumulatīvs un veidojas no kārtējos pārbaudījumos, patstāvīgajās studijās un noslēguma pārbaudījumā 
iegūtajiem vērtējumiem, kuru proporcija ir noteikta katra studiju kursa programmā.  

Lai nodrošinātu studentu informētību par studiju kursu kārtējiem pārbaudījumiem, noslēguma 
pārbaudījumu nosacījumiem un prasībām, par prakses programmām un prakses atskaites aizstāvēšanas 
prasībām, tās tiek publicētas augstskolas iekšējā datortīklā BATIS. Ar kārtējo un noslēguma pārbaudījuma 
nosacījumiem un prasībām studenti tiek iepazīstināti pirmajā nodarbībā. Atbilstoši studiju kursa kredītpunktu 
apjomam, tiek definēti kārtējie pārbaudījumi un to apjoms. Atsevišķos studiju kursos, kuros tiek izstrādāti 
grupu darbi, gala vērtējumā docētāji iekļauj arī studentu pašnovērtējumu un grupas biedru vērtējumu 
(piemēram, Tūrisma ģeogrāfija, Tūrisms un viesmīlība u.c.) . 

Diplomu par bakalaura  grāda iegūšanu saņem students, kurš ir apguvis programmu un nokārtojis valsts 
pārbaudījumu, iegūstot tajā vērtējumu ne mazāku par 4 (gandrīz viduvēji). Valsts pārbaudījumu kārtošanas 
procedūru nosaka Valsts pārbaudījumu nolikums, kas nosaka, ka pārbaudījumu pieņem valsts pārbaudījuma 
komisija 5 cilvēku sastāvā, kuras priekšsēdētājs ir atbilstošas kvalifikācijas speciālists. Komisijas sastāvā 
vismaz puse ir nozares profesionālo organizāciju vai darba devēju pārstāvji. 
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Studentu sekmju analīze tiek veikta vismaz reizi semestrī, to veic programmas direktors kopā ar 
attiecīgo katedru un docētāju.  

Lai sekmētu pirmā kursa studentu adaptāciju augstskolas vidē un savlaicīgi reaģētu uz iespējamām 
problēmām un neskaidrībām mācību  procesā, pirmā kursa grupām no docētāju vidus tika nozīmēti kuratori, 
kuru darbība vērtējama kā pozitīva.  
             Lai vērtēšanas sistēmu padarītāku skaidrāku gan studentiem, gan docētājiem, jaunajam studiju 
gadam tika uzsākta studiju kursu programmu izstrāde pēc jaunas formas, kurā  cita starpā ietverti  arī 
precīzāki  vērtēšanas  kritēriji. 
 
4.2. Studentu sekmju analīze 

 
2010. gada pavasarī notika 12. absolventu izlaidums. Kopā ziemas un vasaras izlaidumos 

programmu absolvēja 204 studenti, sasniedzot  lielāko studiju programmas absolventu skaitu vienā 
studiju gadā (skat. 1.att.). 
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Diplomandu sekmes valsts pārbaudījumā lielā mērā parāda studiju gala rezultātu – diplomandu 
teorētisko sagatavotību profesijā un spēju analītiski  un radoši domāt. Valsts pārbaudījumu komisijā iekļautie 
darba devēju pārstāvji  ļauj  panākt lielāku vērtējumu objektivitāti. Daudzi diplomdarbi tika izstrādāti  par 
nozarē aktuālajām tēmām, vairāki diplomandi savos darbos izvēlējās analizēt un izvērtēt citu valstu pieredzi 
un iespējas veidot savu uzņēmējdarbību ārvalstīs. Valsts pārbaudījumu komisija, kuras sastāvā bija arī  
Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas prezidents J.Naglis, Latvijas republikas kultūras ministra 
padomnieks J.Jenzis u.c. nozares autoritātes,  augsti novērtēja daudzu diplomandu sagatavotību un 
izstrādātos darbus. Turpinot docētāju mērķtiecīgu individualizētu pieeju diplomdarbu sagatavošanas procesā, 
diplomdarbus sekmīgi izstrādāja un sagatavoja vairāki no studiju pārtraukuma atjaunojušies studenti.  

Diplomdarbu vērtējuma sadalījums, kā arī salīdzinājums ar iepriekšējo studiju gadu un savstarpēji pa 
studiju formām parādīts 2. attēlā un 1. un 2. tabulās.  
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2. attēls 

Diplomdarba vērtējuma sadalījums
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Diplomdarbu vērtējuma salīdzinājums ar iepriekšējo studiju gadu 
                                                                                                                         1.tabula  
Vērtējums  2007./08. 2007./08. 2008./09. 2008./09. 2009./10. 2009./10. 
  Skaits  % Skaits % Skaits % 
“3” - -    1   1 % - - 
“4”    8%    7   4%  9 4.4 % 
“5”  30%  29 18% 31 15.2%  ↓ 
“6”  15%  51 32 % 47 23.0% ↓ 
“7”  29%  41 26%  74 36.3%  ↑ 
“8”  16%  24 15%  31 15.2% 
“9” 1   1%    5   3% 11 5.4%  ↑ 
“10” 1   1%    1   1% 1 0.5% ↓ 

     Kopā:             87                                  159                                        204 
 
Diplomdarbu vērtējuma sadalījums pa grupām  
                                2.tabula  
Vērtējums Skaits  Skaits Skaits Skaits Kopā 
 STS  STD STV SA  
“3” - - - - - 
“4” 1 5 3 - 9 
“5” 7 12 10 2 31 
“6” 8 18 17 4 47 
“7” 22 28 14 10 74 
“8” 5 17 3 6 31 
“9” 1 8 1 1 11 
“10” - 1 - - 1 
Kopā : 44 89 48 23 204 

Vid. atzīme 6.59 6.8 ↑ 6.15 ↓ 7  ↑ 6.61  ↑ 

 
 

Valsts eksāmenu komisija, tāpat kā iepriekšējā studiju gadā, vienu darbu novērtēja kā izcilu, 
11(iepriekšējā - 5)  kā  “teicamu”,  31 (iepriekšējā – 24) diplomandu saņēma novērtējumu  “ļoti labi”, 
vērtējumu „labi” un “gandrīz labi” saņēma attiecīgi 15.2 % un 26 % diplomandu. Salīdzinoši ar iepriekšējo  
studiju gadu ir samazinājies  atzīmju 5 un 6  procentuālais īpatsvars, pieaugot “ labu”  un “ teicamu “ 
vērtējumu saņēmušo darbu īpatsvaram, kas uzskatāms par pozitīvu tendenci. Salīdzinot diplomdarbu atzīmes 
pa studiju formām, kā arī iepriekšējā studiju gadā, visaugstākais vidējais vērtējums ir angļu grupas 
studentiem, bet zemākais - vakara nodaļas studentiem.   
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Salīdzinot ar ECTS normālo sadalījumu, diplomandi saņēmuši mazāk vērtējumus visos  līmeņos, 
izņemot  C,  kas nozīmē būtisku vidējā līmeņa novērtējuma diplomdarbu pārsvaru virs ECTS normālā 
sadalījuma. 

 
3. attēls 

Diplomdarbu vērtējumu sadalījums ar ECTS normālo 
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4. attēls 
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Kopumā salīdzinot ar iepriekšējo gadu, diplomdarbu vidējais novērtējums  ir atkal ir pieaudzis,  

(skat.4.att.). Pozitīvās tendences izskaidrojamas  ar individualizētāku  un attiecīgajai ekonomiskai situācijai 
aktuālu  diplomdarbu tēmu izvēli, kas  daudzos gadījumos paaugstināja studentu interesi un  motivāciju, kā 
arī studentu motivāciju iespējami labi beigt augstskolu būt konkurētspējīgākiem saspringtajā darba tirgū.   
 
 

5. Studiju programmas praktiskā īstenošana 
 
5.1. Studiju metodes un formas 
 

Studiju programmas īstenošana notiek izmantojot dažādas  pasniegšanas metodes: 
8) lekciju un semināru metode pamatā tiek izmantota gandrīz visos studiju 

                   kursos. Lekcijās tiek izmantotas prezentācijas, kas izdruku veidā  
                  un/vai elektroniski ir pieejamas studentiem un kuras  docētāji  
                  katru gadu atjauno, aktualizē un papildina;  

9)  dialoga un diskusiju metode  tiek pielietota iespēju robežās, ņemot 
                   vērā grupu lielumu dažādos kursos; 
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10) profesionālās specializācijas studiju kursu apguvē liels īpatsvars ir praktiskajām nodarbībām.  
Studiju kursu Informācijas tehnoloģijas, Kvantitatīvās metodes u.c.,  nodarbības notiek BAT 
datorklasēs. Vairāku kursu praktiskos uzdevumus studenti tradicionāli realizēja Tūrisma 
gadatirgū-izstādē “Balttour 2010”,  novērtējot dalībnieku un tūrisma uzņēmumu prezentācijas 
materiālus, stendus, aktivitātes, komunikāciju un citu mārketinga elementus; 

11) komandas (grupu) darba metodes tiek izkoptas gandrīz visos studiju kursos, piemēram,  Tūrisms 

un viesmīlība   u.c. 

12) mācību ekskursiju mērķis ir iepazīstināt studentus ar tūrisma un viesmīlības uzņēmumu darba 
organizāciju, kas tiek pielietotas studiju kursos Viesnīcu  saimniecisko dienestu vadība, Viesnīcu 

uzņemšanas dienestu vadība u.c. Mācību ekskursijas tika organizētas uz Latvijas vadošajām 
viesnīcā, bet konkrētajā studiju gadā studenti docētāju R.Žvals un L. Brūveres vadībā iepazinās 
ar naktsmītņu darba organizāciju  Madonas rajonā, savukārt studiju kursā Darījumu tūrisms un 

pasākumi studenti apmeklē nozīmīgākos darījuma tūrisma centrus, vēlāk nodarbībās analizējot 
redzēto.  

13) studiju kursā atbilstīgi kredītpunktiem noteiktais stundu skaits tiek  īstenots kontaktstundu un 
patstāvīgo studiju formās. Patstāvīgo studiju formu un  metodes nosaka kursa docētājs un tās tiek 
formalizētas studiju kursu aprakstā līdztekus patstāvīgo studiju stundu skaitam. Detalizēts 
patstāvīgo studiju izklāsts dots patstāvīgo studiju aprakstā.  Kā biežāk pielietotās patstāvīgo 
studiju metodes ir mācību un zinātniskās literatūras studijas, tirgus pētījumi, esošo un potenciālo 
tūrisma objektu un uzņēmumu apsekojumi, intervijas un anketēšanas, referātu un prezentāciju 
sagatavošana  u.c.  

14) studiju programmas studentiem pieejamas vieslekcijas. 2009./2010. studiju gadā Tūrisma un 

viesmīlības nozares uzņēmumu vadības studiju programmas studentiem bija iespējas noklausīties 
vieslektora prof. M. Beinhauera no Sārbrukenas Lietišķo zinātņu universitātes (Vācija), Justyna 
and Wojciech Przychodzen no Kozminski universitātes (Polija),   Karolina Pasko un Anna 
Staszewska – Ludwiczak no Katovices Ekonomikas skolas (Polija) lekcijas. Tomēr jāatzīmē, ka 
studenti arvien kopumā nepietiekami izmanto šīs iespējas. Šajā  studiju gadā īpaša uzmanība tika 
pievērsta augsti kvalificētu Latvijas vieslektoru piesaistei. Tādēji  studentiem bija iespēja 
klausīties Vidzemes augstskolas lektora A.Klepera vieslekcijas, kas piesaistīja lielu studentu 
auditoriju. 

15) ERASMUS mobilitātes un dubultdiploma programmas iespējas, kuru rezultāti apkopoti 3.tabulā.  
 

  Studijas ārvalstīs - piedāvājums - izmantojums STF programmās  
        3. tabula  

2007/2008 2008/2009 2009/2010 

  

Piedāvātās 
studiju 
vietas 

Pieteikušies 
studenti 

Ārvalstīs 
studējoši 
studenti 

Piedāvātās 
studiju 
vietas 

Pieteikušies 
studenti 

Ārvalstīs 
studējoši 
studenti 

Piedāvātās 
studiju 
vietas 

Pieteikušies 
studenti 

Ārvalstīs 
studējoši 
studenti 

Erasmus  16  13 

 13 
 (t.sk. 4 
DD )   15  20 

 20 
(t.sk. 6 
DD)  17  25 

 22 
 (t.sk. 3 
DD) 

Dubultais 
diploms  
( DD)  2  4  4  6  6  6  9  4  4 
Divpusējā 
apmaiņa        2  1  1  7  3  3 
Studijas 
ārvalstīs 
KOPĀ 18 17 4 23 27 7 33 32 7 

 
2009./2010. sudiju gadu beidzot, dubultdipolmu (BAT un Francijas  Normandijas biznesa skolas)  

saņēma 5 studiju programmas Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība absolventi.  ERASMUS 

mobilitātes  programmas ietvaros daļu studiju programmas Francijā, Kiprā,  Vācijā, Turcijā, Spānijā, Somijā, 
Polijā, Nīderlandē,  kā arī divpusējās apmaiņas ietvaros Korejā, Taivānā un Krievijā apguva 25 studenti. 
Savukārt uz studijām BAT attiecīgajā programmā  ERASMUS un divpusējās apmaiņas  ietvaros ieradās  
studēja 22 studenti no Francijas, Spānijas, Turcijas, Vācijas, Šveices un  Korejas. 

 
 



 117

5.2. Studiju prakses 
 

   Nozīmīgu vietu studiju procesā ieņem prakse. 2009./2010.studiju gadā turpinājās studentu 
praktizēšanās ārzemju tūrisma un viesmīlības uzņēmumos un to skaits turpināja pieaugt sasniedzot 183 
(salīdzinoši 151 iepriekšējā studiju gadā), galvenokārt uz papildus prakšu vietu Grieķijā un Itālijā rēķina.   60  
studenti praksē devās ar ERASMUS  stipendijām. Sadalījums pa ārzemju prakses uzņēmumiem redzams  
4.tabulā.  

 

Studentu skaits un sadalījums pa ārzemju prakses uzņēmumiem  
4. tabula 

Valsts Uzņēmums Studentu  
skaits  
2009./10.st.g. 

Studentu  
skaits 
2008./09.st.g. 

Studentu 
skaits 
2007./08.st.g. 

Grieķija:  131 116 
 

62 

 Elounda Beach&Bay Palace 18 20 - 
 Aģentūra Gea Travel 3 2 2 
 Grand Resort Lagonissi 48 58 22 
 Imperial  Rhodes   23  
 Rodian Amathus 3 3 4 
 Aldemar Hotels 52 10 - 
 Gran Melia Hotel 5   
 Sheraton Hotel 2   
Kipra:  17 15 6 
 Amathus Hotels  17 15 - 
Francija:    3 2 - 
 Les Clos Saint-Front 3 2 - 
Šveice:  2 1 - 
 Šveices Tūrisma un 

viesmīlības skola 
2 1 - 

Itālija  17   
 Hotel Avalon Sikani Resort 

& Residence Sicily 
17   

Turcija:   2 2 - 
 Akay Travel Service 2 2 - 
ASV:  17 15 13 
 The Broadmoor 17 15 13 
Kopā  183 151 102 
  

Salīdzinājumā ar iepriekšējo studiju gadu ārvalstu prakšu  piedāvājums ir dažādojies, tomēr arvien 
ļoti augsts Grieķijā strādājošo praktikantu īpatsvars. Prakšu uzņēmumi kopumā ir ļoti apmierināti ar STF 
studentu teorētiskajām zināšanām, praktiskajām iemaņām, attieksmi pret darbu  un valodu, t.sk. krievu 
valodas,  zināšanām,  savukārt studenti šajos uzņēmumos attīsta starpkultūru saskarsmes iemaņas, gan izkopj 
praktiskās profesionālās iemaņas izvēlētajā studiju  nozarē augstas kategorijas  viesmīlības  uzņēmumos. 
Vienlaicīgi praktikanti praksē iemācās saskatīt  un izvērtēt trūkumus uzņēmumu darba organizācijā.  

Pārējie 1.-3. studiju gada studenti izgāja  praksi Latvijas tūrisma un viesmīlības uzņēmumos gan 
Rīgā, gan Latvijas novados.  Lielāko praktikantu skaitu  tradicionāli pieņēma  prakses uzņēmumi “Hotel 
Grand Palace”, “Garden Palace Hotel”, “Dome Hotel & SPA”, “ Albert Hotel”, “Nordic Hotel Bellevue”, 
“Europa Royal Hotel”, “Ramada City Hotel”, “Hanza Hotel”, “Domina Management”, “Hotel Bergs”, “ 
Monika Centrum Hotel”  “Hotel “Rīga”, viesnīca “Radi un draugi”, “Radisson Blu Hotel Latvija”, Hotel de 
Rome”, “Hotel Kolonna”, “Radisson Blu Hotel Rīdzene”, “Islande Hotel”, “Baltic Beach Hotel”, viesnīca 
”Elefant Hotel”. Viesnīca  viesnīca “Gutenbergs” u.c.,  kā arī vadošās Latvijas tūrisma aģentūras,  tūrisma 
operatori un Tūrisma informācijas centri.   

Prakšu lielo nozīmi studiju saturā arvien uzsver gan studenti, gan darba devēji.  
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5.3. Akadēmiskā personāla pētniecības darbība un tā ietekme  un studējošo iesaistīšanu  zinātniski 
pētnieciskajos projektos 
 
 Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība noris atbilstoši BAT un STF apstiprinātajiem zinātniski 
pētnieciskā darba virzieniem. Docētāji piedāvā studentiem pētniecisko darbu tēmas saistībā ar savu pētījumu 
un  projektu darbu tēmām. Tā, piemēram, docētāja A.Muižnieka vadītā  absolventes M.Lūkas pētījuma 
“Rehabilitācijas centri un to izmantošana medicīnas tūrisma attīstībā Latvijā”  rezultāti prezentēti zinātniskā 
konferencē Rīgas Stradiņa universitātē un  iesniegti publicēšanai rakstu krājumā. Pārskata periodā tika 
turpināts darbs pie studentu iesaistīšanas  lietišķos pētījumos. 2009./2010. studiju gadā docētāju vadībā un 
sadarbībā ar STF partneriem -  profesionālajām organizācijām, tika veikts pētījums par viesu māju kvalitātes 
izvērtējumu lauku tūrisma sektorā, kā arī  Kuldīgas novada potenciālo tūristu pieprasījuma pētījums Baltijas 
valstu starptautiskajos tūrisma gadatirgos Rīgā, Tallinā un Viļņā. Pētījuma rezultāti tika prezentēti Kurzemes 
reģiona tūrisma uzņēmējiem, zinātniskā konferencē Polijā un publicēti attiecīgās konferences rakstu krājumā 
un masu medijos.  
 
 

6. Programmas perspektīvais novērtējums, ņemot vērā Latvijas uzdevumus 
Eiropas Savienības kopējo stratēģiju īstenošanā 

 
Studiju programma nodrošina profesijas standarta prasību izpildi. Sagatavoto speciālistu 

kvalifikācija pamatos atbilst Eiropas valstu analogo studiju programmu absolventu kvalifikācijas līmenim un 
sagatavotie speciālisti var veiksmīgi konkurēt arī Eiropas un pasaules tūrisma darba tirgū. Daudzi šīs 
programmas absolventi turpina prakšu laikā uzsākto sadarbību ar darba devējiem  ārvalstu tūrisma un 
viesmīlības uzņēmumos, no kuriem augstskola saņem labas atsauksmes par jaunajiem darbiniekiem.  
 
 

7. Studējošie 
7.1. Studentu skaita dinamika 
 

Neskatoties uz to, kas studiju programma ir ieguvusi popularitāti un nostiprinājusies Latvijas 
tūrisma izglītības tirgū, 1.studiju gadā imatrikulēto studentu skaits, salīdzinoši ar iepriekšējo studiju 
gadu, ir samazinājies par apmēram   25% (skat. 6.att.), kas uzskatāmi sāk iezīmēt demogrāfiskās 
situācijas ietekmi. Veiksmīgi nokomplektēta 1. studiju gada grupa, kas programmu apgūst angļu 
valodā.  

 
5. attēls 

Studentu skaita dinamika
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6. attēls 

Pirmajā studiju gadā imatrikulētie studenti
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Salīdzinot sadalījumu pa studiju formām,  studenti  joprojām vairāk izvēlas pilna laika 
dienas studiju formu. Dienā studē  53% no studējošiem, kas būtiski neatšķiras no situācijas 
iepriekšējā periodā. Studējošo sadalījums pa studiju formām parādīts 4. tabulā un 7.att. Tomēr 
iezīmējās tendence studentiem mainīt studiju formu pārejot uz vakara vai neklātienes studiju  gan 
darba, gan, zemākas studiju maksas dēļ.  
 

Studentu skaits un sadalījums pa studiju formām 
4.tabula 

tai skaitā Studiju gads Studentu 
kopskaits Dienas Vakara Neklātienes 

1998/1999. 391 256 22 121 
1999/2000. 441 318 22 101 
2000/2001. 551 368 79 104 
2001/2002. 697 395 183 101 
2002/2003. 819 449 210 160 
2003/2004. 861 478 192 191 
2004/2005. 839 498 202 198 
2005/2006. 893 496 253 145 
2006/2007.  1007 559 253 195 
2007/2008. 1217 774 203 240 
2008/2009. 1272 673 319 280 
2009/2010 1173 662 259 252 
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7. attēls 

Studentu sadalījums pa studiju formām 2009/10. studiju gadā

56%

22%

22%

Pilna laika studenti dienā

Pilna laika studenti vakarā

Nepilna laika studenti

 
Studiju programma tiek mērķtiecīgi reklamēta ar to iepazīstinot gan  Latvijas skolu 

audzēkņus un skolotājus, gan nozarē strādājošos. STF studenti un docētāji regulāri piedalījušies 
publicitātes pasākumos un materiālu  sagatavošanā  masu saziņas līdzekļos sadarbībā ar BAT 
Attīstības nodaļu. Studiju gada laikā kā lielākais publicitātes pasākums bija Jauno Profesionāļu 
skolas nodarbības vidusskolēniem. 2009./2010. studiju gadā atbilstoši BAT stratēģijai turpinājās  
ārvalstu studentu piesaistes aktivitātes.  

 
7.2. Studējošo aptaujas un to analīze 
 

Studiju gada laikā veikta ikgadējā  studējošo aptauja, kurā  katra studiju kursa nobeigumā 
studenti novērtē attiecīgo studiju kursu  un docētāju darbu. Šajā studiju gadā pirmo reizi aptauja tika 
veikta elektroniski, kā rezultātā tika saņemti ievērojami mazāk aizpildītu aptaujas anketu, kādēļ 
vērtējumi uzskatāmi par fragmentāriem. Kopumā visu docētāju, par kuriem sistēmā ir ievadīti 
aptaujas anketu dati, vērtējums ir pozitīvs, bet ne visi  izmanto iespēju izvērtēt studiju kursa 
realizāciju un attiecīgos docētājus.  

Ņemot vērā,  ka iepriekšējā studiju gada noslēgumā  STF veica  plašu studentu aptauju par  
viņu pašnovērtējumu savu zināšanu, prasmju un attieksmju jomā   prakses laikā, šajā studiju gadā 
tik plaša studējošo aptauja netika veikta.   
 
7.3. Absolventu aptaujas un to analīze 
 

Lai gūtu pārskatu par absolventu karjeru un  programmas  novērtējumu pēc studiju programmas 
absolvēšanas tiek veiktas izlases veida aptaujas. 

Lielākā daļa no aptaujātajiem atraduši vai turpina jau studiju laikā uzsākto darbu  tūrisma un 
viesmīlības sektorā Latvijā, tomēr  arvien vairāk absolventu dodas strādāt ārpus valsts robežām.  

Novērtējot iegūtās zināšanas un prasmes,  absolventi kopumā tās atzīst par pietiekamām. Savus 
vērtējumus un ieteikumus absolventi izsaka ne tikai neformālās sarunās un Absolventu kluba pasākumos, bet 
arī piedaloties kā vieslektori attiecīgos studiju kursos.  
 
7.4. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
   

Studenti aktīvi iesaistās Studējošo  pašpārvaldes darbā, kas pārstāv viņu intereses fakultātes Senātā, 
Starptautiskās tūrisma fakultātes Domē un Satversmes sapulcē. 2 Studējošo  pašpārvaldes deleģētie  studiju 
programmas studenti (M.Puga, E.Dārziņa)   regulāri piedalījās STF Domes darbā, kur tiek diskutēts un lemts 
par studiju procesa pilnveidošanu.   

Studenti divas reizes gadā, pēc katra studiju kursa noslēguma pārbaudījuma, aizpilda studiju kursa 
novērtējuma anketas, lai novērtētu studiju kursa realizēšanas kvalitāti, pasniedzēja pasniegšanas stilu un 
kvalitāti. Šajā studiju gadā pirmo reizi anketēšana tika veikta elektroniski, tās rezultāti analizēti 
administrācijā un darīti zināmi docētājiem. Veiktās studentu aptaujas ļauj secināt, ka visumā studiju kursu 
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saturs un to realizācijas līmenis ir pietiekami labs, studentiem nav būtisku pretenziju ne pret nodarbību 
tematiku, ne pasniegšanas vai zināšanu pārbaudes formām.  

Fakultātēs regulāri tiek reģistrētas mutiski saņemtās studentu sūdzības un ieteikumi,  tie nekavējoši tiek 
izskatīti un veikti nepieciešamie uzlabojumi, tādējādi studējošie praktiski piedalās studiju procesa 
uzlabošanā.  

Studiju gada nogalē veiktā studentu aptauja par viņu zināšanu  un prasmju novērtējumu prakses tūrisma 
un viesmīlības uzņēmumu kontekstā ļauj izdarīt secinājumus par studiju procesa uzlabošanu. 
 
 

8. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 
 

8.1. Akadēmiskā personāla skaits un tā komplektēšana 
 

Akadēmisko personālu BAT ievēl augstskolas Senāts, atbilstoši Augstskolu likumam un BAT 
Akadēmiskā personāla vēlēšanu nolikumam. Pirms vēlēšanām augstskola publiski izsludina konkursu. 
Senāta sēdes akadēmiskā personāla vēlēšanās ir aizklātas, vēlēšanu gaitu un rezultātus protokolē. Pēc 
ievēlēšanas Biznesa augstskola Turība ar akadēmisko personālu slēdz darba līgumus.  

Studiju programmas īstenošanā 2009./2010.studiju gadā bija  iesaistīti  66 docētāji, no tiem  35 jeb 
53% ir ievēlēti akadēmiskajos amatos pamatdarba vietā BAT. Salīdzinot ar iepriekšējo studiju gadu  
samazinājies programmas realizācijā iesaistīto docētāju skaits. Programmas īstenošanā iesaistīti 13 zinātņu 
doktori, kas sastāda 20 % no kopējā programmas īstenošanā iesaistīto docētāju skaita un  kas ir vairāk kā 
iepriekšējā studiju gadā. 15 mācībspēki uzsākuši vai turpina studijas  doktorantūrā.  

Akadēmiskā personāla atlase un ievēlēšana  notiek atbilstoši Augstskolu likumam  un BAT 
Akadēmiskā personāla vēlēšanu nolikumam.  

 
8.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācija 

  
Akadēmiskā personāla kvalifikācijas izaugsmi apliecina arī docētāju  līdzdalība dažādu projektu 

izstrādē, piedalīšanās zinātniskos forumos, publikācijas, mācību grāmatu un metodisko izstrādņu 
sagatavošana un publicēšana, kā arī piedalīšanās docētāju mobilitātes programmā ERASMUS/SOCRATES.  
Zinātnisko publikāciju saraksts 

• A.Ābeltiņa. Роль инновации и человеческого капитала в региональном развитии V 
starptautiskā zinātniskā konference „РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ’’ Роль человеческого 
капитала в развитии стран и регионов Центральной и Восточной Европы’’, 2010. gada 20.-21. 
maijā.  

• A.Ābeltiņa. Inovācija un produktivitāte. Rakstu krājums (Proceeding) „Cilvēks, sabiedrība, valsts 
mūsdienu mainīgajos ekonomiskajos apstākļos” BAT XI starptautiskā zinātniskā konference. 
Rīga,2010, elektroniskā formātā. ISSN 1691 – 6069. 

• M.Vanags, J.Kleperis, G.Bajars (2009) Electrolysis model development for metal/electrolyte 
interface: Testing with micro-respiration sensors. Proceedings of Hydrogen Materials Science and 
Chemistry of Carbon Nanomaterials XI Int. Conf. (ICHMS’2009), pp.1096-1097. 

• M.Vanags, P.Shipkovs, J.Kleperis, G.Bajars, A.Lusis (2009) Water electrolysis – unconvential 
aspects. In book: Selected Articles of Hydrogen Phenomena IHEC 2007: As a Memory of IHEC on 
the Occassion of UHK 2009 (eds. T.N.Veziroglu, M.O.Alniak, S.Yalcin), Umuttepe Yayin, Istanbul, 
Turkey, pp.39-45. 

• A.Brencis, G.Bajārs (2009) Aktīvais un lauku tūrisms: Tālmācības studiju kurss. Biznesa vadības 
koledža. Rīga, SIA “Biznesa vadības koledža, 255 lpp. 

• A.Ubelis, J.Abolins, D.Berzina, J.Blahins, G.Bajars (2010) Graduate Studies of Global Change at 
the University of Latvia. Chapter 21 in Book “Universities and Climate Change: Introducing Climate 
Change at University Programmes. Series: Climate Change Management, vol.1 (ed. W.Leal Filho). 

• I.Lūka (līdzautori Sarmīte Ludborža, Irina Maslo). (2009) Effectiveness of the use of more than two 
languages and quality assurance in European interuniversity master studies // Raksts starptautiskajā 

ECER 2009 zinātniskajā konferencē “Theory and Evidence in European Educational Research”, 
Vīnes Universitāte, 2009.gada 28.-30.septembrī. Education-line 

http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/186418.pdf  (2009.gada 7.decembris). [Cambridge BEI 
index datu bāze].   

http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/186418.pdf
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• Ēvele, V. (2010) Vadības prasmju veidošanās iespējas augstskolā. // Liepājas Universitātes 
12.starptautiskās zinātniskās konferences “Sabiedrība un kultūra: Citādība un mazākuma interese” 
12.rakstu krājumā “Sabiedrība un kultūra”, Liepāja: Liepājas Universitāte. ISNN 1407-6918. 

• V.Maļavska. (2010) Comprehension of Academic Lecture Discourse in English by Overseas 
Students. // Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 
2010.gada 19.-20.februāris, Rēzekne, 75.-82.lpp. ISSN 1691-5887. 

• Luka, I. (2009) Development of students’ English for Special Purposes competence in tourism 
studies at tertiary level. // English for Specific Purposes World. Online Journal for Teachers 
http://www.esp-world.info, izdevējs TransEarl; Issue 4 (25), Volume 8, 2009; ISSN 1682-3257; 
ievietots 2009.gada 24 jūlijā. Pieejams: http://www.esp-
world.info/Articles_25/Ineta_Luka_ESP_World.htm [indeksēts Genamics JournalSeek datu bāzē]. 

• Lūka, I., Emse, A., Ābola, I., Ate, I., Kļaviņa, L. (2010) The Development of University 
Educators’ Research Competence in Academic and Research Activity. // Reviewed and selected 
materials of the International Conference – ATEE Spring University “Teacher of the 21st Century: 
Quality education for quality teaching”. Riga: LU, pp. 240-249. ISBN 978-9984-49-027-4. 

• Smilga, S. (2010) Pedagoģiskās autoritātes izpratnes veidošanās paradigmu maiņas apstākļos. // 
Reviewed and selected materials of the International Conference – ATEE Spring University 
“Teacher of the 21st Century:Quality education for quality teaching. Riga:LU, pp.281-289.ISBN 
978-9984-49-027-4. 

• M.Antāne. (2010) Projektunterricht als ein Wichtiger Bestandteil des Fremdsprachlichen und 
Landeskundlichen Lernens. // Daugavpils Universitātes 51.starptautiskās zinātniskās konferences 
materiāli. Volume 1. Daugavpils Universitātes Akadēmiskais Apgāds“Saule, 230-235.ISBN 978-
9984-14-480-1. 

• A.Sadu. (2010) Does Applying Common English Language in Verbal Communication Differ 
between Genders and Ages? //  Daugavpils Universitātes 51.starptautiskās zinātniskās konferences 
materiāli. Volume 1. Daugavpils Universitātes Akadēmiskais Apgāds “Saule”, pp.271-274. ISBN 
978-9984-14-480-1. 

• Niedritis, J.E., Luka, I., Donina, A. (2010) Developing students’ leadership skills in tourism studies. 
// Biznesa augstskolas Turība konferenču krājums. XI starptautiskā zinātniskā konference „Cilvēks, 

sabiedrība, valsts mūsdienu mainīgajos ekonomiskajos apstākļos”. Rīga: SIA ”Biznesa augstskola 
Turība”, 50.-61.lpp. ISSN 1691-6069. [EBSCO DB] 

• A. Komarovska, Ainārs Komarovskis (2010) Latvija – ES. Sadarbības bilance. // Biznesa 

augstskolas Turība konferenču krājums. XI starptautiskā zinātniskā konference „Cilvēks, sabiedrība, 

valsts mūsdienu mainīgajos ekonomiskajos apstākļos”. Rīga: SIA”Biznesa augstskola Turība”, 149.-
159.lpp. ISSN 1691-6069. [EBSCO DB] 

• Hockley, A.., Luka, I. (2009) “Adults Learning Languages” – Towards More Effective Language 
Training In Europe. // "Language and Culture: New Challenges for the Teacher of Europe". Vilnius: 
Vilnius University. ISBN 978-9955-33-521-4 

• Luka, I. (2009) Students and the educator’s co-operation as a means of development of students’ 
ESP competence. // Samuel Gento Palacvios (ed.) Educational Effectiveness and Factors of Quality 

Assurance, Madrid: UNED. ISBN 978-84-613-3774-3. 
• Luka, I. (2009) Lifelong learning strategies of Latvia: analysis and suggestions for eliminating the 

barriers to continuing education and training. // ASEM Education and Research Hub for LLL 

Network 4 “National strategies of Lifelong Learning with regard to citizens' motivation and barriers 

against continuing education and training” meeting in Riga, the University of Latvia, 16-19 June. 

Documentation of the Meeting. (Eds. Xianjin Dou, Ineta Luka, Svetlana Surikova). Rēzekne: RA 
Izdevniecība. ISBN 978-9984-44-031-6. 

• Luka, I., Vaidesvarans, S., Vinklere, D. (2010) Promoting students’ intercultural competence in 

tourism studies. // Biznesa augstskolas Turība konferenču krājums. XI starptautiskā zinātniskā 
konference „Cilvēks, sabiedrība, valsts mūsdienu mainīgajos ekonomiskajos apstākļos”. Rīga: 
SIA”Biznesa augstskola Turība”, 31.-42.lpp. ISSN 1691-6069. [EBSCO DB] 
http://sitta.turiba.lv/Conference_2010/index.html  

• Rozīte M., Ozols J., Vinklere D. (2010). Quality Aspects and Assesment of Rural Tourism 

Enterprises of Latvia. – In: Potential of Tourism. Universytet Szczecinski. Zeszyty Naukowe Nr 592. 
Ekonomiczne Problemy Turysyki Nr.14., 123- 140.pp. ISSN 1640-6818, ISSN 1644-0501 

• Rozīte M., Vinklere D., Vaisūna M. Viesu māju servisa mērījums//Kapitāls,Nr. 01/2010, 34. lpp.  
• A. Brencis, J.Ozols. Competitive identity for Nation of Latvia – Lessons to Learn from National 

Hockey Team „Riga Dinamo”. 8th International Scientific Conference. Legal, political and 

http://sitta.turiba.lv/Conference_2010/index.html
http://www.esp-world.info/Articles_25/Ineta_Luka_ESP_World.htm
http://www.esp-world.info/Articles_25/Ineta_Luka_ESP_World.htm
http://www.esp-world.info/
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economic initiatives towards Europe of knowledge. Kaunas University of Technology, 
Lithuania. 23 April 2010. 

• D.Rone. Mantojuma tiesību eiropeizācija. „Jurista Vārds”.Nr. 45(588)10.11.09. 
• A.Brencis. Branding Small Nation – Latvia, what to say if there is nothing to say? Seventh annual 

International Scientific Conference. Human Potential Development: Search for Opportunities in the 
new EU states. Micolas Romeris University. Vilnius. Lithuania. 2010. 

• A.Brencis. Complexity of Nation Branding – Latvian case. 52nd International Scientific 
conference of Daugavpils University. 2010. 

• A.Brencis. National label ‘’Made in Latvia’’ – How much to rely on? 13th international scientific 
Conference. Society and culture: Chaos and Harmony. University of Liepāja 2010. 

• A.Brencis. Brand index of Ventspils – challenge to other towns of Latvia. Student Scientific 
Conference. Trends in economics, technologies and translation. University of Ventspils. 2010. 5.p. 

• A.Brencis. Competitive Identity for Nation of Latvia – Lessons to Learn from National Hockey 

Team “Riga Dinamo” - Journal of European Integration Studies 2010, No.4, 6p. (līdzautors Juris 
Ozols). 

• Doniņa A. “Tourism Clusters as a benefit for tourism enterpreneurs in Latvia”//Starptautiskās 
zinātniskās konferences “Potential of Tourism” rakstu krājums, Ščecinas Universitāte, 2010,43.-51. 

• Lūka I., Niedrītis J.Ē., Doniņa A.. “Challenges of tourism education: emotions versus business”. 
2009. 

• Škuškovnika D. (2010). Latviešu un krievu avīžu lasītāju emocionālā reakcija uz informāciju. 
Biznesa augstskolas Turība zinātnisko rakstu žurnāls “Acta Prosperitatis” Nr.1.,  ISSN 1691-6077, 
41.-43.lpp. 

• Škuškovnika D. (2009) Matemātikas izraisītā trauksme: pedagoģiskie un psiholoģiskie aspekti., 
iesniegts publicēšanai  Liepājas Universitātes 2. starptautiskā s zinātniskās konferences „Psiholoģijas 
aktualitātes mūsdienu izglītībā”  rakstu krājumā  

• Škuškovnika D., Tiltiņa-Kapele I. (2009). Sociālo zinātņu studentu emocionālā inteliģence. // 
Daugavpils Universitātes 50. starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Daugavpils 
Universitātes akadēmiskais apgāds "Saule", ISBN 978-9984-14-426-9., 348. - 354. lpp. 

• Zariņa V. Accounting to small and middle Enterprises in Latvia. // Tartu University, May 08-09 
2009.gads, Starptautiskā zinātniskā konference Accounting and Performance Management 
Perspectives in Business and Public Sector Organizations, 88. – 95.lpp., ISBN 978 – 9949 – 19 – 
122 – 2  

• ZariņaV. XI Starptautiskā zinātniskā konference Biznesa augstskolā Turība, Individuals, society, 
state in changing economic circumstances (Cilvēks, sabiedrība, valsts mūsdienu mainīgajos 
ekonomiskajos apstākļos), Uzņēmuma darbības turpināšanas principa nozīme finanšu pārskatā 
sniegtajā informācijā (Importance of going concern concept in the financial statement information, 
2010.gada 26.marts, ISSN 1691 - 6069 

• Broks J. Masu mediju komunikācija telpa. // Acta Prosperitatis. Nr. 1. Komunikācija publiskajā 
telpā.  Rīga: Biznesa augstskola Turība,2010.,7-27 lpp. 

 

Ziņojumi starptautiskās konferencēs/simpozijos/semināros: 

• G.Bajārs. 2010.-International Baltic Sea Region conference on Functional materials and 
nanotechnologies, Riga. “Study of structure and electrochemical characteristics of  LiFePO4/C as 

cathode material for lithium batteries”; „Short duration voltage and current transients on water 

electrolyses cell”. 

• G.Bajārs. 2010.-9th International Symposium on Systems with Fast Ionic Transport, Riga. „Physical 

and electrochemical properties of LiFePO4/C thin films deposited by DC and RF magnetron 

sputtering”; „Nickel coatings on glass fabrics for applications in electrochemical devices”; „On the 

form of voltammetric characteristic of electrochemical electrodes under linear voltage sweep 

condition”; „Kinetic characteristics of LiFePO4/C thin films”; „Peculiarities of short pulse water 

electrolysis: Ion transport and discharge at electrodes”. 
• A.Ābeltiņa. 7th International Symposium Economy & Business 2008. Bulgārija, Burgasa 2008. gada 3.-

7. septembris. Referāta tēma: „Маркетинговая стратегия города – роль и значение в современных 
условиях”. 

• A.Ābeltiņa. Conference “Challenging innovation – creating synergy between education and business”. 
Central Baltic Interreg IVA Programm 2007 - 2013. Referāta tēma “What is innovation and what we can 
teach to students about innovations” BAT, 2009. g. 22. septembrī. 
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• A.Ābeltiņa. BAT XI starptautiskā zinātniskā konference “Cilvēks, sabiedrība, valsts mūsdienu 
mainīgajos ekonomiskajos apstākļos” Rīga 2010. gada 26. martā. Referāta tēma “Inovācija un 
produktivitāte”. 

• A.Ābeltiņa. Роль инновации и человеческого капитала в региональном развитии V starptautiskā 
zinātniskā konference „РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ’’ Роль человеческого капитала в развитии 
стран и регионов Центральной и Восточной Европы’’, 2010. gada 20.-21. maijā. 

• S. Smilga. 2010.gada 8.maijā referāts „Comprehension of pedagogical authority in circumstances of the 
shift of educational paradigm” starptautiskajā zinātniskajā konferencē ATEE Spring University 
“Teacher of the 21st Century: Quality education for quality teaching”, Latvijas Universitāte (publicēts 
referāts). 

• V.Ēvele. 2010.gada 29.-30.aprīlī referāts “Vadības prasmju nepieciešamība” Liepājas Universitātes 
Sociālo zinātņu un vadībzinātņu katedras organizētajā 13.starptautiskajā zinātniskajā konferencē 
“Sabiedrība un kultūra: Haoss un harmonija”, Liepājas Universitāte. 

• A.Sadu. 2010.gada 16.aprīlī referāts “Maintaining Effective Communication Inevitably Hits the 
Assigned Target” Daugavpils Universitātes 52.starptautiskajā zinātniskajā konferencē. Daugavpils 
Universitāte. 

• M.Antāne. 2010.gada 26.martā referāts “Valodu apguves motivācijas veicināšana profesionālās 
vācu valodas apguvē” 7.starptautiskajā zinātniski metodiskajā konferencē “Valodu apguve: problēmas 
un perspektīva”. Liepājas Universitāte.  

• I.Lūka. 2010.gada 26.martā referāts „Developing students’ leadership skills in tourism studies” 
(līdzautori Niedrītis, J.Ē., Doniņa, A.). BAT XI starptautiskā zinātniskā konference „Cilvēks, 
sabiedrība, valsts mūsdienu mainīgajos ekonomiskajos apstākļos”. Biznesa augstskola Turība, Latvija 
(publicēts referāts).   

• A.Komarovska. 2010.gada 26.martā referāts „Latvija – ES. Sadarbības bilance” (līdzautors Ainārs 
Komarovskis). BAT XI starptautiskā zinātniskā konference „Cilvēks, sabiedrība, valsts mūsdienu 
mainīgajos ekonomiskajos apstākļos”. Biznesa augstskola Turība, Latvija (publicēts referāts).   

• V.Maļavska. 2010.gada 19.-20.februārī referāts “Comprehension of Academic Lecture Discourse in 
English by Overseas Students.” Starptautiskā zinātniskā konferencē “Sabiedrība, integrācija, izglītība.” 
Rēzeknes Augstskola, Latvija. (publicēts referāts). 

• I.Lūka, A.Emse. Dalība starptautiskajā projektu izstādē EXPRO2009, Šauļos, Lietuvā. 2009.gada 
12.novembrī. 

•  I.Lūka. 2009. gada 16.-17. oktobrī referāts “Challenges of Tourism Education: Emotions versus 
Business” (līdzautori Niedritis, J.E., Donina, A.) ANO PTO starptautiskajā konferencē “Higher Tourism 
Education: Issues and Practices”, Boloņas Universitāte, Rimini, Itālija (publicēts kopsavilkums). 

•  I.Ate. 2009.gada 6.-9.oktobrī referāts ”Pieaugušo valodas prasmju pilnveidošanas pieredze Grundtvig 
projekta “Adults Learning Languages and Intercultural Awareness” ietvaros” 8.Grundtvig mācību 
partnerības konferencē “Support for Flexible and Self-directed- Learning” Stokholma, Zviedrija. 

• S.Smilga. 2009. gada 26.-27.septembrī referāts “Development of pedagogical authority in the 
circumstances of the shift of educational paradigm" EERA ECER starptautiskās zinātniskās konferences 
Theory and Evidence in European Educational Research” pirmskonferencē (konferencē doktorantiem), 
Austrijā, Vīnes Universitātē. 

• Lūka I., Vaidesvarans S., Vinklere D. Ziņojums Education tourism students for work in multicultural 

environment  starptautiskajā  La fondation pour la formation hôtelière  partnerinstitūciju konferencē  
Hospitality in the multicultural environment, Tallina, 2009.gada 20.oktobrī ( pieņemts publicēšanai)  

• Vinklere D. Ziņojums “ Tūrisma plānošana Latvijas piekrastes pašvaldībās” Latvijas universitātes 68. 
zinātniskajā konferencē Rīgā, 2010.gada 03.februārī 

• Luka I., Vaidesvarans S., Vinklere D. Referāts „Promoting students’ intercultural competence 
in tourism studies” Biznesa augstskolas Turība  XI starptautiskā zinātniskajā  konferencē 
„Cilvēks, sabiedrība, valsts mūsdienu mainīgajos ekonomiskajos apstākļos”, Rīgā,  2010.gada 
26. 

• Referāts Luka, I., Vaidesvarans, S. Vinklere, D. 2010.gada 11.jūnijā referāts „Promoting 
students’ intercultural competence for work in a multicultural environment”. X International 
conference of partner institutions “Current and future trends in hospitality industry and 
training”. La Fondation Pour La Formation Hôtèliere, La Fondation Nestlé Pro Gastronomia, 
University of Food Technologies, Bulgarijā  (11-12th June 2010,Plovdiv) 

• Luka I. 2010.gada 8.maijā referāts „The Development of University Educators’ Research Competence 
in Academic and Research Activity” (līdzautori Emse, A., Ābola, I., Ate, I., Kļaviņa, L.) starptautiskajā 
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zinātniskajā konferencē ATEE Spring University “Teacher of the 21st Century: Quality education for 
quality teaching”, Latvijas Universitāte (publicēts referāts). 

• Luka. I. 2009.gada 8.-9.oktobrī referāts “Adults Learning Languages” – Towards More Effective 
Language Training In Europe” (līdzautors Andy Hockley) 3.starptautiskajā konferencē “Language and 
Culture: New Challenges for the Teachers of Europe, Viļņas Universitāte (publicēts kopsavilkums). 

• Luka. I. 2009. gada 28.-30.septembrī referāts “Effectiveness of the use of more than two 
languages and quality assurance in European interuniversity master studies” (līdzautori Irina 
Maslo, Sarmite Ludborža), EERA ECER starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Theory and 
Evidence in European Educational Research”, Austrijā, Vīnes Universitātē (publicēts izvērstais 
kopsavilkums). 

• D.Rone.Latvijas Universitātes 1. Juridiskās zinātnes doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu 
zinātniski – praktiskā conference, 2010.g.11.06. Uzstāšanās ar referātu „Likumisko procentu izmaksas 
iespējas apdrošināšanas atlīdzības piedziņas lietās”. 

• D.Rone.Daugavpils universitātes 52. starptautiskā zinātniskā conference, 2010.g.14. 04. Uzstāšanās ar 
referātu „Likumisko procentu piedziņa apdrošināšanas atlīdzības izmaksas lietās”. 

• D.Rone.Leon Kozmiensky akadēmija (Polija), starptautiskā zinātniskā conference Mantojuma tiesību 

eiropeizācijas perspektīvas,2010.g.21.01. Uzstāšanās ar referātu „Testamenta forma”. 
• D.Rone.Viļņas universitāte, starptautiskā zinātniskā konference Mantojuma tiesību eiropeizācijas 

perspektīvas, 2009.g.15.12. Uzstāšanās ar referātu „Eiropas mantojuma apliecība”. 
• D.Rone.Biznesa augstskolas  Turība  starptautiskā zinātniskā konference Mantojuma tiesību 

eiropeizācijas perspektīvas, 2009.g.29.10. Uzstāšanās ar referātu „Ar likumisko mantošanu saistītā 
tiesiskā problemātika Latvijā”. 

• A.Brencis. Kauņas Tehnoloģiju Universitātes 8.starptautiskā zinātniskā konference Legal, Political and 

Economic Initiatives Towards Europe of Knowledge, 2010.gada aprīlis, Kauņa. Referāts: Competitive 
Identity for Nation of Latvia – Lessons to learn from National Hockey Team “Riga Dinamo” (līdzautors 
Juris Ozols, apstiprināta dalība). 

• A.Brencis. LU 68.zinātniskā konference. Rīga 2010. gada janvāris. Referāts: viesnīcu vadības 
informācijas sistēmas: situācija Latvijā, analīze un kopsakarības. 

• A.Doniņa. Dalība WTO Tedqual konferencē “Higher Tourism Education” Rimini (Itālija);  Raksts 
“Challenges of tourism education: emotions versus business” 2009.gada oktobrī 

• A.Doniņa.Dalība starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Potential of Toruism” Polijā; Raksts “Tourism 

Clusters as a benefit for tourism enterpreneurs in Latvia”2010.gada maijā.  
• I. Ābola. 2010.gada 4.februārī referāts “Interdisciplinary Aspects in EU projects” LU 68.konferencē.  
• J.Broks. 2010. LASAP seminārs Rīga, 2010. gada 25. februāris. “Sabiedriskās attiecības 

pēcmodernitātes politikā” 
• J.Broks. 2010. Friedrich Ebert Stiftung darba seminārā Liepājā 2010. 13-14. marts. “Pilsoniskās 

sabiedrības mīts Latvijā”. 
• J.Broks. 2010. Cēsu mākslas festivāla konference „Mūsdienu mākslas komunikācija un estētika” Cēsis, 

2010. gada 14. augusts. ”Mūsdienu māksla kā medijs”. 

 
Darbs zinātnisko izdevumu redkolēģijās : 
•      I.Lūka. Starptautiskās zinātniskās konferences ECER 2010 “Education and Cultural Change” 

11.zinātniskā tīkla “Educational Effectiveness and Quality Assurance” konferencē iesniegto rakstu 
recenzents (7+3 referāti) (2010. gada februāris – marts).  

• I.Lūka. Redkolēģijas locekle starptautiskam zinātniskam starpnozaru žurnālam „Journal of 

Education Culture and Society” I/2010 (sociālās zinātnes, humanitārās zinātnes, juridiskās zinātnes un 
ekonomika). Izdevējs: Polija, Vroclavas Universitāte, Interdisciplinary Science Club Variograf un 
AVEC Science Association. Pieejams: http://www.joedcuso.eu/index.php/journal  

• I.Lūka. Xianjin Dou, Ineta Luka, Svetlana Surikova (redaktori) zinātniskajam izdevumam ASEM 

Education and Research Hub for LLL Network 4 “National strategies of Lifelong Learning with regard 

to citizens' motivation and barriers against continuing education and training” meeting in Riga, the 

University of Latvia, 16-19 June. Documentation of the Meeting. Rēzekne: RA Izdevniecība. ISBN 978-
9984-44-031-6.  

• I.Lūka. Eksperte UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Britu Padomes Latvijā organizētajā 
interaktīvajā seminārā - Nākotnes pilsētas spēlē “Vides veidošana pašvaldībās mūžizglītības iespēju 
veicināšanai” 2010.gada 29.-30.aprīlī. 

 

http://www.joedcuso.eu/index.php/journal
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STF docētāji sadarbībā ar BAT prorektoru zinātniskajā darbā  turpinājuši darbu sekojošu 
starptautisku projektu realizācijā : 
1. BAT kā vadošais partneris : 

ES Leonardo da Vinci Inovāciju pārneses projekts “Transfered AURORA Products- New Oportunities 
for Rural Tourism””,/AURORA/. Projekta Nr. LLP-LdV-TOI-2009-LV-004. 

2. BAT kā partneris:  
2.1. ES Leonardo da Vinci inovāciju pārneses projekts „Kulturelle und wirtschaftliche Aspekte des 
Incoming-Tourismus in den neuen EU-Ländern“; /Tourneu/; (Slovākija, Igaunija, Latvija). Projekta Nr.  
2008-1-SK1-LEO05-00228 
2.2. ES NordPlus projektā “Online blended learning English (A2/B1) module for 
adults “In Charge of My World”,  (Lietuva, Latvija Igaunija). Projekta Nr. AD- 
2009_1-17650. 
2.3.Grundtvig projekts “Adults Learning Languages and Intercultural Awareness”. Projekta Nr. 2008-
1RO-GRU-06-001134. Projekta izpildes laiks 01.08.2008. - 31.07.2010. Finansējuma apjoms 14000 
eiro. Dalībvalstis: Rumānija, Latvija, Vācija, Polija, Turcija. 
2.4. ES Transversal projektā „Mehrsprachige interkulturelle Geschäftskommunikation für Europa”. 
Projekta Mūžizglītības apakšprogrammā “Multilateral Projects. Key Acticity 2” (Vācija, Lietuva, 
Slovēnija, Slovākija, Igaunija, Latvija, Čehija, Ungārija, Rumānija). 
 

Minēto projektu īstenošana  tiks turpināta nākamajā studiju gadā. 
Docētāju zinātniskā un profesionālā kvalifikācija tika pilnveidota dažādos kursos, semināros,  

pieredzes apmaiņas pasākumos atbilstoši individuālajiem plāniem. Studiju programmas īstenošanā iesaistīto 
docētāju zinātnisko un metodisko darbību  raksturojošie rādītāji 2009./2010.studiju gadā: 

Kopumā docētāju zinātniski pētnieciskais darbs ir  aktivizējies, ko lielā mērā noteikuši 
augstskolas un STF mērķtiecīgā darbība stratēģisko uzdevumu realizācijā. 

Uzsākts darbs pie kārtējās – XII BAT starptautiskās 2011.gada zinātniskās konferences 
Jaunas vērtības tūrisma un sabiedrības attīstība organizēšanas.  
 

 
9. Finansēšanas avoti un infrastruktūra 

 9.1. Finansēšanas avoti 
 

Studiju nodrošināšanai Biznesa augstskola Turība izmanto tikai savus līdzekļus. Biznesa augstskolas 
Turība finansiālais stāvoklis ir izteikti stabils. Biznesa augstskolas Turība pašu kapitāls, nekustamie īpašumi, 
peļņa un investīcijas attīstībā ir lielāki nekā visām pārējām Latvijas privātajām augstskolām kopā. Katrs 
finanšu gads sākot no augstskolas dibināšanas ir noslēdzies ar peļņu. Tam iemesls ir gan augstskolas 
veiksmīgā saimnieciskā darbība, gan arī pārdomāta un mērķtiecīga darbība izglītības jomā. Līdz 2000.gadam 
visa augstskolas peļņa tika ieguldīta tās attīstībā (materiālajos un intelektuālajos resursos), bet sākot ar 
2000.gadu augstskolas dibinātāji statūtu noteiktajā kārtībā daļu peļņas sāk saņemt dividendēs, neapturot 
ieguldījumus augstskolas attīstībā. 

Finansēšanas plānu katram gadam nosaka augstskolas budžets. Ieņēmumus veido studiju maksas 
augstākajā izglītībā, dalības maksas semināros, viesnīcas pakalpojumi un citi saimnieciskās darbības 
ieņēmumi. Proporcionāli ieņēmumiem budžetā tiek plānoti izdevumi, kuru galvenās pozīcijas ir personāla 
darba samaksa, sociālās apdrošināšanas maksājumi, telpu uzturēšanas izdevumi un komunālie maksājumi, 
mācību procesa materiālie izdevumi, jaunu iekārtu iegāde, kā arī telpu pārbūve un remonti. 

2008./2009. finansu gada neto apgrozījums ir Ls 6006895, bruto peļņa Ls 2565347, bet pārskata perioda 
peļņa pēc nodokļu nomaksas 1381593 Ls. Pamatkapitāla atlikums pēc bilances uz 30.06.2009 ir Ls 1 500 000, 
nesadalītā peļņa pēc bilances uz Ls 30.06.2009. ir Ls 1381593, pašu kapitāls kopā - Ls 4370863 . 
 
9.2. Materiāli tehniskā bāze 
 

Esošā mācību materiāli tehniskā bāze ļauj pilnībā nodrošināt studiju programmas studiju kurus 
apguvei nepieciešamos apstākļus. 

Augstskola atrodas Rīgā, Graudu ielā 68, lokālā teritorijā, kuras platība ir 35 372 m2. Vienlaicīgi augstskola 
studiju telpu nodrošinājuma ziņā var uzņemt 2756 studentus. Biznesa augstskolas Turība ēkas kā augstskolas 
īpašums 1996. gada 16. septembrī ierakstīts zemes grāmatā. Atbilstoši LR Saeimas 1995. gada 4.novembra 
likumam, Biznesa augstskola Turība iekļauta valsts nozīmes izglītības objektu sarakstā. Augstskolas 
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teritorijā atrodas 2 mācību korpusi, studentu viesnīca, divas ēdnīcas, viena kafejnīca, sporta zāle, frizētava, 
solārijs, zobārstniecības kabinets, katlu māja, autoserviss, autostāvvietas. 

Studijām izveidoti visi nepieciešamie apstākļi – plašas konferenču zāles, auditorijas, datorklases, 
laboratorijas un kabineti, moderna bibliotēka ar plašu lasītavu. Auditorijās atrodas kvalitatīvas vizuālās 
iekārtas - baltās tāfeles, kodoskopi un ekrāni, multimediju projektori, audio un video aparatūra. Studentiem 
pieejamas 287 datorizētas darba vietas. Stacionāri uzstādīti 22 multimediju projektori, pieejami arī 3 
pārnēsājami multimediju projektori.  

Kopš 2000. gada marta BAT bibliotēka ir Latvijas akadēmisko bibliotēku asociācijas locekle. 
Bibliotēkai ir publiskas bibliotēkas statuss, un tajā lasītavas fondus vai datu bāzu un Internet resursus 
izmanto ne tikai Biznesa augstskolas Turība studenti, bet arī citu augstskolu studenti, Latvijas skolu skolēni 
un to var darīt arī jebkura cita persona. Bibliotēkai ir 9320 lasītāji, kuriem izsniedz grāmatas uz mājām. 
Lasītavā ir 285 darba vietas, no kurām 100 ir datorizētas. Bibliotēkas mājas lapā http://www.turiba.lv ir 2 
elektroniskie katalogi un adreses uz citu augstskolu katalogiem internetā - Rīgas Ekonomikas augstskola, 
Latvijas Universitāte, Latvijas Nacionālā bibliotēka u.c.  

Viss bibliotēkas fonds ir brīvpieejas - literatūra ir pieejama ikvienam lasītavas apmeklētājam. Lai 
atvieglotu nepieciešamās literatūras atrašanu, grāmatas plauktos ir izkārtotas atbilstoši starptautiskajai 
universālai decimālajai UDK klasifikācijai. Bibliotēkā grāmatu atrašanai ir arī lokālais literatūras 
elektroniskais katalogs. Visi bibliotekārie procesi ir automatizēti. Studenti var rezervēt sev nepieciešamo 
literatūru internetā tieši no kataloga jebkurā diennakts laikā. 

Bibliotēkas fondu veido atbilstoši augstskolas studiju programmām. Tajā ir 14228 nosaukumu 
116028 dokumentu, no tiem 99031 grāmatu. Bibliotēkā pieejamo ar tūrisma nozari saistīto grāmatu saraksts 
ir pietiekams sekmīga studiju procesa nodrošināšanai. Bibliotēka abonē vairāk par 100 nosaukumu 
periodiskos izdevumus drukātā veidā un vairākus tūkstošus nosaukumu elektroniskā formātā Fonds pārsvarā 
latviešu, krievu, angļu un vācu valodās. Komplektē arī audiovizuālos informatīvos materiālus, CD-ROM un 
interneta datu bāzu izmantošanu. Bibliotēkas lietotāji var izmantot šādas pilnteksta datu bāzes: NAIS, 
Letonika, Latvijas Vēstnesis, Dienas Bizness, Letas ziņu arhīvs, Nozare.lv, Eiropa.lv, EBSCO, Emerald, 
Springerlink.   
 

 
10. Ārējie sakari 

10.1. Sadarbība ar darba devējiem 
 

Studiju programma izmanto augstskolas un STF nodibinātos sakarus, kā arī izmanto cita veida 
mijiedarbību ar darba devējiem. STF turpina realizēt  sadarbības līgumus ar vadošajām tūrisma institūcijām, 
uzņēmumiem un profesionālajām asociācijām: Latvijas tūrisma aģentu asociāciju ALTA, Latvijas Tūrisma 
attīstības valsts aģentūru, Rīgas tūrisma informācijas un koordinācijas centru, kā arī šajā studiju gadā no 
jauna noslēgtos līgumus ar Latvijas tūrisma informācijas organizāciju asociāciju un Kuldīgas Tūrisma 
informācijas centru. Aktivizējās sadarbība ar Tūrisma attīstības valsts aģentūru, kuras ietvaros STF docētāji 
piedalījās īpaši izveidotajā tūrisma izglītības iestāžu darba grupā sadarbībai izglītības un pētniecības jomā,  
kā arī Latvijas tūrisma marketinga stratēģijas 2010.-2013.gadiem izstrādē. Sadarbības līgumi nodrošināja 
labāku sadarbību un līdzatbildību kopējo pasākumu realizācijā.  

 Sekmīgi turpinājās sadarbība ar darba devējiem prakšu organizēšanas jomā. Ar studentu prakses 
vietām tiek slēgti trīspusēji līgumi - starp darba devēju, studentu un BAT, bet atgriezenisko saiti nodrošina 
prakses vietu vadītāju atsauksmes un studentu - praktikantu darba vērtējumi. Darba devēju pārstāvji regulāri 
tiek iesaistīti studentu studiju darbu aizstāvēšanu un valsts pārbaudījumu komisiju darbā, kā arī diplomdarbu 
vadīšanā un  recenzēšanā.  

Studiju satura un organizācijas pilnveidošanā pastāvīgi tika iesaistīti studējošie, absolventi, darba 
devēji un  STF Dome, kuras sastāvs tika atjaunots un kurā darba devējus pārstāvēja šādi uzņēmumu vadītāji, 
profesionālo asociāciju un par tūrismu atbildīgo  valsts institūciju pārstāvji: 

Armands Muižnieks  - tūrisma eksperts, Latvijas Tūrisma attīstības valsts 
                                      aģentūras speciālists; 
Jānis Jenzis - viesnīcu eksperts, LR kultūras ministra padomnieks; 
Aivars Mackevičs - Eiropas reģionālā tūrisma institūta direktors; 

                    Jānis Meldrājs   - viesnīcas “Hanza Hotel” direktora vietnieks;                        
Edvīns Buka -  SIA “Latvijas Viesnīcu un restorānu centrs” direktors;  
Daina Vinklere - Latvijas tūrisma informācijas organizāciju asociācijas valdes priekšsēdētāja 
vietniece. 
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        Sadarbībā ar tūrisma profesionālajām organizācijām tika turpinātas  tūrisma profesionāļu diskusija 
BAT, kas iezīmēja galvenās aktualitātes nozarē, ļāva programmas docētājiem un studējošajiem  piedalīties 
risinājumu meklēšanā.  
 
10.2. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām Latvijā un ārvalstīs 
            

BAT Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība tiek īstenota un attīstīta, sadarbojoties ar 
līdzīgām programmām Latvijā - Vidzemes Augstskolā, Latvijas Lauksaimniecības universitātē,  Liepājas 
Universitātē, kā arī Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības  fakultātē.  Sadarbība notiek programmas 
direktoru un docētāju vidū, piedaloties kopējos semināros un konferencēs.  

Attiecīgajā studiju gadā sadarbībā ar Tūrisma attīstības valsts aģentūru attiecīgajās programmās 
iesaistītie docētāji kopīgi  strādāja pie kopēja pasākumu plāna plašākai  attiecīgā profila docētāju un studentu  
iesaistei valsts institūciju aktivitātēs tūrisma jomā.  Kopīgi tika sagatavota un  aprobēta tūristu aptauja visā 
Latvijā, kas būtu realizējama visu iesaistīto  mācību iestāžu studentiem un docētājiem. 

Pēc BAT STF iniciatīvas tika turpināts diskusiju cikls tūrisma nozares profesionāļiem par 
aktualitātēm nozarē un iespējamiem risinājumiem, kurā piedalījās arī vairākas augstskolas.  Šī iniciatīva  
turpinājās ar dažādu augstskolu studentu komandu  dalību jaunā Latvijas tūrisma tēla  izstrādes un 
prezentācijas procesā, kas ļāva gan studentiem, gan docētājiem praktiski iesaistīties valsts nozīmes tūrisma 
aktivitātēs un salīdzināt izmantotās studiju formas. Tūrisma programmu vadītāji ir panākuši un Programmu 
direktori panākuši vienošanos par kopēju starpaugstskolu studentu zinātnisko konferenci  BAT XIII 
zinātniskās konferences ietvaros 2011.gada pavasarī.   

Vieslektoru apmaiņa ir viena aktīvākajām sadarbības formām ar  partneraugstskolām, kas tika 
turpināta arī 2009./2010. studiju gadā. Vieslekcijas citu valstu augstskolās  ERASMUS mācībspēku 
mobilitātes programmas ietvaros vadīja šādi studiju programmas īstenošanā  iesaistītie docētāji: 

• Profesore M.Rozīte  Itālijā, Boloņas universitātē , 
• Profesore M.Rozīte  Vācijā, Trīres universitātē, 
• Lektore D.Vinklere Vācijā, Sārbrukenas Lietišķo zinātņu universitātē,  
• Lektors S.Vaidesvarans. Slovēnijā,  Ekonomska Škola Murska Sobota,   
• Lektotrs M.Antāne. Krievijā, Sankt-Pēterburgas Valsts Universitātē , Sankt-Pēterburgas 

Inženierekonomikas Universitātē un Sankt-Pēterburgas Baltijas Tūrisma un 
uzņēmējdarbības akadēmijā  

Dekāne  A.Doniņa  apmeklēja  studentu prakses uzņēmumus  Krētā. 
Sekmīgi turpinās kopš 2005.gada uzsāktā sadarbība ar Normandijas biznesa skolu (Francija)  

dubultdiplomu projektā. 2009./2010. studiju gadā dubultdiplomus saņēma 5   studiju programmas absolventi.   
 Attīstot sadarbību ar fondu   La Fondation pour la Formation   Hôtelière, STF iekļauta 
partnerorganizāciju sadarbības tīklā, kas ļaus arvien labāk iekļauties starptautiskajā apritē.   
 
 

12. Programmas attīstības plāns 
 

11.1. Studiju programmas stipro un vājo pušu analīze 
 
2009./2010. studiju gada stratēģiskie uzdevumi ir izpildīti.  
Programmas “stiprās puses ”: 

13. studiju programma ir ļoti sekmīgi pārakreditēta ANO PTO un iekļauta pasaules 36 šīs organizācijas  
akreditēto programmu starptautiskajā sadarbības tīklā;  

14. studiju programma ir atpazīstama un novērtēta, kas ļāvis nostabilizēt programmā uzņemto studentu 
skaitu; 

15. iespējas iegūt dubultdiplomus; 
16. pieaudzis ārvalstu studentu skaits angļu valodā īstenotajā  programmā; 
17. studiju programmas  starptautiskā atzīšana (ANO PTO)  devusi iespēju iegūt valsts budžeta vietas;   
18. iegūto prasmju un zināšanu vērtējums gan no darba devēju, gan studentu viedokļa kā  Latvijā, tā  

ārvalstīs ir pozitīvs; 
19. aktivizējot STF iesaisti tūrisma un viesmīlības nozares aktualitātēs un mediju telpā, uzlabojies   BAT 

un STF tēls nozares kontekstā   
20. individualizētu un aktuālu tēmu izvēle studentu zinātniskiem darbiem ļāvusi uzlabot to kvalitāti un 

gūt labus rezultātus  zinātnisko darbu konkursos;   
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21. sadarbībā ar darba devējiem programma tiek aktualizēta atbilstīgi tūrisma un viesmīlības nozares 
mainīgajām prasībām; 

22. sadarbība ar ārvalstu augstskolām (Somija, Francija, Vācija, Turcija, Nīderlande, Spānija, 
Lielbritānija), kas sekmē vieslektoru piesaistīšanu, docētāju un studentu mobilitāti 

23. studiju programmas īstenošanā  iesaistīti  atzīti nozares profesionāļi 
24. docētāji aktīvāk iesaistās un paaugstina savu kvalifikāciju, t.sk. studējot  doktorantūrā.  

Programmas “vājās puses”: 
17. ekonomiskās krīzes izraisītās sekas īpaši tūrisma un viesmīlības nozarē  var ilgtermiņā  mazināt 

reflektantu interesi par specialitāti; 
18. pieaugošā  konkurence attiecīgajā tūrisma un viesmīlības izglītības sektorā iesk. studiju iespējas 

ārvalstīs. 
 
 
 
11.2. Studiju programmas attīstības plāns 

  
Lai studiju programma  arī turpmāk būtu konkurētspējīga un pieprasīta,  tās turpmākā  attīstība jāturpina 

atbilstoši STF stratēģijā ietvertajiem būtiskākajiem virzieniem:  
1.     Studentu skaita palielināšana: 

3.1. kopā ar BAT starptautiskās sadarbības nodaļu pārskatīt programmas popularizēšanas kanālus ar 
mērķi piesaistīt  ārvalstu studentus, 

3.2. sadarboties ar vidusskolām visa mācību gada laikā ar mērķi piesaistīt studentus, 
3.3. uzturēt pozitīvu  STF publisko tēlu, 
3.4. uzsākt programmas īstenošanu  e- studiju formā. 

4. Studiju programmas pilnveidošana atbilstībai darba tirgus prasībām: 
4.1. programmas pilnveidošanas un aktualizēšanas procesā turpināt iesaistīt     tūrisma nozares 

praktiķus-darba devējus, 
4.2. programmas pilnveidošanā turpināt iesaistīt absolventus, veicot to aptaujas,  izmantot 

absolventu klubu un tā aktivitātes programmas pilnveidošanai, 
4.3. studiju kursu patstāvīgo darbu uzdevumus, kā arī studiju un diplomdarbu tēmas izvēlēties 

atbilstoši mainīgajai uzņēmējdarbības videi, 
5. Studiju programmas mācību metodisko materiālu izstrāde un pilnveidošana: 

5.1. aprobēt un pilnveidot  metodiku  e-studijām,       
aktualizēt metodiskos un izdales materiālus, 
4.2. iegādāties jaunu Fidelio programmas versiju,  
4.3. atjaunot praktisko darbu laboratoriju.  

5. Pasniedzēju kvalifikācijas paaugstināšana: 
5.2. turpināt veicināt pasniedzēju kvalifikācijas paaugstināšanu atbilstoši STF stratēģijai un 

pasniedzēju IDP, 
5.3. veicināt pasniedzēju ikgadējo piedalīšanos vietējās un starptautiskās zinātniskās un 

akadēmiskās konferencēs, kurās prezentētu pētniecības darba rezultātus, 
5.4. īstenot BAT un STF  apstiprinātos  pētnieciskā darba virzienus Tūrisma un viesmīlības 

katedrā, iesaistot tajos docētājus un attiecīgu  studiju kursu ietvaros studiju programmas 
studentus, 

5.5. veicināt docētāju publikācijas par lietišķo un pētniecisko projektu rezultātiem, sekmēt 
mācībspēku aktīvu iesaisti tūrisma un viesmīlības nozares profesionālajās organizācijās, 
forumos, diskusijās , konkursos, tādejādi apzinot jaunās attīstības tendences nozarē un tās 
izmantojot studiju programmu aktualizēšanā atbilstoši izmaiņām nozarē un darba tirgū. 

6. Mācību procesa pilnveidošana, uzlabojot studentu patstāvīgā un pētnieciskā darba kvalitāti  studijās: 
5.2. stimulēt studentu pētniecisko darbību, iesaistot tos STF un  
       pasniedzēju  veicamajos pētījumos, 
5.2. veicināt programmas studentu dalību  zinātniskās konferencēs, 
        virzīt  labākos studiju un diplomdarbus atbilstošiem konkursiem, 
        veicināt to  publicēšanu, 
5.3. aprobēt un izvērtēt  jaunās  studiju kursu programmas.      

7. Turpināt aktīvu sadarbību ANO PTO TedQuel akreditēto augstskolu tīkla ietvaros:  
7.1. kā atbildīgajam partnerim  strādāt pie kopējā Āfrikas projekta realizācijas, 
7.2. turpināt darbību PTO TedQuel akreditācijas sistēmas  pilnveidošanas darba grupā,  
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7.3. iesaistīt docētājus un studentus zinātniskajās konferencēs un organizācijas organizētajos 
publikāciju krājumos.  

8. Sadarbības veicināšana ar ārvalstu augstskolām: 
7.1. turpināt īstenot dubultdiploma programmu kopā ar Normandijas biznesa  

                   skolu Francijā, 
7.2. veicināt studentu mobilitāti, iesaistoties ERASMUS studentu mobilitātes 
      programmās,  
7.3. turpināt docētāju iesaisti mobilitātes projektos, tādējādi bagātinoties ar ārvalstu (Leonardo/ 

Socrates/ Erasmus programmās) augstskolu pieredzi Nīderlandē, Spānijā, Somijā, Francijā, 
Vācijā, Turcijā, 

7.4. paplašināt starptautisko sadarbību, meklējot jaunas partneraugstskolas studentu apmaiņai, 
dubultdiplomu un kopdiplomu programmā, kā arī  prakšu uzņēmumus, 

 



 
 

  
 

1. pielikums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Studiju programmas studiju kursu apraksti 
 
 



APSTIPRINĀTS 
Tūrisma un viesmīlības katedras 29.06.2010. sēdē 

Protokols Nr. 5 
Katedras vadītāja M. Rozīte ____________ 

 
SIA “BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA” 

 
STUDIJU   KURSA   PROGRAMMA 

Profesionālā bakalaura studiju programmā 
“Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” 

 
Studiju kursa nosaukums Tūrisms un viesmīlība 
Kursa kods 
Apstiprinājuma datums 

Zinātnes nozare 

VAD1375P 
29.06.2010. 

Vadībzinātne 
Kredītpunkti 7 
Kopējais stundu skaits 280 
Lekciju stundu skaits 84 
Semināru, praktisko vai laboratorijas darbu 
stundu skaits 

24 

Līmenis 2. līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma 
Priekšzināšanas - 
 
STUDIJU  KURSA  AUTORI: 

Vārds Uzvārds Grāds, amats 

Maija Rozīte Dr.geogr., profesore 
Ruta Žvale Mg.geogr., lektore 
 
STUDIJU KURSA MĒRĶIS: 
Demonstrēt tūrisma un viesmīlības nozares svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni, patstāvīgi iegūt, 
atlasīt un analizēt informāciju, veikt profesionālu darbību tūrisma un viesmīlības uzņēmumos. 

 

STUDIJU KURSA UZDEVUMI: 
1) Attīstīt studentos spēju novērtēt un kritiski analizēt tūrismu un tā jomas 
2) Attīstīt studentos spēju izprast un analizēt tūrisma attīstību ietekmējošos faktorus  
3) Mācīt analizēt un novērtēt tūrisma pieprasījumu un piedāvājumu un tā ietekmējošos faktorus 
4) Prast analizēt tūrisma ietekmi uz dabu, kultūru, sabiedrību un ekonomiku, praksē īstenot Globālā 

Tūrisma ētikas kodeksa principus 
5) Sniegt priekšstatu par karjeras iespējām tūrisma un viesmīlības nozarē. 
 

STUDIJU REZULTĀTI: 

Zināšanas un izpratne: 
Studenti demonstrē zināšanas par tūrisma un viesmīlības nozari un atsevišķiem tās sektoriem, attīstītājiem, 
tūrisma galvenajām likumsakarībām, tūrisma formām un veidiem, pieprasījumu un piedāvājumu tūrismā, 
tūristu tipiem un lomām.  
Izmanto tūrisma attīstības faktorus un priekšnoteikumus, skaidrojot un analizējot tūrisma attīstību dažādos 
reģionos un vidēs. 
Demonstrē zināšanas par viesnīcu darbības specifiku, galvenajiem dienestiem, to mijiedarbību.  
Izmanto tūristu tipus un lomas, pētot viesnīcu mērķa tirgu un pakalpojumu specifiku.  
Izvērtē atsevišķu tūrisma uzņēmumu darbības ietekmi uz vidi, sabiedrību, kultūru un ekonomiku. 
Prasmes: 
Studenti patstāvīgi iegūst, atlasa un analizē jaunāko profesionālo informāciju tūrisma un viesmīlības jomā.  
Veic inovatīvu pētniecisko darbību izvēlētajā tūrisma un viesmīlības nozares sektorā. 
Identificē tūrisma un viesmīlības aktuālākās problēmas, analītiski analizē to cēloņus un pamato to iespējamos 
risinājumus. 
Modelē dažādu viesnīcas dienestu darbinieku rīcību un izturēšanos, demonstrē spēju pieņemt lēmumus un 
risināt problēmas dažādās situācijās. 
Sniedz pirmo neatliekamo palīdzību ārkārtas situācijās tūrisma un viesmīlības uzņēmumos. 
Izprot un demonstrē tūrisma un viesmīlības darbinieku profesionālo ētiku.  
Argumenti diskutē par tūrisma pieprasījuma un piedāvājuma dinamiku, to ietekmējošiem faktoriem.  



Uzņemas atbildību un iniciatīvu, formulējot pētnieciskā projekta virzienu. Vada komandas darbu un prot 
iekļauties komandā pētnieciskā projekta ietvaros. 
Attieksmes un komunikācija: 
Studenti formulē un analītiski apraksta viesnīcu darbības galvenos principus un atsevišķu dienestu funkcijas. 
Ar savu rīcību, modelējot dažādas situācijas, demonstrē viesmīlības principu izpausmes.  
Izmanto Globālā tūrisma ētikas principus, kritisko domāšanu, analizējot tūrisma ietekmes izpausmes dažādos 
reģionos. 
Īsteno ilgtspējīgā tūrisma principus, izstrādājot dažādu problēmu iespējamos risinājumus. 
Saskata savu vietu tūrisma un viesmīlības jomā, apzināti strukturē savu mācīšanos, tālāko izglītību un 
profesionālo pilnveidi, izvēloties situāciju analīzes piemērus, referātu tēmas, pētnieciskos projektus. 
 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU  IEGŪŠANAI: 
Kursā veicamie darbi un to īpatsvars kopējā novērtējumā: 
I daļa Tūrisms 

Kārtējie pārbaudījumi                                                       40% 

1.kārtējais pārbaudījums    25% 
 To veido praktisko darbu, semināru un kontroldarba laikā iegūtie punkti. Students saņem tā 
vērtējumu pēc visu darbu izpildes kopā ar kontroldarba vērtējumu. 
 1. Prakt.d. Datu avoti tūrismā un viesmīlībā.     5 punkti 

2. Seminārs (Grupu darbs).Tūrisma aktuālās problēmas.    5 punkti 
 3. Seminārs (Grupu darbs). Tūrisma ietekme.     5 punkti 

4. Kontroldarbs         10 punkti 
 

2.kārtējais pārbaudījums    15% 
 5. Referāta tēmas pamatojums, nepieciešamo materiālu analīze   5 punkti 
 6. Referāts. Tūrisma un viesmīlības nozares N sektora raksturojums.  10 punkti 
Vērtējumu saņem pēc referāta prezentēšanas. 
II daļa Viesmīlība 

Kārtējie pārbaudījumi                                                       20% 
 1. Seminārs (Grupu darba prezentācija)-Latvijas viesnīcu un citu tūristu mītņu darbība.  5 
 2. Kontroldarbs. Pirmā neatliekamā palīdzība       5 
 3. Referāts. Viesmīlības principu izpausmes viesnīcu darbībā(pēc iepriekšējas vienošanās)  10 

Noslēguma pārbaudījums (Tūrisms +   Viesmīlība)         40% 
 
STUDIJU METODES: 
Lekcijas – 60 stundas. Praktiskie darbi (semināri, praktiskie darbi, mācību ekskursijas) – 24 stundas. 
Patstāvīgās studijas (studijas bibliotēkā, sagatavojoties semināriem un referātam; grupu darbs prezentāciju 
sagatavošanā; darbs internetā nepieciešamo avotu un datu meklēšanā) – 196 stundas. 
 

KURSA METODISKAIS NODROŠINĀJUMS: 
Studiju kursa lekciju prezentācijas; praktisko darbu, semināru un patstāvīgo studiju uzdevumi, mācību 
filmas. 
 
KONTROLES FORMAS: 
Kontroldarbi, patstāvīgo praktisko darbu pārbaude, grupu darbu un referātu prezentēšana. 
  
VALODA: 
Latviešu, angļu (vieslektori) 
  
STUDIJU KURSA SATURS: 

I daļa Tūrisms 
1. Tūrisma sistēma un tās elementi. Tūrisma nozīme pasaulē un Latvijā. Kursa mērķi un uzdevumi.  
2. Tūrisma attīstības vēstures likumsakarības, tūrisma nozares rašanās un attīstība.  
3. Tūrisma attīstību ietekmējošie faktori. Tūrisma resursi. Tūrisma klasifikācija: tūrisma tipi, formas un 
veidi. 
4. Psiholoģisko procesu (uztvere, motivācijas, attieksme utt.) nozīme un izmantošana tūrismā. Tūristu tipi un 
lomas.   
5. Tūrisma mijiedarbība ar sabiedrību, kultūru un dabas vidi. Tūrisma ietekme un tās veidi: tūrisma ietekme 
uz dabu, kultūru, sabiedrību un ekonomiku. Masu un ilgstpējīgais tūrisms.  
6. Starptautiskais tūrisms un tā attīstības faktori, starptautiskās tūristu plūsmas. 



7. Tūrisma un viesmīlības nozare un tās struktūra. Tūrisma produkts un tā īpatnības. Pieprasījums un 
piedāvājums tūrismā. 
8. Valsts sektora loma tūrisma attīstībā. Tūrisma politika, plānošana, attīstība un vadība. Starptautiskās, 
nacionālās un profesionālās asociācijas.  
9. Pētnieciskais darbs tūrismā. Pētījumu tipi. Datu avoti un pētījumu metodes.  
10. Latvijas tūrisma nozares raksturojums.  
11. Tūrisma attīstības globālās tendences. 
II daļa Viesmīlība 
12. Viesmīlības nozare un tās attīstība.  
13..Viesnīcu tipi un klasifikācija (starptautiskā un Latvijas pieredze). 
14. Starptautiskās tūrisma un viesmīlības asociācijas un to raksturojums. 
15. Viesnīcu komercdarbības raksturīgākās iezīmes mūsdienās. 
16. Globalizācija un konsolidācija viesnīcu nozarē.  
17. Viesnīcas produkts, tā raksturojums.  
18. Viesnīcu pakalpojumi; materiālais un personālserviss. 
19. Viesnīcu pakalpojumu mērķa tirgus. 
20. Biznesa klienti un tūristu grupas, tūrisma un ceļojuma aģentūras, konferenču organizatori. 
21. Viesnīca kā organizēta sistēma; organizatoriskās struktūras tipi un viesnīcu dienestu iedalījums. 
22. Darba specifika un karjeras iespējas viesnīcu nozarē.  
23. Neatliekamā medicīniskā palīdzība tūrismā. 
 
VĒRTĒJUMU SKALA  

Vērtējums 
(balles) 

Kritēriji  

9-10 Students demonstrē vispusīgas zināšanas par tūrisma un viesmīlības nozari un atsevišķiem 
tās sektoriem, attīstītājiem, tūrisma galvenajām likumsakarībām, tūrisma formām un veidiem, 
pieprasījumu un piedāvājumu tūrismā, tūristu tipiem un lomām. Radoši interpretē apgūto 
materiālu, saista ar jaunākajām aktualitātēm. 
Demonstrē vispusīgas zināšanas par viesnīcu tipiem un to darbības specifiku. Izprot viesnīcu 
dienestu funkcijas un to savstarpējo mijsakaru, analizē situācijas praksē. Izmanto tūristu tipus 
un lomas, pētot viesnīcu mērķa tirgu un pakalpojumu specifiku, saista to ar reālu viesnīcu 
produktu piemēriem. 
Izvērtē un modelē atsevišķu tūrisma uzņēmumu darbības ietekmi uz vidi, sabiedrību, kultūru 
un ekonomiku. Izprot šis ietekmes cēloņus, skaidro iespējamos risinājumus, balstos tos uz 
jaunākajām atziņām un pasaules praksi. 
Students patstāvīgi iegūst, atlasa un radoši analizē jaunāko profesionālo informāciju tūrisma 
un viesmīlības jomā. Veic radošu, inovatīvu pētniecisko darbību izvēlētajā tūrisma un 
viesmīlības nozares sektorā. 
Radoši modelē dažādu viesnīcas dienestu darbinieku rīcību un izturēšanos, demonstrē spēju 
pieņemt pamatotus lēmumus un risināt problēmas dažādās situācijās. 
Uzņemas atbildību un iniciatīvu, radoši formulējot pētnieciskā projekta virzienu. Vada 
komandas darbu un aktīvi iekļaujas komandā pētnieciskā projekta ietvaros. 
Aktīvi iesaistās diskusijās, grupu darbā, prezentācijās, rosina radošas situācijas.  

6-8 Studenti demonstrē labas zināšanas par tūrisma un viesmīlības nozari un atsevišķiem tās 
sektoriem, attīstītājiem, tūrisma galvenajām likumsakarībām, tūrisma formām un veidiem, 
pieprasījumu un piedāvājumu tūrismā, tūristu tipiem un lomām. Spēj risināt tikai standarta 
situācijas, izmanto jau zināmus piemērus.  
Demonstrē labas zināšanas par viesnīcu tipiem un to darbības specifiku. Pārzina dienestu 
galvenās funkcijas. Pārzina tūristu tipus un lomas, izprot tradicionālos viesnīcu mērķa tirgus 
un tiem nepieciešamos pakalpojumus.  
Izvērtē atsevišķu tūrisma uzņēmumu darbības ietekmi uz vidi, sabiedrību, kultūru un 
ekonomiku, pamatojot tos ar tradicionāliem piemēriem. 
Students patstāvīgi iegūst, atlasa un analizē profesionālo informāciju dzimtajā valodā tūrisma 
un viesmīlības jomā.  
Veic pētniecisko darbību izvēlētajā tūrisma un viesmīlības nozares sektorā. 
Attēlo dažādu viesnīcas dienestu darbinieku rīcību un izturēšanos, demonstrē spēju pieņemt 
tradicionālus lēmumus un risināt pamatproblēmas. 
Formulējot pētnieciskā projekta virzienu. Vada komandas darbu un prot iekļauties komandā 
pētnieciskā projekta ietvaros. 
Iesaistās diskusijās, grupu darbā un semināros.  

4-5 Students demonstrē pamatzināšanas par tūrisma un viesmīlības nozari un atsevišķiem tās 



sektoriem, attīstītājiem. Nosauc tūrisma galvenās likumsakarības. Ir izpratne priekšstatu 
līmenī par tūrisma formām un veidiem, pieprasījumu un piedāvājumu tūrismā, tūristu tipiem 
un lomām.  
Ir pamatzināšanas par viesnīcu tipiem un to darbības specifiku. Izprot viesnīcu dienestu 
funkcijas. Ir priekšstats par tūristu tipiem un lomām. 
Ir zināšanas par tūrisma veidiem, skaidro un pamato tos ar piemēriem no mācību grāmatām. 
Students iegūst un analizē informāciju tūrisma un viesmīlības jomā, izmantojot galvenos 
avotu dzimtajā valodā. Veic pētniecisko darbību izvēlētajā tūrisma un viesmīlības nozares 
sektorā, izmantojot tradicionālus piemērus. 
Attēlo dažādu viesnīcas dienestu darbinieku rīcību un izturēšanos, skaidro iespējamos 
lēmumus un risinājumus, izmantojot tradicionālus piemērus. 
Formulē tradicionālu pētnieciskā projekta virzienu. Pasīvi iekļaujas komandā pētnieciskā 
projekta ietvaros, veic vadītāja formulētos uzdevumus. 
Spēj atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem, piedalās grupu darbā.  

 
AVOTI:  

1. LRTūrisma likums. 
2. MK “Noteikumi par kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un īstenošanas kārtību, klientam 

sniedzamo informāciju un kompleksā tūrisma pakalpojuma sniedzēja un klienta tiesībām un 
pienākumiem”. 

3. ANO PTO Globālais tūrisma ētikas kodekss 
LITERATŪRA: 

1. Holovejs Dž. Kristofers. Tūrisma bizness.- Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 1999 
2. Žvals Ruta. Viesmīlības pamati / Ruta Žvals. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2006.  
3. Jack D. Ninemeier, Joseph Perdue. Discovering Hospitality and Tourism: The World's Greatest 

Industry. 2nd ed., 2007. Prentice Hall 
4. Paul S. Biederman. Travel and Tourism: An Industry Primer. Prentice Hall 2007 
5. Кусков А.С., Джаладян Ю.А., Основы туризма., 2008, "КноРус" 
6. A.Clarke, W.Chen. International Hospitality Management. Concepts and Cases. 2007. Butterworth 

Heinemann 
INTERNETA RESURSI: 

1. ANO Pasaules Tūrisma organizācija: http://www.unwto.org 
2. ES tūrisma politika: http://ec.europa.eu/enterprise/tourism/index_en.htm 
3. Starptautiskā viesnīcu un restorānu asociācija (IH&RA): http://www.ih-ra.com/ 
4. Starptautisks žurnāls Tourism Management. Research, Policies, Practice. Elsvier. 
5. Tūrisma vortāls -Eiropa.lv , Travelnews.lv 
NEPUBLICĒTIE MATERIĀLI: 

1. Latvijas tūrisma mārketinga stratēģija 2010-2012. TAVA 2010. 
 



APSTIPRINĀTS 
Tūrisma un viesmīlības katedras 29.06.2010. sēdē 

Protokols Nr. 5 
Katedras vadītāja M. Rozīte ____________ 

 
SIA “BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA” 

 
STUDIJU   KURSA   PROGRAMMA 

Profesionālā bakalaura studiju programmā 
“Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” 

 
Studiju kursa nosaukums Ceļojumu organizēšana 
Kursa kods 
Apstiprinājuma datums 

Zinātnes nozare 

VAD1001P 
29.06.2010. 

Vadībzinātne 
Kredītpunkti 3  
Kopējais stundu skaits 120 
Lekciju stundu skaits 36 
Semināru, praktisko vai laboratorijas darbu 
stundu skaits 

12 

Līmenis 2. līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma 
Priekšzināšanas Ievads tūrismā 
 
STUDIJU  KURSA  AUTORI: 

Vārds Uzvārds Grāds, amats 

Gatis Blunavs Mg.art., lektors 
 
STUDIJU  KURSA  MĒRĶIS: 
Pirmais mērķis ir sniegt studentiem priekšstatu par ceļojumu organizēšanu (Tour Operations) kā tūrisma 
uzņēmumu – komplekso tūrisma pakalpojumu sniedzēju darbības svarīgāko sastāvdaļu. 
Otrs mērķis ir sniegt studentiem izpratni par grupu un brīvdienu ceļojumu, jūras ceļojumu (kruīzu) 
organizēšanas secību, gaitu, mērķauditorijas noteikšanu un konkurences izvērtēšanu, ceļojumu 
pozicionēšanu un pārdošanas priekšrocību noteikšanu. 
Trešais mērķis ir iepazīstināt studentus ar likumdevēja prasībām un tiesību normām, veidojot tūrisma 
programmas un piedāvājumus izejošā un ienākošā tūrismā, līgumu veidiem un slēgšanas nosacījumiem, 
informēt studentus par informācijas avotiem, kuri izmantojami, lai sagatavotos šādu projektu realizācijai. 
 
STUDIJU  KURSA  UZDEVUMI (Sagaidāmie REZULTĀTI): 
Pēc studiju kursa apgūšanas studentam jābūt sagatavotam sekmīgai darbībai tūrisma uzņēmumā, veidojot un 
piedāvājot klientam grupas un brīvdienu ceļojuma programmas,  komunicējoties ar partneriem tūrisma 
uzņēmējdarbības ietvaros, plānojot un izstrādājot pasūtījuma ceļojumu komponentus un uzņemošā tūrisma 
aktivitātes. Studentam jāsasniedz izpratni par mūsdienu prasībām ceļojumu organizēšanā, izmaiņām klientu 
vajadzībās un prasībās; jāizprot dažādos ceļojuma organizēšanas modeļus; jānovērtē konkurences situāciju 
un tirgus spēkus, kuri darbojas izvēlētajos ceļojumu virzienos. Izmantojot kursā aplūkojamos materiālus, 
studentam jāattīsta intelektu un analīzes prasmi, paplašinot vispārējās zināšanas par uzņēmējdarbību tūrisma 
un saistītajās nozarēs. 
Zināšanas Studentam jāzina grupu un brīvdienu ceļojumu veidošanas nosacījumus, ceļojumu 
mērķauditorijas segmentēšanas principus, maršrutu, pakešu un kalkulāciju veidošanas metodes, 
likumdošanas prasības līgumu izstrādei un atbildībai pret klientu, jāzin virziena informācijas ieguves avoti 
un veidi. 
Prasmes Studentam jāprot izstrādāt grupas ceļojumu programmas, veikt pilnīgu kalkulāciju tām, izdarīt 
konkurentu analīzi, izveidot programmas izdrukai piemērotā veidā, sagatavot klientu un partneru līgumus un 
veikt nepieciešamās rezervācijas, kā arī izveidot brīvdienu ceļojumu paketes modeli, izvēloties virzienu un 
līgumu veidus. Jāprot sagatavot dažādus tūrisma ceļojuma moduļus B2B piedāvājumam receptīvajā tūrismā. 
Attieksme Studentam jābūt kritiski un analītiski domājošam attiecībā uz valstī un pasaulē notiekošajiem 
procesiem, kas skar tūrisma nozares un tās atsevišķu dalībnieku attīstības jautājumus, jābūt kritiskam, 
izvērtējot tirgus situāciju un iespējamo konkurentu tūrisma piedāvājumus, radoši jāveido jauni piedāvājumi 
grupas ceļojuma projekta ietvaros. 
 
PRASĪBAS  KREDĪTPUNKTU  IEGŪŠANAI: 
Kursā veicamie darbi un to īpatsvars kopējā novērtējumā: 



Kursā jāveic viens patstāvīgais darbs – grupas ceļojuma veidošana, strādājot nelielā grupā, tā rezultāti 
jāprezentē (jāaizstāv) semināros. Šo patstāvīgo darbu vērtējums veido 1/2 (pusi) no gala atzīmes. Piemēram, 
patstāvīgo darbu vērtējums ir 5. Gala pārbaudījumā atzīme ir 9. Galīgā atzīme ir 7. 
 
STUDIJU METODES: 
Lekcijas notiek interaktīvā veidā, lasot lekcijas, ilustrējot tās ar PowerPoint vai citām prezentācijām, pēc 
nepieciešamības iesaistot Web vietnes un resursus un atbilstošus komunikācijas līdzekļus (Skype etc.), 
iesaistot diskusijās studentus.  
 
KURSA METODISKAIS NODROŠINĀJUMS: 
Kursa nolasīšanai pasniedzējs izstrādā savus pierakstus un PowerPoint vai līdzīgas vizuālas prezentācijas, 
kuru failus pēc izvēles izkopē studentiem vai, drīzāk, padara pieejamas mājaslapā. Ieteicamā literatūra, citi 
avoti pieejami Biznesa augstskolas Turība bibliotēkā, kā arī citās bibliotēkās un interneta resursos, tūrisma 
uzņēmumu vietnēs. Papildu ieteicamos materiālus vai saites uz tiem pasniedzējs nokopē un izdala 
studentiem, vai ievieto atbilstošā interneta vietnē. 
 

KONTROLES FORMAS: 
Kārtējie pārbaudījumi notiek rakstiski lekciju laikā, paplašinātu testu formā. Studenti drīkst izmantot savas 
zināšanas. Gala pārbaudījums notiek rakstiski vai mutiski. Drīkst izmantot savas zināšanas. 
Dienas un vakara nodaļai – 1 patstāvīgs grupas darbs ar prezentāciju un apspriešanu seminārā. Sestdienas 
nodaļai – 1 patstāvīgais grupas darbs. 
 

MĀCĪBU VALODA: 
Latviešu 

 
STUDIJU   KURSA   SATURS:. 

1. Ceļojumu organizēšanas jēdziens.  
1. Tūrisma operatoru veidi. 
2. Grupu ceļojumu veidi un klasifikācija. 
3. Grupu ceļojumu veidošanas gaita. 
4. Prasības grupas ceļojumam. 
5. Ceļojuma mērķauditorijas izvēle un prasību noteikšana. 
6. Grupu ceļojumu konkurences izvērtēšanas paņēmieni. 
7. Ceļojuma pārdošanas argumentu izvēle. 
8. Ceļojuma paketes pielāgošana dažādiem mērķauditorijas segmentiem. 
9. Ceļojuma maršruta izstrādes secība. 
10. Ceļojuma programmas izveide. 
11. Ceļojuma kalkulācija. 
12. Brīvdienu ceļojumu veidošanas gaita. 
13. Ceļojuma mērķauditorijas izvēle un prasību noteikšana. 
14. Virziena izvēles un konkurences izvērtēšanas paņēmieni. 
15. Ceļojuma paketes izveide, tās daudzveidošanas paņēmieni. 
16. Brīvdienu ceļojuma kalkulācija. 
17. Katalogu un e-katalogu izveide. 
18. Līgumi ar partneriem: lidsabiedrībām, autobusu firmām, naktsmītnēm. 
19. Ceļojumu izplatīšanas kanāli, līgumi ar aģentiem (aģentūrām). 
20. Sapņu sabiedrības un Pieredzes ekonomikas modeļi jauna tūrisma piedāvājuma veidošanā. 
21. Jūras ceļojumi. 
22. Ceļojumu rezervācijas sistēmas. 
23. Tendences un inovācijas ceļojumu organizēšanā. 
24. Līgumi ar klientu dažādos ceļojumu veidos. 
25. Patērētāju tiesību aizsardzība tūrisma ceļojumos. 

 

AVOTI:  

1. Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likums 
2. Latvijas Republikas Tūrisma likums 
3. MK Noteikumi par Komplekso tūrisma pakalpojumu sniegšanu 
LITERATŪRA: 

1. Everist Richard. Britain / Richard Everist, Bryn Thomas, Tony Wheeler. – 3rd ed. - Hawthorn : 
Lonely Planet Publications, 2005. - 1210, [6] p. (LAS-1). 

2. Gorry Conner. Read this first: Central & South America : The most comprehensive and up-to-date of 



all the trip planners. - Melbourne : Lonely Planet Publications, 2000. - 346 p. (ABO-1, LAS-1). 
3. Rowthorn Chris. Read this first: Asia & India : The essential predeparture travel guide / Chris 

Rowthorn, Peter Cruttenden. - Melbourne : Lonely Planet Publications, 2000. - 366 p. (ABO-1, LAS-
1). 

4. USA [The United States of America] : reliable, entertaining & packed with information / authors: 
James Lyon, Tom Brosnahan, Jim DuFresne [etc.]. - Melbourne [etc.] : Lonely Planet Publications, 
2001. - 1185 p. (LAS-1). 

5. Mediterranean Europe : a Lonely Planet shoestring guide / M.Armstrong, A.Costanzo, R.van 
Driesum. - 2nd edition. - Australia : Lonely Planet Publications, 1995. - 1150 p. 
(LAS-1). 

6. Everist Richard. Britain / Richard Everist, Bryn Thomas, Tony Wheeler. – 3rd ed. - Hawthorn : 
Lonely Planet Publications, 2005. - 1210, [6] p. (LAS-1). 

7. Gorry Conner. Read this first: Central & South America : The most comprehensive and up-to-date of 
all the trip planners. - Melbourne : Lonely Planet Publications, 2000. - 346 p. (ABO-1, LAS-1). 

8. Rowthorn Chris. Read this first: Asia & India : The essential predeparture travel guide / Chris 
Rowthorn, Peter Cruttenden. - Melbourne : Lonely Planet Publications, 2000. - 366 p. (ABO-1, LAS-
1). 

9. Axell Newman: The Do's and Taboos of Hosting International Visitors, 256 p., Wiley 2002 
INTERNETA RESURSI: 

1. www.frommers.com – ceļojumu un virzienu izpētes resursi 
2. mundustravels.com/mundus-grupu-celojumi.htm – ceļojumu programmu veidošanas piemēri 
3. www.ricksteves.com – Eiropas ceļojumu informācijas resursi 
4. www.lonelyplanet.com – ceļojumu informācijas resursi 



APSTIPRINĀTS 
Tūrisma un viesmīlības katedras 29.06.2010. sēdē 

Protokols Nr. 5 
Katedras vadītāja M. Rozīte ____________ 

 
SIA “BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA” 

 
STUDIJU   KURSA   PROGRAMMA 

Profesionālā bakalaura studiju programmā 
“Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” 

 
Studiju kursa nosaukums Latvijas un Baltijas kultūras vēsture 
Kursa kods 
Apstiprinājuma datums 

Zinātnes nozare 

VES1005P 
29.06.2010. 

Vēsture 
Kredītpunkti 3  
Kopējais stundu skaits 120 
Lekciju stundu skaits 36 
Semināru, praktisko vai laboratorijas darbu 
stundu skaits 

12 

Līmenis 2. līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma 
Priekšzināšanas - 
 
STUDIJU  KURSA  AUTORI: 

Vārds Uzvārds Grāds, amats 

Gatis Blunavs Mg.art., lektors 
 
STUDIJU  KURSA  MĒRĶIS: 
Pirmais mērķis ir sniegt studentiem priekšstatu par Baltijas tautu un jo īpaši Latvijas kultūru, to vizuālā un 
garīgā mantojuma daudzveidību, tradīciju un dzīvesveida īpatnībām un atšķirībām, kā arī svarīgākajām 
saskarsmes īpatnībām, kas var ietekmēt dažādu reģionu un nāciju indivīdu subjektīvo apmierinātību 
ceļojumu laikā un veicināt ceļojumu organizēšanas un atbilstošās nācijas viesu uzņemšanas darbu. 
Otrs mērķis ir sniegt studentiem izpratni par Baltiju apdzīvojošo cilšu un nāciju attīstības gaitu, nāciju 
etnoģenēzi, vēsturisko kultūru un tradīcijām, nacionālajiem mītiem, vēlamajām un nevēlamajām 
komunikācijas tēmām, iepriekš radīto vērtību saistību ar mūsdienu kultūras, mākslas tendencēm, atvieglot 
komunikācijas praksi, sadarbojoties ar Baltijas kaimiņvalstu partneriem, padziļināt intelekta un spriestspējas 
attīstību. 
Trešais mērķis ir iepazīstināt studentus ar iespējām un prasībām, veidojot jaunas tūrisma programmas vai to 
B2B komponentus pa Baltiju, informēt studentus par informācijas avotiem, kuri izmantojami, lai sagatavotos 
šādu projektu realizācijai. 
 

STUDIJU  KURSA  UZDEVUMI (Sagaidāmie REZULTĀTI): 
Pēc studiju kursa apgūšanas studentam jābūt sagatavotam sadarbībai ar biznesa partneriem Baltijas 
kaimiņvalstīs,  komunicējoties tūrisma vai citas uzņēmējdarbības ietvaros, plānojot un izstrādājot ceļojumus 
un uzņemošā tūrisma aktivitātes, jāizprot Latvijas tautas etnoģenēzes, nācijas veidošanās, nacionālo īpatnību 
rašanās procesus, jāpārzin Latvijas devumu Eiropas kultūras mantojumā. 
Studentam jāsasniedz izpratni par Latvijas un kaimiņvalstu kultūras, mākslas, arhitektūras vēsturisko 
attīstību un mūsdienu tendencēm; jāizprot un jānovērtē to kultūras un mākslas mantojuma izmantojuma 
iespējas tūrisma industrijā jaunu produktu izstrādē.  
Studentam jāspēj identificēt atšķirības Baltijas tautu dzīvesveidā, paradumos, tradīcijās, kas var tikt 
izmantotas vai palīdzēt tūrisma ceļojuma izveidē. Izmantojot kursā aplūkojamos materiālus, studentam 
jāattīsta intelektu un analīzes prasmi, paplašinot vispārējas zināšanas par Baltijas sabiedrību, kultūru, reliģiju 
vēsturisko un pašreizējo attīstību. 
Zināšanas Studentam jāzina Baltijas nāciju, un jo īpaši Latvijas, attīstības gaitu un to savstarpējo 
mijiedarbību, raksturīgās minoritātes, sabiedrību domāšanas un uzvedības modeļus, jāpārzina to svarīgākos 
kultūras (mākslas, mūzikas) sasniegumus, jāzina vērtības, ko nosaka kaimiņtautu pārstāvju atšķirīgās 
kultūras, reliģijas, mentalitāti, uzvedību un uztveri. 
Prasmes Studentam jāprot orientēties Baltijas valstu kultūras mantojumā un atšķirīgajos antropogēnās vides 
elementos, vēsturiskajos mākslas un arhitektūras stilos, jāprot radīt pamatu sekmīgai savstarpējo attiecību 
veidošanai ar kaimiņvalstu pārstāvjiem, izmantojot zināšanas par šīm kultūrām un starpkultūru 
komunikācijas prasmes. Jāprot novērtēt Baltijas kultūras un mākslas mantojuma nozīmi pasaules kontekstā, 



tā izmantojuma iespējas kā izejošā, tā ienākošā tūrisma organizēšanā, viesmīlības uzņēmumu piemērošanā 
ārvalstu klientu prasībām. 
Attieksme Studentam jābūt kritiski un analītiski domājošam attiecībā uz Baltijā notiekošajiem procesiem, kas 
skar tūrisma nozares attīstības jautājumus, jābūt kritiskam un radošam jaunu Latvijas un Baltijas tūrisma 
produktu izstrādē, izmantojot kultūras un tradīciju mantojumu. 
 

PRASĪBAS  KREDĪTPUNKTU  IEGŪŠANAI: 
Kursā veicamie darbi un to īpatsvars kopējā novērtējumā: 
Kursā jāveic viens patstāvīgais darbs, strādājot individuāli vai nelielā grupā, tā rezultāti jāprezentē (jāaizstāv) 
semināros. Šo patstāvīgo darbu vērtējums veido 1/3 (trešdaļu) no gala atzīmes. Piemēram, patstāvīgo darbu 
vērtējums ir 5. Gala pārbaudījumā atzīme ir 8. Galīgā atzīme ir 7. 
Dienas un vakara nodaļai – 1 patstāvīgs darbs ar prezentāciju un apspriešanu seminārā. Sestdienas nodaļai – 
1 patstāvīgais darbs. 
 
STUDIJU METODES: 
Lekcijas notiek interaktīvā veidā, lasot lekcijas, ilustrējot tās ar PowerPoint vai citām prezentācijām, pēc 
nepieciešamības iesaistot web vietnes un resursus un atbilstošus komunikācijas līdzekļus (Skype etc.), 
iesaistot diskusijās studentus.  
 

KURSA METODISKAIS NODROŠINĀJUMS: 
Kursa nolasīšanai pasniedzējs izstrādā savus pierakstus un PowerPoint vai līdzīgas vizuālas prezentācijas, 
kuru failus pēc izvēles izkopē studentiem vai, drīzāk, padara pieejamas mājaslapā. Ieteicamā literatūra, citi 
avoti pieejami Biznesa augstskolas Turība bibliotēkā, kā arī citās bibliotēkās un interneta resursos. Papildu 
ieteicamos materiālus vai saites uz tiem pasniedzējs nokopē un izdala studentiem, vai ievieto atbilstošā 
interneta vietnē. 
 

KONTROLES FORMAS: 
Kārtējie pārbaudījumi notiek rakstiski lekciju laikā, paplašinātu testu formā. Studenti drīkst izmantot savas 
zināšanas. Gala pārbaudījums notiek rakstiski. Drīkst izmantot savas zināšanas. 
 

MĀCĪBU VALODA: 
Latviešu 

 
STUDIJU   KURSA   SATURS:. 
1. Civilizāciju pirmsākumi, reliģiju un kultūru attīstība. Pirmsvēsturisko laiku cilvēku ienākšana Baltijas 
telpā, to klātbūtnes reliģiskās un materiālās liecības, to izmantojuma iespējas tūrisma ceļojumos.  
2. Senie somi – pirmie ienācēji Baltijā. Izcelsme, sabiedrība,  dzīvesveids, sadalīšanās igauņis, līvos, somos. 
3. Baltu ciltis, ienākšana Baltijā. Izcelsme, cilšu daudzveidība, sabiedrība,  dzīvesveida īpatnības. 
4. Senā Lietuva. Nācijas etnoģenēze, mijiedarbība ar Baltijas kaimiņiem, kultūras un reliģiskais mantojums. 
5. Sakšu ienākšana un pirmā saskarsme ar tālaika moderno kultūru. Kristība. Livonija – viduslaiku Latvijas 
un Igaunijas kopējā valsts.  
6. Rīga un Rēvele – pirmās Livonijas pilsētas. Antropogēnās vides izveide Livonijā, raksturīgie lauku un 
pilsētvides elementi. Dominējošie vēsturiskie stili – no gotikas līdz jūgendstilam. 
7. No Livonijas līdz nacionālajai idejai. Latviešu nācijas etnoģenēzes gaita, valodas izveides 
priekšnosacījumi. Luterānisms kā stimulējošs faktors latviešu valodas izveidē. 
8. Nācijas apziņa, nācijas ‘'konstruktori’'. Nacionālo īpatnību, mākslas, kultūras, mūzikas stilu izveide. 
9. Latvijas reģionālās īpatnības un kultūras daudzveidība.  
10. Etniskās minoritātes Latvijā un Baltijā – jūdi, čigāni, poļi, krievi.. 
11. Baltijas dominējošās kristīgās baznīcas un reliģiskās minoritātes – vecticībnieki, jūdi, karaīti. 
12. Kaimiņvalstu sabiedrību, reliģiju, tradīciju, dzīvesveida raksturojums. Lietuva. Somija. Igaunija. Polijas 
un Krievijas ietekme. 
13. Vācbaltu kultūras mantojums – latviskā dzīvesveida neatņemama sastāvdaļa un būtiski svarīgs tūrisma 
resurss. 
14.Totalitāro režīmu izpausmes un materiālās liecības Baltijā. 
15. Mūsdienu kultūras formas un izpausmes Baltijā. 
 

AVOTI:  

1. Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likums 
2. Latvijas Republikas Autortiesību likums 
 

LITERATŪRA: 



1.  Livonijas Indriķis. Indriķa Hronika – 2.izd. – Rīga: Zvaigzne, 2002. (LAS-1). 
2. Smart Ninian. The Religious Experience of Mankind. - 5th ed. - Upper Saddle River, N.J. : Prentice 

Hall, 1996. - X, 453 p. (ABO-2, LAS-1). 
3. Smart Ninian. Dimensions of the Sacred: an Anatomy of World’s Beliefs.N.Y.1999. 
4. Gardner's Art through the Ages. - 12th ed. - New York : Harcourt Brace Jovanovich, Inc., 1996. - 

922 p. (LAS-1). 
5. Klīve Visvaldis Varnesis. Ticības ceļos : reliģiju vēsture : eksper. māc. līdz. - Rīga : Zinātne, 1995. - 

413, [1] p. (LAS-1). 
6. Latvia, Lithuania, Estonia : Lonely Planet guide / Aut.kol. – 2nd edition. - Hawthorn : Lonely Planet 

Publications, 2001. - (LAS-14). 
7. Latvia, Lithuania, Estonia : Lonely Planet guide / Aut.kol. – 3rd edition. - Australia : Lonely Planet 

Publications, 2003. - 250 p. 
(LAS-15). 

8. Axell Newman: The Do's and Taboos of Hosting International Visitors, 256 p., Wiley 2002 
INTERNETA RESURSI: 

1. www.latviatourism.lv – Latvijas kultūras un tūrisma resursi 
2. www.li.lv – Latvijas institūts, informācijas resursi par Latvijas vēsturi, sabiedrību, valsti 
3. www.ricksteves.com – Eiropas ceļojumu un saskarsmes informācijas resursi 
4. www.letonica.lv – rakstu avoti, literāro pieminekļu resursi 



APSTIPRINĀTS 
Tūrisma un viesmīlības katedras 29.06.2010. sēdē 

Protokols Nr. 5 
Katedras vadītāja M. Rozīte ____________ 

 
SIA “BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA” 

 
STUDIJU   KURSA   PROGRAMMA 

Profesionālā bakalaura studiju programmā 
“Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” 

 
Studiju kursa nosaukums Pasaules kultūras vēsture 
Kursa kods 
Apstiprinājuma datums 

Zinātnes nozare 

VES1004P 
29.06.2010. 

Vēsture 
Kredītpunkti 4 
Kopējais stundu skaits 160 
Lekciju stundu skaits 48 
Semināru, praktisko vai laboratorijas darbu 
stundu skaits 

16 

Līmenis 2. līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma 
Priekšzināšanas - 
 
STUDIJU  KURSA  AUTORI: 

Vārds Uzvārds Grāds, amats 

Gatis Blunavs Mg.art., lektors 
 
STUDIJU  KURSA  MĒRĶIS: 
Pirmais mērķis ir sniegt studentiem priekšstatu par pasaules tautu kultūru, to vizuālā un garīgā mantojuma 
daudzveidību, tradīciju un dzīvesveida īpatnībām un atšķirībām, kā arī svarīgākajām saskarsmes īpatnībām, 
kas var ietekmēt dažādu reģionu un nāciju indivīdu subjektīvo apmierinātību ceļojumu laikā un veicināt 
ceļojumu organizēšanas un atbilstošās nācijas viesu uzņemšanas darbu. 
Otrs mērķis ir sniegt studentiem izpratni par pasaules civilizāciju attīstības gaitu, to radīto vērtību saistību ar 
mūsdienu kultūras, mākslas tendencēm, atvieglot komunikācijas praksi, veicot jebkādus darba uzdevumus  
atšķirīgās kultūrvidēs, radīt pamatu sekmīgai attiecību veidošanai ar citu kultūru, reliģiju, mentalitāšu 
pārstāvjiem, padziļinot intelekta un spriestspējas attīstību. 
Trešais mērķis ir iepazīstināt studentus ar iespējamām prasībām, veidojot tūrisma programmas un 
piedāvājumus izejošā un ienākošā tūrismā, informēt studentus par informācijas avotiem, kuri izmantojami, 
lai sagatavotos šādu projektu realizācijai. 
 

STUDIJU  KURSA  UZDEVUMI (Sagaidāmie REZULTĀTI): 
Pēc studiju kursa apgūšanas studentam jābūt sagatavotam sekmīgai un nekonfliktējošai saskarsmei un 
sadarbībai ar atšķirīgu kultūru pārstāvjiem kultūras, mākslas,  savstarpējās komunikācijas jomās,  
komunicējoties tūrisma vai citas uzņēmējdarbības ietvaros, plānojot un izstrādājot ceļojumus un uzņemošā 
tūrisma aktivitātes. Studentam jāsasniedz izpratni par kultūras, mākslas, arhitektūras vēsturisko attīstību un 
mūsdienu tendencēm; jāizprot dažādu civilizāciju un reliģiju attīstības gaitu un savstarpējo mijiedarbību, 
sabiedrību domāšanas un uzvedības modeļus; jānovērtē dažādu zemju kultūras un mākslas mantojuma 
izmantojuma iespējas tūrisma industrijā, atvieglojot lietišķo attiecību veidošanu starp dažādu kultūru, rasu un 
reliģiju pārstāvjiem. Izmantojot kursā aplūkojamos materiālus, studentam jāattīsta intelektu un analīzes 
prasmi, paplašinot vispārējas zināšanas par dažādu sabiedrību, kultūru, reliģiju vēsturisko un pašreizējo 
attīstību. 
Zināšanas Studentam jāzina dažādu civilizāciju un reliģiju attīstības gaitu un savstarpējo mijiedarbību, 
sabiedrību domāšanas un uzvedības modeļus, jāpārzina svarīgākos kultūras (mākslas, mūzikas) sasniegumus, 
jāzina vērtības, kas nosaka citu kultūru, reliģiju, mentalitāšu pārstāvju uzvedību un uztveri. 
Prasmes Studentam jāprot orientēties dažādās kultūrvidēs, jāprot radīt pamatu sekmīgai attiecību veidošanai 
ar citu kultūru, reliģiju, mentalitāšu pārstāvjiem, izmantojot zināšanas par šīm kultūrām un starpkultūru 
komunikācijas prasmes. Jāprot novērtēt dažādu zemju kultūras un mākslas mantojuma nozīmi pasaules 
kontekstā, tā izmantojuma iespējas kā izejošā, tā ienākošā tūrisma organizēšanā, viesmīlības uzņēmumu 
piemērošanā ārvalstu klientu prasībām. 



Attieksme Studentam jābūt kritiski un analītiski domājošam attiecībā uz valstī un pasaulē notiekošajiem 
procesiem, kas skar tūrisma nozares attīstības jautājumus, jābūt kritiskam un vienlaikus tolerantam pret 
atšķirīgu nāciju, reliģiju, reģionu pasaules uztveres modeļu īpatnībām. 
 

PRASĪBAS  KREDĪTPUNKTU  IEGŪŠANAI: 
Kursā veicamie darbi un to īpatsvars kopējā novērtējumā: 
Kursā jāveic viens patstāvīgais darbs, strādājot nelielā grupā, tā rezultāti jāprezentē (jāaizstāv) semināros. Šo 
patstāvīgo darbu vērtējums veido 1/3 (trešdaļu) no gala atzīmes. Piemēram, patstāvīgo darbu vērtējums ir 5. 
Gala pārbaudījumā atzīme ir 8. Galīgā atzīme ir 7. 
 
STUDIJU METODES: 
Lekcijas notiek interaktīvā veidā, lasot lekcijas, ilustrējot tās ar PowerPoint vai citām prezentācijām, pēc 
nepieciešamības iesaistot web vietnes un resursus un atbilstošus komunikācijas līdzekļus (Skype etc.), 
iesaistot diskusijās studentus.  
 

KURSA METODISKAIS NODROŠINĀJUMS: 
Kursa nolasīšanai pasniedzējs izstrādā savus pierakstus un PowerPoint vai līdzīgas vizuālas prezentācijas, 
kuru failus pēc izvēles izkopē studentiem vai, drīzāk, padara pieejamas mājaslapā. Ieteicamā literatūra, citi 
avoti pieejami Biznesa augstskolas Turība bibliotēkā, kā arī citās bibliotēkās un interneta resursos. Papildu 
ieteicamos materiālus vai saites uz tiem pasniedzējs nokopē un izdala studentiem, vai ievieto atbilstošā 
interneta vietnē. 
 

KONTROLES FORMAS: 
Kārtējie pārbaudījumi notiek rakstiski lekciju laikā, paplašinātu testu formā. Studenti drīkst izmantot savas 
zināšanas. Gala pārbaudījums notiek rakstiski. Drīkst izmantot savas zināšanas. 
Dienas un vakara nodaļai – 1 patstāvīgs darbs ar prezentāciju un apspriešanu seminārā. Sestdienas nodaļai – 
1 patstāvīgais darbs. 
 

MĀCĪBU VALODA: 
Latviešu 

 
STUDIJU   KURSA   SATURS:. 
1. Pasaules civilizāciju pirmsākumi, reliģiju un kultūru attīstība. Pirmsvēsturiskās cilvēces attīstības gaita un 
tās reliģijas un materiālās liecības, to izmantojuma iespējas tūrisma ceļojumos.  
2. Kultūru attīstības un mijiedarbības procesi, dažādu sabiedrību, kultūru, reliģiju vēsturiskā un pašreizējā 
attīstība, gara un materiālās kultūras pieminekļi, māksla.  
3. Senākās civilizācijas: Divupe (Mezopotāmija), senā Ēģipte, Krētas – Mikēnu kultūra, antīkā Grieķija, 
jūdaisms un ebreju senvēsture, Romas valsts, to reliģijas un materiālo liecību izmantojuma iespējas tūrisma 
ceļojumos. Agrīnās kristietības pieminekļi Eiropā un Āzijā. 
4. Bizantija: sabiedrība, reliģija, kultūra. Ortodoksija (pareizticība), pareizticības vēsturiskā ietekme uz 
dažādu nāciju mentalitāti. Islams: vēsture, attīstības gaita, ideoloģija, rituāli, ceremonijas, simboli, islama 
sabiedrība, kultūra, mūsdienu islamisms. 
5. Romānikas stils Eiropā un Tuvajos Austrumos. Klosteru kultūra. Gotikas stils Eiropā. Izcelsme, īpatnības, 
ievērojamākie pieminekļi. 
6. Renesanse Eiropā. Manierisms Eiropā. Baroks Itālijā un Francijā, izplatība Eiropā. Baroka dārzi, parki, to 
izplatība Eiropā.  
7. Vēsturiskie stili – ampīrs, rokoko, klasicisms, romantisms, reālisms, bīdermeijers, eklektika, jūgendstils, 
modernie mākslas un arhitektūras virzieni. To izpausmes, atrašanās vietas (muzeji, pilsētvide), izmantojums 
tūrisma plānošanā. Totalitāro režīmu un ideoloģiju mākslinieciskās izpausmes. 
8. Hinduisms, senā un modernā Indija: sabiedrības attīstība, reliģijas, kultūra. Indiešu kultūras un 
komunikācijas īpatnības. 
9. Ķīnas vēsturiskās reliģijas: konfuciānisms, taoisms, citas. Ķīnas senās un modernā sabiedrības kultūras un 
mākslas vērtības, to ietekme uz nācijas mentalitāti. 
10. Budisms: vēsture, attīstības un izplatības gaita caur Indiju, Ķīnu, ideoloģija, rituāli, simboli. 
Dzenbudisms. Budistu dzīvesveids. 
11. Vidusamerikas senās kultūras (maiji u.c.). Dienvidamerikas senās kultūras (inki u.c.). Latino kultūras 
izpausmes mūsdienās. 
12. Dažādu sabiedrību domāšanas un uzvedības modeļi, komunikācijas īpatnības un nosacījumi atšķirīgās 
kultūrvidēs. Kultūras atšķirību radītās problēmas un to iespējamā profilakse. 
13. Mūsdienu pasaules ideju, reliģiju, mākslu attīstības procesi. 20.un 21.gadsimts Rietumu kultūrā un 
mākslā. Modernās Rietumu kultūras īpatnības, māksla un filosofiskā doma. 



14. Dažādu civilizāciju kultūras materiālās un nemateriālās vērtības, to izmantojums tūrisma programmu 
veidošanā starptautiskai auditorijai. 
 

AVOTI:  

1. Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likums 
2. Latvijas Republikas Autortiesību likums 
LITERATŪRA: 
1.  Janson H.W. History of Art / H.W. Janson, Anthony F. Janson. - 9th ed. - London : Thames & 

Hudson, 2005. - 997,[1] p. (LAS-1). 
2. Gardner's Art through the Ages. - 12th ed. - New York : Harcourt Brace Jovanovich, Inc., 1996. - 

922 p. (LAS-1). 
3. Smart Ninian. The Religious Experience of Mankind. - 5th ed. - Upper Saddle River, N.J. : Prentice 

Hall, 1996. - X, 453 p. (ABO-2, LAS-1). 
4. Smart Ninian. Dimensions of the Sacred: an Anatomy of World’s Beliefs.N.Y.1999. 
5. Klīve Visvaldis Varnesis. Ticības ceļos : reliģiju vēsture : eksper. māc. līdz. - Rīga : Zinātne, 1995. - 

413, [1] p. (LAS-1). 
6. Everist Richard. Britain / Richard Everist, Bryn Thomas, Tony Wheeler. – 3rd ed. - Hawthorn : 

Lonely Planet Publications, 2005. - 1210, [6] p. (LAS-1). 
7. Gorry Conner. Read this first: Central & South America : The most comprehensive and up-to-date of 

all the trip planners. - Melbourne : Lonely Planet Publications, 2000. - 346 p. (ABO-1, LAS-1). 
8. Rowthorn Chris. Read this first: Asia & India : The essential predeparture travel guide / Chris 

Rowthorn, Peter Cruttenden. - Melbourne : Lonely Planet Publications, 2000. - 366 p. (ABO-1, LAS-
1). 

9. USA [The United States of America] : reliable, entertaining & packed with information / authors: 
James Lyon, Tom Brosnahan, Jim DuFresne [etc.]. - Melbourne [etc.] : Lonely Planet Publications, 
2001. - 1185 p. (LAS-1). 

10. Mediterranean Europe : a Lonely Planet shoestring guide / M.Armstrong, A.Costanzo, R.van 
Driesum. - 2nd edition. - Australia : Lonely Planet Publications, 1995. - 1150 p. 
(LAS-1). 

11. Axell Newman: The Do's and Taboos of Hosting International Visitors, 256 p., Wiley 2002 
INTERNETA RESURSI: 

1. www.frommers.com – ceļojumu un starpkultūru komunikācijas resursi 
2. mundustravels.com/mundus_info_celotajam.htm – starpkultūru komunikācijas informācijas resursi 
3. www.ricksteves.com – Eiropas ceļojumu un saskarsmes informācijas resursi 
4. http://arthistory.about.com/ - mākslas vēstures resursi 
 



APSTIPRINĀTS 
Tūrisma un viesmīlības katedras 29.06.2010. sēdē 

Protokols Nr. 5 
Katedras vadītāja M. Rozīte ____________ 

 
SIA “BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA” 

 
STUDIJU   KURSA   PROGRAMMA 

Profesionālā bakalaura studiju programmā 
“Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” 

 
Studiju kursa nosaukums Tūrisma loģistika 
Kursa kods 
Apstiprinājuma datums 

Zinātnes nozare 

VAD1449P 
29.06.2010. 

Vadībzinātne 
Kredītpunkti 2 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju stundu skaits 24 
Semināru, praktisko vai laboratorijas darbu 

stundu skaits 
8 

Līmenis 2. līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma 
Priekšzināšanas Tūrisms un viesmīlība 
 
STUDIJU  KURSA  AUTORI: 

Vārds Uzvārds Grāds, amats 

Gatis Blunavs Mg.art., lektors 
 
STUDIJU KURSA MĒRĶIS: 
Demonstrēt izpratni par tūrisma un transporta mijsakaru, tūrisma transporta veidiem, darbības un 
organizēšanas specifiku;  patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju; veikt profesionālu darbību tūrisma 
un transporta uzņēmumos. 

 
STUDIJU KURSA UZDEVUMI: 

Uzdevumi: 
1. Attīstīt studentos spēju novērtēt un kritiski analizēt transporta nozīmi ceļojumā 
2. Attīstīt studentos spēju izprast un analizēt transporta organizēšanas ietekmējošos faktorus,  loģistikas 

principus tūrismā un loģistiskās darbības būtību 
3. Apgūt loģistisko sistēmu atsevišķu praktisko elementu izveides iemaņas un loģistisko procesu 

efektivitātes novērtēšanas paņēmienus 
 

STUDIJU REZULTĀTI: 

Zināšanas un izpratne: 
Studenti demonstrē zināšanas par transporta nozīmi tūrisma produkta (kompleksā tūrisma pakalpojuma) 
izveidē. 
Novērtē  loģistiskās darbības saistību ar mainīgo tirgus konjunktūru. 
Izprot loģistisko procesu organizācijas likumsakarības un loģistikas sistēmu modeļus.   
Prasmes: 
Studenti patstāvīgi iegūst, atlasa un analizē jaunāko profesionālo informāciju tūrisma transporta un loģistikas 
sfērā.  
Identificē ceļojuma transporta aktuālākās problēmas, analītiski analizē to cēloņus un pamato to iespējamos 
risinājumus. 
Modelē loģististikas sistēmas. 
Argumenti diskutē par ceļojuma pieprasījuma un transporta piedāvājuma dinamiku, to ietekmējošiem 
faktoriem.  
Uzņemas atbildību un iniciatīvu, izstrādājot loģistisko sistēmu atsevišķus praktiskos elementus. 
Attieksmes un komunikācija: 
Studenti analītiski apraksta tūrisma transporta darbības galvenos principus un atsevišķu transporta veidu 
specifiku.  
Ar savu rīcību, modelējot shēmas, demonstrē ilgtspējīgas attīstības principu izpratni.  
Kritiski izvērtē izmaksas un ieguvumus, izstrādājot dažādu loģistiskās shēmas un problēmu iespējamos 
risinājumus. 



 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU  IEGŪŠANAI: 
Kursā veicamie darbi un to īpatsvars kopējā novērtējumā: 
 

1.kārtējais pārbaudījums     50% (punkti) 
 Patstāvīgais darbs: Kompleksā ceļojuma transporta shēmas izstrāde un izmaksu aprēķins  
Noslēguma pārbaudījums                                                50% 
 
STUDIJU METODES: 
Lekcijas – 16 stundas. Praktiskie darbi (semināri, praktiskie darbi, mācību ekskursijas) – 8 stundas. 
Patstāvīgās studijas (studijas bibliotēkā, sagatavojoties patstāvīgam darbam); grupu darbs prezentāciju 
sagatavošanā; darbs internetā nepieciešamo avotu un datu meklēšanā) – 56 stundas. 
 

KURSA METODISKAIS NODROŠINĀJUMS: 
Studiju kursa lekciju prezentācijas; praktisko darbu, semināru un patstāvīgo studiju uzdevumi. 
 
KONTROLES FORMAS: 
Patstāvīgā praktiskā darba pārbaude, grupu darbu prezentēšana. 
  

VALODA: 
Latviešu, angļu (vieslektori) 
  

STUDIJU KURSA SATURS: 
1. Transporta sektora nozīme un funkcijas tūrisma nozarē. Ceļojumu un transporta nozares mijsakars. 

Transporta veidi un to organizācijas specifika tūrismā. Transports kā tūrisma produkta (kompleksā 
tūrisma produkta) sastāvdaļa 

2. Loģistika un tās uzdevumi. Vietējā, reģionālā un globāla mēroga loģistika. Loģistiskais projekts. 
3. Loģistikas veidi. Transports un telemātika: sakaru sistēmas un telekomunikācijas.  
4. Loģistiskās sistēmas. Loģistiskas sistēmu modeļi un modelēšana. Efektivitātes novērtēšanas 

paņēmieni. 
5. Transporta sistēmu attīstība, mūsdienu stāvoklis, problēmas un perspektīvas. 
6. Informācijas loģistika. Informācijas tīkli (pasts, e-pasts, fakss, Internets). 
7. Ceļojumu vadītāja darbības īpatnības dažādos transporta līdzekļos un vidēs: lidostas, pasažieru 

termināli, ostas. 
8. Starptautiskie un ES normatīvie akti, kas reglamentē tūrisma un ceļojumu transportu. 

 
LITERATŪRA: 
1. Page Stephen. Transport and tourism: global perspectives / Stephen J. Page. - 3rd ed. - Harlow, 

England : Pearson Prentice Hall, 2009.  
2. Yale Pat. The Business of Tour Operations / Pat Yale. - Great Britain : Longman, 2001. - Includes 

bibliography and index. - . - 283 
3. Sprancmanis Nikolajs. Transporta pakalpojumu ekonomika un organizācija / Nikolajs Sprancmanis. - 

Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 2001.  
4. Fundamentals of Logisics Management / David B. Grant, Douglas M. Lambert, James R. Stock, Lisa 

M. Ellram. - European ed. - Berkshire : McGraw-Hill Education, 2006. - xviii, 436 p. : ill., sh. - 
Index: p. 425-436. 

3. Inkpen Gary. Information Technology for Travel and Tourism. - 2nd ed. - Great Britain : Longman, 
1998. - Includes index. -  - 387 

4. Антюфеев Г.В.  Информационное обеспечение управления туристкой деятельностью. – 
М.: Высшая школа, 2003. 

5. Биржаков М. Б., Никифоров В. И.  Индустрия туризма. Перевозки. – М.: Герда, 2007. 
6. Гвозденко А.А.    Логистика в туризме: Учеб. пособие по специальности "Менеджмент 

организации" / А.А. Гвозденко; Рос. междунар. акад. туризма. – М.: Финансы и статистика, 
2004 

7. Шунин Ю.Н. Лекции по логистике, телематике и транспортным системам. ISMA, Рига, 2007.  
8. Чудновский А. Д., Жукова М. А. Информационные технологии управления в туризме. – М.: 

КноРус, 2007. 
9. Mancini Marc. Conducting Tours / Marc Mancini. - 3rd ed. - [US] : Delmar Thomson Learning, 

2001. - Includes bibliogr. references. -  246 p 
APSTIPRINĀTS 

Tūrisma un viesmīlības katedras 29.06.2010. sēdē 



Protokols Nr. 5 
Katedras vadītāja M. Rozīte ____________ 

 
SIA “BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA” 

 
STUDIJU   KURSA   PROGRAMMA 

Profesionālā bakalaura studiju programmā 
“Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” 

 
Studiju kursa nosaukums Tūrisma projektu vadība 
Kursa kods 

Apstiprinājuma datums 

Zinātnes nozare 

VAD1391P 
29.06.2010. 

Vadības 
Kredītpunkti 3 
Kopējais stundu skaits 120 
Lekciju stundu skaits 36 
Semināru, praktisko vai laboratorijas darbu 

stundu skaits 

12 

Līmenis 2. līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma 
Priekšzināšanas - 
 
STUDIJU  KURSA  AUTORS: 

Vārds Uzvārds Grāds, amats 

Ainārs  Brencis Mg. soc., lektors 
 
STUDIJU  KURSA  MĒRĶIS: 
Studiju kurss paredzēts studentiem, kuri apgūs Projektu vadību tūrismā. Tā mērķis ir iemācīt studentus 
nokļūt no idejas līdz ‘’klātam galdam’’ – sagatavot projekta priekšlikumu, pamatojot ideju, izpētot tirgu un 
finanses, un apgūt projekta plāna sastādīšanas iemaņas. 
 
STUDIJU  KURSA  UZDEVUMI (Sagaidāmie REZULTĀTI): 

Zināšanas un izpratne: 
� Jādemonstrē projektu vadības kā akadēmiskas disciplīnas raksturīgās pamata zināšanas, kas izpaužas 

caur izpratni par projektu vadības uzbūvi, pētījumu virzieniem un tās elementiem. Studentam ir jābūt 
kritiskai izpratnei par šīs zinātnes augstākajiem sasniegumiem – projekta spriedzes trijstūri un tā 
ietekmi uz mūsdienu uzņēmējdarbību. 

� Jādemonstrē svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratne – projekta un projektu vadības jēdziens, 
projekta dzīves cikls. Likumsakarību izpratnei jāizpaužas ar studenta spēju brīvi diskutēt par projekta 
vadības zināšanu un iemaņu izmantošanu tūrisma nozarē.  

Spēja pielietot zināšanas: 
Izmatojot apgūtos teorētiskos pamatus studentam jāspēj grupas sastāvā praktiski izveidot ar tūrisma 
nozari saistītu projekta priekšlikumu. Ar projekta priekšlikumu ir jāiepazīstina attiecīgā studiju kursa 
auditorija. 

Analīze, sintēze un novērtēšana: 
� Lūkojoties uz pašreizējo situāciju uzņēmējdarbībā studentam jāspēj kritiski novērtēt tirgu un ģenerēt 

situācijai atbilstīgu biznesa ideju. 
� Studentam jāiemācās novērtēt tirgu un izstrādāt tam atbilstīgu tirgus stratēģiju un finanšu plūsmas 

aprēķinu 
Komunikācija: 

Studentam jāiemācās grupu darbs un semināra ietvaros jāprot analītiski aprakstīt, izskaidrot un 
argumentēti diskutēt par savu ideju tirgus pētījumu rezultātiem un kritiski vērtēt citu kolēģu pētījumu 
prezentācijas.   

 

PRASĪBAS  KREDĪTPUNKTU  IEGŪŠANAI: 
Studiju kursa apguvei un 3 kredītpunktu ieguvei nepieciešams nokārtot sekmīgi 2 kārtējos pārbaudījumus un 
praktisko gala pārbaudījumu. 
 
Gala pārbaudījums: Studenti prezentē savu grupas ietvaros (2-3studenti) izstrādāto ar tūrisma nozari saistītu 
projekta priekšlikumu. Gala pārbaudījuma vērtēšanas skala: 
 



Pareizas atbildes Balles 

Izcila projekta ideja, tai ir ļoti liela saistība ar pašreizējo situāciju. Izcils 
tehniskais izpildījums. Radoša pieeja. Prezentācija rosina diskusiju. 

10 

Teicama projekta ideja, tai ir liela saistība ar pašreizējo situāciju. Teicams 
tehniskais izpildījums. Radoša pieeja. Prezentācija rosina diskusiju. 

9 

Ļoti laba, situācijai atbilstīga projekta ideja. Ļoti labs tehniskais izpildījums. 
Prezentācija rosina diskusiju. 

8 

Laba projekta ideja. Labs tehniskais izpildījums. Prezentācija rosina 
diskusiju. 

7 

Ideja ir dzīvotspējīga, bet ne daudzsološa. Labs tehniskais izpildījums, bet ar 
dažām nepilnībām. 

6 

Idejai trūkst atbilstības konkrētai situācijai. Viduvējš tehniskais izpildījums. 5 

Vāja ideja un tās dzīvotspēja ir niecīga. Paviršs projekta tehniskais 
izpildījums. 

4 

Darbs ir rakstīts rakstīšanas pēc tam nav saistības ne ar reālo dzīvi ne ar 
veselo saprātu  

Negatīvs vērtējums 

 
Pirmais pārbaudījums – uzstāšanās  seminārā „Veiksmīga biznesa analīze un to panākumu definēšna’’. 
Vērtēšana:  

Studenta sniegums Balles 

Students ir tēmu pilnībā atklājis, sniedzot tās interpretāciju un saistību ar 
citām nozarēm. Tēmu pavada kodolīgi komentāri un daudzi piemēri. 
Prezentācija ir viegli uztverama un acu mirklī saprotama. Prezentācija rosina 
diskusiju. Ir jūtama radoša pieeja. 

10 

Students ir tēmu pilnībā atklājis, sniedzot tās interpretāciju un saistību ar 
citām nozarēm. Ir daudzi piemēri un radoša pieeja. Prezentācija rosina 
diskusiju. 

9 

Students ir tēmu pilnībā atklājis. Prezentācija rosina diskusiju. 8 

Students ir tēmu atklājis, bet ar atsevišķām nepilnībām 7 

Students ir tēmu atklājis, bet nepilnīgi 6 

Students tēmu ir aplūkojis virspusēji 5 

Students ir atreferējis vispārzināmus faktus, neiedziļinoties lietas būtībā 4 

Studenta sniegumā nav ne loģikas ne veselā saprāta Negatīvs vērtējums 

 
Otrais pārbaudījums – kontroldarbs par teoriju: 
Vērtēšana:  

Pareizas atbildes % Balles 

90 – 100  10 

80 – 90  9 

70 – 80 8 

60 – 70    7 

50 – 60   6 

40 – 50 5 

30 – 40 4 

<30 Negatīvs vērtējums 

 
 Kopumā  40% gala vērtējuma dod kārtējie pārbaudījumi, 60% - gala pārbaudījums. 
Kursā veicamie darbi un to īpatsvars kopējā novērtējumā: 

1. Pirmais patstāvīgais darbs – 20% 
2. Otrais patstāvīgais darbs – 20% 

 

STUDIJU METODES: 
Lekcijas un semināri, praktiskie darbi, patstāvīgās studijas un grupu darbs. 
 

KURSA METODISKAIS NODROŠINĀJUMS: 
Studiju kursa lekciju prezentācijas; praktisko darbu, semināru un patstāvīgo studiju uzdevumi. 
 

KONTROLES FORMAS: 
Kontroldarbi, patstāvīgo praktisko darbu pārbaude, grupu darbu prezentēšana. 
 



MĀCĪBU VALODA: 
Latviešu 
 

STUDIJU  KURSA  SATURS: 

1. Projekta un projektu vadības jēdziens un dzīves cikls  

2. Projekta organizācija un organizatoriskās formas 

3. Projekta definēšanas teorija 

4. Projekta tirgus iespēju pētījums 
4.1.Pieprasījums un piedāvājums 
4.2.Projekta marketinga MIX izstrāde 
4.3.Projekta noslogojuma prognozēšana 

5. Projekta saimnieciskās darbības iespēju izpēte 
6. Projekta finansu iespēju izpēte 

6.1.Projekta izstrādāšanas izmaksas 
6.2.Projekta budžets 
6.3.Projekta saimnieciskās darbības izdevumi 
6.4.Projekta saimnieciskās darbības ieņēmumi 
6.5.Projekta saimnieciskās darbības efektivitātes aprēķins 

7. Organizācijas un to loma projektu vadības zinātnes izplatībā un popularizēšanā 

8. Projekta plāna izstrādes teorija 
8.1. Struktūrplāns 
8.2. Gaitas plāns  
8.3. Līnijdiagramma 

9. Eiropas strukturālie un citi fondi, to apguves specifika  
10. Projekta prezentēšanas tehnika 

 
LITERATŪRA: 
1. Geipele Ineta. Projektu vadīšana: Studijām un biznesam/ Ineta Geipele, Tatjana Tambovceva.-- Rīga: 

Valters un Rapa, 2004.-- 189 lpp 
2. Lūiss Džeimss. Projektu vadīšanas pamati / Džeimss P. Lūiss ; Amerikas Vadības asociācija. - Rīga : 

Puse Plus. 
3. Uzulāns Juris. Projektu vadība - Rīga : Jumava, 2004. - 244 lpp.  
4. Burke Rory. Project management : planning and control techniques. - 3rd ed. - [Chichester etc.] : 

John Wiley & Sons Ltd, 1999. – 343 
5. Clelend D.T. Field Guide to Project Management.- New York : Wiley, 1997 
6. Lienz B.D. Project Management for the 21st Century.- San Diego: Academic Press, 1998. 
7. Maylor Harvey. Project Management : Harvey Maylor. - 3rd. ed. - London ...[etc.] : Finalcial Times / 

Prentice Hall, 2003. - XV, 411 p. 
8. Meredith Jack R. Project Management : a managerial approach / Jack R. Meredith, Samuel J. Mantel, 

Jr. - 3rd ed. - New York ... [etc.] : John Wiley & Sons, Inc., 1995. - XVI, 767 
9. Демарко Том. Человеческий фактор : успешные проекты и команды / Том Демарко, Тимоти 

Листер ; пер. c англ. - 2-е изд. - Санкт-Петербург ; Москва : Символ-Плюс, 2005. - 249 
INTERNETA RESURSI: 

1. Latvijas investīciju un attīstības aģentūra: www.liaa.gov.lv 
2. Eiropas savienības fondi Latvijā: www.esfondi.lv/ 
3. Latvijas nacionālā projektu vadīšanas asociācija: www.lnpva.lv/ 
4. Starptautiskā projektu vadīšanas asociācija: www.ipma.ch/ 
 



APSTIPRINĀTS 
Tūrisma un viesmīlības katedras 29.06.2010. sēdē 

Protokols Nr. 5 
Katedras vadītāja M. Rozīte ____________ 

 
SIA “BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA” 

 
STUDIJU   KURSA   PROGRAMMA 

Profesionālā bakalaura studiju programmā 
“Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” 

 
Studiju kursa nosaukums Tūrisma aģentūras un informācijas sistēmas 
Kursa kods 
Apstiprinājuma datums 

Zinātnes nozare 

VAD1388P 
29.06.2010. 

Vadības 
Kredītpunkti 4 
Kopējais stundu skaits 160 
Lekciju stundu skaits 48 
Semināru, praktisko vai laboratorijas darbu 
stundu skaits 
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Līmenis 2. līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma 
Priekšzināšanas - 
 
STUDIJU  KURSA  AUTORS: 

Vārds Uzvārds Grāds, amats 

Ainārs  Brencis Mg. soc., lektors 
Mārīte Vaisūna Mg. soc., Lektore  
 
STUDIJU KURSA  MĒRĶIS: 
Studiju kursa pamatmērķis ir apgūt nepieciešamās zināšanas par tūrisma aģentūru darba organizēšanas 
plānošanu un specifiku, iepazīstināt studentus ar tūrisma aģentūru kopējo lomu pasaules tūrisma biznesā; 
apgūt rezervēšanas sistēmas darbības pamatprincipus un iemaņas darbam ar tām.  
 

STUDIJU KURSA UZDEVUMI (Sagaidāmie REZULTĀTI): 
Iegūt zināšanas par tūrisma aģentūru veidiem un funkcijām, izprast to darbības specifiku, iepazīt darba 
organizēšanas un produktu/pakalpojumu pārdošanas principus, iepazīt ceļojumu konsultanta-tūrisma 
aģentūras darbinieka darba specifiku un nepieciešamās prasmes.  
Zināšanas  

• Veidot izpratni par tūrisma aģentūru veidiem un to funkcijām. 
• Iegūt zināšanas par mūsdienu tūrisma aģentūru globālo ietekmi uz tūrisma biznesu. 
• Novērtēt tehnoloģiju nozīmi tūrisma aģentūru biznesā. 
• Iegūt zināšanas par globālo rezervēšanas sistēmu darbību un Amadeus/Galileo rezervēšanas 

sistēmām 
Prasmes 

• Izprast tūrisma aģentūru darbības specifiku. 
• Novērtēt tūrisma aģentūru lietderīgumu un ietekmi uz tūrisma biznesu. 
• Novērtēt un izprast kvalitatīvas tūrisma informācijas iegūšanas veidus un to tālāku nodošanu 

klientam. 
• Prasmes lietot Amadeus/Galileo rezervēšanas sistēmas. 

Attieksme 

• Prast izvērtēt tūrisma aģentūru pakalpojumu/produktu kompleksu, klientu attieksmes, tūrisma 
informācijas pārvaldību un komunikāciju veidus. 

• Novērtēt tūrisma aģentūru darbam nepieciešamo tehnoloģiju izmantošanas kvalitāti. 
• Prast salīdzināt un saprast tūrisma aģentūru e-komercijas un tiešās pārdošanas modeļu pielietojuma 

efektivitāti. 
 

PRASĪBA  KREDĪTPUNKTU  IEGŪŠANAI: 
Kursā veicamie darbi un to īpatsvars kopējā novērtējumā: 
* 1 rakstisks kontroldarbs    20% 
* 1 praktiskais izpētes darbs un prezentācija  20% 



* Rakstisks eksāmens     60% 
 
STUDIJU METODES: 
Lekcijas, diskusijas un aktivitātes apmeklējot tūrisma aģentūras/Balttour tūrisma gadatirgu, patstāvīga 
tūrisma biznesa aktuālās situācijas izpēte, prezentāciju veidošana, aktuālās informācijas apkopošana (tūrisma 
biznesa iespiestā literatūra, www pieejamā informācija). 
 

KURSA METODISKAIS NODROŠINĀJUMS: 
Lekciju kursa prezentāciju izdales materiāli, praktiskā darba uzdevumi. 
 

KONTROLES FORMAS: 
1. 1 kontroldarbs. 
2. 1 praktiskais izpētes darbs ar rezultātu prezentāciju. 
 

MĀCĪBU VALODA: 
Latviešu 

 

STUDIJU KURSA  SATURS: 
1. Tūrisma aģentūru vēsturiskie pirmsākumi /Latvijā un pasaulē/. 
2. Tūrisma aģentūras, to veidi un funkcijas. 
3. Tūrisma aģentūru/komplekso tūrisma uzņēmumu reglamentējošā likumdošana LR. 
4. Tūrisma aģentūru galvenie darba virzieni. 
5. Sadarbības veidi tūrisma aģentūru darba nodrošināšanai. 
6. Tūrisma aģentūru biroja darba organizācija un funkciju sadalījums. 
Kontroldarbs 

7. Personāla plānošana tūrisma aģentūrā. 
8. Informācijas iegūšana, apstrāde un informatīvo izdevumu sagatavošana. 
Praktiskā izpētes darba prezentācija 

9. E-komercija tūrisma aģentūru biznesā. 
10. Aktuālās tendences ceļojumu organizēšanā un pārdošanā. 
11. Tūrisma aģentūru darbībā pielietotā terminoloģija. 
12. IATA (Starptautiskā gaisa pārvadātāju asociācija) un tās funkcijas. Prasības tūrisma aģentūrām. 
13. Globālās rezervēšanas sistēmas, to darbības pamatprincipi. 
14. Amadeus/Galileo rezervēšanas sistēmas, to izmantošanas iemaņu apguve. 

 
AVOTI:  

1. LR Tūrisma likums. („LV”, 287 (1348), 07.10.1998.)  
2. Encyclopedia of Tourism (Jafar Jafari – Routledge edition /338.48/, 683.lpp.) 
3. The Business of Tour Operations (Pat Yale – Longman edition /ABO-17/, 283.lpp.) 
4. ASTA International Travel Agent Summit - non published result documentation (Robert Durant – 

Lyon, 2009.g.) 
5. Manual of Travel agency practice (Gwenda Syratt – BH edition, 2007.g. -452.lpp.) 
LITERATŪRA: 
1. Access-Introduction to Travel and Tourism (Marc Mancini, Ph.D. – Thomson Corporation edition, 

2005.g.-273.lpp.) /338.48.LAS/ 
2. Home based Travel agent 4th edition (Kelly Monaghan – Publication Data London, 2001.g.-

400.lpp.) /338.48.ABO/ 
3. Tourism management – managing for change 2nd edition (Stephen J.Page – British Library 

Cataloguing in Publication Data, 2008.g.-473.lpp.) /338.48.LAS/. 
4. Encyclopedia of Tourism (Jafar Jafari – Routledge edition, 2006.g.-683.lpp.) /338.48.ABO/. 
5. Interpersonal Skills for Travel and Tourism (Jon Burton, Lisa Burton – Longman edition, 1997.g.-

322.lpp.) /ABO-2/. 
6. The Business of Tour Operations (Pat Yale - Longman edition, 2001.g.-283.lpp.) /ABO-17/. 
7. Inkpen Gary. Information Technology for Travel and Tourism. - 2nd ed. - Great Britain : Longman, 

1998. – 387 
8. Amadeus Basic. Amadeus Marketing, SARL , Educational Systems and Services, 2002. 
INTERNETA RESURSI: 

1. http://www.galileo.lv - Firma ''Galileo Baltija'' - ''Galileo'' pārstāvniecība Latvijā 
2. http://www.amadeus.com/index.jsp -  ''Amadeus Global Travel Distribution'' mājas lapa 
3. http://www.iata.org/index.htm - Intenational Air Transport Association 



 APSTIPRINĀTS 
Tūrisma un viesmīlības katedras 29.06.2010. sēdē 

Protokols Nr. 5 
Katedras vadītāja M. Rozīte ____________ 

 
SIA “BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA” 

 
STUDIJU   KURSA   PROGRAMMA 

Profesionālā bakalaura studiju programmā 
“Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” 

 
Studiju kursa nosaukums Viesnīcu vadības informatīvās un 

vietu rezervēšanas sistēmas 
Kursa kods 

Apstiprinājuma datums 

Zinātnes nozare 

VAD1080P 
29.06.2010. 

Vadības 
Kredītpunkti 2 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju stundu skaits 24 
Semināru, praktisko vai laboratorijas darbu 

stundu skaits 
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Līmenis 2. līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma 
Priekšzināšanas Vadības informācijas sistēmas 
 
STUDIJU  KURSA  AUTORS: 

Vārds Uzvārds Grāds, amats 

Ainārs  Brencis Mg. soc., lektors 
 
STUDIJU  KURSA  MĒRĶIS: 
Iepazīstināt studentus ar viesnīcu vadības informācijas sistēmām, to integrāciju Latvijā un praktiski apgūt 
iemaņas darbam ar Micros Fidelio sistēmčaulu.  
  

STUDIJU  KURSA  UZDEVUMI (Sagaidāmie REZULTĀTI): 
Apmeklējot lekcijas studenti iepazīties ar viesnīcu vadības informācijas sistēmu dažādību Latvijā, to 
stratēģisko nozīmi un integrāciju Latvijas viesnīcās; tāpat lekcijās tiks skaidrota vadības apakšsistēmu 
dažādība; praktisko darbu laikā studenti iegūs iemaņas darbā ar viesnīcu vadības informācijas sistēmu  
‘’Micros Fidelio’’.  
 

PRASĪBAS  KREDĪTPUNKTU  IEGŪŠANAI: 
Studiju kursa apguvei un 2 kredītpunktu ieguvei nepieciešams nokārtot sekmīgi 2 kārtējos pārbaudījumus. 
50% gala vērtējuma dod kārtējie pārbaudījumi, 50% - gala pārbaudījums. 
Kursā veicamie darbi un to īpatsvars kopējā novērtējumā: 

3. Kontroldarbs par teoriju – Viesnīcu vadības informācijas sistēmas, to stratēģiskā nozīme 30%. 
4. Kontroldarbs darbā ar sistēmu Micros Fidelio rezervāciju moduli 20% 
 

STUDIJU METODES: 
Lekcijas un praktiskie darbi. 
 

KURSA METODISKAIS NODROŠINĀJUMS: 
Studiju kursa lekcijas un praktiskie darbi. 
 

KONTROLES FORMAS: 
Kontroldarbi. 
 

MĀCĪBU VALODA: 
Latviešu 

 

STUDIJU  KURSA  SATURS: 

1. Vadības informāciju jēdziens un stratēģiskā nozīme 
2. Viesnīcu vadības informācijas sistēmu dažādība un afilācija Latvijā 
3. Vadības sistēmu apakšsistēmas dažādība un afilācija Latvijā 



4. Iemaņas darbā ar Micros Fidelio 
4.1Rezervāciju modulis 
4.2Front desk’’ modulis 
4.3Numuru pārvaldes modulis 
4.4Norēķinu modulis 
4.5Konferenču rezervēšanas modulis 

5. Analoģisku viesnīcu sistēmčaulu darbības demonstrēšana  
 

LITERATŪRA: 
1. Awad Elias M. Management information Systems : Concepts, Structure, and Applications. - USA : 

The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc., 1988. - 616 p 
2. Kasavana Michael L. Hospitality Industry Computer Systems / Michael L.Kasavana, John 

J.Cahill. - 3rd ed. - USA : The Educational Institute of the American Hotel & Motel Association, 
1997. - XVI, 329 p. 

3. Laudon Kenneth C. Management information systems : managing the digital firm / Kenneth C. 
Laudon, Jane P. Laudon. - 8th ed. - Upper Saddle River, NJ : Pearson Prentice Hall, 2004. - xxxii, 
534 

4. Lucey Terry. Management Information Systems / Terry Lucey. - 7th ed. - London : DP Publications 
Ltd, 1994. - IV, 303 

5. Tesone D.V. Hospitality information systems and E-commerce / D.V. Tesone. - Hoboken, N.J. : 
Wiley, 2005. - xvii, 286 p 

INTERNETA RESURSI: 

1. Micros Fidelio pārstāvniecība Baltijā: http://bhrs.info 
2. SIA Brio viesnīcu sistēmu izstrādāji Latvijā: www.briosys.lv 
3. Hogatex Europe tīmekļa vietne: www.hogatex.com  
NEPUBLICĒTIE MATERIĀLI: 

1. Micros Fidelio users manual. 2003.  
2. Eiduks J. Vadības informācijas sistēmas analīze un projektēšana: metodoloģija, tehnika un līdzekļi. 

Starptautiskā tūrisma fakultāte. Rīga. 
 



APSTIPRINĀTS 
Tūrisma un viesmīlības katedras 29.06.2010. sēdē 

Protokols Nr. 5 
Katedras vadītāja M. Rozīte ____________ 

 
SIA “BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA” 

 
STUDIJU   KURSA   PROGRAMMA 

Profesionālā bakalaura studiju programmā 
“Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” 

 
Studiju kursa nosaukums Lietišķā etiķete un komunikācija viesmīlībā 
Kursa kods 
Apstiprinājuma datums 

Zinātnes nozare 

KOM1121P 
29.06.2010. 

Komunikāciju 
Kredītpunkti 3 
Kopējais stundu skaits 120 
Lekciju stundu skaits 36 
Semināru, praktisko vai laboratorijas darbu 
stundu skaits 
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Līmenis 2. līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma 
Priekšzināšanas - 
 
STUDIJU  KURSA  AUTORS: 

Vārds Uzvārds Grāds, amats 

Agrita  Sala MBA, lektore 
 
STUDIJU  KURSA  MĒRĶIS: 
Nodrošināt zināšanu apguvi par komunikācijas procesa specifiku viesmīlībā un lietišķās etiķetes 
pamatprincipiem darījumu attiecībās.  
 

STUDIJU  KURSA  UZDEVUMI (Sagaidāmie REZULTĀTI): 
Uzdevumi: 

1) veidot izpratni par veiksmīgas komunikācijas pamatprincipiem viesmīlības pakalpojumu uzņēmumu 
darbībā;   

2)  nostiprināt studentu zināšanas par komunikācijas veidiem, to pielietojumu darījumu attiecību 
veidošanā un uzturēšanā; 

3) nodrošināt lietišķās etiķetes pamatprincipu apguvi, sekmēt šo prasmju pielietojumu gan studiju 
procesā, gan darbā ar klientiem un sadarbības partneriem. 

Zināšanas: Studenti iegūs zināšanas par verbālo un neverbālo komunikāciju, par būtiskākajiem 
komunikācijas kvalitāti ietekmējošiem faktoriem, par lietišķās etiķetes pamatprincipiem un atšķirībām citās 
valstīs. 
Prasmes: Studenti apgūs prasmi izmantot dažādus komunikācijas līdzekļus lietišķo attiecību veidošanā 
tūrisma un viesmīlības uzņēmumos. Studiju kursu apgūstot studenti apzināsies  lietišķās etiķetes aktualitāti, 
spēs izvērtēt situācijas, kad lietišķā etiķete izmantojama saskarsmē. 
Attieksmes: Studiju kursu apgūstot studenti izpratīs efektīvas komunikācijas un pozitīvas attieksmes lomu 
gan klientu apkalpošanā viesmīlības uzņēmumos, gan arī veidojot lietišķos kontaktus ar sadarbības 
partneriem.  
 

PRASĪBAS  KREDĪTPUNKTU  IEGŪŠANAI: 
Kursā veicamie darbi un to īpatsvars kopējā novērtējumā: 
Kārtējais pārbaudījums par lietišķās etiķetes jautājumiem – 15% 
Kārtējais pārbaudījums par jautājumiem no sadaļas komunikācija viesmīlībā -  15% 
Eksāmens – 70% 
 
STUDIJU METODES: 
Studijas e-vidē, patstāvīgās studijas, konsultācijas ar docētāju. 
 

KURSA METODISKAIS NODROŠINĀJUMS: 
Elektroniski sagatavots lekciju konspekts, patstāvīgo studiju uzdevumi, pārbaudījuma darbi. 
 



KONTROLES FORMAS: 
Kārtējie pārbaudījumi, patstāvīgi veicamie pašpārbaudes darbi, noslēguma pārbaudījums.  
 

MĀCĪBU VALODA: 
Latviešu 
  

STUDIJU   KURSA   SATURS: 
1. Lietišķā etiķete kā uzvedības kultūras sastāvdaļa 
2. Ārējais izskats lietišķās attiecībās 
3. Lietišķo sarunu organizēšana un norise 
4. Lietišķo viesību veidi, to organizēšana 
5. Dāvanas, suvenīri un ziedi lietišķās attiecībās 

      6. Verbālā un neverbālā komunikācija 
      7. Vizuālais kontakts, tā nozīme komunikācijā 
      8. Rakstiskā komunikācija 
      9. Publiskā uzstāšanās 
    10. Personas teritorija, tās ietekme uz komunikācijas procesu 
 
LITERATŪRA: 
1. Ķestere I. Lietišķā etiķete – Rīga, Zvaigzne ABC, 2007., 272 lpp. 
2. Fosters Dīns Lietišķā etiķete Eiropā – R.: Zvaigzne ABC, 2009., 400 lpp 
3. Herbsts Dīters Komunikācija uzņēmumā – R.:, Zvaigzne ABC, 2007., 119 lpp 
 Harvard Business Review Efektīva komunikācija, R.:LID, 2007., 184 lpp 
4. Omārova Silva. Cilvēks runā ar cilvēku : (saskarsmes psiholoģija). - Rīga : Kamene, 1996. – 126lpp 
5. Pīzs Alans Ķermeņa valoda – R.: Jumava, 1995., 230 lpp 

6. G.L.Wilson, A.M.Hantz, M.S.Hanna, Interpersonal Growth Through Communication, Wm.C.Brown 
Publishers, Dubuque, Iowa, 1989 

7. Conrad Lashley and Darred Lee-Ross, Organization Behavior for Leisure Services, Elsevier 
Butterworth – Heinemann, 2003., p 251 

 



 APSTIPRINĀTS 
Tūrisma un viesmīlības katedra 29.06.2010. sēdē 

Protokols Nr. 5 
Katedras vadītājs M. Rozīte___________ 

 
SIA “BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA” 

 
STUDIJU   KURSA   PROGRAMMA 

Profesionālā bakalaura studiju programmā 
“Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” 

 
Studiju kursa nosaukums Ēdināšanas organizācija un serviss 
Kursa kods 
Apstiprinājuma datums 

Zinātnes nozare 

VAD1185P 
29.06.2010. 

Pārtikas zinātne 
Kredītpunkti 6 
Kopējais stundu skaits 240 
Lekciju stundu skaits 60 
Semināru, praktisko vai laboratorijas darbu 
stundu skaits 

20 

Līmenis 2. līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma 
Priekšzināšanas - 
 
STUDIJU  KURSA  AUTORS(-I): 

Vārds Uzvārds Grāds, amats 

Livija Brūvere Mg.soc.sc., lektore 
 
STUDIJU  KURSA  MĒRĶIS: 
Ievadkurss paredzēts studentiem, kuri apgūst  tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadību. Tā mērķis 
ir izpratnes veidošana par ēdināšanas organizēšanu un servisu uzņēmumos, kuri piedāvā tūrisma un 
ēdināšanas  pakalpojumus. Studiju kurss nodrošina nepieciešamos pamatzināšanas un veido teorētisko 
zināšanu bāzi ar viesmīlību saistītām studijām. 
 
STUDIJU  KURSA  UZDEVUMI): 
-attīstīt izpratni par ēdināšanas organizēšanu un apkalpošanas servisu tūrisma un viesmīlības uzņēmumos, 
kuros tiek piedāvāti ēdināšanas pakalpojumi; 
-nodrošināt  zināšanas par ēdināšanas pakalpjumu organizēšanas specifiku un šim procesam 
nepieciešamajiem materiālajiem un personāla resursiem, to izmantošanas kritērijiem un atbilstību 
normatīvajiem dokumentiem (profesiju standarts, paškontroles sistēma, u.c.) 
-veicināt izpratni par ēdināšanas un apkalpošanas procesam nepieciešamo dokumentāciju un ar to 
saistītajiem aprēķiniem, 
-attīstīt prasmes novērtēt ēdināšanas pakalpojumu pieprasījumu un piedāvājumu ietekmējošos faktorus 
atbilstoši dažādu mentalitāšu klientiem, tai skaitā dažādu āralstu viesu apkalpošanas īpatnības 
-veicināt studentu izpratni par ēdināšanas pakalojumu  organizēšanas praktisko norisi 
 

SASNIEDZAMIE  REZULTĀTI: 

Zināšanas un izpratne: 
-demonstrē zināšanas par ēdināšanas pakalpojumu organizēšanas procesu un tam nepieciešamajiem 
resursiem; 
-parāda zināšanas par ēdināšanas pakalpojumu reglamentējošajiem normatīvajiem dokumentiem un to 
nepieciešamību nozares uzņēmumos 
-parāda zināšanas par ēdienu gatavošanas pamatprincipiem, produktu un izejvielu kvalitātes kritērijiem, lai 
nodrošinātu nekaitīga uztura piedāvājumu patērētājiem;  
-demonstrē zināšanas par viesu apkalpošanu, ēdienu un dzērienu pasniegšanu,  banketiem, to organizēšanas 
pamatprincipiem, ārvaltu viesu apkalpošanas īpatnībām; 
-izvērtē ēdienu un dzērienu saderību, to pasniegšanas  kritērijus. 
Prasmes: 
-spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju par ēdināšanas pakalpojumu piedāvājumu un tā 
atbilstību labas apkalpošanas un viesmīlības prakses kritērijiem 
-spēj novērtēt ēdināšanas pakalpojumu kvalitāti, tam nepieciešamos resursus, veidojošos ietekmējošos 
faktorus; 



-spēj pieņemt ēdināšanas pakalpojumu pasūtījumu, piedāvāt ēdienus un dzērienus atbilstoši klienta vēlmēm 
un situācijai, tai skaitā ārvalstu viesiem; 
-spēj modelēt situāciju un diskutēt par ēdināšanas pakalpojumu struktūru, kvalitātes kritēijiem, un noformēt 
ar pakalpojumu saistīto  dokumentāciju; 
-spēj izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību; 
-uzņemas atbildību un iniciatīvu izstrādājot ēdināšanas pakalpojuma piedāvājumu, vada un spēj koordinēt 
komandas darbu kā ražosanas procesa, tā viesu apkalpošanas  norisēs laikā. 
-patstāvīgi strukturē savu zināšanu apguves procesu un profesionālo pilnveidi; 
Attieksme un komunikācija: 
-formulē un analītiski apraksta ēdināšanas pakalpojumu  organizēšanas procesus; 
-izskaidro un argumentēti diskutē ar speciālistiem par ēdināšanas pakalpojumu sastāvdaļām un  norisēm; 
- izskaidro patērētājam konkrētā pasākuma norisi, iespējamās izmaiņas tā norisē; 
-ar savu rīcību demonstrē atbildību, patstāvību, sadarbības un saskarsmes prasmes un viesmīlības 
pamatprincipus  gan ar procesā iesaistītajiem, gan patērētājiem; 
-demonstrē prasmes iesāktā darba rezultātu sasniegšanā izturību, paradumus un  pārvarēt grūtības; 
-demonstrē attieksmi pret vasts politiku un sabiedrību, ievēro patērētāja mentalitāti. 
 

PRASĪBAS  KREDĪTPUNKTU  IEGŪŠANAI: 
Studiju kursa apguvei un 6 kredītpunktu ieguvei nepieciešams nokārtot sekmīgi 5 kārtējos pārbaudījumus un 
studiju kursa noslēguma pārbaudījumu, kopā iegūstot ne mazāk kā 60 punktus (%) no 100 iespējamiem. Tai 
skaitā 60% gala vērtējuma dod kārtējie pārbaudījumi, 40% - gala pārbaudījums. 
Kursā veicamie darbi un to īpatsvars kopējā novērtējumā: 

1. Kontroldarbs „Ēdienu gatavošanas pamatprinci, telpu aprīkojums, darba drošībaun iogiēnas prasības  
pārtikas aprites uzņēmumos”-15% 

2. Patstāvīgais darbs   “Ēdināšanas uzņēmumu un tā piedāvājuma analīze atbilstīgi ēdināšanas 
uzņēmumu tipam”- referāta  prezentācija   – 10% 

3. Praktiskais darbs „Galda klāšanas un viesu apkalpošanas pamatprincipi” – 10% 
4. Patstāvīgais darbs „Banketa piedāvājums ēdināšanas uzņēmumā” – 10% 
5. Kārtējais pārbaudījums/ praktiskais darbs – Ēdienkartes sastādīšana, galda klāšana, ēdienu 

pasniegšanas kārtība un viesu apkalpošana – 15% 
Kursā veicamo darbu novērtējums: 

Vērtējums  Kritēriji  
8-9-10 Students viegli uztver un izprot  visu dzirdēto un lasīto. 

Izprot un spēj izvērtēt ēdināšanas pakalpojuma organizēšanas procesu – sākot no izejvielu 
saņemšanas, to sagatavošanas, pasniegšanas un viesu apkalpošanas darbībām, beidzot ar 
ēdināšanas uzņēmumu iekārtojumu, aprīkojumu un to regulējošiem normatīviem 
dokumentiem un citiem ietekmējošajiem faktoriem.  
Spēj patstāvīgi izstrādāt ieteikumus  uzņēmuma darbības procesu pilnveidošanai- 
ieteikumus pakalpojuma kvalitātei. 
Spēj secīgi apkopot un izklāstīt informāciju par ēdināšanas pakalpojumu  organizēšanas 
nosacījumiem , spēj izteikties profesionālajā terminoloģijā. Spēj precīzi un ātri formulēt 
domu, orientēties dažādu veidu ēdināšanas  pakalpojumos, analizēt un pamatot situāciju.  
Spēj analizēt ēdināšanas pakalpojumu kvalitātes kritērijus, orientējas un izprot labas 
higiēnas prakses nepieciešamību,  
 Raksturo ēdienu gatavošanas pamatprincipus, tiem nepieciešamos resursus, ievērojot 
dažādu mentalitāšu prasības, patstāvīgi prot izstrādāt ēdienkarti un apkalpot klientus; 

6-7 Students izprot ēdināšanas pakalpojumu specifuku, spēj to analizēt izmantojot vispērējos ar 
pārtikas apriti saistītos principus (laba higiēnas prakse, viesmīlība). 
 Spēj novērtēt ēdināšanas pakalpojumu un  produkta veidošanas un kvalitātes kritērijus.  
Saprot ēdienu gatavošanas procesa un viesu apkalpošanas organizēšanas procesa būtību.  
Spēj komunicēt ar viesi un  apkalpot, izmantojot iegūtās zināšanas. 
 Spēj sastādīt  ēdienkarti pēc studenta rīcībā esošās informācijas atbilstoši ēdināšanas 
uzņēmuma tipam, labas higiēnas prakses ieteikumiem un viesu vēlmēm, tai skaitā ārvalstu 
viesiem. 

4-5 Students spēj raksturot ēdināšanas pakalpojumus  izmantojot praktiskus ieteikumus un 
mutisku konsultāciju.  
Spēj raksturot ēdienu gatavošanas un viesu apkalpošanas procesa specifiskās iezīmes pēc 
dotā parauga, spēj izstrādāt  ēdienkarti  pēc dotajiem paraugiem. 
Spēj orientēties ēdienu gatavošanas un pasniegšanas pamatprocesos, neizrāda iniciatīvu 
klientu intereses piesaistīšanai izmantot ēdināšanas pakalpojumus. 

 



STUDIJU METODES: 
Lekcijas, praktiskie darbi, mācību ekskursijas, patstāvīgās studijas un grupu darbs. 
 

KURSA METODISKAIS NODROŠINĀJUMS: 
Studiju kursa lekciju prezentācijas; praktisko darbu, semināru un patstāvīgo studiju uzdevumi, mācību 
filmas. 
 

KONTROLES FORMAS: 
Kontroldarbi, patstāvīgo praktisko darbu  pārbaude,  referātu prezentēšana. 
 

MĀCĪBU VALODA: 
Latviešu 
 

STUDIJU  KURSA  SATURS: 
1. Ēdināšanas uzņēmumu vēsturiskā attīstība, to veidi, funkcijas. 
2. Ēdināšanas uzņēmumu telpas, to raksturojums, iekārtojums, aprīkojums (tirdzniecības, ražošanas, 
u.c.) 
3. Ievads ēdināšanas organizācijā. 
     Sanitārās prasības ražošanas telpām, personālam 
     Paškontroles sistēma pārtikas aprites uzņēmumos, darba drošība.  

Ēdienu gatavošanai izmantojamās izejvielas, to kvalitāte, uzglabāšanas nosacījumi 
     Ēdienu gatavošanas tehnoloģiskie procesi: pirmapstrāde, termiskā apstrāde, uzglabāšana. 
     Ēdienu sortiments, to sagatavošana pasniegšanai un dekorēšanas principi (aukstie, karstie ēdieni, 
piedevas, mērces, deserti, konditorejas izstrādājumi) 
4. Ēdienu kartes, to veidi  un  raksturojums. Dzērienu kartes sastādīšanas pamatprincipi. Speciālās 
kartes 
5. Trauku, galda piederumu un galda veļas raksturojums. 
6. Tirdzniecības zāles sagatavošana  viesu sagaidīšanai. 
7. Galda klāšanas pamatprincipi. Galda klājumu veidi. 
8. Ēdināšanas uzņēmumu personāls, prasības personāla kvalifikācijai un kompetences. 
     Viesu sagaidīšana un pasūtījumu pieņemšana.  
9. Ēdienu un dzērienu pasniegšanas metodes. Norēķināšanās ar viesi. 
10. Banketu  pieņemšana un apkalpošana. 
11. Nacionālās un ārvalstu virtuves specifika. Ārvalstu viesu apkalpošanas īpatnības. 
11. Ēdienu gatavošanai nepieciešamā dokumentācija, tās nepieciešamība un sagatavošana. 
 
LITERATŪRA: 
1. Gavriļenko E. sanitārija un higiēna pārtikas aprites uzņēmumos – Rīga: Biznesa augstskola Turība, 

2008., 77 lpp. 
2. Gavriļenko E. Ēdienu gatavošanas tehnoloģija Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2006., 194 lpp. 
3. Vanaga V. Viesu apkalpošana – Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2009., 143 lpp. 
4. Brūvere L. Pārtikas produktu prečzinība : māc.līdz., I, II daļa. - 2006. - 268, [1] lpp, 302,[2]lpp. 
INTERNETA RESURSI: 

1. World Leisure: http://worldleisure.org 
2. ANO pasaules tūrisma organizācija: http://www.unwto.org 
3. Latvijas viesnīcu un restorānu asociācija: www.lvra.lv 
4. Latvijas Tūrisma attīstības valsts aģentūra: www.tava.gov.lv 
 
 



APSTIPRINĀTS 
Tūrisma un viesmīlības katedras 29.06.2010. sēdē 

Protokols Nr. 5 
Katedras vadītājs M. Rozīte___________  

 
SIA “BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA” 

 
STUDIJU   KURSA   PROGRAMMA 

Profesionālā bakalaura studiju programmā 
“Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” 

 
Studiju kursa nosaukums Ēdināšanas uzņēmumu organizācija un vadība 
Kursa kods 

Apstiprinājuma datums 
Zinātnes nozare 

VAD1450P 
29.06.2010. 

Pārtikas 
Kredītpunkti 3 
Kopējais stundu skaits 120 
Lekciju stundu skaits 36 
Semināru, praktisko vai laboratorijas darbu 

stundu skaits 

12 

Līmenis 2. līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma 
Priekšzināšanas Menedžments, mārketings, ēdināšanas organizācija un 

serviss 
 
STUDIJU  KURSA  AUTORE): 

Vārds Uzvārds Grāds, amats 

Livija Brūvere Mg.soc., lektore 
 
STUDIJU  KURSA  MĒRĶIS: 
Studiju kurss paredzēts studentiem, kuri padziļināti apgūst restorānu darba organizāciju tūrisma un 
viesmīlības nozares uzņēmumu vadības studiju programmā. Tā mērķis ir izpratnes veidošana par ēdināšanas 
uzņēmumu vadības specifiku, plānošanu, organizēšanu, koordinēšanu, kontroli un uzņēmumos, kuri piedāvā 
ēdināšanas  pakalpojumus. Kā arī  ir izpratnes veidošana par ēdināšanas pasākumu – banketu organizēšanu 
un tam nepieciešamo servisu uzņēmumos, kuri piedāvā tūrisma un ēdināšanas  pakalpojumus Studiju kurss 
nodrošina nepieciešamos pamatzināšanas un veido teorētisko zināšanu bāzi ar viesmīlību saistītām studijām. 
 

STUDIJU  KURSA  UZDEVUMI): 
-attīstīt izpratni par ēdināšanas uzņēmumu menedžmenta funkcijām, to specifiku, ieteikmējošajiem 
faktoriem; 
-attīstīt izpratni par ēdināšanas uzņēmumu mārketinga būtību, tā elementiem un pasākumiem, kas veicami, 
lai nodrošinātu ēdināšanas pakalpojumu kvalitāti un vrzību tirgū; 
-attīstīt izpratni par pasākumu – banketu organizēšanu sabiedriskās ēdināšanas vai tūrisma uzņēmumos;  
-nodrošināt  zināšanas par banketu organizēšanas specifiku un šim procesam nepieciešamajiem 
materiālajiem, personāla un finanšu resursiem, to izmantošanas kritērijiem un atbilstību normatīvajiem 
dokumentiem, 
-veicināt izpratni par banketiem nepieciešamo dokumentāciju un aprēķiniem, veicināt dokumentu  
sagatavošanu un aprēķinu veikšanu 
-attīstīt prasmes novērtēt banketu pieprasījumu un piedāvājumu ietekmējošos faktorus; 
-veicināt studentu izpratni par pasākuma/banketa organizēšanas praktisko norisi 
 

SASNIEDZAMIE  REZULTĀTI: 

Zināšanas un izpratne: 
-demonstrē zināšanas par ēdināšanas uzņēmumu vadības un darba organizācijas procesiem, to 
ietekmējošajiem faktoriem, nepieciešamajiem resursiem, prot formulēt menedžmenta uzdevumus un vēlamos 
rezultātus ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanā klientiem; 
-demonstrē zināšanas par ēdināšanas uzņēmuma mārketinga darbības būtiskajiem aspektiem: uzņēmuma 
produkta un tā kvalitātes nodrošinošajiem un  ietekmējošajiem faktoriem; 
-demonstrē zināšanas par uzņēmuma darbības novērtēšanas kritērijiem un darbību ietekmējošajiem 
faktoriem; 
-parāda izpratni par ēdināšanas procesu secību, tam nepieciešamo normatīvo dokumentu nodrošinājumu; 
-parāda zināšanas par banketu organizēšanu, šim procesam nepieciešamajiem resursiem un procesa norisi; 



-demonstrē zināšanas par banketiem nepieciešamo dokumentāciju un aizpilda to; 
-izvērtē banketu pieprasījumu un piedāvājumu ietkemējošos faktorus, izmantojot  tirgvedības un 
komercdarbības kritērijus 

Prasmes: 
-spēj patstavīgi novērtēt ēdināšanas uzņēmuma darbību un to ietekmējošos faktorus, izprot nozares darbības 
specifiku nodrošinot patērētājus ar nekaitīgu uzturu; 
-spēj novērtēt uzņēmuma menedžmenta un mārketinga darbības procesus, veikt uzņēmuma stipro un vājo 
pušu analīzi un izstrādāt konkrētus ieteikumus uzņēmuma darbības pilnveidošanai; 
-prot izvēlēties un pielietot atbilstošas metodes, lai pēc būtības novērtētu nekaitīga uztura piedāvājumu un 
pakalpojuma kvalitāti atbilstoši viesmīlības pamatprincipiem;  
-spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju par banketa norisei nepieciešamajiem resursiem, 
ietekmējošajiem faktoriem, patērētāju vēlmēm pielietojot tirgvedības un komerczinību kritērijus; 
-spēj izstrādāt banketa piedāvājuma struktūru, modelēt un diskutēt par pasākuma norises būtību, pieņemt un 
noformēt banketa dokumentāciju; 
-spēj izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību; 
-uzņemas atbildību un iniciatīvu izstrādājot pasākuma piedāvājumu, vada un spēj koordinēt komandas darbu 
pasākuma norisēs laikā. 
-patstāvīgi strukturē savu zināšanu apguves procesu un profesionālo pilnveidi; 
Attieksme un komunikācija: 
-formulē un kritiski novērtē ēdināšanas uzņēmuma darbību, izsaka konkrētus uz teorētisko un zinātnisko 
aspektu bāzes balstītus priekšlikumus uzņēmumu darbībā; 
-komunicē ar nozares ekspertiem un spēj izteikt loģiskus, uz zināšanu un likumdošanu balstītus argumentus 
savas rīcības pamatojumam; 
-formulē un analītiski apraksta banketa organizēšanas procesus; 
-izskaidro un argumentēti diskutē ar speciālistiem par banketa norisēm nepieciešamo, gan izskaidro 
patērētājam konkrētā pasākuma norisi, iespējamās izmaiņas tā norisē; 
-ar savu rīcību demonstrē atbildību, patstāvību, sadarbības un saskarsmes prasmes un viesmīlības 
pamatprincipus  gan ar procesā iesaistītajiem, gan patērētājiem; 
-demonstrē prasmes iesāktā darba rezultātu sasniegšanā izturību, paradumus un  pārvarēt grūtības; 
-demonstrē attieksmi pret vasts politiku un sabiedrību, ievēro patērētāja mentalitāti. 
 

PRASĪBAS  KREDĪTPUNKTU  IEGŪŠANAI: 
Studiju kursa apguvei un 2  kredītpunktu ieguvei nepieciešams nokārtot sekmīgi 1 kārtējo pārbaudījumu un 
studiju kursa noslēguma pārbaudījumu, kopā iegūstot ne mazāk kā 60 % no 100 iespējamiem. Tai skaitā 60% 
gala vērtējuma dod kārtējie pārbaudījumi, 40% - gala pārbaudījums. 
Kursā veicamie darbi un to īpatsvars kopējā novērtējumā: (katrs uzdevums tiek vērtēt 10 punktu sistēmā) 

6. Patstāvīgais praktiskais darbs/prezentācija „Uzņēmuma menedžmenta raksturojums” 10% 
7. Patstāvīgais praktiskais darbs/prezentācija „Uzņēmuma mārketinga izpēte – nezināmais viesis, 

piedāvājuma novērtējums” 10% 
8. Patstāvīgais praktiskais darbs „Ēdināšanas uzņēmuma SVID analīze” – 10% 
9. Patstāvīgais darbs/seminārs „Reklāmas izstrāde ēdināšanas pakalpojumiem”- 10% 
10. Praktiskais darbs „Banketa ēdienkartes izstrāde” 10% 
11. Patstāvīgais darbs/seminārs „Pasākuma banketa norises raksturojums un izmaksu aprēķins”10% 

 
Kursā veicamo darbu novērtējums: 

Vērtējums  Kritēriji  
8-9-10 Students viegli saprot visu dzirdēto un lasīto. 

Izprot un spēj izvērtēt ēdināšanas uzņēmuma menedžmenta un mārketinga procesus. Spēj 
patstāvīgi izstrādāt ieteikumus  uzņēmuma darbības procesu pilnveidošanai, spēj novērtēt 
uzņēmuma vietu tirgū, veikt kvalitatīvu SVID analīzi un izstrādāt specifiskus  ēdināšanas 
uzņēmuma mārketinga darbības uzlabošanas plānu – ieteikumus pakalpojuma kvalitātei, tā 
virzībai tirgū un ieņēmumu paaugstināšanai. 
Spēj secīgi apkopot un izklāstīt informāciju par banketu organizēšanas nosacījumiem, 
nepieciešamajiem resursiem, uztver zemtekstu, spēj izteikties profesionālajā terminoloģijā. 
Spēj precīzi un ātri formulēt domu, analizēt un pamatot situāciju.  
Banketa organizēšanas raksturojums iekļauj visu nepieciešamo informāciju, dotas īpašas 
norādes katram tajā iesaistītajam posmam un iespējamiem kvalitātes novērtēšanas 
kritērijiem, izmaksu aprēķins veikts patstāvīgi iekļaujot tajā oriģinālus, komplicētas 
tehnoloģijas banketa ēdienus. 
 Raksturo banketa norisi, ievērojot dažādu mentalitāšu prasības, īpašos noteikumus un 
resursu sadalījumu dažādos banketos 



Ēdienkartes izstrāde un aprēķini veikti patstāvīgi, ēdienkartē iekļaujot īpaši banketam 
izstrādātu,vidējas sarežģītības tehnoloģijas  ēdienu sortimentu. 

6-7 Students izprot ēdināšanas uzņēmuma menedžmenta funkciju specifuku, spēj to analizēt 
izmantojot vispērējos menedžmenta principus. Spēj novērtēt ēdināšanas uzņēmuma 
mārketinga darbības specifiku, produkta veidošanas un kvalitātes kritērijus. Izmantojot 
SVID matricu spēj novērtēt uzņēmuma stiprās un vājās puses, attīstības iespējas un 
draudus tā darbībai, izmantojot paraugu un ieteikumus. Spēj novērtēt reklāmas 
nepieciešamību un tās efektivitāti. 
Saprot pasākuma organizēšanas procesa būtību. Spēj izstrādāt banketa norises procesu 
izmantojot iepriekšējās zināšanas un praksē gūto pieredzi. Spēj sastādīt  ēdienkarti pēc 
studenta rīcībā esošās informācijas par banketiem domātajiem ēdieniem: pēc pieredzes 
praksē un iepazīstoties ar dažādu ēdināšanas uzņēmmumu ēdienkartēm.Ēdienkartes 
izstrāde un aprēķini veikti pēc sniegtā parauga, ēdienkartē iekļauti vidējas sarežģītības 
piedāvājuma ēdieni. Banketa organizēšanas raksturojums pielietojams praktiski, tomēr 
pietrūkst precīzu norādījumu, izmaksu aprēķins daļējs, pietrūkst precīzs aprēķinu pieraksts. 

4-5 Students spēj analizēt uzņēmuma menedžmenta darbību izmantojot praktiskus ieteikumus 
un mutisku konsultāciju.  
Spēj analizēt ēdināšanas uzņēmuma mārketinga specifiskās iezīmes pēc dotā parauga un 
SVID analīzes matricas, spēj izstrādāt  reklāmu pēc dotajiem paraugiem. 
Spēj izstrādāt banketa norises procesu loģisku secību izmantojot paraugu vai mutiskus 
ieteikumus. Banketa organizēšanas raksturojums konspektīvs, kopējās izmaksas 
aprēķinātas izmantojot konkrētus  mutiskus ieteikumus, ierosinošus jautājumus. 
Ēdienkartes izstrāde un aprēkini veikti izmantojot mutiskus konkrētus ieteikumus, 
ēdienkartē iekļauti ikdienas piedāvājuma ēdieni 

 

STUDIJU METODES: 
Lekcijas, praktiskie darbi, semināri, patstāvīgās studijas un grupu darbs. 
 

KURSA METODISKAIS NODROŠINĀJUMS: 
Studiju kursa lekciju prezentācijas; praktisko darbu, semināru un patstāvīgo studiju uzdevumi. 
 

KONTROLES FORMAS: 
Kontroldarbi, patstāvīgo praktisko darbu pārbaude, grupu darbu un praktisko darbu prezentēšana. 
 

MĀCĪBU VALODA: 
Latviešu 
 

STUDIJU  KURSA  SATURS: 
1. Menedžmenta funkciju specifika ēdināšanas uzņēmumos 
2. Ēdināšanas uzņēmumu menedžmenta darbības izvērtējums. 
3. Vadītāja loma ēdināšanas uzņēmumu darbības oganizācijā.  
4. Mārketinga specifika ēdināšanas uzņēmumu darbā.  
5. Ēdināšanas uzņēmumu mārketinga sistēmas pamatelementi. 
6. Ēdināšanas uzņēmumu tirgus izpētes virzītājspēki un mārketinga iespēju noteikšana. 
7. Ēdināšanas uzņēmumu mārketinga plānošanas procesa būtība 
8. Mārketinga stratēģija ēdināšanas uzņēmumu konkurences tirgū, tās analīze 
9. Ēdināšanas uzņēmumu reklāmdarbība 
10. Biznesa tūrisma pasākumi un ēdināšanas pakalpojumu vieta tajos, to organizēšanas īpatnības un resursi. 

11. Banketu veidi, pieņemšanas un to organizēšanas specifika. 
12. Banketu  pieņemšana un apkalpošana. 
13. Banketu ēdienkartes sastādīšanas pamatprincipi. 
14. Banketu galda klāšanas un ēdienu pasniegšanas pamatprincipi banketos. 
15. Sagatavošanās banketiem un viesu sagaidīšana. 
16. Banketu dokumentācijas sastādīšana un aprēķini   
 
LITERATŪRA: 
1. Rokasgrāmata ēdināšanas uzņēmumu vadītājiem / sastād. Ingrīda Millere. - Jelgava : LLU, 2007. - 

175 lpp. : tab., diagr. - Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. 
2. Viesnīcu un restorānu vadības rokasgrāmata. - Rīga : Dienas bizness-SIA, 2006. - [Dalīta pagin.] : 

il., diagr. - Izdots mapes formā. 
3. Kuliša Irēna. Restorānu bizness: no idejas līdz realitātei : iesācējiem uzņēmējdarbībā : [mācību 



līdzeklis] / Irēna Kuliša ; Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola. - Rīga : [Informācijas 
sistēmu menedžmenta augstskola, 2005. - 174 lpp. : il. tab., diagr., sh. - Ietver bibliogr. 
 ISBN 998498480x 

4. Mill Robert Christie. Restaurant management, customers, operations and emplyees / Robert Christie 
Mill ; cover designer Marianne Frasco. - 2nd edition. - New Yersey : Prentice Hall, 2001. - Ietver 
bibliogrāfiju. - ISBN 0130273643. - 436 lpp. : fotogr., tab. 

5. Кабушкин Н. И. Менеджмент гостиниц и ресторанов : 3-е издание, переработанное и 
дополненное, Минск : Новое Знание, 2002. - 368 с. : zīm., graf. - (Экономическое 
образование). - Bibliogr.: 364.-365. c. - 

INTERNETA RESURSI: 

1. World Leisure: http://worldleisure.org 
2. ANO pasaules tūrisma organizācija: http://www.unwto.org 
3. Starptautiskā viesnīcu un restorānu asociācija www.ih-ra.com 
4. Latvijas viesnīcu un restorānu asociācija: www.lvra.lv 
5. Latvijas Tūrisma attīstības valsts aģentūra: www.tava.gov.lv 
6. LR likumdošanas informatīvais portāls: www.likumi.lv 
7. Pārtikas veterinārais dienests www.pvd.gov.lv 
8. Latvijas tirgotāju asociācija: www.lta.lv 
9. Ēdināšanas uzņēmumu informatīvs materiāls: www.catering.lv 
10. Latvijas pārtikas aprites portāls: www.partika.lv 
11. Vīnu un dzērienu piedāvājums ēdināšanas uzņēmumiem:www.connoiseur.lv 
12. Eiropas reģionālais tūrisma institūts: www.eiropa.lv 
NEPUBLICĒTIE MATERIĀLI: 

1. Žurnāls nozares profesionāļiem “HoReCa” 
2. Žurnāls “Tūrisms” 
3. Žurnāls “Kurš uzsauks’ 
4. Žurnāls “Kapitāls” 
 



APSTIPRINĀTS 
Tūrisma un viesmīlības katedras 29.06.2010. sēdē 

Protokols Nr.5 
Katedras vadītāja M. Rozīte___________ 

 
SIA “BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA” 

 
STUDIJU   KURSA   PROGRAMMA 

Profesionālā bakalaura studiju programmā 
“Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” 

 
Studiju kursa nosaukums E - komercija 
Kursa kods 
Apstiprinājuma datums 

Zinātnes nozare 

VAD1339P 
29.06.2010 

 
Kredītpunkti 3 
Kopējais stundu skaits 120 
Lekciju stundu skaits 36 
Semināru, praktisko vai laboratorijas darbu 
stundu skaits 

12 

Līmenis 2. līmeņa profesionālās bakalaura studiju programma 
Priekšzināšanas  
 
STUDIJU  KURSA  AUTORS(-I): 

Vārds Uzvārds Grāds, amats 

Vadims Afanasjevs lektors 
 
STUDIJU  KURSA  MĒRĶIS: 
Studiju kurss izveidots, lai iepazīstinātu studentus ar pieaugošo interneta lomu komercdarbībā. Tas dos 
iespēju izprast un iepazīt E-uzņēmuma darbības specifiku un pamatprincipus, apgūt E-komercijas veidus: 
„Uzņēmums-klientam” (B2C) un „Uzņēmums-uzņēmumam” (B2B), izprast  plašo E-komercijas problēmu 
loku ar kuru saskaras uzņēmēji un novērtēt dinamisko E-komercijas vidi.    
 
STUDIJU  KURSA  UZDEVUMI (Sagaidāmie REZULTĀTI): 

Zināšanas 
• Veidot izpratni par E-komercijas pamat-teorijām un koncepcijām   
• Pilnveidot zināšanas par mūsdienu problēmām un aktualitātēm E-komercijā 
• Novērtēt tehnoloģiju nozīmīgumu E-komercijā 
Prasmes 
• Noteikt ekonomisko lietderīgumu, novērtēt klientu apmierinātību ar produktiem un pakalpojumiem, 

kuri tiek piedāvāti, izmantojot caur E-komercijas rīkus.  
• Novērtēt ātras un kvalitatīvas informācijas nepieciešamību, pieņemot finansiālos lēmumus, kuri 

nepieciešami E-komercijā 
• Orientēties likumdošanā un piemērot tos likumus un normatīvos aktus, kuri regulē E-komerciju 

uzņēmējdarbībā.  
Attieksme 

• Prast analizēt un izvērtēt E-komercijas kompleksu, klientu attieksmes, datu pārvaldību un attīstību 
un komunikāciju.  

• Novērtēt E-komercijas WWW resursu kvalitāti no neatkarīga apmeklētāja aspekta.  
• Salīdzināt E-komercijas un tradicionālo komunikāciju modeļus.  

 

PRASĪBAS  KREDĪTPUNKTU  IEGŪŠANAI: 
Kursā veicamie darbi un to īpatsvars kopējā novērtējumā: 
B2C Mini Projekts    20% 
Kontroldarbs Nr.1   15% 
B2B Mini Projekts    20% 
Kontroldarbs Nr.2   15% 
E-Komercijas Grupu Projekts  20% 
Apmeklējumi un piedalīšanas  10% 
 



STUDIJU METODES: 
Lekcijas; grupu darbs, diskusijas un aktivitātes; prezentāciju veidošana un diskusijas par piedāvāto problēmu 
risinājumiem; patstāvīgais darbs projektu veidošanā, informācijas ieguvē, atlasē un analīzē (E-komercijas 
avīzes, lietišķie žurnāli un online ziņas). 
 
KURSA METODISKAIS NODROŠINĀJUMS: 
Lekciju kursa prezentācijas un izdales materiāli, video materiāli, informatīvie bukleti, praktisko darbu un 
projektu uzdevumi.  
 
KONTROLES FORMAS: 

1. 2 kontroldarbi 
2. 2 patstāvīgie darbi - 1. un 2. Mini projekts un to novērtējums 
3. Grupas darbs – Grupas projekts, tā prezentācija un aizstāvēšana 
 

MĀCĪBU VALODA: 
Latviešu 

 

STUDIJU   KURSA   SATURS: 

1. E-Komercijas koncepcija 
1.1. E-komercijas koncepcija: būtība, definējums, E-Komercijas īpašības un funkcijas. Studiju 

kursa struktūra. 
1.2.E-Uzņēmējdarbības priekšrocības un iespējas salīdzinājumā ar tradicionālajam metodēm. 

2. E-Uzņēmējdarbības tipoloģija. 
2.1. Online uzņēmējdarbības stratēģijas. Stratēģiju veidi: B2C (uzņēmums – klientam), B2B 

(uzņēmums – uzņēmumam), C2C (klients – klientam), P2P (persona - personai). To būtība, 
galvenās īpašības un pielietojums. 

2.2.E-Uzņēmējdarbības modeļi: Skatloga modelis, Izsoles modelis, Portāla modelis, Dinamisko 
cenu modelis, to līdzekļi. 
2.3.E-Marketings. Partneru Programmas. Virtuālo attiecību ar klientiem veidošana, uzturēšana 
un pilnveidošana. 
2.4. 1. Mini Projekts B2C –Interneta veikalu salīdzinājums 

2.5. 1.Kontroldarbs 

3. E- Komercijas tehnoloģiskie pamati. 
3.1.Telekomunikāciju infrastruktūra. Interneta apskats, aprīkojums, programmatūra un 
komunikācijas. 
3.2.E-komercijas privātums, drošība, likumdošanas un finansu jautājumi. Transakcijas internetā, 
E-noziegumi un aizsardzība pret tiem, morālie un ētiskie ierobežojumi. 
3.3.Efektīvākās interneta komunikācijas. Bezvadu tehnoloģijas un M-Uzņēmējdarbība, 
Telekomunikācijas internetā, Web-konferences, GPS, datu uzglabāšana. 
3.4. 2. Mini projekts B2B - Interneta biržas darbība un novērtējums 

3.5. 2.Kontroldarbs  

4. E-Komercija praksē 
1.1. E-Komercija un uzņēmējdarbība. E-Uzņēmējdarbības lokalizācija, E- Komercijas loma 

starptautiskajā uzņēmumā. 
2.2. Labākās prakses un pieredzes studijas. E-Komercijas dažādība WWW, veiksmīgākie E-

Komercijas projekti mūsdienu pasaulē, to veiksmes cēloņi un rezultāti. 
5. E- Komercijas Grupas Projekts E-komercijas ieviešanas lietderīgums N uzņēmumā 

 
AVOTI:  

1. LR Tūrisma likums. ("LV", 287 (1348), 07.10.1998.) [spēkā ar 01.01.1999.] 
2. LR Autortiesību likums. ("LV", 148/150 (2059/2061), 27.04.2000.) [spēkā ar 11.05.2000.] 
3. LR Patērētāju tiesību aizsardzības likums. ("LV", 104/105 (1564/1565), 01.04.1999.) 
4. LR Elektronisko dokumentu likums, "Latvijas Vēstnesis" - Nr. 169, 20.11.2002. 
5. Likums "Par Vispasaules intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) līgumu par autortiesībām" // 

"Latvijas Vēstnesis" - Nr. 53/54, 17.02.2000. 
LITERATŪRA: 
1. E-Business & e-Commerce for Managers by  Harvey M. Deitel, Paul J. Deitel, Kate Steinbuhler, 

Prentice Hall (January 8, 2001) 
2. E-Commerce: Formulation of Strategy by Robert Plant, Prentice Hall PTR (July 8, 2000) 
3. E-Commerce 2009, 5/E by Kenneth Laudon, Carol Traver, Prentice Hall  (11/05/2008) 
4. E-Commerce: Business,Technology, Society (4th Edition) by Kenneth C Laudon and Carol Guerico 



Traver, Prentice Hall (January 7, 2008) 
5. eBusiness & eCommerce: Managing the Digital Value Chain by Meier Andreas, Stormer Henrik, 

Springer Verlag, 2009 
6. E-Commerce Marketing by Brad Kleindl, James L. Burrow, South-Western Educational Pub (March 

18, 2004) 
7. Электронная коммерция. Учебное пособие, Кобелев О.А., Дашков и К  (2006) 
INTERNETA RESURSI: 

1. E-komercijas portāls http://www.ecommercetimes.com  
2. E-komercijas portāls http://www.e-commerce.ru/  
3. Pasaules intelektuālā īpašuma organizācija - http://www.wipo.int/  
4. Autortiesību portāls "Autornet" - http://www.autornet.lv/  
5. Buisness Software Alliance - http://w3.bsa.org/latvia/  
6. http://www.em.gov.lv/e-komercija/index.html - E-komercijas informatīvā lapa 
7. E-komercijas elektroniskais žurnāls http://www.ecommerce-journal.com/  
8. E-komercijas elektroniskais žurnāls http://www.practicalecommerce.com/  
9. E-komercijas elektroniskais žurnāls http://www.ecommerce-guide.com/  
 



APSTIPRINĀTS 
Komercdarbības katedras 20.05.2010. sēdē 

Protokols Nr. 5 
Katedras vadītāja R. Zvirgzdiņa ____________ 

 
SIA “BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA” 

 
STUDIJU   KURSA   PROGRAMMA 

Profesionālā bakalaura studiju programmā 
“Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” 

 
Studiju kursa nosaukums Vadība 
Kursa kods 
Apstiprinājuma datums 

Zinātnes nozare 

VAD1471P 
20.05.2010 

Vadībzinātne  
Kredītpunkti 3  
Kopējais stundu skaits 120 
Lekciju stundu skaits 36 
Semināru, praktisko vai laboratorijas darbu 
stundu skaits 

12 

Līmenis 2. līmenis (profesionālā bakalaura studiju programma) 
Priekšzināšanas Sociālo zinātņu pamati, Biznesa ekonomiskie pamati 
 
STUDIJU  KURSA  AUTORS(-I): 

Vārds Uzvārds Grāds, amats 

Ligita Zīlīte Mg. paed.; lektore 
 
STUDIJU  KURSA  MĒRĶIS: 
Dot iespēju studentiem apgūt vadības darba pamatprincipus 

 

STUDIJU  KURSA  UZDEVUMI: 

• Veidot izpratni par vadības funkcijām un procesiem. 
• Attīstīt radošumu, izstrādājot uzņēmuma vadības procesu shēmu 
• Rosināt studentus saskatīt un analizēt vadības principus nestandarta situācijās. 

 Studiju kursā vienlaikus ar zināšanām par vadības procesa būtību, uzdevumiem un metodēm tiek veidotas 
prasmes vērtēt vadīšanas procesu norisi. Nodrošinot studentiem iespēju aktīvi līdzdarboties studiju kursa 
realizācijā, tiek dota iespēja studentu patstāvības, pozitīvas attieksmes pret līdzcilvēkiem un prezentēšanas 
prasmju pilnveide.  
 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI: 
Kārtējie pārbaudījumi: 
Darbs grupā(30%): 

• Padziļināta tēmas izpēte 

• Uzņēmuma vadības procesu  izstrāde; vadītāja darbības analīze 

Individuāli - (obligātie pārbaudījumi) (30%): 

• Kontroldarbs menedžmenta teorijā  
• Menedžmenta teorijas un daiļdarba saskares punktu analīze  

Eksāmens – 40% 

 

STUDIJU METODES: 
Lekcijas, praktiskās nodarbības, patstāvīgās studijas un to rezultātu prezentēšana. 
 
KURSA METODISKAIS NODROŠINĀJUMS: 
Mācību literatūra, izdales materiāli. 
 
KONTROLES FORMAS: 
Kārtējie pārbaudījumi: grupas darba rezultātu prezentācijas, individuāli kontroldarbs testa veidā, analītiskais 
darbs rakstveidā un tā prezentācija. Eksāmens – rakstveida.  
 

 



MĀCĪBU VALODA: 
Latviešu 

 

STUDIJU   KURSA   SATURS: 

1. Menedžmenta būtība 
2. Vadīšanas funkcijas 

2.1. Plānošana 
2.2. Organizēšana 
2.3. Motivēšana 
2.4. Kontrole 

3. Menedžmenta teorijas evolūcija 
4. Vadītāja loma organizācijā 

4.1. Vara un varas veidi 
4.2. Vadītāja lomas  
4.3. Vadīšanas stili 
4.4. Organizācijas kultūra 

5. Organizācijas vide  
5.1. Iekšējā vide 
5.2. Ārējā vide 

6. Komunikācija organizācijā 
7. Lēmumu pieņemšanas būtība, process un veidi 
8. Organizācijas vadīšana pārmaiņu laikā 
 

AVOTI:  

1. Žurnāls “Kapitāls”. 
2. Laikraksts “Dienas Bizness”. 
3. Laikraksts „Nedēļa” 
4. Žurnāls „Harvard Business Review” 
LITERATŪRA: 

1. Praude Valērijs. Menedžments : teorija un prakse / Valērijs Praude, Jakovs Beļčikovs. - 2. pārstr. 
izd. - Rīga : Vaidelote, 2001. - 507, [1] lpp. : sh., tab. - Bibliogr. nod. beigās.  ISBN 9984-507-52-1 

6. Forands Ilgvars. Menedžmenta autoritātes / Ilgvars Forands ; [red. Inta Ceļdoma]. - Rīga : Latvijas 
Izglītības fonds, 2007. - 212, [2] lpp. : sh., tab. - Bibliogr.: 211.-212. lpp.  ISBN 9984-95584-2 

10. Klauss Andris. Zinības vadītājam : [menedžmenta terminu skaidrojošā vārdn. latv., angļu, vācu, 
krievu val] / Andris Klauss. - Rīga : Preses nams, 2002. - 560 lpp. : tab., diagr. - (Grāmata lietišķam 
cilvēkam). - Bibliogr.: 559.lpp.  ISBN 9984-00-419-8 

3. Darbinieku motivācija / tulk. no angļu val. Dace Amsone. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 
2007. - 177 lpp. : diagr., tab. - (Harvard Business Review on) Oriģ. nos.: Harvard Business Review on 
Motivating People. - Bibliogr.: 173. lpp.  ISBN 9789984995236 

 Edeirs, Džons. [Leadership & motivation Latviešu val.] Līderība un motivācija : 50 : 50 likums un 
astoņi galvenie principi, kā motivēt citus / Džons Edeirs ; [no angļu valodas tulkojusi Evija Rubene]. - 
Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2007. - 136 lpp. - (Līderība) Oriģ. nos.: Leadership & 
Motivation. - Bibliogr.: 129.-136. lpp. - John Adair. - Papildlit.: 129.-136. lpp.  ISBN 9789984995274 

7. Uzņēmuma darbības novērtēšana / tulkojums no angļu valodas. - Rīga : Lietišķās informācijas 
dienests, 2008. - 179 lpp. : il. ; 21 cm. - (Grāmatu sērija "Harvard business review on") "Idejas, kurās 
ieklausās"--Uz vāka. - Ietver bibliogrāfiju.  ISBN 9789984826271 

11. Dāvidsone, Gitāna. Organizāciju efektivitātes modelis / Gitāna Dāvidsone. - Rīga : Organization 
Development Academy, 2008. - 328, [1] lpp. : sh., tab. ; 24 cm. - (ODA vadītājiem = Ekspertu 
viedoklis ; 1). - Ietver bibliogrāfiju (327.-[329]. lpp.).  ISBN 9789984792682 

8. Volkova Tatjana. Organizācijas un to vadīšana pārmaiņu apstākļos : māc. līdz. / Tatjana Volkova, 
Gita Vērdiņa, Jānis Pildavs. - Rīga : Tālākizglītības attīstības fonds : Banku augstskola, 2001. - 112 
lpp. - Liter. sar. nod. beigās.  ISBN 9984-653-37-4 

10. An Introduction to Management Science : Quantitative Approaches to Decision Making / David R. 
Anderson, Dennis J. Sweeney, Thomas A. Williams, Kipp Martin. - 12th edit. - Australia [etc.] : 
Thomson/South-Western, 2008. - xxvi, 907 lpp. : il. - Rād.: 897-907.lpp. - 1 CD-ROM.  ISBN 0-324-
64994-0 

INTERNETA RESURSI: 

1. www.likumi.lv 
2. www.biznesam.lv 
3. www.businesball.com 



4. www.mba.com 
5. www.politika.lv 
NEPUBLICĒTIE MATERIĀLI: 

1. Izdales materiāli 
2. Grāmatas manuskripts 
3. Uzņēmumu nepublicētie materiāli 
 
 
 



APSTIPRINĀTS 
Tūrisma un viesmīlības katedras 29.06.2010. sēdē 

Protokols Nr. 5 
Katedras vadītājs M. Rozīte___________ 

 
SIA “BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA” 

 
STUDIJU   KURSA   PROGRAMMA 

Profesionālā bakalaura studiju programmā 
“Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” 

 
Studiju kursa nosaukums Komercdarbība tūrismā 
Kursa kods 
Apstiprinājuma datums 

Zinātnes nozare 

VAD1377P 
29.06.2010. 

Vadībzinātne 
Kredītpunkti 4 
Kopējais stundu skaits 160 
Lekciju stundu skaits 48 
Semināru, praktisko vai laboratorijas darbu 
stundu skaits 
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Līmenis 2. līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma 

Priekšzināšanas - 
 
STUDIJU  KURSA  AUTORS: 

Vārds Uzvārds Grāds, amats 

Centis Gercāns Mag.soc.sc., lektors 
 
STUDIJU  KURSA  MĒRĶIS: 
Kurss paredzēts studentiem, kuri apgūs komercdarbību tūrisma nozarē.  Tā mērķis ir izpratnes veidošana par 
tūrisma komercdarbības būtību un īpatnībām, dažādiem tūrisma uzņēmumu veidiem, to dibināšanas un 
vadīšanas aspektiem, tūrisma komercdarbības attīstības tendencēm pasaulē un Latvijā. Studiju kurss 
nodrošina nepieciešamās pamatzināšanas un veido teorētisko zināšanu bāzi tūrisma komercdarbības 
padziļinātām studijām. 
 

STUDIJU  KURSA  UZDEVUMI (Sagaidāmie REZULTĀTI): 
Pēc studiju kursa sekmīgas apguves studentiem būs izpratne par tūrisma komercdarbības lomu un īpatnībām; 
tūrisma uzņēmumu iedalījumu, funkcijām un dibināšanas kārtību; komercdarbības vidi; uzņēmumu 
menedžmenta funkcijām; biznesa plānu; uzņēmumu ekonomiskās darbības rādītājiem. 
Studiju kursa apguves laikā studenti apgūs tādas profesionālās kompetences kā iemaņas komercdarbības 
vides izvērtēšanā; biznesa plāna izstrādāšanā; prasmi strādāt ar datu avotiem, atlasīt un analizēt informāciju; 
iegūs iemaņas uzņēmuma finanšu analizēšanā un rezultātu interpretēšanā; pilnveidos prezentāciju 
veidošanas, sava viedokļa aizstāvēšanas prasmes, prasmes strādāt komandā. 
Studentiem veidosies pozitīva attieksme pret komercdarbības procesu; veidosies atbildības sajūta un 
pilnveidosies saskarsmes spējas, strādājot komandā; veidosies spēja kritiski vērtēt komercdarbības vidi, spēja 
pieņemt vadības lēmumus, balstoties uz uzņēmuma darbības analīzi. 
 

STUDIJU METODES: 
Lekcijas un semināri, praktiskie darbi, patstāvīgās studijas un grupu darbs. 
 
KURSA METODISKAIS NODROŠINĀJUMS: 
Studiju kursa lekciju prezentācijas; praktisko darbu, semināru un patstāvīgo studiju uzdevumi. 
 
KONTROLES FORMAS: 
Kontroldarbi, patstāvīgo praktisko darbu pārbaude, grupu darbu prezentēšana. 
 
MĀCĪBU VALODA: 
Latviešu 
 

 

 



STUDIJU   KURSA   SATURS: 

No Tēma Aktivitātes Rezultāti 
1. Tūrisma komercdarbības būtība un 

specifika, tās attīstības tendences 
Latvijā un pasaulē.  

Situācijas analīze, 
Diskusija. 

Izprot tūrisma komercdarbības 
būtību un specifiku. 

2. Tūrisma uzņēmumi, to veidi. Nozarē 
tieši un netieši iesaistīti uzņēmumi. 
Tūrisma uzņēmumu iedalījums pēc LR 
Tūrisma likuma. 

Diskusija. Izprot tūrisma uzņēmumu 
iedalījumu pēc iesaistes 
pakāpes tūrisma industrijā. .  

3. Tūrisma ietekme uz ekonomiku, tūrisma 
multiplikators, satelītkonti.  
 

Diskusija. Izprot tūrisma ietekmi uz 
ekonomiku, zina vērtēšanas 
kritērijus.  

4. Komercdarbības jēdzieni:  komersants, 
uzņēmums, firma. Komercdarbības 
vides: mikrovide un makrovide. 

Patstāvīgais darbs Zina galvenos komercdarbības 
jēdzienus, prot novērtēt tūrisma 
uzņēmuma makrovidi.  

5. Saimnieciskā darbība un 
komercdarbība. Uzņēmumu 
organizatoriski tiesiskās formas Latvijā: 
Individuālā komercdarbība.  

Diskusija. Izprot atšķirību starp 
saimniecisko darbību un 
komercdarbību, zina 
Individuālās komercdarbības 
pazīmes. 

6. Personālsabiedrības, to veidi; 
Kapitālsabiedrības, to veidi. Īpašās 
komercdarbības formas: koncerni, 
holdingkompānijas, kopuzņēmumi. 
Uzņēmumu integrācija. 

Kontroldarbs Zina uzņēmumu organizatoriski 
tiesiskās formas, to pazīmes un 
izvēles kritērijus.   

7. Uzņēmējdarbības plāns un panākumu 
faktoru noteikšana. Biznesa plāns, tā 
vieta un loma uzņēmējdarbībā.  

Diskusija. Zina biznesa plāna lomu, 
funkciju un struktūru.  

8. Tūrisma uzņēmuma dzīves cikls. 
Uzņēmuma dibināšana un menedžmenta 
funkcijas. 

Praktiskais darbs Zina uzņēmuma dibināšanas 
kārtību, apgūst ražošanas 
līdzekļu iedalījumu un lomu.  

9. Uzņēmuma ekonomiskā un vadības 
krīze, tās cēloņi. Uzņēmuma likvidācija. 

Diskusija. Zina krīzes cēloņus un prot 
noteikt tās pazīmes. Apgūst 
uzņēmuma likvidēšanas kārtību.  

10. Investīciju projektu vērtēšana, naudas 
plūsmu diskontēšana.  
 

Situācijas analīze. 
Diskusija. 

Prot izvērtēt investīciju 
projektus, diskontējos nākotnes 
naudas plūsmas.   

11. Tūrisma produkts, tā īpatnības. Tūrisma 
produkta cenas veidošana. Nodokļi 
tūrismā.  

Situācijas analīze. 
Diskusija. 

 

Apgūst tūrisma produkta cenas 
veidošanu, zina nodokļu 
pielietošanas īpatnības tūrisma 
uzņēmumiem.   

12. Svarīgākie komercdarbības panākumu 
faktori: peļņa, rentabilitāte, likviditāte – 
to aprēķins. 

Situācijas analīze.  
Diskusija. 

Zina svarīgākos finanšu 
rādītājus, prot veikt finanšu 

analīzi.  
 

PRASĪBAS  KREDĪTPUNKTU  IEGŪŠANAI: 
Studiju kursa apguvei un 4 kredītpunktu ieguvei nepieciešams sekmīgi nokārtot 4 kārtējos pārbaudījumus un 
rakstisko gala pārbaudījumu, kopā iegūstot ne mazāk kā 50 punktus (%) no 100 iespējamiem. Tai skaitā 60% 
no gala vērtējuma dod kārtējie pārbaudījumi, 40% - gala pārbaudījums. 
Kursā veicamie darbi un to īpatsvars kopējā novērtējumā: 

1. Patstāvīgais darbs -  “Tūrisma uzņēmuma makrovides izvērtējums” – 10%  
2. Kontroldarbs - “Uzņēmumu organizatoriski tiesiskās formas” – 10% 
3. Praktiskais darbs – “Uzņēmuma kapitāls un resursi” – 10%  
4. Patstāvīgais darbs grupās visa semestra laikā “Biznesa plāns” – 30% 

 
VĒRTĒJUMU SKALA: 

Vērtējums (balles) Kritēriji 
9-10 Spēj kritiski analizēt un pielietot teoriju un metodes dažādās situācijās. 

Demonstrē padziļinātas zināšanas un izpratni par aktuāliem jautājumiem tūrisma 
komercdarbībā.  



Spēj izdarīt patstāvīgus secinājumus.  
Demonstrē spēju izvērtēt situāciju un izvirza pamatotus priekšlikumus tās 
risināšanā, spēj patstāvīgi pieņemt lēmumus. 
Aktīvi iesaistās diskusijās, grupu darbā, prezentācijās, dodot būtisku ieguldījumu 
mācību procesā.   

6-8 Spēj izskaidrot dažādus teorijas aspektus un metodes, kā arī izvēlēties un 
pielietot tās praksē.  
Spēj apkopot informāciju par aktuāliem jautājumiem komercdarbībā tūrismā un 
izdarīt secinājumus.  
Spēj formulēt viedokli un aizstāvēt to.  
Iesaistās diskusijās, grupu darbā un prezentācijās.    

4-5 Zina un spēj nosaukt un raksturot komercdarbības galvenos jēdzienus, 
komercdarbības īpatnības.  
Ir priekšstats par aktuālajiem jautājumiem komercdarbībā tūrismā. 
Spēj atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem, piedalās grupu darbā.   

 

AVOTI:  

1. LR Komerclikums 
2. LR Tūrisma likums 
3. LR Likums par pievienotās vērtības nodokli 
LITERATŪRA: 
1. John Beech, Simon Chadwick. The Business of Tourism Management. 2005. Financial Times/ 

Prentice Hall; 3rd.ed. 577 pp. 
2. Bull Adrian. The Economics of Travel and Tourism . - 2nd ed. - Melbourne, Australia : Longman, 

An imprint of Addison Wesley Longman, 1997. – 267. p.  
3. Экономика современного туризма : рыночное регулирование, основы управления и 

маркетинг, бухгалтерский учет и налогообложение ; под ред. Г.А.Карповой. - Москва - Санкт-
Петербург : Издательский Торговый Дом "Герда", 1998. - 412 с.  

4. Morrison Alison. Entrepreneurship in the Hospitality, Tourism and Leisure Industries .. - Oxford ... 
[etc.] : Butterworth Heinemann, 1999. - 250 p.  

5. Rurāne Marita. Uzņēmējdarbības organizācija un plānošana  - Rīga : Biznesa augstskola "Turība", 
2002. - 330, [6] lpp. : tab., sh. - (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; 27). - Bibliogr.: 330.lpp.  

6. Živitere Marga. Komercdarbības (biznesa) plāns. - Rīga : Biznesa komplekss, 1999. - 103, [1] lpp.  
INTERNETA RESURSI: 

1. Pasaules Tūrisma organizācija www.unwto.org  
2. Latvijas Uzņēmumu reģistra statistika, laikrakstu aģents www.lursoft.lv 
3.  Uzņēmējdarbības, grāmatvedības informācija www.biznesam.lv  
4.  Ieteikumi uzņēmumu dibināšanai, vadīšanai www.entrepreneur.com  
5.  Ieteikumi biznesa plāna sastādīšanā  www.businessplans.org  
 



APSTIPRINĀTS 
Tūrisma un viesmīlības katedras 29.06.2010. sēdē 

Protokols Nr. 5 
Katedras vadītāja M. Rozīte ____________ 

 
SIA “BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA” 

 
STUDIJU   KURSA   PROGRAMMA 

Profesionālā bakalaura studiju programmā 
“Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” 

 
Studiju kursa nosaukums Tūrisma plānošana un vadība 
Kursa kods 
Apstiprinājuma datums 

Zinātnes nozare 

VAD1383P 
29.06.2010. 

Vadībzinātne 
Kredītpunkti 4 
Kopējais stundu skaits 160 
Lekciju stundu skaits 48 
Semināru, praktisko vai laboratorijas darbu 
stundu skaits 
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Līmenis 2. līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma 
Priekšzināšanas Uzņēmējdarbība tūrismā, menedžments, starptautiskā 

tūrisma un viesmīlības mārketings 
 
STUDIJU  KURSA  AUTORS(-I): 

Vārds Uzvārds Grāds, amats 

Aivars  Kalniņš Lektors 
 
STUDIJU KURSA MĒRĶIS: 
Sniegt studentiem zināšanas par tūrisma plānošanu un vadību, apgūt iemaņas formulēt un analizēt tūrisma 
plānošanas un vadības attīstības stratēģiju. 
 
STUDIJU KURSA UZDEVUMI: 
Zināšanas  

• Veidot izpratni par tūrisma plānošanas praksi pasaule un Latvijā,  
• Apgūt tūrisma plānošanas metodiku, 
• Apgūt ilgtspējīga tūrisma plānošanas principus. 

Prasmes  
• Noteikt pašvaldību tūrisma attīstības potenciālu, 
• Dot iespēju izstrādāt pašvaldības tūrisma attīstības un vadības plānu, 
• Demonstrēt zinātnisku pieeju pašvaldības tūrisma plānošanā problēmu risināšanā, 
• Formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus Tūrisma plānošanā un vadībā, 

tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem. 
Iemaņas 

• Patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot, 
• Pieņemt lēmumus un rast risinājums mainīgos vai neskaidros apstākļos, 
• Uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli. 

Attieksme  
• Nodrošināt studentiem iespēju aktīvi līdzdarboties studiju kursa realizācijā,  
• Censties ieaudzināt studentos izpratni par plānošanas darbu izstrādāšanas laika grafika nozīmīgumu,  
• Iniciēt spēju vērtēt aktuālas norises tūrismā.  

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI: 

• Prezentācijas darbs par pašvaldību, saskaņojot ar vadītāju – 15 %, 
• Prezentācijas darba aizstāvēšana -15% 

• Divi kontroldarbi – 20 %  
• Eksāmens – 50% 

 
 

 



STUDIJU METODES: 
Lekcijas – 24 stundas. Praktiskās nodarbības – 6 stundas. Semināri – 8 stundas. Patstāvīgās studijas 
(prezentācijas darba izstrāde, prezentāciju sagatavošana, gatavošanās semināriem un eksāmenam - 80 
stundas) 
 

KURSA METODISKAIS NODROŠINĀJUMS: 
Lekcijas kursa prezentācijas un izdales materiāli, informatīvie bukleti, tūrisma plānošanas piemēri, 
prezentācijas un kontroldarbu uzdevumi. Dators ar interneta pieslēgumu, kodoskops, ekrāns. 
 
KONTROLES FORMAS: 
Studenta rakstiskas atbildes uz kontroldarba jautājumiem. 
Studenta līdzdalība seminārā. 
Prezentācijas darbs un tā prezentācija. 
Atbilde eksāmenā. 
 
VĒRTĒJUMU KRITĒRIJI: 

Nr. Pārbaudījums  Minimālā temata daļa 
(4-5 balles) 

Optimālā temata daļa 
(6-8 balles) 

Virsprogrammas 
iespējamā daļa (9-10 

balles) 
1. Kontroldarbs Nr. 1 

„Studenta izvēlētās 
pašvaldības 
iepazīšanas vienas 
dienas maršruta laika 
grafiks”  

Tikai daļēji spēj izpildīt 
uzdotos nosacījumus  

Pilnībā izpilda uzdotos 
nosacījumus. Spēj 
saskatīt ceļotāju 
fizioloģiskās vajadzības 
kopsakarā ar ceļojumā 
gūtajiem iespaidiem.   

Spēj izveidot 
daudzveidīgu un 
saturīgu maršruta 
laika grafiku 
atbilstoši izvēlētam 
klientam.   

2.  Kontroldarbs Nr. 2 
„Tūrisma plānošanas 
refleksijas studenta 
izvēlētā pašvaldībā” 

Spēj pilnībā atbildēt 
tikai uz 4 jautājumiem    

Pilnībā atbild uz visiem 
jautājumiem. 

Spēj atbildes sasaistīt 
ar aktuālo situāciju 
un parādīt radošu 
pieeju. 

3. Studenta izvēlētās 
pašvaldības izstrādātā 
prezentācijas darba 
datorizdruka.  

Spēj virspusēji atbildēt 
uz prezentācijas darba 
uzdevuma jautājumiem   

Spēj pilnībā atbild uz 
prezentācijas darba 
uzdevuma jautājumiem   

Izstrādā izvirzītajam 
prezentācijas darba 
uzdevuma 
jautājumiem 
oriģinālus un 
argumentētus 
risinājumus. 

4. Studenta izvēlētās 
pašvaldības izstrādātā 
prezentācijas darba 
publiska 
aizstāvēšana. 

  

Spēj virspusēji sniegt 
informāciju par 
izvēlētās pašvaldības 
izstrādāto prezentācijas 
darbu.   

Spēj izsmeļoši sniegt 
informāciju par izvēlētās 
pašvaldības izstrādāto 
prezentācijas darbu un 
argumentēti atbildēt uz 
jautājumiem.  

Spēj būtiski 
papildināt izvēlētās 
pašvaldības izstrādāto 
prezentācijas darba 
datorizdrukas 
informāciju un 
sasaistīt to ar savu 
personīgo pieredzi.   

5. Eksāmens. Ir virspusējs zināšanas 
par eksāmena biļetes 
jautājumiem.   

 Ir padziļināts zināšanas 
par eksāmena biļetes 
jautājumiem. 

Spēj atbildes uz 
eksāmena biļetes 
jautājumus un 
atbildes ilustrēt ar 
aktuālu informāciju 

 
MĀCĪBU VALODA: 
Latviešu, angļu 
  
STUDIJU KURSA SATURS: 

1. N pašvaldības tūrisma plānošanas uzdevuma prezentācijas darba izstrādes nosacījumi. 
2. Tūrisma plānošanas svarīgākie nosacījumi pašvaldību līmenī: 
2.1. plānošanas procesa dalībnieki, 
2.2. plānošanā ievērtējamā informācija, 
2.3. plānošanas procedūras, 
2.4. 1. kontroldarbs. 

      3. Tūrisma plānošanas un vadības prakse: 



      3.1. tūrisma plānošanas un vadības prakse pasaulē un Eiropā; 
      3.2. tūrisma plānošanas un vadības prakse Latvijā. 
      4. Tūrisma plānošanas un vadības attīstība Latvijā pēc neatkarības atjaunošanas. 
      5. Tūrisma plānošanas metodika: 
      5.1. tūrisma plānošanas etapi un sastāvdaļas, 
      5.2. tūrisma plānošanas vispārējie principi un metodes. 
      6. Nacionālā un reģionālā līmeņa tūrisma plānošana: 
      6.1. plānošanas teritorijas tūrisma resursu un objektu izpēte, 
      6.2. plānošanas teritorijas tūrisma infrastruktūras izpēte, 
      6.3. plānošanas teritorijas tūrisma potenciāla noteikšana, 
      6.4. 2. kontroldarbs. 
      7. Tūrisma ilgtspējīgas attīstības politikas un plāna formulēšana. 
      8. Tūrisma plānošana pašvaldību līmenī: 
      8.1. kūrortu plānošana, 
      8.2. pilsētu tūrisma plānošana, 
      8.3. tūristu piesaistes objektu plānošana, 
      8.4. seminārs: izstrādāto N pašvaldību tūrisma plānu kvalitātes vērtēšanu.  

      9. Tūrisma plānu nepārtrauktas darbības nodrošināšana: 
      9.1. rīcību plāna izstrādāšanu, 
      9.2. rekomendāciju izstrādāšana, 
      9.3. tūrisma plānu ieviešana un aktualizēšana, 
      9.4. tūrisma plānu īstenošana un monitorings, 
      9.5. tūrisma plānu aktualizēšana. 
      10. Stratēģiskā pārvaldība (menedžments), tās būtība. 
      11. Seminārs: N pašvaldības tūrisma attīstības prezentācijas darba aizstāvēšana. 
  
AVOTI: 

1. Tūrisma prakses, izglītības un pētniecības integrācija: pieredze un vērtējums = Integration of 
Practice, Education and Research in Tourism: experience and analysis : Starptautiskā zinātniski 
praktiskā konference : rakstu krāj. / Biznesa augstskola "Turība". - Rīga : Biznesa augstskola 
"Turība", 2000.g. 30.marts. - 255, [1] lpp. (ABO-3, LAS-2). 

2. Ilgtspējīga tūrisma attīstība: tendences, pieredze, iespējas : starptaut. zin. konf., Rīga, 2003.g. 
25.apr. : rakstu krājums / Biznesa augstskola "Turība" ; redkol. Antons Kiščenko, Juris Brencis, 
Andris Sproģis ... [u.c.]. - Rīga : Biznesa augstskola "Turība", 2003. - Teksts latv., angļu, krievu 
val.. -ISBN 9984728560. - 359 lpp. : il., tab. (LAS-3) 

3. Latvijas tūrisma attīstības koncepcija / LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. - 
Rīga : LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, 1997. - [32] lpp. (LAS-1). 

4. Latvijas Tūrisma likums, Latvijas Vēstnesis  07. 10. 98., Nr. 287. Publicēts: Latvijas Republikas 
Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs. 1998. Nr.21. 15.-20.lpp. 

5. Latvijas Tūrisma attīstības nacionālā programma 2001. – 2010. gadam VARAM. Rīga, 2001 
LITERATŪRA: 

1. Inskeep Edward. Tourism Planning : an Integrated and Sustainable Development Approach / Edward 
Inskeep. - New York ... [etc.] : John Wiley & Sons, Inc., 1991. - XIX, 508 p. (ABO-3, LAS-1) 

2. Hall C. Michael. Tourism planning : policies, processes and relationships / C. Michael Hall. - 
Harlow...[etc.] : Prentice Hall, 2000. - XI, 236 p. - (ABO-9, LAS-1) 

3. Weaver David. Tourism Management / David Weaver, Laura Lawton. - 2nd ed. - Milton : John 
Wiley & Sons Australia, Ltd, 2002. - XVI, 480 p. : fot., il., tab. - (Wiley Australia tourism series). - 
First ed.: 2000.  - 2nd ed. – (ABO-27, LAS -1). 

4. Godfrey Kerry. The Tourism Development Handbook: a Practical Approach to Planning and 
Marketing / Kerry Godfrey, Jackie Clarke. – Canada... [ect.] Thomson 2003. - VIII, 232 p. (LAS-1)  

5.  Mason, Peter. Tourism impacts, planning and management / Peter Mason. - 2nd ed. - Oxford : 
Elsevier, 2008. - 289 p. 
ISBN 978-0-7506-8492-7. 

6. Tourism policy and planning: yesterday, today and tomorrow / David L. Edgell, Sr., ... [et al.]. - 
Amsterdam: Butterworth-Heinemann, c2008. - xviii, 422 p. : ill. ; 24 cm. - Includes bibliographical 
references and index. 
ISBN 0-7506-8557-3 (pbk.). - ISBN 978-0-7506-8557-3 (pbk.). 

INTERNETA RESURSI: 

1. LR Ekonomikas ministrija 
www.em.gov.lv/nozaru informācija/politikas dokumenti   



2. LR reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrija 
www.raplm.gov.lv/informācija/politikas dokumenti   

3. Latvijas Pašvaldību savienība www.lps.lv 
4. www.kurzeme.lv/  
5. www.latgale.lv/ 
6. www.vidzeme.lv/ 
NEPUBLICĒTIE MATERIĀLI: 

1. Latvijas tūrisma vēstures apskats  
2. Pielikums Latvijas Tūrisma attīstības aģentūras1999. gadā sagatavotajam 

Latvijas tūrisma vēstures apskatam 
 



APSTIPRINĀTS 
Tūrisma un viesmīlības katedras 29.06.2010. sēdē 

Protokols Nr. 5 
Katedras vadītāja M. Rozīte ____________ 

 
SIA “BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA” 

 
STUDIJU   KURSA   PROGRAMMA 

Profesionālā bakalaura studiju programmā 
“Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” 

 
Studiju kursa nosaukums Tūrisma ekonomika un globalizācija 
Kursa kods 
Apstiprinājuma datums 

Zinātnes nozare 

EKO1204P 
29.06.2010. 
Ekonomika 

Kredītpunkti 3 
Kopējais stundu skaits 120 
Lekciju stundu skaits 36 
Semināru, praktisko vai laboratorijas darbu 
stundu skaits 

12 

Patstāvīgo studiju stundu skaits 56 
Līmenis 2. līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma 
Priekšzināšanas Ekonomikas pamati, Starptautiskais mārketings 
 
STUDIJU  KURSA  AUTORE: 

Vārds Uzvārds Grāds, amats 

Ēriks  Lingebērziņš Mg.soc. , lektors 
 

STUDIJU KURSA MĒRĶIS: 
Neoliberālas ekonomiskās sistēmas izveidošanās pēc otrā pasaules kara pasaulē un Eiropā noteica jaunas 
ekonomiskās un politiskās sistēmas izveidošanos, kuras pamatā ir tādas vērtības kā brīvs tirgus, 
cilvēktiesības un vārda brīvība. Eiropas un pasaules ekonomiskos, politiskos, sociālos un kultūras procesus 
tiešā veidā ir ietekmējusi tirgus deregulācija un liberalizācija, demokratizācija. Pastāvošās neoliberālās 
sistēmas kontekstā ir notikusi būtiska sabiedrību ekonomiskā, politiskā, sociālā un kultūras transformācija. 
Šīs pārmaiņas raksturo globalizācijas process. Ņemot vērā ekonomisko un informācijas tehnoloģiju attīstību 
ir mainījusies pieprasījuma struktūra tūrisma nozarē, tai pat laikā globalizācijas procesa sekmētās 
ekonomiskās, politiskās, sociālās pārmaiņas un pieprasījuma rakstura izmaiņas, ir sekmējušas tūrisma 
produkta piedāvājuma izmaiņas.  
Starptautiskais tūrisms pēdējo 30 gadu laikā ir piedzīvojis apjomīgas pārmaiņas, kas sevī ietver ne tikai 
būtisku tūristu skaita pieaugumu un tūrisma produkta piedāvājuma izmaiņas, bet arī aktualizējis jautājumu 
par ilgtspējīgu, videi draudzīgu un godīgu konkurenci tūrismā. 
Studiju programmas mērķis ir sniegt studentiem zināšanas un izpratni par globalizācijas procesu kopumā un 
tā teorētisko satvaru, aplūkojot klasiskā liberālisma pamatprincipus un neoliberālisma būtību, īpašu 
uzmanību pievēršot globalizācijas radītajām sekām un izaicinājumiem tūrisma nozarē. Ar dažādu 
globalizācijas procesu analīzes palīdzību attīstīt profesionālās un vispārējās prasmes un kompetences izvērtēt 
un analizēt procesus globālā tūrismā, kā arī sniegt izpratni par nozīmīgākajiem izaicinājumiem tūrisma 
nozarē globalizācijas kontekstā. 
 

STUDIJU KURSA UZDEVUMI (Sagaidāmie REZULTĀTI): 
Pēc studiju kursa apguves studenti spēs: 

• Raksturot globalizācijas ietekmi tūrisma un viesmīlības nozarē neoliberālās ekonomiskās 
sistēmas kontekstā; 

• Izprast globalizācijas procesa būtisko lomu tūrisma un viesmīlības nozarē, ņemot vēra radušās 
piedāvājuma un pieprasījuma izmaiņas;  

• Izprast globalizācijas radīto procesu nozīmi tūrisma produkta piedāvājuma izmaiņās; 
• Izprast darbinieku un klientu lomu pakalpojumu sniegšanas procesā, klientu apmierinātībā un 

attiecību veidošanā; 
• Novērtēt informāciju tehnoloģijas attīstības lomu tūrisma un viesmīlības nozares tālākajā 

attīstībā; 
• Kritiski analizēt globālās ekonomiskās un sociālās pārmaiņas tūrisma nozarē;  



• Izmantot zināšanas ilgtspējīga un starptautiskajā tirgū konkurētspējīga tūrisma pakalpojuma 
sagatavošanā un sniegšanā; 

• Profesionāli analizēt notiekošos procesus tūrisma nozarē Latvijā un pasaulē, ņemot vērā aktuālās 
ekonomiskās, sociālās un politiskās tendences pasaulē;  

• Iegūt profesionālajai darbībai nepieciešamās papildus kompetences – viedokļa argumentēšana un 
ideju prezentēšana,  

• Iegūt karjerai nepieciešamas papildus kompetences (darbs komandā, komunikācija, ideju 
ģenerēšana, efektīva darba plānošana un organizācija u.c.) aktīvi piedaloties mācību procesā un 
produktīvi strādājot gan individuāli, gan grupā; 

• Veidot veiksmīgu karjeru tūrisma un viesmīlības nozarē. 
• Praktiski izmantot.  

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI: 
Kursā veicamie darbi un to īpatsvars kopējā novērtējumā: 
Kārtējais pārbaudījums - 60% 
          referāta sagatavošana atbilstoši piedāvātajām tēmām – 30% 
          2 rakstiskie pārbaudes darbi, balstoties uz apgūto teorētisko literatūru – 15% katrs 
Eksāmens (rakstisks) – 40 % 
 
STUDIJU METODES: 

Studiju kursā pasniedzējam ir padomdevēja loma teorētiskā materiāla apguvē un izpratnē, 
seminārnodarbību vadīšanā. Kursa apguve notiek balstoties uz lektora teorētiskām lekcijām, 
studentu patstāvīgām studijām un praktiskiem darbiem (atbilžu sagatavošana seminārnodarbībām, 
situāciju analīzes, zinātnisko publikāciju analīze) lekciju laikā un ārpus lekcijām. Teorētiskās 
zināšanas tiek nostiprinātas ar diskusijām, dažādu problēmsituāciju analīzi un aktuālo tendenču 
izvērtēšanu diskusiju veidā. Kursa ietvaros tiek organizēti semināri un patstāvīgi tiek sagatavots 
referāts. 
 
KURSA METODISKAIS NODROŠINĀJUMS: 
Izdales materiāli, audio vizuālie materiāli, elektroniskās datu bāzes (Emerald, Sage Publications), situācijas 

analīzes, sagatavotu diskusiju tēmām. 

 
KONTROLES FORMAS: 
Referāts 
Rakstiski pārbaudījumi 
 

MĀCĪBU VALODA: 
Latviešu 

 

STUDIJU KURSA SATURS: 

1. Starptautiskā tūrisma ekonomika un globalizācija 
1.1. Starptautiskās ekonomikas definīcija un loma ekonomikas zinātnē 
1.2. Tūrisms un starptautiskā ekonomika 
1.3. Globalizācijas teorētiskie pamati un rašanās, veidi un ietekme uz tūrisma nozari 
1.4. Globalizācijas formas: politiskā, ekonomiskā, tehnoloģiskā un kultūras 

2. Liberālisms un neoliberālisms kā starptautiskās ekonomikas un globalizācijas satvars 
2.1. Liberālisma un neoliberālisma galvenie principi 
2.2. Neoliberālisma saistītie procesi: deregulācija, liberalizācija, privatizācija, brīvais tirgus 
2.3. Neoliberālisma kritikas nozīme starptautiskajā ekonomiskajā sistēmā 

3. Globalizācijas blakus procesi un to loma tūrismā 
3.1. Glokalizācija: etnogrāfija, lokalizācija un glokalizācija: tūrisma informācija, tūrisma gidi un 

valoda – to loma glokalizācijas procesos 
3.2. Kultūru asimilācijas procesi un to pozitīvās un negatīvās ietekmes tūrismā  

4. Koncerni un alianses, sadarbības formas un konkurence starptautiskajā ekonomikā globalizācijas 
ietekmē 
4.1. Alianses un koncerni: definīcija un regulējošās iestādes Eiropas Savienībā 
4.2. Sadarbības formas starptautiskajā ekonomikā 
4.3. Globālā konkurence un tās pozitīvie aspekti 

5. Informācijas tehnoloģijas un to nozīme globalizācijā 
5.1. Tehnoloģiskā attīstība un sabiedrbības sociālās izmaiņas 



5.2. Nacionālo robežu izzušana un transnacionālās korporācijas, to saziņas veidi 
5.3. Starptautiskā tūrisma pārdošanas formas un kanāli 
5.4. Sociālie kanāli un to loma globālas reklāmas veidošanā  
 

LITERATŪRA: 
1 Ritzer G. The Macdonaldization of Society, ch. 8. Pager 159 – 184, Sage Publication Company, 

2004 
2 Stīgers Manfrēds, Globalizācija. Ļoti saistošs ievads, ¼ Satori, 2008.  
3 Reid. G. Donald. Tourism, Globalization and Development, Responsible Tourism Planning, Pluto 

Press, London, 2003 
 

4 Stiglics Džozefs J., Globalizācija un neapmierinātība ar to, Turība, 2010 
5 Oļevskis Grigorijs, Starptautiskā ekonomika . - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2000. – 188 
6 Rifkins Džeremijs, Jaunās Ekonomikas Laikmets, 2. nodaļa, 123. – 230.lpp., Jumava, 2004 
INTERNETA RESURSI: 

1. Sage Journals Online: http://online.sagepub.com/   
Journal of Hospitality & Tourism Research 
Journal of Service Research 

2. Emerald Journals: http://info.emeraldinsight.com/  
International Journal of Quality and Service Sciences 
Managing Service Quality 

3. United Nations World Tourism Organization: http://www.unwto.org/sdt/ 
Sustainable development of tourism  

4. World Bank http://www1.worldbank.org/economicpolicy/globalization/ 
Globalization 

5. Gateway to the European Union /Eiropas Savienības portāls: 
http://ec.europa.eu/competition/index_en.html; http://europa.eu/pol/comp/index_lv.htm  
Competition: making markets work better  

 



 APSTIPRINĀTS 
Tūrisma un viesmīlības katedras 29.06.2010. sēdē 

Protokols Nr. 5 
Katedras vadītājs M. Rozīte___________ 

 
SIA “BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA” 

 
STUDIJU   KURSA   PROGRAMMA 

Profesionālā bakalaura studiju programmā 
“Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” 

 
Studiju kursa nosaukums Pakalpojumu un tūrisma mārketings 
Kursa kods 
Apstiprinājuma datums 

Zinātnes nozare 

VAD1378P 
29.06.2010. 

 
Kredītpunkti 4 
Kopējais stundu skaits 160 
Lekciju stundu skaits 48 
Semināru, praktisko vai laboratorijas 
darbu stundu skaits 
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Līmenis 2. līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma 

Priekšzināšanas - 
 

STUDIJU KURSA AUTORS: 

Vārds Uzvārds Akadēmiskais grāds, amats 

Aija  Van der Steina Mg.geogr., lektore 
 
STUDIJU KURSA MĒRĶIS: 
Pakalpojumu nozīmes pieaugums pasaules ekonomikā un pieaugošā konkurence uzņēmumu pakalpojumu 
piedāvājumā liek pievērst arvien lielāku uzmanību pakalpojumu mārketingam un vadībai. Ņemot vērā 
tūrisma starptautisko raksturu, pakalpojumu sniedzējiem jārēķinās ne tikai ar vietējās konkurences 
palielināšanos, bet arī globālās konkurences saasināšanos, kas liek arvien lielāku uzmanību pievērst 
pakalpojumu konkurētspējai. Tradicionālās mārketinga studiju programmas ir balstījušās uz preču 
mārketingu, taču tūrismā svarīgi ir izprast pakalpojumu īpatnības un mārketinga nozīmi veiksmīga 
pakalpojuma vadībā. 
Studiju programmas mērķis ir sniegt studentiem zināšanas par pakalpojumu vadības un mārketinga 
teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem un attīstīt gan profesionālās, gan vispārējās prasmes un 
kompetences uzņēmuma pakalpojumu vadībā un mārketingā.. 
 

STUDIJU KURSA UZDEVUMI (Sagaidāmie REZULTĀTI): 
Pēc studiju kursa apguves studenti spēs: 

• Raksturot pakalpojumu mārketinga īpatnības un pārzinās galvenos darbības virzienus; 
• Izprast pakalpojumu mārketinga un preču mārketinga atšķirības;  
• Izprast kvalitatīva servisa nodrošināšanas procesu un analizēt pakalpojumu kvalitātes aspektus; 
• Izprast darbinieku un klientu lomu pakalpojumu sniegšanas procesā, klientu apmierinātībā un 

attiecību veidošanā; 
• Novērtēt pakalpojumu mārketinga izmaiņas un iespējas nākotnē; 
• Kritiski analizēt dažādus pakalpojumu mārketinga pasākumu kompleksa elementus (4P+3P); 
• Izmantot zināšanas kā dažādu problēmu risināšanai uzņēmumā izmantot pakalpojuma 

mārketinga instrumentus; 
• Profesionāli iesaistīties debatēs pakalpojumu mārketinga jomā, lietojot atbilstošus profesionālus 

terminus; 
• Iegūt karjerai nepieciešamas papildus kompetences (darbs komandā, komunikācija, ideju 

ģenerēšana, efektīva darba plānošana un organizācija u.c.) aktīvi piedaloties mācību procesā un 
produktīvi strādājot gan individuāli, gan grupā; 

• Veidot veiksmīgu karjeru tūrisma un viesmīlības nozarē. 
 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI: 
Kursā veicamie darbi un to īpatsvars kopējā novērtējumā: 
Apmeklējums – 10 % 



Kārtējie pārbaudījumi - 40% 
t.sk. - Grupas projekts- 20% 
          Seminārs - 10 % 
          Kontroldarbs – 10% 
Eksāmens (rakstisks) – 50 % 
 
STUDIJU METODES: 

Studiju kursā pasniedzējam ir padomdevēja loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā. 
Kursa apguve notiek balstoties uz lektora teorētiskām lekcijām, studentu patstāvīgām studijām un 
praktiskiem darbiem (uzdevumi, situācijas analīzes, zinātnisko publikāciju analīze) lekciju laikā un 
ārpus lekcijām. Teorētiskās zināšanas tiek nostiprinātas ar diskusijām, dažādu problēmsituāciju 
analīzi un nozares profesionāļu prezentācijām/intervijām (videokonferences). Kursa ietvaros tiek 
organizēts seminārs un semestra projekts (grupās). 
 
KURSA METODISKAIS NODROŠINĀJUMS: 
Izdales materiāli, audio vizuālie materiāli, elektroniskās datu bāzes (Emerald, Sage Publications), situācijas 
analīzes 
 

KONTROLES FORMAS: 
Kontroldarbs  
Seminārs  
Grupu projekta prezentācija un pašnovērtējums 
 
MĀCĪBU VALODA: 
Latviešu 

 

STUDIJU KURSA SATURS: 

1. Pakalpojumu īpatnības un ievads pakalpojumu mārketingā 
1.1. Pakalpojums, tā īpatnības un koncepcijas 
1.2. Pakalpojumu kvalitātes dimensijas 
1.3. Pakalpojumu nozīme un mārketinga tendencies 
1.4. Pakalpojumu mārketinga īpatnības 
1.5. Mārketinga pakalpojuma komplekss (4P) + papildus 3 P 

Patstāvīgais darbs. Ar pakalpojumu mārketinga tēmu saistītu trīs zinātnisko publikāciju analīze.  

2. Pakalpojumi un klientu pirkšanas uzvedība 
2.1. Klientu vēlmes, vajadzības un uztvere  
2.2. Klientu vēlmju izpratne izmantojot mārketinga izpētes metodes 

Patstāvīgais darbs. Klientu aptaujas anketu (paraugu) analīze un aptaujas anketas izveide 
2.3. Klientu apmierinātība un attiecību veidošana  
3. Pakalpojumu veidošana un dizains 
3.1. Pakalpojumu sniegšanas process (ķēde) un „kritiskie punkti” 

Grupu darbs. Pakalpojumu ķēdes atspoguļojums tūrisma uzņēmumā „x” („kritiskie punkti”. 
3.2. Vide un aprīkojums 
3.3. Pakalpojumu standarti 
3.4. Pakalpojumu inovācijas 
4. Pakalpojuma kvalitāte un tās vadība 
4.1. Pakalpojumu kvalitāte un īpatnības tūrismā 

Seminārs. Kvalitāte tūrisma un viesmīlības uzņēmumos 

4.2. Pakalpojumu kvalitātes novērtēšanas metodes 
4.3. Reklamāciju nozīme un vadība 

Patstāvīgais darbs. Atbildes sagatavošana (vēstule un e-pasta vēstule) uz klienta sūdzību. 
5.  Pakalpojumu sniegšana un izplatīšana  
5.1. Darbinieku loma pakalpojumu sniegšanā 
5.2. Klientu loma pakalpojumu sniegšanā 
5.3. Pakalpojumu izplatīšana ar starpniekiem un elektroniskajiem kanāliem 

Grupu darbs. Situācijas analīze. 
5.4. Starptautiskais pakalpojumu mārketings 

Kontroldarbs (atvērto jautājumu tests un problēmsituācijas risinājums) 
6. Pakalpojumu pieprasījums un mārketinga komunikācija 
6.1. Pakalpojumu pieprasījuma īpatnības un kapacitāte 
6.2. Pakalpojuma cenas veidošanas īpatnības 



6.3. Pakalpojumu mārketinga komunikācijas īpatnības 
Grupu darbs. Pakalpojumu uzņēmumu komunikācijas materiālu (brošūru, interneta mājas lapas utt.) un 

cenu analīze. 

 
LITERATŪRA: 
1. Zeithaml A. Valarie. Bitner Mary Jo. Gremler Dwayne D. Services Marketing.- 4th. International 

edition, New York: Mc Graw-Hill, 2006.  
2. Gilmore Audrey. Services marketing and management / Audrey Gilmore. - London: Sage 

Publications, 2003. - 215 p. : ill., tab. - Includes bibliographical references and index.   
3. Meffert Heribert, Manfred Bruhn. Dienstleistungsmarketing. Grundlagen - Konzepte - Methoden. 

Mit Fallstudien. 6. vollständig neuberarb. Aufl. - Gabler, Betriebswirt, 2008.- 266.lpp.  

4. Bruhn, Manfred. Services marketing managing the service value chain.- Harlow: Pearson Education, 
2006.- 478 p.  

INTERNETA RESURSI: 

1. Sage Journals Online: http://online.sagepub.com/ 
Journal of Hospitality & Tourism Research 
Journal of Service Research 

2. Emerald Journals: http://info.emeraldinsight.com/ 
Journal of Service Marketing 
Journal of Service Management 
International Journal of Quality and Service Sciences 
Managing Service Quality 

 



APSTIPRINĀTS 
Tūrisma un viesmīlības katedras 29.06.2010. sēdē 

Protokols Nr. 5 
Katedras vadītāja M. Rozīte ____________ 

 
SIA “BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA” 

 
STUDIJU   KURSA   PROGRAMMA 

Profesionālā bakalaura studiju programmā 
“Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” 

 
Studiju kursa nosaukums Viesnīcu dienestu darba organizācija 
Kursa kods 
Apstiprinājuma datums 

Zinātnes nozare 

VAD1376P 
29.06.2010. 

 
Kredītpunkti 4 
Kopējais stundu skaits 160 
Lekciju stundu skaits 48 
Semināru, praktisko vai laboratorijas darbu 
stundu skaits 
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Līmenis 2. līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma 
Priekšzināšanas Tūrisms un viesmīlība ,Saskarsmes psiholoģija 
 
STUDIJU KURSA AUTORS: 

Vārds Uzvārds Grāds, amats 

Ruta Žvale Mg.geogr., lektore 
 

STUDIJU KURSA MĒRĶIS: 
Mūsdienās tūrisma nozare ir viena no straujāk augošajām pasaules ekonomikas nozarēm. Tehnoloģiju un 
transporta attīstības ietekmē globālajā tūrisma tirgū ir vērojams konkurences pieaugums, kas tūrisma 
uzņēmējiem liek meklēt arvien jaunus risinājumus konkurētspējas nodrošināšanai. Tūrisma un viesmīlības 
uzņēmumi šodien vairs nekonkurē tikai reģiona, valsts mērogā, bet gan visas pasaules mērogā, tāpēc arvien 
lielāka nozīme ir profesionālam mārketingam, kas balstīts gan uz mūsdienu mārketinga koncepcijām, gan 
tradicionālo mārketinga instrumentu izmantošanu.  
Studiju programmas mērķis ir sniegt studentiem zināšanas par viesnīcu dienestu darbības organizācijas 
teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem un attīstīt gan profesionālās, gan vispārējās prasmes un 
kompetences ,kuras izmantojamas viesnīcu saimniecībā. 
 

STUDIJU KURSA UZDEVUMI (Sagaidāmie REZULTĀTI): 
Pēc studiju kursa apguves studenti spēs: 

• Konstatēt un analizēt nozīmīgākās viesnīcu funkcionālās jomas 
• Definēt, kas ir viesnīcu dienesti un to funkcijas .  
• Demonstrēt faktorus, kas ietekmē komandas darba nozīmi viesu uzņemšanas un apkalpošanas 

procesā; izskaidrot viesnīcu dienestu struktūru ,amatus un to funkcijas kā arī  sadarbības 
nepieciešamību. Definēt un pamatot tādus jēdzienus kā komforta līmenis, viesnīcas telpu 
aprīkojums, telpu uzkopšanas līdzekļi. Izskaidrot un analizēt viesu ciklu un ar to saistītās darbības 
viesnīcā. Izskaidrot dažādu viesnīcas telpu uzkopšanas procesu: veidus un režīmu.  Analizēt viesu 
apkalpošanas procedūras piemērus. Demonstrēt starpersonu un sadarbības spējas grupu darbos un 
spēju analizēt un strukturēt uzņēmuma problēmas un rast risinājumus referātos. 

• Mutiski prezentēt argumentus un secinājumus, kas radušies analizējot piemērus.   
 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI: 
Kursā veicamie darbi un to īpatsvars kopējā novērtējumā: 
Referāts , tēmu vispirms saskaņojot ar vadītāju-15% 
Patstāvīgais darbs-15% 
Kontroldarbs-20% 
Eksāmens-50% 
 

STUDIJU METODES: 

Studiju kursā pasniedzējam ir padomdevēja loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā.  



Kursa apguve notiek balstoties uz lektora teorētiskām lekcijām, studentu patstāvīgām studijām un 
praktiskiem darbiem (uzdevumi, situācijas analīzes, prāta vētras) lekciju laikā un ārpus lekcijām. Teorētiskās 
zināšanas tiek nostiprinātas ar diskusijām, dažādu problēmsituāciju analīzi. Kursa ietvaros tiek organizēts 
seminārs un semestra projekts (grupās) un tūrisma izstādes „Balttour” apmeklējums.  
 

KURSA METODISKAIS NODROŠINĀJUMS: 
Lekciju prezentācijas 
 

KONTROLES FORMAS: 
Kontroldarbs 

Eseja 
Patstāvīgais darbs 

Referāts un tā prezentācija  

Eksāmena tests 
 
MĀCĪBU VALODA: 
Latviešu 
 

STUDIJU KURSA SATURS: 

Saturs 

 

Aktivitātes 

1. Viesnīcas saimniecisko dienestu loma viesu uzņemšanā 
.Saimniecisko dienestu sadarbība ar citiem viesnīcas 
dienestiem. 

Darbs grupās lekcijas laikā.  
Praktiska piemēra analīze.  
 

2.Saimniecisko dienestu struktūra, funkcijas un personāla 
vadība.. 
 

Darbs grupās lekcijas laikā.  
Praktiska piemēra analīze.  
Obligātā literatūra 

3. Viesnīcu telpas, to komforta līmenis, aprīkojums, 
iekārtojums. Viesnīcas telpu uzkopšanas veidi un režīmi. 
Telpu uzkopšanas aprīkojums. 

1.pārbaudes darbs – seminārs- referātu 
prezentācija(referāts pēc iepriekš norādītas 

tēmas)”. 
4. Veļa ,tās aprūpe viesnīcā .Telpaugu nozīme viesnīcas 
vides veidošanā. 
 

Darbs grupās lekcijas laikā.  
Praktiska piemēra analīze.  
Internet resursi 

5. Viesnīcas apgādes nozīme un iespējas viesnīcas darba 
nodrošinājumam Latvijā. 
 

Darbs grupās lekcijas laikā.  
Praktiska piemēra analīze.  

Obligātā literatūra  
6. Viesu uzņemšanas dienesta loma viesu apkalpošanas 
procesā. VUD sadarbība ar cietiem viesnīcas dienestiem. 
VUD darbībā izmantojamās tehnoloģijas 

Darbs grupās lekcijas laikā: Praktiska piemēra 

analīze 

7. Viesu cikls viesnīcā un ar to saistītās darbības. 
 

Darbs grupās lekcijas laikā: rezervēšanas 
procedūras pa telefonu(lomu spēles) 

8. Viesu uzņemšana viesnīcā un piereģistrēšanas 
procedūra. VUD dokumentācija. 

2.pārbaudes darbs- ,,VUD dokumentācijas 

komplekta izveide X viesnīcā,, 
9. Viesu uzņemšana un apkalpošana dažāda servisa 
līmeņa viesnīcās. Dažādi iespējamie negadījumi viesim 
uzturoties viesnīcā. 

Mācību ekskursija uz dažāda servisa līmeņa 

viesnīcām.  

10. Servisa veidi viesnīcās; personāla serviss VUD 
darbībā. ,,Smagie,, jeb ,,grūtie,, viesi. 
 

Darbs grupās lekcijas laikā.  
Praktiska piemēra analīze.  
Obligātā literatūra: 

11. Procedūras, kas saistītas ar viesu izrakstīšanos no 
viesnīcas. Rēķinu veidi un to apmaksas iespējas. 

3.pārbaudes darbs – kontroldarbs par apgūto 
materiālu(6.-11.punkti) 

 

LITERATŪRA: 
1. R. Žvals. Viesmīlības pamati-biznesa augstskola Turība,Rīga,2006.-174lpp.  
2. Hotel management and operations / edited by Denney G. Rutherford, Michael J. O'Fallon. - 4th ed. 

- Hoboken, N.J. : John Wiley, c2007. - xviii, 478 p. : ill. ; 24 cm. - Includes bibliographical 
references and index. 
ISBN 0-471-47065-1 (pbk.). - ISBN 978-0-471-47065-6. 

3. Baker Sue. Principles of Hotel Front Office Operations : a study guide / Sue Baker, Pam Bradley, 
Jeremy Huyton. - London : Cassell, 1994. - 289 



4. Casado, Matt A. Housekeeping management / Matt A. Casado. - USA : John Wiley & Sons, Inc, 
2000. - xiv, 290 p. - Includes index. 
ISBN 0-471-25189-5.  
Волков Ю.Ф. Интерьер и оборудование гостиниц и ресторанов / Ю.Ф. Волков. - Ростов-на-
Дону : Феникс, 2003. - (Учебники, учебные пособия). - ISBN 5222031659. - 351, [1] c. : рис., 

5. Viesnīcas uzņemšanas dienesta darbības vadīšana : māc. palīgmater. kursam. Viesnīcu saimniecisko 
dienestu darbības organizācija : māc. palīgmater. kursam / Starptautiskā tūrisma augstskola. - [B.v.] : 
Starptautiskā tūrisma augstskola, [b.g.]. - [176, 62] lpp. : tab (ABO-8, MĀC –63). 
 

6. Edvardsa-Džounsa, Imodžena. Viesnīca Babylon : mācību līdzeklis studiju kursa apgūšanai / 
Imodžena Edvardsa-Džounsa, Anonīmais ; no angļu val. tulk. Ieva Zālīte. - Rīga : Biznesa augstskola 
Turība, 2008. - 264 lpp. 
ISBN 978-9984-8281-4-5. 

7. Viesnīcu un restorānu vadības rokasgrāmata.˙- Rīga˙: Dienas Bizness-SIA, 2006.˙- [Dalīta pagin.]˙: 
il., diagr.˙- Izdots mapes formā 

8. Jones, Thomas J. A. Professional management of housekeeping operations / Thomas J.A. Jones. - 
5th ed. - Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2008. - ix, 477 p. : ill. ; 29 cm. - Includes 
bibliographical references and index.- ISBN 978-0-471-76244-7.  
Lundberg, Craig C. The hospitality case manual : developing competencies in critical thinking 
and practical action / Craig C. Lundberg 

9. Morris, Karen, 1950-. Hotel, restaurant, and travel law : a preventive approach / Karen L. 
Morris, Norman G. Cournoyer, Anthony G. Marshall. - 7th ed. - Clifton Park, NY : Thomson Delmar 
Learning, c2008. - xxiv, 744 p. : forms ; 25 cm. - Includes index.- ISBN 978-1-418-05191 

INTERNETA RESURSI: 

1. Sage Journals Online: http://online.sagepub.com/ 
Journal of Hospitality & Tourism Research 
 

2. Emerald Journals: http://info.emeraldinsight.com/ 
Journal of Hospitality and Tourism Technology 
International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research 
Worldwide Hospitality and Tourism Themes 

3.  Tūrisma biznesa vortāls http://www.eiropa.lv 
 

  

 



APSTIPRINĀTS 
Komercdarbības katedras  25.05.2010. sēdē 

Protokols Nr. 5  
Katedras vadītāja R. Zvirgzdiņa_________ 

  
SIA “BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA” 

 
STUDIJU KURSA PROGRAMMA 

Profesionālā bakalaura studiju programmā 
“Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” 

 
Studiju kursa nosaukums Tūrisma un tirgus izpēte 
Kursa kods 

Apstiprinājuma datums 
Zinātnes nozare 

VAD1381P 
25.05.2010. 

Vadībzinības 
Kredītpunkti 3 
Kopējais stundu skaits 120 
Lekciju stundu skaits 36 
Semināru, praktisko vai laboratorijas darbu 

stundu skaits 
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Līmenis 2. līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma 
Priekšzināšanas Komercdarbība tūrismā 
 
STUDIJU KURSA AUTORS: 

Vārds Uzvārds Grāds, amats 

Iveta Upīte MBA, lektore 
 
STUDIJU KURSA MĒRĶIS: 
Ir sniegt zināšanas par pētījumu lomu pasākumu organizēšanā, to veikšanas iespējām un dot iespēju 
studentiem veidot prasmes pielietot pētījumu metodes.  
 

STUDIJU KURSA UZDEVUMI: 

Dot iespēju studentiem 
• attīstīt izpratni par pētījumu veikšanas nepieciešamību;  
• saistīt teorētiskās zināšanas par tirgus pētījuma metodēm ar to praktisku pielietošanu; 
• attīstīt izpratni par pētījuma metožu klasifikāciju; 
• veidot prasmi pielietot piemērotākās pētniecības metodes;  
• pilnveidot zināšanas par pētījuma  sagatavošanu un galvenajiem etapiem; 
• veidot prasmi interpretēt pētījuma rezultātus; 
• attīstīt izpratni pasākumu izpētes problēmu izmaiņām. 

Zināšanas (funkcionālas) par pētījuma metodēm, to klasifikāciju un pētījuma procesu. 
Prasmes izstrādāt pētījuma plānu, pielietot pasākuma organizācijai piemērotas pētniecības metodes, 
sagatavot pētījuma atskaiti. 
Attieksme – viedoklis par ētisku pieeju klientu izpētē un izpratne par godīgu attieksmi pret pētījuma datu 
izmantošanu. 
 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI: 
Kursā veicamie darbi un to īpatsvars kopējā novērtējumā: 

• patstāvīgais darbs (pētījums)                                 50%; 
• ieskaite                                              50% 

 
STUDIJU METODES: 
Lekcijas, diskusijas, semināri, pastāvīgās studijas 
 
KURSA METODISKAIS NODROŠINĀJUMS: 
Izdales materiāli, mācību literatūra 
 

KONTROLES FORMAS: 
Patstāvīgais darbs, ieskaite. 
 



MĀCĪBU VALODA: 
Latviešu 

 

STUDIJU KURSA SATURS: 
Ievads. Kursa priekšmets, uzdevumi, saturs un nozīme 

1. Pētījumu nozīme pasākumu organizēšanā.  
1.1.  Pētījumu veidi 
1.2.  Mārketinga informācijas sistēma (MIS), tās apakšsistēmas 
1.3.  Mārketinga pētījumu process, tā struktūra. Pētījumu organizēšana 
1.4.  Pētījumu projekts. Pētījumu formas, objekta un avotu izvēle 
1.5.  Pētījumu metodes, to veidi un pielietojums 
1.6.  Datu apstrāde mārketinga pētījumos. Atskaites sastādīšana un prezentēšana 
1.7.  Mārketinga pētījumu nozīme lēmumu pieņemšanā uzņēmējdarbībā 

2. Mērķtirgus jēdziens, tā noteikšanas mērķi 
2.1. Mērķtirgus atlases pazīmes 
2.2 . Mērķtirgus noteikšanas metodes 

3. Tirgus strukturēšanas nozīme mērķtirgus noteikšanā 
3.1. Tirgus strukturēšanas process 
3.2. Potenciālā tirgus izvērtēšanas kritēriji 
3.3. Iekļūstošā tirgus daļas noteikšana 

4. Segmentēšana kā mērķtirgus noteikšanas process 
4.1. Tirgus segmentēšanas koncepcijas 
4.2. Tirgus segmentēšanas veidi 
4.3. Potenciālā mērķtirgus atlases kritēriji 

5. Pircēju iedalījums apakšgrupās  
5.1. Mērķauditorijas klasifikācijas nozīme 
5.2. Pircēju apakšgrupu izvērtēšanas metodes 
5.3. Mārketinga stratēģijas piemērošana mērķa grupās iedalītiem tirgus segmentiem 

 

LITERATŪRA: 
1. Blaits Džims. Mārketings: rokasgrāmata / Džims Blaits ; no angļu val tulk. Ilze Dukāte ; tulkojuma 

zinātniskā konsultante Ērika Šumilo. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2004. - 284 lpp. 
2. Hammonds, Džeimss. [Branding your business Latviešu val.] Tava biznesa zīmols : kā vadīt 

zīmolu, piesaistīt klientus un kļūt pamanāmam tirgū / Džeimss Hammonds ; [no angļu valodas 
tulkojusi Evija Rubene]. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2008. - 239 lpp. : il. ; 22 cm. - 
(Mazās un vidējās uzņēmējdarbības bibliotēka). - Ietver bibliogrāfiju ([238].-239. lpp. 
 ISBN 9789984826233 

3. O'Reilijs Darags. Darījumu attiecības ar pircējiem : veiksmīga pārdošana un mārketings 
organizētajā tirgū / Darags O'Reilijs, Džulians Gibass ; no angļu val. tulk. Inese Bernsone. - Rīga : 
Biznesa augstskola "Turība", 2001. - (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; 22).  ISBN ISBN 0273616927. - 
233,[1] lpp.(ABO-10,LAS-3, MĀC-117) 

4. Patērētāju pārliecība: analīze un mērījumi ekonomikā : LZP pētījumu projekts Nr. 01.0045 / 
Baltijas Krievu institūts ; proj. vad.: Viktors Voronovs ; proj. izpild.: Viktors Voronovs, Arkādijs 
Grišins, Vadims Krasko. - Daugavpils : [Baltijas Krievu institūts], 2001. - 98,[2] lpp. 

5. Churchill, Jr. Gilbert A. Marketing research: methodological foundaitons / Gilbert A.Churchill, Jr., 
Dawn Iacobucci. - 8th edition. - USA : South-Western Thomson Learning, [2002]. - 1006 p 

6. Гантер Б., Фернхам А.. Типы потребителей: введение в психографику. Питер, 2001. – 304 с. 
7. Котлер Филип. Маркетинг менеджмент : анализ, планирование, внедрение, контроль / Филип 

Котлер;– 9-е изд. – Санкт-Петербург : Питер Ком, 1998. – 887 с. : табл. – (Теория и практика 
менеджмента). – Библиогр.: с. 851 – 860. – Алф. указ.: с. 880 – 887. – Ориг. назв.: Marketing 
management / Philip Kotler. (ABO–9, LAS–2). 

8. Райс Эл. Позиционирование : битва за узнаваемость / Эл Райс, Джек Траут ; пер. с англ. 
С.Жильцов. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2001. - 249,[1] с. : илл. - (Деловой 
бестселлер) Ориг. изд.: Positioning: the Battle for Your Mind / Al Ries, Jack Trout. - [New York 
[etc.]] : McGraw-Hill, 2001. - Библиогр. - "Библия" маркетолога и рекламиста - самая известная 
книга бестселлерных авторов; книга, перевернувшая маркетинг.  ISBN 5-318-00282-Х 

9. Темпорал Пол. Роман с покупателем : управление взаимоотношениями с покупателями как 
способ максимального увеличения стоимости торговой марки / Пол Темпорал, Мартин Тротт; 
пер. с англ. С.Жильцова. - Санкт-Петербург [etc.] : Питер, 2002. - 215,[1] c. : таб. - (Маркетинг 
для профессионалов). - Ориг. изд.: Romancing the Customer / Paul Temporal, Martin Trott. - New 
York [etc.] : John Wiley & Sons, 2001.  ISBN 5-318-00769-4 



10. Траут Джек. Новое позиционирование / Джек Траут при участии Стива Ривкина ; пер. с 
англ. - Санкт-Петербург ... [etc.] : Питер, 2002. - 189,[1] c. - (Деловой бестселлер). - Ориг. изд.: 
The New Positioning: the Latest on the World's Nr.1 Business Strategy / Jack Trout with Steve 
Rivkin. - New York ... [etc.] : McGraw-Hill, 1996.  ISBN 5-272-00132-X 

INTERNETA RESURSI: 

1. www.tns.lv 
2. www.tirgzinis.lv 
3. http://www.tns-emnid.com/marketing_loesungen/Semiometrie_Euro-Tracker-Panel_e.asp 
4. http://www.kommunikationsforum.dk/Log/Semiometrie3.pdf 
5. http://www.tns-emnid.com/marketing_loesungen/semiometrie/euro-tracker-panel/Semiometrie-

Eurotracker_Case-Study.pdf 
6. http://www.tns.lv/wwwtnslv_resources/images/2007-12-

05_Klientu%20konference%202007/TNS_Latvia_cels_pie_pateretaja.pdf 
 



APSTIPRINĀTS 
Tūrisma un viesmīlības katedras 29.06.2010. sēdē 

Protokols Nr. 5 
Katedras vadītāja M. Rozīte ____________ 

 
SIA “BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA” 

 
STUDIJU   KURSA   PROGRAMMA 

Profesionālā bakalaura studiju programmā 
“Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” 

 
Studiju kursa nosaukums Lauku tūrisms 
Kursa kods 
Apstiprinājuma datums 

Zinātnes nozare 

VAD1384P 
29.06.2010. 

 
Kredītpunkti 3 
Kopējais stundu skaits 120 
Lekciju stundu skaits 36 
Semināru, praktisko vai laboratorijas 

darbu stundu skaits 

12 

Līmenis 2. līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma 
Priekšzināšanas Pamatzināšanas  tūrisma uzņēmējdarbībā 

 
STUDIJU  KURSA  AUTORE: 

Vārds Uzvārds Grāds, amats 

Gunārs  Bajārs Dr.chem., docents 
Daina  Vinklere Mg. geogr., lektore 

 
STUDIJU  KURSA  MĒRĶIS:  
Sniegt studentiem nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes lauku tūrisma uzņēmuma dibināšanai un 
vadībai. 
 

STUDIJU  KURSA  UZDEVUMI: 
Izprast un novērtēt lauku tūrisma resursus un attīstības iespējas, iepazīt lauku tūrisma produktus, apgūt un 
nostiprināt iemaņas  lauku tūrisma piedāvājuma veidošanā un virzībā. 
Zināšanas. Apgūt zināšanas par lauku tūrisma būtību, nozīmi un  specifiku.  
Prasmes.  Apgūt prasmes lauku tūrisma piedāvājumā veidošanā, virzībā tirgū un lauku tūrisma uzņēmumu 
darba organizēšanā,  lauku tūrisma potenciāla  uzņēmējdarbībā izvērtēšanā.   
Attieksme. Censties ieaudzināt studentos pastāvību,  spēju uzņemties iniciatīvu, atbildīgu attieksmi pret 
lauku vidi un sabiedrību.   
 

PRASĪBAS  KREDĪTPUNKTU  IEGŪŠANAI: 
Atbilde eksāmenā   40 % 
 
VĒRTĒJUMU SKALA: 

Vērtējums 
(balles) 

Kritēriji  

8-9-10 Teicami pārzina, izprot un prot izvērtēt procesus lauku tūrisma sektorā Latvijā un Eiropā.  
Parāda patstāvīgi apgūtas zināšanas un/vai  praktisko pieredzi lauku tūrisma attīstības 
jautājumos papildus  studiju kursa materiālos iekļautajam apjomam.  Veic sektoram 
nepieciešamo  datu kritisku analīzi, sintēzi un interpretē tos, parāda prasmes tās pielietot 
praktiski.  
Diskutē par lauku tūrisma jautājumiem, prot meklēt alternatīvus risinājums un  izvērtēt tos 
pieņemot galējo  risinājumu. 
Izprot un pamato lauku tūrisma  aktualitāti starptautiskā, nacionālā, reģionālā un uzņēmuma 
līmenī.  
Pastāvīgā darba izstrādes gaitā parāda pētnieciskā darba iemaņas un rezultātu  iespējamo 
pielietojumu praksē, teicami prezentē tā rezultātus auditorijai.  
Teicami orientējas lauku tūrismu reglamentējošos dokumentos, pārzin aktuālos pētījumus un 
projektus, kā arī   atbildīgo un iesaistīto institūciju lomu un iespējas lauku tūrisma attīstībā. 

6-7 Sekmīgi apgūtas  studiju kursā paredzētās tēmas. 



Pārvalda  lauku tūrisma teorētiskos pamatus un orientējas lauku tūrisma nozares situācijā un 
problēmas Latvijā un Eiropā. 
Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt nepieciešamos datus situācijas analīzei lauku tūrismā 
kopumā un lauku tūrisma uzņēmējdarbībā. 
Izprot lauku tūrisma nozīmi un situāciju Latvijā. 
Orientējas  lauku tūrismu reglamentējošos dokumentos,  pārzin  atbildīgo un iesaistīto 
institūciju lomu un iespējas lauku tūrisma attīstībā. 
Pastāvīgā darba izstrādes gaitā parāda labas zināšanas, sekmīgi veic attiecīgās situācijas 
izvērtējumu un  spēj izvirzīt reālus priekšlikumus, labi prezentējot rezultātus auditorijai.  
Spēj argumentēti diskutēt par lauku tūrisma aktuālajām problēmām  un risinājumiem.  

4-5  Pamatlīmenī apgūtas  studiju kursā paredzētās tēmas.  
Pārvalda  lauku tūrisma teorētiskos pamatus un orientējas lauku tūrisma nozares 
pamatjautājumos.  
Izprot lauku tūrisma nozīmi un situāciju Latvijā un Eiropā.  
Demonstrē pamatprasmes pielietot teorētiskās zināšanas un rast praktiskus risinājumus 
konkrētās situācijās lauku tūrisma uzņēmējdarbībā. 
Prot atrast un analizēt nepieciešamos datus sektora attīstībai, veic iegūto datu analīzi un 
atbilstīgus secinājumus  

 

STUDIJU METODES: 
Kursa apguve notiek balstoties uz lektora teorētiskajām lekcijām, studentu patstāvīgajām studijām un 
praktiskajiem darbiem- semināriem, kuros tiek    
Lekcijas – D/20,V/8, S/8 st. 
Praktiskās nodarbības un  semināri – D/4, V/4, S/4 st.  
Patstāvīgās studijas -  D/56, V/68, V/68 

 

KURSA METODISKAIS NODROŠINĀJUMS: 
Dators ar interneta pieslēgumu un multimēdiju projektoru, izdales materiāli, uzskates materiāli 
( reklāmas materiāli, piedāvājumi u.c)  
 

KONTROLES FORMAS: 
Studenta līdzdalība seminārā un praktiskajās nodarbībās 
Studenta patstāvīgā darba atskaite/ referāts  un prezentācija 
Tests  

Atbilde rakstiskā eksāmenā  
 

MĀCĪBU VALODA: 
Latviešu    
  

STUDIJU   KURSA   SATURS: 
1. Lauku tūrisma būtība, resursi, jēdzieni un  nozīme  
2. Lauku tūrisma attīstība Latvijā. Asociācijas „Lauku ceļotājs” darbība. 
3. Lauku tūrisma pieprasījums   
4 Lauku tūrisma produkti un piedāvājums.  
5. Lauku tūrisma mītņu tipi un kvalitātes kategorijas Latvijā 
6. Vides kvalitātes zīme „Zaļais sertifikāts”.  
7. Lauku tūrisma mārketings. 
8.  Ilgspējīga lauku tūrisma attīstība . Vides plāns. 
9.  Priekšnoteikumi lauku tūrisma darbībai. 
10. Lauku tūrisma attīstība Eiropas savienības valstīs 
 

AVOTI:  

1. Eglīte A., A.Simsone, S.Urtāne, Ē.Lagzdiņa. Padomi lauku tūrisma uzņēmējiem dabas resursu 
saudzīgā izmantošanā. Latvijas lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs”.  

2. Kā uzsākt lauku tūrisma uzņēmuma darbību. Latvijas lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs”.  
3. Lauku Tūrisma Attīstības mērķprogramma.  
4. Lauku tūrisma nozīme un attīstības iespējas. Latvijas lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs”. 
5. Mārketings un reklāma lauku tūrisma uzņēmumos. Latvijas lauku tūrisma asociācija “Lauku 

ceļotājs”. 
6. Semināru organizēšana un apkalpošana. Latvijas lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs”.  
7. Ziemele A. Latviešu svētki un tradīcijas lauku tūrisma piedāvājumā. Latvijas lauku tūrisma 



asociācija “Lauku ceļotājs”.  
LITERATŪRA: 
1. Hall  D.R., Kirkpatrick I. and Mitchell M. Rural Tourism and Sustainable Business (Aspects of 

Tourism 26) / – Multilingual Matters Limited, 2005.  
2. Page S.J. and Getz D. The Business of Rural Tourism : International Perspectives /- London ... 

[etc.] : International Thomson Business Press, 1997.  
INTERNETA RESURSI: 

1. http:// www.celotajs.lv 
2. http:// www.eurogites.com 



APSTIPRINĀTS 
Tūrisma un viesmīlības katedras 29.06.2010. sēdē 

Protokols Nr. 5 
Katedras vadītāja M. Rozīte ____________ 

 
SIA “BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA” 

 
STUDIJU   KURSA   PROGRAMMA 

Profesionālā bakalaura studiju programmā 
“Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” 

 
Studiju kursa nosaukums Tūrisma ģeogrāfija 
Kursa kods 
Apstiprinājuma datums 

Zinātnes nozare 

GEO1004P 
29.06.2010. 
Ģeogrāfijas 

Kredītpunkti 2 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju stundu skaits 24 
Semināru, praktisko vai laboratorijas 

darbu stundu skaits 

8 

Līmenis 2. līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma 
Priekšzināšanas - 

 
STUDIJU  KURSA  AUTORE: 

Vārds Uzvārds Grāds, amats 

Ruta Žvale Mg.geogr., lektore 
 
STUDIJU KURSA MĒRĶIS: 
20.gs otrajā pusē tūrisms kļuva par masveida parādību un ieguva globālus mērogus. Arvien pieauga 
nepieciešamība pēc šīs parādības ģeogrāfiskas analīzes. Par daudzu pētījumu objektu kļuva reģioni ar 
attīstītu tūrismu, īpaši rajoni, kas piedāvā atpūtu kalnos un silto jūru piekrastēs, kur ir liela tūristu plūsmu 
koncentrācija. Šo teritoriju ekonomiskās struktūras izpēte kopsakarībā ar tūrisma apguvi, ļāva izvirzīt tēzi par 
,,tūrisma revolūciju,,, kurai ir tikpat ievērojama loma ekonomiskās labklājības izaugsmē kā industriālai 
revolūcijai attīstītajās valstīs. Tūrisma ģeogrāfija ir svarīgs saistošs posms starp sociāli-ekonomisko un 
fizisko ģeogrāfiju. Tūrisma daudzfunkcionālā daba rada nepieciešamību izmantot kompleksu pieeju tūrisma 
pētījumos, kas rada izmaiņas tūrisma ģeogrāfijas un citu ģeogrāfijas disciplīnu attiecībās. Tūrisma 
ģeogrāfijai ir cieša saistība ar citām zinātnes nozarēm, piemēram ar ekonomikas zinātni(tūrisma ekonomika 
un statistika)un menedžmentu un mārketingu(tūrisma uzņēmu tīkli, loģistikas ķēdes tūrismā, teritoriālie 
tūrisma klāsteri ),socioloģijas zinātni(pētījumi par brīvā laika pavadīšanu, aizgūstot pētījumu metodoloģiju 
no socioloģijas).Tūrisma ģeogrāfija ir ģeogrāfijas zinātņu disciplīna, kas pēta tūrisma resursu un tūrisma 
uzņēmumu izvietojumu un nozares telpisko organizāciju, tūristu plūsmas un tūrisma ietekmi uz vidi. 
Studiju programmas mērķis ir sniegt studentiem zināšanas par ģeogrāfiskajām likumsakarībām un faktoriem, 
kas ietekmē un nosaka tūrisma attīstības iespējas dažādos reģionos un par tūrisma reģioniem pasaulē; attīstīt 
gan profesionālās, gan vispārējās prasmes un kompetences, kuras izmantojamas analizējot tūrisma attīstības 
iespējas dažādos pasaules reģionos, ņemot vērā atšķirīgo dabas, sociālo un ekonomisko vidi, un izstrādājot 
jauna tūrisma produkta vai atrakcijas piedāvājumu. 
 

STUDIJU KURSA UZDEVUMI (Sagaidāmie REZULTĀTI): 
Pēc studiju kursa apguves studenti spēs: 

• Konstatēt un analizēt pasaules reģionu tūrisma resursus un to izvietojuma īpatnības 
• Definēt, kas ir tūrisma ģeogrāfijas priekšmets un pētījumu objekti  
• Demonstrēt  faktorus, kas norāda uz tūrisma un dabas vides mijsakarībām, uz tūrisma un 

kultūrvēsturiskās vides mijsakarībām, struktūru ,amatus un to funkcijas kā arī  sadarbības Definēt un 
pamatot tādus jēdzienus kā, rekreācija, tūrisma atrakcijas un notikumi. 

•  Izskaidrot un analizēt kāda novada(pagasta, pilsētas, reģiona vai citas lokālas teritorijas)dabas 
resursus vai dabas objektus un kā tos varētu iesaistīt tūrismā., kādus kultūrvēsturiskus objektus, 
vietas, norises varētu pārvērst par tūrisma atrakciju. Kā arī noskaidrot un analizēt esošo tūrisma 
produktu un tā mērķauditoriju. Izpētīt un izskaidrot infrastruktūru, kas tiek izmantota tūristu 
apkalpošanai. Balstoties uz iegūtajām teorētiskajām zināšanām, pratīs izstrādāt 



savu(oriģinālu)tūrisma produktu un pamatot tā izdevīgums konkrētajā teritorijā. Analizēt tūrisma 
attīstības iespējas konkrētajā dabas, sociālajā un ekonomiskajā vidē.  

• Mutiski prezentēt argumentus un secinājumus, kas radušies analizējot konkrētās teritorijas tūrisma 
attīstības iespējas.  

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI: 
Kursā veicamie darbi un to īpatsvars kopējā novērtējumā: 
Kontroldarbs-15% 

Eseja-35% 

Eksāmens-50% 

 
STUDIJU METODES: 
Studiju kursā pasniedzējam ir padomdevēja loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā.  Kursa apguve 
notiek balstoties uz lektora teorētiskām lekcijām, studentu patstāvīgām studijām un praktiskiem darbiem 
(uzdevumi, situācijas analīzes, prāta vētras) lekciju laikā un ārpus lekcijām. Teorētiskās zināšanas tiek 
nostiprinātas ar diskusijām, dažādu problēmsituāciju analīzi.  
 
KURSA METODISKAIS NODROŠINĀJUMS: 
Dators ar interneta pieslēgumu 
  
KONTROLES FORMAS: 
Kontroldarbs 
Eseja 
Eksāmena tests 
 
MĀCĪBU VALODA: 
Latviešu 
 

STUDIJU KURSA SATURS: 
1.pasaules tūrisma resursi, to izvietojuma īpatnības. 
2.pasaules tūrisma industrija. Globālie tūrisma reģioni un tūristu plūsmas. 
3.Eiropas valstu tūrisma ģeogrāfija 
4.Latvijas tūrisma resursi: 
` Ģeogrāfiskais stāvoklis 
 Baltijas jūras piekraste 
 Reljefs 

Klimats 
 Iekšējie ūdeņi 
 Kultūrvēsturiskie resursi ,to izvietojums 
5.Latvijas tūrisma produkts. Tūristu interešu piesaistes un tūrisma objekti. Rekreācija un rehabilitācija. 
Kūrortu saimniecība, Tūrisma atrakcija, notikumi.  
6.Latvijas tūrisma infrastruktūra un tūrisma attīstības īpatnības Latvijā. 
 Tūrisms Latvijas novados,  

Rīgā un Jūrmalā  
7.Tuvo Austrumu un Āfrikas valstu tūrisma resursu un industrijas izvietojums 
8.Amerikas valstu tūrisma resursu un industrijas izvietojums 
9.Āzijas un Klusā okeāna valstu tūrisma resursu un industrijas izvietojums 
 
LITERATŪRA: 

1. Apsīte Elga. Ģeogrāfija tūrisma izglītībai: māc. līdz./Elga Apsīte, Maija Rozīte, Zaiga Krišjāne.- 
Rīga: Jumava, 1996.- [126] lpp. (LAS-3).      

2. Alan Lew, C. Michael hall, dallen Tinothy. World Geography of Travel and Tourisms a regional 
approach. 2008.-363 p.  

3. Hall C. Michael. The geography of Tourisms and Recreation: Environment, place and space/ C. 
Michael Hall, Stephen J. Page.- 2nd ed. -  London…[etc.]: Routledge, 2002.-XIX, 399 p.: photogr., 
tab. – Bibliogr.: p. [344]-394. – Index: p.[395]-399. (ABO-1, LAS-1).  

4. География турисма. Учебник., / под ред. А.Ю. Александровой , М. КНОРУС, 2008., 592 c., 
ISBN 978-5-85971-736-1.  

5. Davidoff Philip G. Tourisms Geography/ Philip G. Davidoff, Doris S. Davidoff, J. Douglas Eyre. – 
2nd ed. – USA: Prentice-Hall, - [157] p. (LAS-1). 

6. Davidson Rob. Tourisms in Europe. – London: Pitman, 1992. – [178] p. (LAS-1). 



7. Williams. S. (1998). Tourisms Geography. London: Routledge. //www.routledge.com/books/.  
INTERNETA RESURSI: 

1. GeoJournal // www.springer.com/geography/journal; ISSN 0343-2521  
2. Journal of Geography in Higher Education //web.ebscohost.com/ehost/  
 



APSTIPRINĀTS 
Informācijas tehnoloģiju katedras 17.06.2010. sēdē 

Protokols Nr.1 
Katedras vadītājs O. Onževs___________ 

 
SIA “BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA” 

 
STUDIJU   KURSA   PROGRAMMA 

Profesionālā bakalaura studiju programmā 
“Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” 

 
Studiju kursa nosaukums Informācijas tehnoloģijas 
Kursa kods DAT1006P 
Apstiprinājuma datums 17.06.2010. 
Zinātnes nozare Datorzinātne 
Kredītpunkti 3 
Kopējais stundu skaits 120 
Lekciju stundu skaits 36 
Semināru, praktisko vai laboratorijas 

darbu stundu skaits 

12 

Līmenis 2. līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma 
Priekšzināšanas Informātika, matemātika 
 
STUDIJU  KURSA  AUTORS(-I): 

Vārds Uzvārds Grāds, amats 

Juris Ozols Dr.phys., docents 
 
STUDIJU  KURSA  MĒRĶIS: 
Iemācīties lietot populārās informatīvās sistēmas, padziļināti apgūt un iemācīties profesionāli izmantot 
Microsoft Office programmas.  
 

STUDIJU  KURSA  UZDEVUMI (Sagaidāmie REZULTĀTI): 

Zināšanas:  
o Lielo dokumentu formatēšana – MS Word. 
o Sērijveida dokumentu sagatavošana - MS Word. 
o Ekonomisko aprēķinu veikšana - MS Excel. 
o Efektīva prezentācijas sagatavošana -  MS PowerPoint. 

Prasmes:  
o Prast sagatavot lielos dokumentus. 
o Analizēt ekonomisko informāciju. 
o Veidot efektīvas prezentācijas. 

Attieksme.   
Nodrošināt studentiem iespēju aktīvi līdzdarboties studiju kursa realizācijā un ar to saistītajos projektos, 
censties ieaudzināt studentos patstāvību un gatavību veikt pētniecisko darbu  un vadīt projektus. 
 

PRASĪBAS  KREDĪTPUNKTU  IEGŪŠANAI: 
Kursa novērtējuma struktūra: 
o Kārtējie pārbaudījumi (1)     - 30 % 

o Patstāvīgais darbs (1)  - 30 % 
o Eksāmens  - 40 % 

Eksāmenu drīkst kārtot, ja ir ieskaitīts pastāvīgais darbs un nokārtots kārtējais pārbaudījums. 
 
STUDIJU METODES: 

o Lekcijas 
o Praktiskie darbi 
 

KURSA METODISKAIS NODROŠINĀJUMS: 
BAT izdevniecības izdotās mācību grāmatas sērijā „Datorzinību bibliotēka” 
 

KONTROLES FORMAS: 
Kārtējie pārbaudījumi. 



Studiju kursa noslēguma pārbaudījums. 
 

MĀCĪBU VALODA: 
Latviešu 
 

STUDIJU   KURSA   SATURS: 

1. Liela apjoma MS Word dokumenta izveidošana: 
1.1. Autora rindkopu stili, to sagatavošana un pielietošana, 
1.2. MS Word stilu pielietošana un modificēšana, 
1.3. Satura rādītāja ievietošana, 
1.4. Attēlu un tabulu automātizētā numerācija, 
1.5. Šķērsatsauču ievietošana. 
1.6. Reklāmas materiālu izveidošana. Šabloni. 

2. Sērijveida dokumentu izveidošana: 
Sērijveida tekstu un atbilstošās datu bāzes sagatavošana. 

3. Ekonomiskās informācijas un datu apstrāde: 
3.1. Tabulas  un grafiku formatēšana, 
3.2. Datu šķirošana un filtrēšana: 
3.3. Starpsummu aprēķināšana (Subtotals), 
3.4. Vienkāršo un sarežģīto šķērsgriezuma tabulu (PivotTable) sagatavošana un aprēķinu veikšana. 

4. Efektīva prezentācijas izveidošana: 
4.1. Vienkāršas prezentācijas veidošana,  
4.2. Slaidu un objektu noformēšana un pārejas, 
4.3. Prezentācijas organizēšana. 

 

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI: 

Vērtējums 
Teorēt. zināšanas un uzdevumu 

risināšana 
Problēmas 
risināšana 

Pielietojumi, prasmes, 
progammatūra 

1 Nav Nesaprot problēmu Nespēj saprast 

2 Ļoti vājas;  daļēji orientējas kursa saturā Nespēj veikt Nespēj pielietot 

3 
Vājas;   orientējas kursa saturā; nevar 
patstāvīgi risināt uzdevumus 

Aptuveni saprot 
problēmu 

Spēj saprast 
skaidrojumu 

4 
Gandrīz viduvējas; pieļauj kļūdas arī 
vienkāršu uzdevumu risināšanā  

Saprot problēmu, bet 
nevar ieteikt 
risinājumu 

Pieļauj kļūdas lietošanā 

5 
Viduvējas; daļēji spēj reproducēt 
vienkāršus uzdevumus, pieļaujot arī 
kļūdas  

Saprot problēmu, var 
ieteikt standart-
risinājumu 

Spēj lietot pilnīgā 
standart-situācijā 

6 
Gandrīz labas; orientējas teorijā; spēj 
atrisināt standart-uzdevumus 

Orientējas problēmā, 
var ieteikt un veikt 
standart-risinājumu 

Spēj lietot 

7 
Labas; pārzin teorijas pamatus; spēj 
atrisināt uzdevumus 

Labi orientējas 
problēmā, var ieteikt 
un veikt risinājumu 

Spēj lietot un izskaidrot 

8 
Ļoti labas; pārzin teoriju; spēj izmantot 
zināšanas uzdevumu risinājumos 

Ļoti labi orientējas 
problēmā, var ieteikt 
un veikt risinājumu 
vairākos veidos 

Spēj radoši lietot un 
izskaidrot 

9 

Teicamas; teicami orientējas kursa 
teorētiskos jautājumos; spēj pielietot 
zināšanas dažādu  komplicētu uzdevumu 
risinājumos 

Teicami  orientējas 
problēmā, var ieteikt 
un veikt dažādus 
risinājumus , 
izskaidrot metodes 

Spēj izvēlēties labāko 
pielietojumu; spēj 
instruēt citus lietotājus 



10 

Izcilas; spēj atrast kopsakarības ārēji 
nesaistītos jautājumos un izmantot 
zināšanas oriģinālos problēmsituāciju 
risinājumos 

Spēj formulēt 
problēmu, 
apstrādājot datus; var 
ieteikt oriģinālu 
risinājuma  metodi 

Spēj izvēlēties un ieteikt 
labāko pielietojumu; 
atrast nepilnības 
programmu produktā; 
spēj vadīt komandas 
darbu 

 

LITERATŪRA: 

Mācību pamatliteratūra 
1. Augucēvičs Jānis. Datorzinības. Uzdevumi un to risinājumi - Rīga : Biznesa augstskola "Turība", 

[2007]. - 179, [1] lpp.  
2. Dukulis Ilmārs. Apgūsim jauno WORD!  - Rīga : Biznesa augstskola "Turība", 2005. - 167 lpp. :  
3. Dukulis Ilmārs. Apgūsim jauno EXCEL- Rīga : Biznesa augstskola "Turība", 2004. - 173 lpp.  
4. Dukulis Ilmārs. Apgūsim jauno POWERPOINT! : Microsoft Office PowerPoint 2003 / Ilmārs 

Dukulis. - Rīga : Biznesa augstskola "Turība", 2006. - 141 lpp.  
Papildliteratūra 
1. Augucēvičs Jānis. Ievads datorzinībās - Rīga : Biznesa augstskola "Turība", 2006. 
2. Treiguts Egmonts. Ievads datorzinībās II :. - Rīga : Turība, 2000.   
3. Kalve Ieva. Dokumentu datorizēta sagatavošana  - Rīga : Biznesa augstskola "Turība", 2006. - 75, [1] 

lpp 
 



APSTIPRINĀTS 
Informācijas tehnoloģiju katedras 17.06.2010. sēdē 

Protokols Nr.1 
Katedras vadītājs O. Onževs___________ 

 
SIA “BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA” 

 
STUDIJU   KURSA   PROGRAMMA 

Profesionālā bakalaura studiju programmā 
“Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” 

 
Studiju kursa nosaukums Kvantitatīvās metodes 
Kursa kods DAT1033P 
Apstiprinājuma datums 17.06.2010. 
Zinātnes nozare Datorzinātne 
Kredītpunkti 4 
Kopējais stundu skaits 160 
Lekciju stundu skaits 48 
Semināru, praktisko vai laboratorijas 

darbu stundu skaits 

16 

Līmenis 2. līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma 
Priekšzināšanas Informācijas tehnoloģijas, matemātika 
 
STUDIJU  KURSA  AUTORS(-I): 

Vārds Uzvārds Grāds, amats 

Juris Ozols Dr. phys., docents 
 
STUDIJU  KURSA  MĒRĶIS: 
Apgūt zināšanas par kvantitatīvām metodēm, statistikas jēdzieniem un likumsakarībām, par datu iegūšanu, 
apstrādi un izmantošanu uzņēmuma darbības analīzē. Apgūt vadības informatīvo sistēmu izvēles, ieviešanas, 
lietošanas un izveidošanas pamatus, datu bāzu veidošanu, Internet resursu lietošanu, publisko datu bāzu 
lietošanu, elektroniskā paraksta izmantošanu. 
 

STUDIJU  KURSA  UZDEVUMI (Sagaidāmie REZULTĀTI): 

Zināšanas:  
o Statistika, statistiskā novērošana.  
o Dati, to grupēšana un attēlošana.  
o Dinamikas rindas.  
o Varbūtību teorijas pamati. Gadījumnotikumi.  
o Sadalījumi. Variācijas rindas.  
o Gadījumlielumi un to sadalījumi.  
o Izlases novērojumi.  
o Sezonalitāte.Datu izmantošana tirgus un pakalpojumu analīzē.  
o Tūrisma statistiskās informācijas avoti. 
o Informācijas sistēmas komponentes.Dati un informācija. Datu apstrāde.  
o Biznesa informācijas sistēmas (BIS), to veidi. BIS sniegtās iespējas uzņemuma darbībai un vadībai. 

BIS ieviešanas ekonomiskie aspekti.  
o Datu bāzes; dati un informācija datu bāzē.  
o Datu bāzu struktūra. Relācijas saites. Relāciju datu bāzes vadības sistēmas. 
o Internets un teritoriālie tīkli. Informācijas meklēšana Internetā. 
o Publiskās datu bāzes. EBSCO datu bāze. EUROSTAT un WTO datu bāzes 
o Informācijas aizsardzība. Privātā un publiskā atslēga. Elektroniskais paraksts.  

Prasmes:  
o Statistiskā novērošanā iegūto datu apstrāde.  
o Datu attēlošana tabulās un diagrammās, lietojot MS Excel.  
o Procesu attīstības laikā un tirgus procesu sezonalitātes analīze un novērtējums.  
o Gadījumnotikumu varbūtības novērtējums.  
o Izlases novērojumu kļūdu novērtēšana.  
o Tūrisma statistiskās informācijas vākšana un analīze, izmantojot Pasaules Tūrisma organizācijas un 

valsts Centrālās Statistikas pārvaldes datus.  
o BIS iespēju un ieviešanas izdevīguma izvērtēšana. 



o Darbs ar informāciju BI sistēmās. 
o Datu bāzes izveidošana. Relācijas saišu izveidošana. 
o Mājas lapas izveidošana. 
o Informācijas meklēšana publiskās datu bāzēs. 
o Elektroniskā paraksta lietošana.      

Attieksme.   
Nodrošināt studentiem iespēju aktīvi līdzdarboties studiju kursa realizācijā un ar to saistītajos projektos, 
censties ieaudzināt studentos patstāvību un gatavību veikt pētniecisko darbu  un vadīt projektus. 
 
PRASĪBAS  KREDĪTPUNKTU  IEGŪŠANAI: 
Kursa novērtējuma struktūra: 
o Kārtējie pārbaudījumi (3)     - 30 % 

o Patstāvīgais darbs (1)  - 30 % 
o Eksāmens  - 40 % 

Eksāmenu drīkst kārtot, ja ir ieskaitīts pastāvīgais darbs un nokārtots kārtējais pārbaudījums. 
 

STUDIJU METODES: 
o Lekcijas 
o Praktiskie darbi 
o Patstāvīgie darbi, problēmu analīze 
 
KURSA METODISKAIS NODROŠINĀJUMS: 
BAT izdevniecības izdotās mācību grāmatas sērijā „Datorzinību bibliotēka” 
Literatūra BAT bibliotēkā 
 

KONTROLES FORMAS: 
Kārtējie pārbaudījumi. 
Studiju kursa noslēguma pārbaudījums. 
 

MĀCĪBU VALODA: 
Latviešu  

 

STUDIJU   KURSA   SATURS: 
5. Kvantitatīvās metodes. Statistika, statistiskā novērošana.  
6. Dati, to grupēšana un attēlošana, tabulas un grafiskās metodes.  
7. Dinamikas rindas.  
8. Varbūtību teorijas pamati. Gadījumnotikumi.  
9. Sadalījumi. Variācijas rindas.  
10. Gadījumlielumi. Gadījumlielumu sadalījumi.  
11. Izlases novērojumi un to kļūdu vērtējums.  
12. Datu izmantošana tirgus un pakalpojumu analīzē. Sezonalitāte.  
13. Tūrisma statistiskā informācija un tās avoti. Pasaules tūrisma organizācijas datu avoti.  
14. Informācijas sistēmas un datorizētas informācijas sistēmas. 
15. Relācijas saites. 
16. Datu bāzes un mājas lapas. 
17. Publiskās datu bāzes. 
18. Internets un teritoriālie tīkli 
19. Informācijas aizsardzība. 
 
VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI: 

Vērtējums 
Teorēt. zināšanas un uzdevumu 

risināšana 
Problēmas 
risināšana 

Pielietojumi, prasmes, 
progammatūra 

1 Nav Nesaprot problēmu Nespēj saprast 

2 Ļoti vājas;  daļēji orientējas kursa saturā Nespēj veikt Nespēj pielietot 

3 
Vājas;   orientējas kursa saturā; nevar 
patstāvīgi risināt uzdevumus 

Aptuveni saprot 
problēmu 

Spēj saprast 
skaidrojumu 



4 
Gandrīz viduvējas; pieļauj kļūdas arī 
vienkāršu uzdevumu risināšanā  

Saprot problēmu, bet 
nevar ieteikt 
risinājumu 

Pieļauj kļūdas lietošanā 

5 
Viduvējas; daļēji spēj reproducēt 
vienkāršus uzdevumus, pieļaujot arī 
kļūdas  

Saprot problēmu, var 
ieteikt standart-
risinājumu 

Spēj lietot pilnīgā 
standart-situācijā 

6 
Gandrīz labas; orientējas teorijā; spēj 
atrisināt standart-uzdevumus 

Orientējas problēmā, 
var ieteikt un veikt 
standart-risinājumu 

Spēj lietot 

7 
Labas; pārzin teorijas pamatus; spēj 
atrisināt uzdevumus 

Labi orientējas 
problēmā, var ieteikt 
un veikt risinājumu 

Spēj lietot un izskaidrot 

8 
Ļoti labas; pārzin teoriju; spēj izmantot 
zināšanas uzdevumu risinājumos 

Ļoti labi orientējas 
problēmā, var ieteikt 
un veikt risinājumu 
vairākos veidos 

Spēj radoši lietot un 
izskaidrot 

9 

Teicamas; teicami orientējas kursa 
teorētiskos jautājumos; spēj pielietot 
zināšanas dažādu  komplicētu uzdevumu 
risinājumos 

Teicami  orientējas 
problēmā, var ieteikt 
un veikt dažādus 
risinājumus , 
izskaidrot metodes 

Spēj izvēlēties labāko 
pielietojumu; spēj 
instruēt citus lietotājus 

10 

Izcilas; spēj atrast kopsakarības ārēji 
nesaistītos jautājumos un izmantot 
zināšanas oriģinālos problēmsituāciju 
risinājumos 

Spēj formulēt 
problēmu, 
apstrādājot datus; var 
ieteikt oriģinālu 
risinājuma  metodi 

Spēj izvēlēties un ieteikt 
labāko pielietojumu; 
atrast nepilnības 
programmu produktā; 
spēj vadīt komandas 
darbu 

 
LITERATŪRA: 

Mācību pamatliteratūra 
1.  Goša Z., Statistika. –Rīga, Latvijas Universitāte, 2003. –334 lpp. 

  
2.  Goša Z., Uzdevumu krājums statistikā. – Rīga, Latvijas Universitāte, 2004. –96 lpp. 

 
3.  J. Augucēvičs, J. Ozols, E. Treiguts. Datorzinības. Uzdevumi un to risinājumi. Rīga, Biznesa 

augstskola Turība, 2005.  
 

4. Bocij Paul, Chaffey Dave, Greasley Andrew, Hickie Simon. Business Information Systems. 
Prentice Hall, 2006. – 828 p. 

Papildliteratūra un materiāli 
1.  Krastiņš O., Ciemiņa I. Statistika. – Rīga; Latvijas republikas Centrālā statistikas pārvalde, 2003. 

–268 lpp. 
2.  Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā. Risinājumi ar SPSS un Microsoft Excel. Rīga, 

Datorzinību centrs, 2003. –352 lpp. 
3.  Mizrahi A. Sullivan M. Mathematics for business and social sciences. An applied approach. 

JohnWiley and Sons – 876 p.  
4.  Latvijas Centrālās Statistikas pārvaldes materiāli // http://www.csb.gov 
5.  Pasaules Tūrisma organizācijas materiāli // http://www.world-tourism.org 
6. Buhalis Dimitrios. eTourism. Information technology for strategic tourism management. Prentice 

Hall, 2003. – 380 p. 
 



APSTIPRINĀTS 
Informācijas tehnoloģiju katedras 17.06.2010. sēdē 

Protokols Nr.1 
Katedras vadītājs O. Onževs___________ 

 
SIA “BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA” 

 
STUDIJU   KURSA   PROGRAMMA 

Profesionālā bakalaura studiju programmā 
“Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” 

 
Studiju kursa nosaukums Interneta tehnoloģijas 
Kursa kods DAT1036P 
Apstiprinājuma datums 17.06.2010. 
Zinātnes nozare Datorzinātne 
Kredītpunkti 4 
Kopējais stundu skaits 160 
Lekciju stundu skaits 48 
Semināru, praktisko vai laboratorijas darbu 

stundu skaits 

16 

Līmenis 2. līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma 
Priekšzināšanas Informācijas tehnoloģijas, matemātika 
 
STUDIJU  KURSA  AUTORS: 

Vārds Uzvārds Grāds, amats 

Ilmārs Vīksne Dr. sc. ing., docents 
 
STUDIJU  KURSA  MĒRĶIS: 
iepazīstināt studentus ar informācijas sistēmu izstrādes un izmantošanas iespējām atbilstoši uzņēmumu 
(iestāžu) biznesa stratēģijai. 
 

STUDIJU  KURSA  UZDEVUMI (Sagaidāmie REZULTĀTI): 

Zināšanas:  
o Informācijas sistēmas un to funkcionēšanas pamati; 
o Datoru aparatūra un programmatūra; 
o Lokālo un globālo datortīklu veidošanas un funkcionēšanas pamatprincipi; 
o Informācijas sistēmu izstrādēs, iegādes un novērtēšanas principi. 

Prasmes:  
o Sagatavot datus datu bāzu veidošanai; 
o Veidot datu bāzes tabulas, sasaistīt tās un ievadīt datus; 
o Novērtēt informācijas sistēmas efektivitāti; 
o Veidot interneta mājas lapas. 

Attieksme.   
Nodrošināt studentiem iespēju aktīvi līdzdarboties studiju kursa realizācijā un ar to saistītajos projektos, 
censties ieaudzināt studentos patstāvību un gatavību veikt pētniecisko darbu  un vadīt projektus. 
 
PRASĪBAS  KREDĪTPUNKTU  IEGŪŠANAI: 
Kursa novērtējuma struktūra: 
o  Kārtējie pārbaudījumi (2)       - 20 % 

o Patstāvīgais darbs (1)   - 20 % 
o Studiju kursa noslēguma pārbaudījums  - 60 % 

 
STUDIJU METODES: 
o Lekcijas 
o Praktiskie darbi datorklasē 
 

KURSA METODISKAIS NODROŠINĀJUMS: 
BAT izdevniecības izdotās mācību grāmatas sērijā „Datorzinību bibliotēka”, docētāju izstrādātie metodiskie 
materiāli. 
 

 



KONTROLES FORMAS: 
Kārtējie pārbaudījumi. 
Studiju kursa noslēguma pārbaudījums. 
 

MĀCĪBU VALODA: 
Latviešu 
 

STUDIJU   KURSA   SATURS: 
1. Dati un informācija; 
2. Informācijas sistēmas, to veidi un funkcionēšanas principi;  
3. Informācijas sistēmu izstrādes, iegādes un novērtēšanas principi; 
4. Datoru aparatūra un programmatūra; 
5. Lokālie datortīkli. Klients – serveris tipa sistēmas; 
6. Globālo datortīklu funkcionēšanas pamatprincipi; 
7. Kriptogrāfija un elektroniskais paraksts; 
8. Mājas lapu veidošana ar MS Visual Studio 2010 (Visual Web Developer 2010 Express Edition); 
9. Datu bāzes un to izmantošana informācijas sistēmās;  
10. Microsoft Navision; 
11. QlikView kā datu analīzes rīks. 
 
VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI: 

Vērtējums 
Teorēt. zināšanas un uzdevumu 

risināšana 
Problēmas 
risināšana 

Pielietojumi, prasmes, 
progammatūra 

1 Nav Nesaprot problēmu Nespēj saprast 

2 Ļoti vājas;  daļēji orientējas kursa saturā Nespēj veikt Nespēj pielietot 

3 
Vājas;   orientējas kursa saturā; nevar 
patstāvīgi risināt uzdevumus 

Aptuveni saprot 
problēmu 

Spēj saprast 
skaidrojumu 

4 
Gandrīz viduvējas; pieļauj kļūdas arī 
vienkāršu uzdevumu risināšanā  

Saprot problēmu, bet 
nevar ieteikt 
risinājumu 

Pieļauj kļūdas lietošanā 

5 
Viduvējas; daļēji spēj reproducēt 
vienkāršus uzdevumus, pieļaujot arī 
kļūdas  

Saprot problēmu, var 
ieteikt standart-
risinājumu 

Spēj lietot pilnīgā 
standart-situācijā 

6 
Gandrīz labas; orientējas teorijā; spēj 
atrisināt standart-uzdevumus 

Orientējas problēmā, 
var ieteikt un veikt 
standart-risinājumu 

Spēj lietot 

7 
Labas; pārzin teorijas pamatus; spēj 
atrisināt uzdevumus 

Labi orientējas 
problēmā, var ieteikt 
un veikt risinājumu 

Spēj lietot un izskaidrot 

8 
Ļoti labas; pārzin teoriju; spēj izmantot 
zināšanas uzdevumu risinājumos 

Ļoti labi orientējas 
problēmā, var ieteikt 
un veikt risinājumu 
vairākos veidos 

Spēj radoši lietot un 
izskaidrot 

9 

Teicamas; teicami orientējas kursa 
teorētiskos jautājumos; spēj pielietot 
zināšanas dažādu  komplicētu uzdevumu 
risinājumos 

Teicami  orientējas 
problēmā, var ieteikt 
un veikt dažādus 
risinājumus , 
izskaidrot metodes 

Spēj izvēlēties labāko 
pielietojumu; spēj 
instruēt citus lietotājus 

10 

Izcilas; spēj atrast kopsakarības ārēji 
nesaistītos jautājumos un izmantot 
zināšanas oriģinālos problēmsituāciju 
risinājumos 

Spēj formulēt 
problēmu, 
apstrādājot datus; var 
ieteikt oriģinālu 
risinājuma  metodi 

Spēj izvēlēties un ieteikt 
labāko pielietojumu; 
atrast nepilnības 
programmu produktā; 
spēj vadīt komandas 
darbu 

 
 

 



LITERATŪRA: 
1. Paul Bocij, Dave Chaffey, Andrew Greasley, Simon Hickie. Business Information Systems (3rd  

edition) Technology, Development and Management for the e-business. Pearson Education, 2006. 
827 lpp. 9780273688143 

2. Paul M. Diffenderfer,Samir El-Assal Microsoft Navision 4.0: Jump Start to Optimisation. Friedr. 
Vieweg & Sohn Verlag, 2005. 312 lpp. ISBN 9783528059255 

3. David Sussman,Alex Homer. Wrox's ASP.NET 2.0 Visual Web Developer 2005 Express Edition 
Starter Kit. John Wiley & Sons, 2005. 312 lpp. ISBN 9780764588075 

4. Jack M. Keen, Bonnie Digrius. Making Technology Investments Profitable. John Wiley & Sons, Inc., 
2003. 300 lpp. ISBN 9780471456339 

Papildliteratūra 
1. David Studebaker. Programming Microsoft® Dynamics TM NAV . Packt Publishing, 2007. 480 lpp. 

ISBN 9781904811749 
2. Cristian Darie,Karli Watson. Beginning ASP.NET E-Commerce in C#: From Novice to Professional. 

Apress, 2009. 736 lpp. ISBN 9781430210740 
3. Jim Buyens. Build a web site now: Microsoft Visual Web Developer 2005, express edition. 

Microsoft Press, 2005. 195 lpp. ISBN 9780735622128 
4. Lukažis Dzintars. Datu bāzu vadība : Programma Microsoft Access / D. Lukažis ; rec. E. Treiguts ; 

red. V. Vāvere ; iev. aut. D. Lukažis. – Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2000. – (Datorzinību 
bibliotēka ; 5) – 95, lpp 

 
 

 
 



APSTIPRINĀTS 
Informācijas tehnoloģiju katedras 17.06.2010. sēdē 

Protokols Nr.1 
Katedras vadītājs O. Onževs___________ 

 
SIA “BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA” 

 
STUDIJU   KURSA   PROGRAMMA 

Profesionālā bakalaura studiju programmā 
“Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” 

 
Studiju kursa nosaukums Datirgrafika un maketēšana 
Kursa kods DAT1037P 
Apstiprinājuma datums 17.06.2010. 
Zinātnes nozare Datorzinātne 
Kredītpunkti 2 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju stundu skaits 24 
Semināru, praktisko vai laboratorijas darbu 

stundu skaits 
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Līmenis 2. līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma 
Priekšzināšanas Informācijas tehnoloģijas 
 
STUDIJU  KURSA  AUTORS: 

Vārds Uzvārds Grāds, amats 

Juris Ozols Dr.phys., docents 
 
STUDIJU  KURSA  MĒRĶIS: 
Apgūt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas grafiskā dizaina pamatos, informācijas un reklāmas 
materiālu maketēšanā, Interneta materiālu sagatavošanā. 
 

STUDIJU  KURSA  UZDEVUMI (Sagaidāmie REZULTĀTI): 

Zināšanas:  
o Vektoru grafika,  
o Rastra grafika, 
o Maketēšana, 
o Materiālu noformēšanas Internetam īpatnības. 

Prasmes:  
o Zīmējumu veidošana, 
o Attēlu apstrāde, 
o Reklāmas materiālu maketēšana, 
o Materiālu sagatavošana Internetam 

Attieksme.   
Nodrošināt studentiem iespēju aktīvi līdzdarboties studiju kursa realizācijā un ar to saistītajos projektos, 
apgūt spēju patstāvīgi veikt maketēšanu, attēlu apstrādi un materiālu sagatavošanu publicēšanai Internetā, 
īpaši orientējoties uz mazo un vidējo tūrisma uzņēmumu specifiku.  
 

PRASĪBAS  KREDĪTPUNKTU  IEGŪŠANAI: 
Kursa novērtējuma struktūra: 
o Kārtējie pārbaudījumi (1)     - 30 % 

o Patstāvīgais darbs (1)  - 30 % 
o Eksāmens  - 40 % 

 

STUDIJU METODES: 
o Lekcijas 
o Praktiskie darbi 
o Patstāvīgais darbs 
 

KURSA METODISKAIS NODROŠINĀJUMS: 
Mācību grāmatas BAT bibliotēkā 



Metodiskie materiāli 
Internet materiāli, reklāmas izdevumi, tūrisma profila izstāžu materiāli 
 

KONTROLES FORMAS: 
Kārtējie pārbaudījumi. 
Studiju kursa noslēguma pārbaudījums. 
 

MĀCĪBU VALODA: 
Latviešu  
 

STUDIJU   KURSA   SATURS: 
1. Vektoru grafika. Attēlu veidošana un noformēšana.  
2. Rastra grafika.Attēlu apstrāde. 
3. Digitālā fotogrāfija. Fotoattēlu apstrāde. 
4. Attēlu apstrādes programmatūra. 
5. Maketēšana. Reklāmas materiālu izstrāde. 
6. Materiālu sagatavošana Internetam 

 

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI: 

Vērtējums 
Teorēt. zināšanas un uzdevumu 

risināšana 
Problēmas 
risināšana 

Pielietojumi, prasmes, 
progammatūra 

1 Nav Nesaprot problēmu Nespēj saprast 

2 Ļoti vājas;  daļēji orientējas kursa saturā Nespēj veikt Nespēj pielietot 

3 
Vājas;   orientējas kursa saturā; nevar 
patstāvīgi risināt uzdevumus 

Aptuveni saprot 
problēmu 

Spēj saprast 
skaidrojumu 

4 
Gandrīz viduvējas; pieļauj kļūdas arī 
vienkāršu uzdevumu risināšanā  

Saprot problēmu, bet 
nevar ieteikt 
risinājumu 

Pieļauj kļūdas lietošanā 

5 
Viduvējas; daļēji spēj reproducēt 
vienkāršus uzdevumus, pieļaujot arī 
kļūdas  

Saprot problēmu, var 
ieteikt standart-
risinājumu 

Spēj lietot pilnīgā 
standart-situācijā 

6 
Gandrīz labas; orientējas teorijā; spēj 
atrisināt standart-uzdevumus 

Orientējas problēmā, 
var ieteikt un veikt 
standart-risinājumu 

Spēj lietot 

7 
Labas; pārzin teorijas pamatus; spēj 
atrisināt uzdevumus 

Labi orientējas 
problēmā, var ieteikt 
un veikt risinājumu 

Spēj lietot un izskaidrot 

8 
Ļoti labas; pārzin teoriju; spēj izmantot 
zināšanas uzdevumu risinājumos 

Ļoti labi orientējas 
problēmā, var ieteikt 
un veikt risinājumu 
vairākos veidos 

Spēj radoši lietot un 
izskaidrot 

9 

Teicamas; teicami orientējas kursa 
teorētiskos jautājumos; spēj pielietot 
zināšanas dažādu  komplicētu uzdevumu 
risinājumos 

Teicami  orientējas 
problēmā, var ieteikt 
un veikt dažādus 
risinājumus , 
izskaidrot metodes 

Spēj izvēlēties labāko 
pielietojumu; spēj 
instruēt citus lietotājus 

10 

Izcilas; spēj atrast kopsakarības ārēji 
nesaistītos jautājumos un izmantot 
zināšanas oriģinālos problēmsituāciju 
risinājumos 

Spēj formulēt 
problēmu, 
apstrādājot datus; var 
ieteikt oriģinālu 
risinājuma  metodi 

Spēj izvēlēties un ieteikt 
labāko pielietojumu; 
atrast nepilnības 
programmu produktā; 
spēj vadīt komandas 
darbu 

 
LITERATŪRA: 

4.  Lynch, Patrick J. Web style guide : basic design principles for creating Web sites. - 3rd ed. - 
New Haven: Yale University Press, 2008. 338 p 

5.  Galer, Mark. Photography foundations for art & desing : the creative photography. - 



Amsterdam : Elsevier ; Boston, 2007. - 224 p. : ill.  
6.  Ozola, Elizabete. Krāsas : uztvere un iedarbība. - Rīga : Jumava, 2006 - 152 lpp. 
7.  Grafiskais dizains 

http://www.grafx-design.com/tutorials.html 
http://www.ngraphicdesign.com 

 



APSTIPRINĀTS 
Komercdarbības katedras 20.05.2010. sēdē 

Protokols Nr. 5 
Katedras vadītāja R. Zvirgzdiņa_________ 

 
SIA “BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA” 

 
STUDIJU   KURSA   PROGRAMMA 

Profesionālā bakalaura studiju programmā 
“Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” 

 
Studiju kursa nosaukums Ekonomika 
Kursa kods 
Apstiprinājuma datums 

Zinātnes nozare 

VAD1326P 
20.05.2010 

Vadībzinātne 
Kredītpunkti 4 
Kopējais stundu skaits 160 
Lekciju stundu skaits 48 
Semināru, praktisko vai laboratorijas darbu 
stundu skaits 
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Līmenis 2. līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma 
Priekšzināšanas Biznesa ekonomikas pamati 
 
STUDIJU  KURSA  AUTORS(-I): 

Vārds Uzvārds grāds, amats 

Ieva Bruksle Mag.oec., lektore 
 
STUDIJU  KURSA  MĒRĶIS: 
sniegt zināšanas un pārliecināt par ekonomisko likumsakarību nepieciešamību un to pielietošanas iespējām 
ikvienā uzņēmumā.  
 

STUDIJU  KURSA  UZDEVUMI: 
Studiju kursu apgūstot var pielietot zināšanas un prasmes,  ekonomikas likumsakarību izvērtēšanā gan mikro, 
gan makro līmenī,  un problēmsituāciju risināšanā. Kā arī students iegūst praktiskās iemaņas novērtēt 
ekonomikā notiekošos procesus to ietekmējošos faktorus. 
Zināšanas:   

Ekonomikas pamatproblēmās,  tirgus aprites procesā,  patērētāju motīvos, peļņas maksimizēšanas iespējās, 
resursu tirgus specifikā, ekonomikas cikliskajā attīstībā, ekonomikas regulēšanā, ārējā tirdzniecībā- 
teorētiskās nostādnes un problēmu risināšanas iespējas 
Prasmes:      
Pieprasījuma un piedāvājuma elastības noteikšanā, patēriņa izvērtēšanā, optimālā ražošanas apjoma un cenas 
izvēlē, makroekonomiskas pamatrādītāju izvērtēšanā, informācijas atlasē  - prast pamatot rezultātu 
Attieksme:  

Orientēšanās literatūrā, problēmsituāciju izvērtēšana un alternatīvu noteikšana, piemēru izmantošana par 
Latviju un citām valstīm  
 

PRASĪBAS  KREDĪTPUNKTU  IEGŪŠANAI: 
Kursā veicamie darbi un to īpatsvars kopējā novērtējumā: 
Lai sekmīgi apgūtu priekšmetu ir nepieciešams – sekmīgi nokārtot studiju kursā paredzētos pārbaudes 
darbus, kontroldarbu un patstāvīgo studiju darbu .  
Kopējo vērtējumu veido: 
Kontroldarbs(2) katrs - 10% 
Patstāvīgais studiju darbs  - 20% 
Eksāmens -60% 
 
STUDIJU METODES: 
Lekcijas- studiju kursa vielas prezentēšana, izklāsts 
Praktiskās nodarbības – problēmu  situāciju un  uzdevu risināšana 
Patstāvīgās studijas – problēmsituāciju izpēte, patstāvīgo darbu izstrāde 
 
KURSA METODISKAIS NODROŠINĀJUMS: 



Kursa prezentācija elektroniskā formātā, informatīvie materiāli. 
 

KONTROLES FORMAS: 
Kārtējie pārbaudījumi- kontroldarbs, patstāvīgais darbs 
Grupas darbs 
Eksāmens – rakstiskas formas, kas satur teorētiskos jautājumus un uzdevumus. 
 

MĀCĪBU VALODA 
Latviešu 
 

STUDIJU   KURSA   SATURS: 

1.Ievads ekonomikā 
 1.1.Ekonomikas teorijas būtība un pamatproblēmas 
 1.2.Vajadzības un resursi 
 1.3.Ekonomiskās sistēmas modeļi 
 1.4.Ekonomiskuma princips un ražošanas iespējas 
2. Pieprasījuma un piedāvājuma noteikšana 
 2.1.Pieprasījuma būtība un ietekmējošie faktori 
 2.3.Piedāvājuma būtība un ietekmējošie faktori 
 2.4.Tirgus līdzsvars, tā izmaiņas 

2.5.Elastības un ietekmējošie faktori 
4. Patērētāja rīcība tirgū 
 4.1.Derīguma būtība un noteikšana 
 4.2.Patērētāja līdzsvars 
5.Uzņēmuma rīcība tirgū 
 5.1.Ražošas būtība  
 5.2.Izmaksas, to noteikšana 
 5.3.Ieņēmumi, to noteikšana 
 5.4.Peļņa, tās veidi 
6.Tirgus un konkurence 
 6.1.Tirgus formas un veidi 
 6.2.Peļņas maksimizēšana pilnīgā konkurencē 
 6.3. Peļņas maksimizēšana monopolā 
 6.4. Peļņas maksimizēšana monopolkonkurencē 
 6.5. Peļņas maksimizēšana oligopolā 
7.Ražošanas resursu tirgus būtība un ietekmējošie faktori 
8. Makroekonomiskas pamatrādītāji 

8.1.Makroekonomikas mērķi un instrumenti 
8.2.Nacionālais un iekšzemes kopprodukts, aprēķināšanas principi un metodes 

9. Makroekonomiskā nestabilitāte 
9.1.Ekonomiskās aktivitātes cikli un fāzes 

 9.2.Inflācija 
 9.3.Nodarbinatība un bezdarbs 
10.Monetārā sistēma 
 10.1.Nauda, tās funkcijas 
 10.2.Banku loma un funkcijas 
 10.3.Valsts monetārā politika 
11.Fiskālā sistēma 
 11.1.Valsts uzdevumi, funkcijas 
 11.2.Valsts budžets un nodokļi 
 11.3.Valsts fiskālā politika 
12.Starptautiskā darbības sektors 
 12.1.Ārējā tirdzniecība, pamatojums un politika 
 12.2.Globalizācija un integrācija pasaules saimniecībā 
 
LITERATŪRA: 

Obligātā 
1. Gods Uģis. Mikroekonomiska/ Uģis Gods. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2008. - 430 lpp : il. ; 

20 cm. - (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; 53). - Ietver bibliogr. un vārdnīcu. - Digitalizēta. 
 ISBN 9789984828077 

2. Bikse Veronika. Ekonomikas teorijas pamatprincipi : mācību līdzeklis / Veronika Bikse. - Rīga : 



Izglītības soļi, 2007. - 454 lpp. : tab., sh.  ISBN 9984-7127-9-6 
3. Gods Uģis. Makroekonomiska : māc. līdz. / Uģis Gods. - 2., papildinātais izd. - Rīga : Biznesa 

augstskola "Turība", 2004. - 356,[1] lpp. : diagr., tab. - (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; 30). - Bibliogr.: 
354.-356.lpp. - Digitalizēta.  ISBN 9984-7664-4-6 

4. Bikse Veronika. Makroekonomiska : tālmācības kurss / Veronika Bikse ; Latvijas Universitāte. - 
Rīga : Izglītības soļi, 2003. - 314 lpp. : sh., tab., diagr. - Bibliogr.: 314. lpp. - Digitalizēta. 
 ISBN 9984-7122-9-X 

Izvēles 

5. Nešpors Viktors. Ievads ekonomikā / Viktors Nešpors. - [Rīga] : Multineo, 2006. - 193 lpp. : tab., 
diagr., shēmas. - Bibliogrāfija: 170.lpp. - Digitalizēta.  ISBN 9984-98557-1 

6. Saulītis Juris. Ievads makroekonomiskā : lekciju konspekts / Juris Saulītis, Maija Šenfelde ; Rīgas 
Tehniskā universitāte. Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts. - 4.papild. izd. - Rīga : 
Rīgas Tehniskā universitāte, 2004. - 172, [1] lpp. : tab., diagr. - Bibliogrāfija: 170.-171.lpp. - 
Digitalizēta.  ISBN 9984-324-16-8 

7. Campbell R.McConnell. Microeconomics -McGraw Hill Higher Education:2009 
8. Sloman J. Essential of Economics - Longman Group: 2008 
9. Macroeconomics/ Campbell McConnell, Stanley Brue, and Sean Flynn. - McGraw-Hill/Irwin; 18 

edition :2008. 
10. Guide to Economics Indicators Making Sense of Econimcs/ The Economist: 2008 
11. Тарануха Ю.В. Микроэкономика .-Дело и Сервис:2009 
12. Кузнецов Б.Т. Макроэкономика –ЮНИТИ: 2009 
Periodika:  

1. Žurnāli: Nedēļa,  
2. Avīzes: Dienas bizness, Lietišķā diena 
INTERNETA RESURSI: 

1. www.csb.gov.lv 
2. www.em.gov.lv 
3. www.fm.gov.lv 
4. www.zm.gov.lv 
5. www.bank.lv 
 



APSTIPRINĀTS 
Komercdarbības katedras 20.05.2010. sēdē 

Protokols Nr. 5 
Katedras vadītāja R. Zvirgzdiņa_________ 

 
SIA “BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA” 

 
STUDIJU   KURSA   PROGRAMMA 

Profesionālā bakalaura studiju programmā 
“Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” 

 
Studiju kursa nosaukums Grāmatvedība un nodokļi 
Kursa kods 
Apstiprinājuma datums 

Zinātnes nozare 

EKO1134P 
20.05.2010 

Vadībzinātne 
Kredītpunkti 4 
Kopējais stundu skaits 160 
Lekciju stundu skaits 48 
Semināru, praktisko vai laboratorijas darbu 
stundu skaits 
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Līmenis 2. līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma 
Priekšzināšanas Ekonomika, Komercdarbība, Vadīšana 
 
STUDIJU  KURSA  AUTORS(-I): 

Vārds Uzvārds grāds, amats 

Anna Medne Mag.oec.; Mag.paed.; lektore 
 
STUDIJU  KURSA  MĒRĶIS: 
Sniegt studentiem zināšanas par uzskaiti uzņēmumā. Kurss veido izpratni par grāmatvedības organizāciju un 
uzskaities darba tehnoloģiju.  
Izprast Latvijā funkcionējošo nodokļu sistēmu. Pielietot iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas par 
nodokļu un nodevu piemērošanas kārtību uzņēmuma vai iestādes vai struktūrvienības efektīvai vadīšanai.  
 

STUDIJU  KURSA  UZDEVUMI (Sagaidāmie REZULTĀTI)  
� Iepazīstināt ar grāmatvedības pamatiem;  
� Iepazīstināt ar uzņēmuma ilgtermiņa ieguldījumu uzskaiti;  
� Iepazīstināt ar uzņēmuma apgrozāmo līdzekļu novērtējumu un uzskaiti;  
� Iepazīstināt ar pašu kapitāla sastāvu un uzskaiti;  
� Raksturot uzņēmuma kreditorus un to uzskaiti;  
� Iepazīstināt ar finanšu pārskatu saturu un to veidošanas pamatprincipiem;  
� Iepazīstināt ar Latvijas nodokļu sistēmas veidošanas pamatprincipiem;  
� Iepazīstināt ar Latvijas nodokļu un būtiskāko nodevu veidiem, to maksātājiem, apliekamiem 

objektiem un likmēm;  
� Iepazīstināt ar nodokļu aprēķināšanas pamatprincipiem, maksāšanas kārtību un nodokļu atlaižu 

veidiem;  
� Iepazīstināt ar ES valstu nodokļu aplikšanas elementiem.   

Zināšanas  
Students apgūst zināšanas par grāmatvedības pamatiem, un finanšu grāmatvedības studiju programmas 
ietvaros. Zina grāmatvedības metodes elementus. Apgūst zināšanas par saimniecisko operāciju uzskaiti 
uzņēmumā ar grāmatvedības kontu starpniecību. Noskaidro gada pārskata sastāvdaļas un tā sastādīšanas 
kārtību uzņēmumā. 
Zināt Latvijas Republikā funkcionējošos nodokļu un nozīmīgāko nodevu veidus, to maksātājus, apliekamos 

objektus un likmes. Noskaidrot nodokļu aprēķināšanas metodiku, ieturēšanas un maksāšanas kārtību, atlaižu 

veidus, administrēšanas kārtību un iespējamās sankcijas par pārkāpumiem. 

Prasmes  
Izprast Latvijas Republikas kā ES dalībvalsts nodokļu sistēmu un to reglamentējošo likumdošanu. Apgūt 
nodokļu deklarāciju un pārskatu aizpildīšanu. Izprast citu ES dalībvalstu valstu nodokļu aplikšanas 
pamatprincipus.  
Prot orientēties grāmatvedības uzskaites reglamentējošajos dokumentos un normatīvajos aktos. Izprast 
saimniecisko operāciju uzskaiti uzņēmumā. Pielietot iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas uzņēmuma 
vadīšanā, kā arī plānot un prognozēt uzņēmuma vai iestādes racionālu darbību dinamiskā ekonomiskā vidē.  



Attieksme  
Studentam veidojas pozitīva attieksme par uzņēmējdarbības uzskaiti un sadarbību ar uzņēmumu 
kontrolējošām finanšu institūcijām. Izveidojusies atbildības sajūta par uzņēmuma saimnieciskās darbības 
finanšu rezultātiem. Veidot pozitīvu attieksmi pret nodokļiem kā valsts fiskālo instrumentu.  
 

PRASĪBAS  KREDĪTPUNKTU  IEGŪŠANAI: 
Kursā veicamie darbi un to īpatsvars kopējā novērtējumā: 
Divi kārtējie pārbaudījumi auditorijā 30% 

Studiju kursa noslēguma pārbaudījums 70% 
 
STUDIJU METODES  
Studiju kursa realizācijā tiks pielietotas sekojošas metodes: lekcijas, uzdevumu risināšana, pastāvīgie darbi – 
uzdevumi, pastāvīgās studijas. 
 
KURSA METODISKAIS NODROŠINĀJUMS: 
Mācību materiāli  - PowerPoint prezentācijas, studiju kursa konspekts, mācību grāmatas un cita literatūra, 
docētāja metodiskās izstrādnes pārbaudījumiem. 
 
KONTROLES FORMAS: 
Divi kārtējais pārbaudījumi un gala pārbaudījums eksāmens. 

 
MĀCĪBU VALODA 
Latviešu 
 
STUDIJU   KURSA   SATURS:  

1. Grāmatvedības pamati 
1.1.Grāmatvedība, tās nozīme uzņēmumā 
1.2.Grāmatvedības vienkāršā un divkāršā ieraksta sistēmas 
1.4.Grāmatvedības metode un tās elementu raksturojums  

1.4.1.Saimnieciskie līdzekļi un saimniecisko līdzekļu avoti, to raksturojums  
1.4.2.Grāmatvedības bilances raksturojums  
1.4.3.Grāmatvedības konti, to iedalījums  
1.4.4.Divkāršā ieraksta pamatprincipi  
1.4.5.Dokumentācija un inventarizācija 

1.5.Grāmatvedības reģistri un to klasifikācija 
2. Finanšu grāmatvedība  

2.1.Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite  
2.1.1.Ilgtermiņa nemateriālo ieguldījumu raksturojums 
2.1.2.Pamatlīdzekļi  
2.1.3.Ieguldījuma īpašumi   
2.1.4.Bioloģiskie aktīvi  
2.1.5.Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 

2.2.Apgrozāmo līdzekļu uzskaite 
2.2.1.Krājumi, to sastāvs un uzskaites metodes 
2.2.2.Pārdošanā turētie ilgtermiņa ieguldījumi  
2.2.3.Norēķini ar debitoriem 
2.2.4.Īstermiņa finanšu ieguldījumi  
2.2.5.Naudas līdzekļu uzskaite 

2.3.Pašu kapitāls, tā sastāvs un uzskaite  
2.3.1.Pamatkapitāla jēdziens, veidošanās un uzskaite  
2.3.2.Nesadalītā peļņa, tās sastāvs un veidošanās 

2.4. Uzkrājumu raksturojums un veidošana  
2.5.Kreditoru raksturojums un uzskaite  

2.5.1.Norēķini par aizņēmumiem  
2.5.2.Norēķini ar piegādātājiem  
2.5.3.Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem 
2.5.4.Norēķini par pārējiem nodokļiem  
2.5.5.Norēķini par dividendēm   

2.6.Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaite, peļņas vai zaudējumu aprēķināšana 
2.7.Finananšu pārskata saturs un sastādīšanas pamatprincipi  

 



3. LR nodokļu un nodevu sistēma  
3.1.Nodokļu raksturojums un elementi 
3.1.Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 
3.2.Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 
3.3.Uzņēmumu ienākuma nodoklis 
3.4.Dabas resursu nodoklis 
3.5.Nekustamā īpašuma nodoklis 
3.4.Pievienotās vērtības nodoklis 
3.5.Valsts un pašvaldību nodevas 
3.6.Valsts ieņēmumu dienesta kā nodokļu administratora tiesības un pienākumi 
3.7.Atbildība par nodokļu likumdošanas pārkāpumiem 
3.8.ES dalībvalstu nodokļu likumdošanas elementi 
 

IZMANTOTĀS LITERATŪRAS UN AVOTU SARAKSTS: 
1. R. Grigorjeva, A. Jesemčika, I. Leibusa, A. Svarinska.  Finanšu grāmatvedība  - Rīga : Izglītības 

soļi, 2004. -246. lpp.  
2. Jevinga I., Sundukova Z. Finanšu grāmatvedības pamati. Rīga, RTU 2004. – 110 lpp.  
3. Finanšu grāmatvedība : mācību līdzeklis. - Rīga : RaKa, 2004. - 169 lpp. 
4. Kodoliņa - Miglāne Ieva. Nodokļi Latvijā '2007 . -   Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2007. - 109 

lpp 
5. Frederick D.S. Choi. International finance and accounting handbook  - 3rd edit. - New York : John 

Wiley & Sons, 2003 : tab. - Includes index.  ISBN 0-471-22921-0 
6. Tax systems and Tax reforms in Europe / ed. by Luigi Bernardi, Paola Profeta ; foreword by Vito 

Tanzi. - New York : Routledge, 2004. - xxviii, 305 p.  
7. Финансы, налоги и кредит : учебник / Российская академия государственной службы при 

Президенте Российской Федерации ; под общ. ред. А.М. Емельянова, И.Д. Мацкуляка, Б.Е. 
Пенькова. - Москва : Издательство РАГС, 2002. – 545 c 

8 Par nodokļiem un nodevām. // Latvijas republikas likums. Pieņemts Latvijas Republikas Saeimā 
02.02.1995. ;stājies spēkā 01.04.1995. // Latvijas Vēstnesis,1995,Nr26 

9. Par iedzīvotāju ienākuma nodokli. // Latvijas Republikas likums. Pieņemts Latvijas Republikas 
Augstākā padomē 11.05.1993. ;stājies spēkā 01.01.1994. // Latvijas Vēstnesis,1993, Nr32. 

10. Par uzņēmumu ienākuma nodokli. // Latvijas Republikas likums. Pieņemts Latvijas Republikas 
Saeimā 09.02.1995. ;stājies spēkā 01.04.1995. // Latvijas Vēstnesis,1995, Nr32 

11. Par pievienotās vērtības nodokli. // Latvijas Republikas likums. Pieņemts Latvijas Republikas 
Saeimā 09.03.1995. ;stājies spēkā 01.05.1995. // Latvijas Vēstnesis, 1995, Nr49. 

12. Par grāmatvedību. // Latvijas Republikas likums. Pieņemts Latvijas Republikas Augstākā Padomē 
14.10.1992. ;stājies spēkā 01.01.1993. // Ziņotājs, 11.12.1992, Nr44. 

13. Gada pārskatu likums. // Latvijas Republikas likums. Pieņemts Latvijas Republikas Augstākā 
Padomē 14.10.1992. ;stājies spēkā 01.01.1993. // ziņotājs, 11.12.1992, Nr44. 

14. Kases operāciju uzskaites noteikumi. // Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumi Nr584; 
stājās spēkā 29.10.2003. // Latvijas Vēstnesis, 2003, Nr150  

15. Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju. // Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra 
noteikumi Nr585; stājās spēkā 30.10.2003. // Latvijas Vēstnesis, 2003, Nr151 

16. Andrējeva Valentīna, Ketners Kārlis Valsts ieņēmumu teorijas pamati. – Rīga: RTU, 2008. – 439 
lpp. 

17. Eiropas nodokļi Latvijā. - Rīga : Latvijas Ekonomists : Ernst & Young, 2004. - 189 lpp 
18. Ketners Kārlis . Nodokļi Eiropas Savienībā un Latvijā : salīdzinoša analīze un praktiski ieteikumi. - 

Rīga : Merkūrijs LAT, 2008. - 237 lpp. 
19. Par nekustamā īpašuma nodokli. // Latvijas Republikas likums. Pieņemts Latvijas Republikas Saeimā 

04.06.1997. ;stājies spēkā 0.01.1998. // Latvijas Vēstnesis,1997,  Nr145/146/147. 
20 Par akcīzes nodokli. // Latvijas Republikas likums. Pieņemts Latvijas Republikas Saeimā 

30.10.2003. ;stājies spēkā 01.05.2004. // Latvijas Vēstnesis, 2003, Nr161. 
21. Muitas likums. // Latvijas Republikas likums. Pieņemts Latvijas Republikas Saeimā 18.03.2004. 

;stājies spēkā 01.05.2004. // Latvijas Vēstnesis, 2004, Nr54 
22. Dabas resursu nodokļa likums. // Latvijas republikas likums. Pieņemts Latvijas Republikas Saeimā 

15.12.2005. ;stājies spēkā 01.01.2006. // Latvijas Vēstnesis, 2005, Nr209. 
23. Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli. // Latvijas Republikas likums. Pieņemts Latvijas 

Republikas Saeimā 16.06.1994. ;stājies spēkā 01.01.1995. // Latvijas Vēstnesis, 1994, Nr76. 
24. Par valsts sociālo apdrošināšanu. // Latvijas Republikas likums. Pieņemts Latvijas Republikas 

Saeimā 01.10.1997. ;stājies spēkā 01.01.1998. // Latvijas Vēstnesis, 1997, Nr274/276. 



25. Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli. // Latvijas Republikas likums. Pieņemts Latvijas 
Republikas Saeimā 30.10.2003. ;stājies spēkā 01.05.2004. // Latvijas Vēstnesis, 2003,Nr161 

26. Elektroenerģijas nodokļa likums. // Latvijas Republikas likums. Pieņemts Latvijas Republikas 
Saeimā 19.12.2006. ;stājies spēkā 01.01.2007. // Latvijas Vēstnesis, Nr207. 

27. Žurnāls “Bilance” 
28. WWW.VID.gov.lv    WWW.likumi/lv  
 



APSTIPRINĀTS 
Komercdarbības katedras 20.05.2010  sēdē 

Protokols Nr. 5  
Katedras vadītāja R. Zvirgzdiņa_________  

 
SIA “BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA” 

 
STUDIJU   KURSA   PROGRAMMA 

Profesionālā bakalaura studiju programmā 
“Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” 

 
Studiju kursa nosaukums Civilā aizsardzība 
Kursa kods 
Apstiprinājuma datums 

Zinātnes nozare 

VAD1433P 
20. 05. 2010 

 
Kredītpunkti 2 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju stundu skaits 24 
Līmenis 2. līmeņa profesionālās bakalaura studiju programma 
Priekšzināšanas Ugunsdrošības, elektrodrošības pamati, pirmās palīdzības 

sniegšana 
 

STUDIJU  KURSA  AUTORS: 

Vārds Uzvārds grāds, amats 

Aivars Mednis Ing., Mag. paed. lektors 
 
STUDIJU  KURSA  MĒRĶIS: 
veidot kompetences par Latvijas Republikā civilajai aizsardzībai izvirzītajiem uzdevumiem, kas ļautu 
studentiem droši, mērķtiecīgi un efektīvi darboties savas izvēlētās profesionālas darbības virzienā. 
 

STUDIJU  KURSA  UZDEVUM:: 
sasniegts Latvijas Republikas 2007.gada 11.septembra Ministru kabineta noteikumos Nr.612 noteiktais 
izglītojamo kompetences līmenis civilajā aizsardzībā, kas papildināts ar atbilstošām zināšanām 
uzņēmējdarbībā un darba aizsardzībā. 
Zināšanas 
Students ieguvis studiju kursa programmā paredzētās zināšanas par Valsts civilās aizsardzības sistēmas 
organizācijas, darbības un finansēšanas principiem, tās nozīmi ārkārtas situāciju pārvaldīšanā, valsts vai 
pašvaldības iestāžu, komersantu un iedzīvotāju tiesībām un pienākumiem, nepieciešamajiem preventīvajiem, 
gatavošanās un reaģēšanas pasākumiem dabas, sociālo un tehnogēno katastrofu gadījumos, iespējamajiem 
tehnogēno katastrofu izcelšanās riskiem un paņēmieniem, kas ļauj tos novērst vai būtiski samazināt.  
Studentiem ir zināma nelaimes gadījumu izmeklēšanas norises procedūra. 
Prasmes 

1. Attīstītas studentu prasmes analizēt dažādus notikumus, pieņemt lēmumus ārkārtas situācijās.  
2. Studenti prot izmantot vienkāršākos individuālās aizsardzības līdzekļus. 
3. Studenti prot sastādīt un aizpildīt nepieciešamo dokumentāciju par resursu iesaistīšanu reaģēšanas 

pasākumos, ugunsgrēka dzēšanā vai glābšanas darbos. 
4.  Studenti var piedalīties iestādes vai komersanta objekta CA plāna sastādīšanā. 

Attieksme 
Studentos izveidota pozitīva un atbildīga attieksme pret civilās aizsardzības un darba aizsardzības 
pasākumiem – svarīgas valsts funkcijas realizāciju katrā komersanta objektā vai valsts un pašvaldību iestādē. 
 
PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI: 
Kursā veicamie darbi un to īpatsvars kopējā novērtējumā: 

1. Patstāvīgais darbs –  atsevišķu iestādes CA plāna nodaļu izstrāde 40% 
2. Ieskaite 60% 

 
STUDIJU METODES: 
Lekcija, demonstrējumi, pāru darbs, diskusija, uzdevumu risināšana, paškontroles jautājumi, patstāvīgās 
studijas u.c. 
 

 



KURSA METODISKAIS NODROŠINĀJUMS: 
1. Mācību literatūra, 
2. Docētāja izstrādātie izdales materiāli, 
3. PowerPoint prezentācija,  
4. Videomateriāli,  
5. Paškontroles jautājumi. 

 
KONTROLES FORMAS: 

1. Studentu kompetences pašnovērtējums 2. un 4. lekcijas noslēgumā. 
2. Patstāvīgais darbs. 
3. Rakstiska ieskaite. 

 
MĀCĪBU VALODA:  
Latviešu 
 
STUDIJU KURSA SATURS: 

1. Valsts Civilās aizsardzības (CA) sistēmas struktūra, organizācija, vadība. 
2. Valsts institūciju, pašvaldību, komersantu uzdevumi un tiesības Civilajā aizsardzībā. 
3. Iedzīvotāju tiesības un pienākumi civilajā aizsardzībā. 
4. Preventīvie, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi. 
5. Civilās aizsardzības plānošana, finanses. 
6. Iedzīvotāju aizsardzības veidi. 
7. Evakuācijas pasākumu organizēšana. 
8. Civilās aizsardzības aizsargbūves 
9. Civilās trauksmes un apziņošanas sistēma un tās darbības principi;  
10. Valsts materiālās rezerves. 
11. Valstī iespējamās katastrofas un to sekas. 
12. Paaugstinātas bīstamības objekti un bīstamas vielas. 
13. Radiācijas drošība. 
14. Pirmās palīdzības sniegšana. 
15. Nelaimes gadījumu izmeklēšana. 
16. Darba aizsardzības sistēma. 

 

LITERATŪRA: 
1.  A. Jemeļjanovs, V. Šķepasts. Civilās aizsardzības pamati. Lekciju konspekts. Rīga, RTU, 1996, 

- 200 lpp. 
2.  Jemeļjanovs A., Jemeļjanovs O., Pālītis Ē. Civilā aizsardzība. Rūpniecisku avāriju un risku 

novērtēšanas kārtība un to pazemināšanas pasākumi. /Mācību līdzeklis. RTU, Rīga 2004.-102 
lpp.  

3.  Bīstamības avotu noteikšana un novērtēšana vietējā sabiedrībā. Rīga. RTU, 1994.-87 lpp. 
4.  Jemeļjanovs A., Laškovs A. Iedzīvotāju un apkārtējās vides drošības nodrošināšana tehnogēna 

rakstura un dabas parādību izraisītajā ekstremālajās situācijās. RTU, 1997.-103 lpp. 
5.  Jemeļjanovs A. Glābšanas un citu neatliekamu darbu organizēšana un veikšana uzņēmumos 

ārkārtēju situāciju gadījumos. Rīga. TRU. 1997.-23 lpp 
AVOTI: 

6.  Eiropas savienības direktīva 96/82.EK “Par lielo avāriju, kur iesaistītas bīstamas vielas, 
bīstamības kontrole, risku vadība. 1996.g. decembris. 

7.  Jos Draijer, John Lakey, Radiācijas drošība, Zviedrijas Radiācijas drošības institūts, 2001. – 
215.lpp 

8.  SOURCES, EFFECTS AND RISKS OF IONIZING RADIATION, United Nations Scientific 
Committee on the Effects of Atomic radiation, New York, United Nations, 1998. -  

9.  Civilās aizsardzības likums. // Latvijas Republikas likums. Pieņemts Latvijas Republikas Saeimā 
05.10.2006.; stājies spēkā ar 01.01.2007. // Latvijas Vēstnesis, 171 (3539), 26.10.2006. 

 Darba aizsardzības likums. // Latvijas Republikas likums. Pieņemts Latvijas Republikas Saeimā 
20.06.2001.; stājies spēkā ar 01.01.2002. // Latvijas Vēstnesis, 105 (2492), 06.07.2001. 

10.  Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likums. // Latvijas Republikas likums. Pieņemts Latvijas 
Republikas Saeimā 01.04.1998.; stājies spēkā 01.01.1999. // Latvijas Vēstnesis, 106 (1167), 
21.04.1998. 

11.  Latvijas Republikas Satversme // Latvijas Republikas likums. Pieņemts Latvijas Satversmes 
Sapulces kopsēdē 15.02.1922.; stājies spēkā 07.11.1922. // Latvijas Vēstnesis, 43, 01.07.1993 

12.  Mobilizācijas likums // Latvijas Republikas likums. Pieņemts Latvijas Republikas Saeimā 



30.05.2002.; stājies spēkā ar 01.01.2005. // Latvijas Vēstnesis, 91 (2666), 18.06.2002. 
13.  Nacionālās drošības likums. // Latvijas Republikas likums. Pieņemts Latvijas Republikas Saeimā 

14.12.2000. ;stājies spēkā 12.01.2001. // Latvijas Vēstnesis, 473/476 (2384/2387), 29.12.2000 
14.  Nacionālo bruņoto spēku likums. // Latvijas Republikas likums. Pieņemts Latvijas Republikas 

Saeimā 04.11.1999.; stājies spēkā 08.12.1999. // Latvijas Vēstnesis, 388/389 (1848/1849), 
24.11.1999. 

15.  Par pašvaldībām. // Latvijas Republikas likums. Pieņemts Latvijas Republikas Saeimā 
19.05.1994.; stājies spēkā 09.06.1994. // Latvijas Vēstnesis, 61 (192), 24.05.1994 

16.  Par radiācijas drošību un kodoldrošību. // Latvijas Republikas likums. Pieņemts Latvijas 
Republikas Saeimā 26.10.2000.; stājies spēkā 21.11.2000. // Latvijas Vēstnesis, 394/395 
(2305/2306), 07.11.2000. 

17.  Valsts materiālo rezervju likums. // Latvijas Republikas likums. Pieņemts Latvijas Republikas 
Saeimā 21.06.2007.; stājies spēkā 01.01.2008. // Latvijas Vēstnesis, 107 (3683), 05.07.2007. 

INTERNETA RESURSI: 

18. http://www.likumi.lv  
19 http://www2.112.lv 

 



APSTIPRINĀTS 
Komercdarbības katedras 25.05.2010. sēdē 

Protokols Nr. 5 
Katedras vadītāja R. Zvirgzdiņa ____________ 

 
SIA “BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA” 

 
STUDIJU   KURSA   PROGRAMMA 

Profesionālā bakalaura studiju programmā 
“Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” 

 
Studiju kursa nosaukums Personāla vadība 
Kursa kods 

Apstiprinājuma datums 
Zinātnes nozare 

VAD1244P 
25.05.2010. 

Vadībzinātne 
Kredītpunkti 2 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju stundu skaits 24 
Semināru, praktisko vai laboratorijas darbu 

stundu skaits 

8 

 Līmenis 2. līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma 
Priekšzināšanas Menedžments, psiholoģija 
 
STUDIJU  KURSA  AUTORS(-I): 

Vārds Uzvārds grāds, amats 

Ligita  Zīlīte Mg. paed., lektore 
 
STUDIJU  KURSA  MĒRĶIS: 
Sniegt iespēju apgūt zināšanas un iemaņas personāla vadībā. 
  

Sagaidāmie REZULTĀTI: 

• izpratne par personālmenedžmenta nozīmību organizācijā; 
• apzināti galvenie personālmenedžmenta procesi; 
• gūtas iemaņas izstrādāt: amata aprakstu, prasību profilu, sludinājumu par vakanci, pretendentu 

aptaujas anketu, atlases jautājumus, pretendenta analīzes anketu, adaptācijas plānu, personāla 
novērtēšanas kritērijus, motivācijas aptaujas anketu, darba samaksas sistēmu; 

• gūtas atziņas par personāla mijattiecību vadīšanas iespējām, izmantojot socionikas zināšanas; 
• pilnveidotas prasmes strādāt grupā, komunicēties, lietot informācijas meklēšanas līdzekļus, sagatavot 

prezentācijas materiālus, novērošanas spējas. 
 
PRASĪBAS  KREDĪTPUNKTU  IEGŪŠANAI: 
Darbs semestrī (iekavās to īpatsvars kopējā novērtējumā):  

Kārtējie pārbaudījumi: 
Darbs grupā(30%): 

• Padziļināta tēmas izpēte  
• Uzņēmuma personāla vadības dokumentu paketes izstrāde 

Individuāli - (obligātie pārbaudījumi) (30%): 

• Tests personāla vadības jēdzienu pārbaudei  
• Pētījuma rezultātu apkopojums  

Gala pārbaudījums - eksāmens (rakstveida) - 40% 

 
STUDIJU METODES: 
Lekcijas, semināri, darbs ar literatūru, grupu un patstāvīgais darbs. 
 
KURSA METODISKAIS NODROŠINĀJUMS: 
Mācību literatūra, izdales materiāli 
 

KONTROLES FORMAS: 
Atbildes semināros, testi, izstrādāto darbu iesniegšana rakstveidā, prezentācijas. 
 



 

MĀCĪBU VALODA 
Latviešu 
 STUDIJU  KURSA   SATURS: 

1. Personālmenedžmenta būtība. Personāla vadīšanas koncepcija. Personāla statistika. Personāla vadība 
kā sistēma.  

2. Personāla plānošanas process. Personāla stratēģija, personāla politika un tās mērķi; personāla 
plānošanas metodes.  

3. Darba analīze. Amata apraksts, tā saturs un veidošanas metodes, prasību profils.  
4. Atalgojums: pastāvīgais, mainīgais, monetārais, nemonetārais. Metodes atalgojuma noteikšanai: 

ranga, klasificēšanas, punktu. Individuālie un kolektīvie atalgojumi. 
5. Personāla meklēšana. Atlases veidi: iekšējā un ārējā, sludinājumi, pretendentu pieteikuma anketa. 
6. Personāla atlase. Personāla atlases mērķis, kritēriji, metodes. Sagatavošanās atlases procesam. 

Atlases procesa dokumentēšana. 
7. Adaptācijas process. Mērķis, realizētāji, plāns un uzdevumi. 
8. Darbinieku attīstīšanas nepieciešamība. Mācību process. Profesionālā karjera: stabila, dinamiska, 

horizontāla, vertikāla. Personāla virzība. 
9. Personāla formālā novērtēšana. Process, metodes, tipiskās kļūdas.  
10. Personāla motivācija. Motivēšanas teorijas. Apmierinātības pētījumi. 
11. Socionika kā instruments personāla pētīšanai un mijattiecību veidošanai. Socionikas atziņu 

praktiskās pielietošanas iespējas personāla vadībā. 
LITERATŪRA 

Vorončuka Inese. Personāla vadība : teorija un prakse / Inese Vorončuka. - 2. papild. izd. - Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2001. - 318 lpp. : tab. - Bibliogr.: 313.-315.lpp. - Digitalizēta.  ISBN 9984-
661-95-4 
Vintiša Katri. Cilvēkresursu plānošanas un novērtēšanas metodes mazam un vidējam 
uzņēmumam / Katri Vintiša. - Rīga : Latvijas darba devēju konfederācija, 2010. - 59 lpp. : il. 
Ešenvalde Inese. Personāla praktiskā vadība / Inese Ešenvlade. - Rīga : Merkūrijs Lat, [2004]. - 
308 lpp. - (Aktuālie biznesa jautājumi). - Bibliogr.: 307.-308. lpp. - Digitalizēta.  ISBN 9984-640-
25-6 
Gratone Linda. Cilvēkresursu stratēģija / Linda Gratone ; no angļu val tulk. Aija Tūna. - Rīga : 
Jumava, 2004. - 284 lpp. : diagr., tab. - (Biroja sērija). - Bibliogr.: [279.]-282. lpp. - Digitalizēta. - 
Tulk. no angļu val.  ISBN 9984-05-825-5 
Forands Ilgvars. Palīgs personāla speciālistam / Ilgvars Forands. - Rīga : Latvijas Izglītības fonds, 
2007. - 251, [4] lpp. : tab., sh. - Bibliogr.: 251. lpp. - Digitalizēta.  ISBN 9984-95585-0 
Forands Ilgvars. Personāla vadība / Ilgvars Forands. - Rīga : Latvijas Izglītības fonds, 2002. - 
189,[3] lpp. : tab., diagr. - Digitalizēta.  ISBN 9984-95581-8 
Darbinieku motivācija / tulk. no angļu val. Dace Amsone. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 
2007. - 177 lpp. : diagr., tab. - (Harvard Business Review on). - Bibliogr.: 173. lpp. - Oriģ. nos.: 
Harvard Business Review on Motivating People. - Digitalizēta.  ISBN 9789984995236 
Garleja Rasma. Darbs, organizācija un psiholoģija / Rasma Garleja. - Rīga : RaKa, 2003. - 200 
lpp. : tab., diagr., sh. - Ietver bibliogr.  ISBN 9984-15-488-2 
Mathis Robert L. (1944-). Human resource management / Robert L. Mathis, John H. Jackson. - 
12th ed. - Mason, OH : Thomson/South-western, 2008. - xxix, 592 p. : col. ill. ; 27 cm. Passcard 
for access to free 4-month subscription to InfoTrak inserted before title page. - Includes 
bibliographical references and index.  ISBN 9780324542752 ISBN 0-324-54275-5 
Wiesner Retha. Human resource management : challenges and future directions / Retha Wiesner, 
Bruce Millett. - Milton : Wiley, 2003. - xxi, 313 p. : il., tab. - Includes bibliographical references. 
 ISBN 0-470-80095-X 
Коул Джеральд. Управление персоналом в современных организациях / Джеральд Коул ; 
пер. c англ. Н.Г. Владимирова. - Москва : OOO "Вершина", 2004. - 350, [2] с. : схем., табл. - 
Содержит библиогр. - Digitalizēta.  ISBN 5-946960-19-9 

INTERNETA RESURSI: 

1. www.likumi.lv 
2. Human Resource Management  
3. Personnel Review 
4. www.socionikaskola.lv 
5. www.socionika.info/ 
NEPUBLICĒTIE MATERIĀLI: 

1. Uzņēmumu personāla vadības procesu dokumentācija 



APSTIPRINĀTS 
Komercdarbības katedras 25.05.2010. sēdē 

Protokols Nr.5 
Katedras vadītāja R. Zvirgzdiņa_______________ 

 
SIA “BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA” 

 
STUDIJU   KURSA   PROGRAMMA 

Profesionālā bakalaura studiju programmā 
“Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” 

 
Studiju kursa nosaukums Finanšu vadība 
Kursa kods 
Apstiprinājuma datums 

Zinātnes nozare 

EKO1014P 
25.05.2010. 

Vadībzinātne 
Kredītpunkti 3 
Kopējais stundu skaits 120 
Lekciju stundu skaits 36 
Semināru, praktisko vai laboratorijas darbu 
stundu skaits 
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 Līmenis 2. līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma 
Priekšzināšanas                 Statistika, Uzņēmējdarbība, Grāmatvedība 

 
STUDIJU  KURSA  AUTORS: 

Vārds Uzvārds grāds, amats 

Rosita Zvirgzdiņa MBA, lektore 
 
STUDIJU  KURSA  MĒRĶIS: 
Sniegt zināšanas un pārliecināt par finanšu prognozēšanas un plānošanas nepieciešamību uzņēmumā.  
 
STUDIJU KURSA UZDEVUMI: 

• iepazīstināt studentus ar finanšu vadītāja funkcijām, tiesībām un atbildību,  
• veidot iemaņas naudas līdzekļu plānošanā uzņēmumā,  
• dot pamatjēdzienus par apgrozāmiem līdzekļiem un apgrozāmo kapitālu,  
• iepazīstināt studentus ar vērtspapīru portfeļa jēdzienu,  
• dot zināšanas par investīciju projektu aprēķiniem, novērtēšanu un kredītu saņemšanas nosacī-

jumiem komercbankās.  
Zināšanas par finanšu vadīšanas teorētiskajiem un praktiskajiem jautājumiem. 
Prasmes prast pielietot un analizēt praktiskajā darbā finanšu pārskatus un izvērtēt investīciju projektus. 
Attieksme šī kursa apgūšanas rezultātā veidojas vispārīga attieksme, kura izpaužas kā akadēmiskās prasmes: 
analīzes un sintēzes spējas. Attieksme, kura nepieciešama praktiskajā darbībā: spēja izmantot apgūtās 
zināšanas praksē, spēja piemēroties jaunām situācijām, spēja darboties gan autonomi, gan komandā. 
 

PRASĪBAS  KREDĪTPUNKTU  IEGŪŠANAI: 
Pārbaudījuma vērtējumu nosaka  

• kārtējie pārbaudījumi 40%,  
• eksāmens 60%. 

 

STUDIJU METODES: 
lekcijas, seminārs, patstāvīgie mājas darbi. 
 
KURSA METODISKAIS NODROŠINĀJUMS: 
mācību literatūra, izdales materiāli 
 
KONTROLES FORMAS: 
kārtējie pārbaudījumi – (2 kontroldarbi.) gala pārbaudījums - eksāmens 
 

MĀCĪBU VALODA 
Latviešu 
  



STUDIJU   KURSA   SATURS: 

1. Finanses, to vadība:  
1.1. finanšu būtība, mērķi;  
1.2. finanšu plānošanas un kontroles instrumenti. 

2. Finanšu analīze: 
2.1. aktīvu un pasīvu struktūra, finansēšanas avoti.  
2.2. finanšu pārskatu analīzes veidi un koeficienti. 

3. Apgrozāmo līdzekļu struktūra: 
3.1.  instrumenti un to vadība. 
3.2. apgrozāmo līdzekļu struktūras veidošana. 

4. Finanšu prognozēšana: 
4.1. finanšu plānošana un kontrole; 
4.2. uzņēmuma finanšu stabilitāte.  

5. Budžeta jēdziens: 
5.1. budžeta veidi; 
5.2. budžeta plānošana. 

6. Kredīta finansēšana: 
6.1. kredīta finansēšanas veidi; 
6.2. piesaistīšanas noteikumi; 
6.3. bankas kredīta veidi; 
6.4. īpašas finansēšanas formas. 

7. Izmaksu jēdziens, būtība: 
7.1. izmaksu  klasifikācija; 
7.2. peļņas un zaudējumu slieksnis. 

8. Investīciju jēdziens: 
8.1. investīciju iedalījums 
8.2. investīciju politika; 
8.3.  investīciju plānošana un novērtēšana 

9. Vērtspapīru būtība: 
9.1. vērtspapīru tirgus, to klasifikācija; 
9.2. vērtspapīru portfeļa pārvaldība. 

 

LITERATŪRA: 
1.  Dūdele Alīna. Finansu vadības pamati : māc. līdz. / Alīna Dūdele, Terēza Korsaka. - 

Rīga :[Tālākizglītības attīstības fonds : Banku augstskola], - ISBN ISBN 998465334X. - 99,[5] lpp.( 
ABO-29, LAS-3). 

2.  Ludboržs A. Apgrozāmā kapitāla vadīšana nelielos uzņēmumos. – Lietišķās informācijas dienests, 
Rīga, 2007 – 288lpp 

3.  Hofs K.G. Biznesa ekonomika. – Rīga : J.Rozes apgāds, 2002.  – 559.lpp. 
4.  Januška M. Finansu un grāmatvedības kontrole firmā. SIA “Merkūrijs LAT”. – Rīga, 2003.g. – 144 

lpp 
5.  Januška M. Firmas finansiāli ekonomiskā stāvokļa analīzes metodika ZKC SIA “Inovācija”. – Rīga, 

2003.g. – 39.lpp. 
6.  Korsaka Terēze. Finanšu vadība. – Rīga : apgāds “RASA ABC”, 2003.g. 
7.  Rurāne Marita. Finanšu menedžments. – RSEBA, 2005. g.  
8.  Rurāne Marita. Finansu pārvaldība. Latvijas Izglītības fonds, 2001. 281 lpp. 
9.  Rupeika-Apoga Ramona.  Valūtas tirgus un valūtas darījumi : [mācību līdzeklis] / Ramona 

Rupeika-Apoga. - Rīga : Datorzinību Centrs, 2003. - Bibliogr.: 156.-159.lpp. - Terminoloģija: 149.-
154.lpp. - Alfabētiskais rād.: 155.lpp.. - ISBN 9984665208. - 159 lpp. : tab. 

10.  Vērtspapīru tirgus zinības / Ģ.Apsītis, I.Aščuks, U.Cērps ... [u.c.] ; zinātniskais red. A.Klauss ; 
priekšv. aut. Guntars Kokorevičs. - [Rīga] : Rīgas fondu birža : Jumava, [2003]. - 211 lpp. : tab. - 
Bibliogrāfija: 208.-209.lpp.  ISBN 9984-05-713-5   

11.  Brigham Eugene F.  Fundamentals of financial management : international student edition / Eugene 
F.Brigham, Joel F.Houston. - 10th edition. - USA : Thomson : South-Western, 2004. - CD. -
 ISBN 0324178298. - 831, [66] p. : il. 

12.  Бригхем Юдиню. Финансовый менеджмент Экономическая  школа Сант – Петербург, 2004. – 
668 с. 

13.  Л.Т Гиляровской Экономический анализ под редакцией проф.. М.: Юнити, 2004-610 с. 
14.  Котляр Э., Самойло  Л.Л. Искуство и методи финансового анализа и планирования М . 

ИНЭК – 2004. 157стр 



15.  Г.В. Савицкая Методика комлексного анализа хозяйственный деетельности. -  М-ИНФРА, 
2003. 301 с. 

16.  Селезнева Н.Н. Ионова А.Ф. Финансовый анализ: Учеб. Пособие – М.: Юнити, 2003-479 с. 
17.  Яблукова Р.З. Финансовый менедзмент. – М. : Проспект, 2004. г. – 251 с. 
18.  Любушин Н. П. Экономический анализ контрольно – тестируюшщий комплекс. ЮНИТИ М. 

2007 158 стр. 
INTERNETA RESURSI: 

19. EBSCOhost  
http://support.ebscohost.com 
/knowledge_base/detail.php?id=3955&t=h 

20. 
 

EMERALD 
http://info.emeraldemeraldinsight.com/about/contact.htm?PHPESSID= 
crejvr034ms787olds 

 



APSTIPRINĀTS 
Komunikācijas zinātņu katedras  30.08.2010. sēdē 

Protokols Nr. 1  
Katedras vadītājs A. Dimants_________ 

  
SIA “BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA” 

 
STUDIJU KURSA PROGRAMMA 

Profesionālā bakalaura studiju programmā 
“Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” 

 
Studiju kursa nosaukums Filozofija 
Kursa kods 

Apstiprinājuma datums 
Zinātnes nozare 

FIL1015P 
30.08.2010. 
Filozofija 

Kredītpunkti 3 
Kopējais stundu skaits 120 
Lekciju stundu skaits 36 
Semināru, praktisko vai laboratorijas darbu 

stundu skaits 
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Līmenis 2. līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma 
Priekšzināšanas Pasaules kultūras vēsture 
 
STUDIJU KURSA AUTORS: 

Vārds Uzvārds Grāds, amats 

Jānis Broks Dr.phil., asoc. profesors 
 
STUDIJU  KURSA  MĒRĶIS: 
Izveidot priekšstatus par kultūras attīstības gaitā izstrādātajām nozīmīgākajām pasaules uzskata koncepcijām, 
teorētiskās domāšanas sistēmām un metodoloģiskajiem principiem.  
 

STUDIJU  KURSA  UZDEVUMI: 
Zināšanas Iepazīstināt ar filosofijas priekšmetu, tās pamatjēdzieniem un kategorijām, nozīmīgākajām 
pasaules filosofijas koncepcijām. 
Prasmes  Izkopt iemaņas analizēt un radoši izmantot filosofiskās atziņas cilvēka un sabiedriskās dzīves 
izpratnē un vērtēšanā.  
Attieksmes Apgūt prasmi orientēties un attīstīt vajadzību patstāvīgi papildināt zināšanas sociālajos un 
humanitārajos jautājumos.   
 

PRASĪBAS  KREDĪTPUNKTU  IEGŪŠANAI: 
Studenti obligāti lasa ieteicamo literatūru, klausās lekcijas, sekmīgi nokārto (atzīme vismaz 4 balles) divus 
pārbaudes darbus – testus, par kuriem lekciju laikā tiks paziņots atsevišķi un pilda mājas darbu - raksta 
komentāru par kāda klasiska filosofiska darba fragmentu.  
60 % eksāmena vērtējuma students saņem par gala pārbaudījumā uzrādītajām zināšanām un prasmi 
argumentēti spriest par cilvēka esamības jautājumiem. 20 % vērtējuma veido kārtējo pārbaudījuma (testa) 
atzīme un 20% - atzīme par mājasdarbu, par kuru eksāmenā pasniedzējs uzdod dažus jautājumus, lai 
pārliecinātos kādā mērā un cik patstāvīgi students var spriest par iztirzāto tēmu. Sekmīgi nokārtotie testi 
(atzīme vismaz 4 balles) un ieskaitīts mājas darbs ir obligāts priekšnoteikums, lai students tiktu pielaists gala 
pārbaudījuma kārtošanai. 
 

STUDIJU METODES: 
Lekcijas, patstāvīgās studijas, semināri, testi, kontroldarbi, mājas darbi. 
 

KURSA METODISKAIS NODROŠINĀJUMS: 
Lekcijās studenti par katru tēmu saņem izdales materiālus. Lekcija tiek papildināta ar prezentāciju 
demonstrāciju. Ir izstrādāti vairāki zināšanu pārbaudes testi (4 varianti), mājas darbu uzdevumi (apm. 40 
varianti). 
 

KONTROLES FORMAS: 
Testi, mājas darbi, eksāmens 
 



MĀCĪBU VALODA: 
Latviešu 
 

STUDIJU   KURSA   SATURS: 
1. Filosofijas priekšmets tās pirmsākumi. 
2. Pasaules reliģijas un filosofija 
3. Klasiskās jaunlaiku filosofijas koncepcijas. 
4. Mūsdienu filosofija. 
5. Esamības problemātika filosofijā. 
6. Cilvēka kopības formas un darbība 
7. Garīgās esamības pamatformas 
8. Cilvēks kultūrā un vēsturē. 

 
AVOTI: 

1. Ārente H. Prāta dzīve. I: Domāšana. – Rīga: Intelekts, 2000. – 243 lpp. 
2. Heidegers M. Malkasceļi. – Rīga: Intelekts, 1998. – 254 lpp. 
3. Jasperss K. Ievads filosofijā. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2003. – 174 lpp. 
4. Kants I. Spriestspējas kritika. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. – 319 lpp. 
5. Rasels B. Filosofijas problēmas. – Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2008. – 153 lpp. 
LITERATŪRA: 
1. Blekbērns S. Domā. Neatvairāms ievads filozofijā. – Rīga: ¼ Satori, 2007. – 304 lpp. 
2. Filozofija tekstu fragmentos. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2007. – 398 lpp. 
3. Ideju vārdnīca. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. – 659 lpp. 
4. Kūle M., Kūlis R. Filosofija. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. – 656 lpp. 
5. Kuncmanis P. u.c. Filozofijas atlants. – Rīga: Zvaigzne ABC, [b.g.] – 251 lpp. 
6. Stengrūms Dž. Filosofija. Dižas idejas mazā grāmatā. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. – 128 lpp. 
INTERNETA RESURSI: 

1. ¼ Satori: Literatūras un filozofijas portāls. // www.satori.lv  
2. The Internet Encyclopedia of Philosophy. // www.utm.edu/research/iep/  
NEPUBLICĒTIE MATERIĀLI: 

1. Broks J. Izdales materiāli filosofijā. 
 



APSTIPRINĀTS 
Komunikācijas zinātņu katedras  30.08.2010. sēdē 

Protokols Nr. 1  
Katedras vadītājs A. Dimants_________ 

  
SIA “BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA” 

 
STUDIJU KURSA PROGRAMMA 

Profesionālā bakalaura studiju programmā 
“Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” 

 
Studiju kursa nosaukums Saskarsmes psiholoģija 
Kursa kods 

Apstiprinājuma datums 
Zinātnes nozare 

KOM1099P 
30.08.2010. 

 
Kredītpunkti 2 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju stundu skaits 24 
Semināru, praktisko vai laboratorijas darbu 

stundu skaits 
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Līmenis 2. līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma 
Priekšzināšanas - 
 
STUDIJU KURSA AUTORS: 

Vārds Uzvārds Grāds, amats 

Daina Škuškovnika Dr.psych., docente 
 

STUDIJU  KURSA  MĒRĶIS: 
Sniegt zināšanas par cilvēka sevis un citu izpratni, cilvēku psiholoģiskiem tipiem, uzvedības regulatoriem, 
savstarpējo mijiedarbību dažādās grupās, grupu attīstības dinamiku. Pilnveidot prasmes veidot prezentāciju, 
sniegt informāciju, risināt konfliktsituācijas; veidot priekšstatu par sociālās psiholoģijas pamatatziņu 
izmantošanu tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadībā. 
 
STUDIJU KURSA UZDEVUMI: 
1) sniegt ieskatu sociālās psiholoģijas jaunākajās teorētiskajās un praktiskajās atziņās;  
2) veidot izpratni par cilvēku un grupu uzvedības cēloņiem, vadīšanas iespējām tūrisma un viesmīlības 
nozares uzņēmumos.  
 
PRASĪBAS  KREDĪTPUNKTU  IEGŪŠANAI: 
Studenti obligāti lasa ieteicamo literatūru latviski, angliski un/vai vāciski/krieviski (minimālā prasība ir 
izstudēt ieteicamās literatūras sarakstā minētās Dž. Hodžsones, V, Reņģes un S. Omārovas grāmatas), 
klausās lekcijas, gatavojas semināriem un aktīvi diskutē semināru nodarbībās. 
Līdzdalība semināros (sagatavotie materiāli, atbilžu kvalitāte un eseja) – 15%; kontroldarbs – 10%, 
prezentācija – 15% no gala atzīmes, rakstiskais pārbaudījums (ieskaite) kursa noslēgumā – 60% no gala 
 
MĀCĪBU VALODA: 
Latviešu 
 
STUDIJU   KURSA   SATURS: 

1. Efektīvas komunikācijas priekšnoteikumi. Cilvēku uzvedības vadīšana organizācijā. Darbinieku 
motivācija un apmierinātība ar darbu. Starpkultūru īpatnību ietekme uz saskarsmi tūrisma un 
viesmīlības nozares uzņēmumā. 

2. Cilvēku psiholoģiskie tipi. Sociālā uzvedība. Agresija. Prosociālā uzvedība. 
3. Sociālā percepcija. Atribūcija. Uzskati, aizspriedumi, stereotipi un sociālās attieksmes, to 

maiņas iespējas tūrisma industrijā. 
4. Informācijas nodošanas un saņemšanas psiholoģiskie aspekti, specifika tūrisma nozarē. 

Starpkultūru izraisītās atšķirības informācijas uztverē. 
5. Sociālpsiholoģiskie procesi grupā. Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmuma darba grupas 

specifika. Lēmuma pieņemšana grupā. 
6. Konfliktu psiholoģiskās analīzes aspekti. Konstruktīva konfliktu risināšana organizācijā  



7. Stresa menedžments. Situācijas vadīšana krīzes situācijā tūrisma un viesmīlības nozares 
uzņēmumā. 

 

LITERATŪRA: 

Reņģe V. (2009). Sociālā psiholoģija. R:Zvaigzne ABC 
Reņģe V. (2002). Organizāciju psiholoģija. R: Kamene 

Reņģe V. (2007). Mūsdienu organizāciju psiholoģija. R:Zvaigzne ABC 
Omārova S. (2005). Cilvēks dzīvo grupā. Sociālā psiholoģija 
Omārova S. (2005). Cilvēks runā ar cilvēku. Saskarsmes psiholoģija. 
Svence G. (2003). Pieaugušo psiholoģija: personības brieduma perioda attīstības akcenti un profesionālā 

motivācija. Rīga: Raka 
Garleja R. (2003). Darbs, organizācija un psiholoģija . Rīga : RaKa  
Hodžsone Dž. (2001). Līdzvērtīgs sarunu partneris. Turība.  
Berns E. (2000) Spēles, ko spēlē cilvēki: cilvēku attiecību psiholoģija  Rīga : SIA Birojs 2000   
Džeimsa M. (1995). Dzimis, lai uzvarētu : mijiedarbību analīze ar geštaltterapijas vingrinājumiem. Rīga : 

Elpa 
Clampitt P. G. (2005). Communicating for Managerial Effectiveness.  London ; New Delhi : SAGE 

Publications 

DuBrin A. J. (2009). Fundamentals of Organizational Behavior. Thomson/South-Western 
Handbook of Organizational change and innovation / edited by Marshall Scott Poole, Andrew H. Van de 

Ven. - Oxford : Oxford University Press, 2004.   
Haslam S. A. (2004). Psychology in Organizations : the social identity approach. London : Sage 

Publications 
Hargie O. (2004). Communication Skills for Effective Management.  New York : Palgrave 
Hofstede G. Culture's Consequences : Comparing values, behaviors, institutions, and Organizations across 

nations. London  

Lashley C. (2003). Organization behaviour for leisure services. Oxford : Butterworth – Heinemann 
Leadership and power : identity processes in groups and Organizations / ed. by Daan van Knippenberg and 

Michael A. Hogg. - London ; Thousand Oaks, CA : Sage Publications, 2003. 
Nahavandi A. (2002). The Art and science of leadership / - 3rd ed. - Upper Saddle River : Prentice Hall, - 

338 p 
Miller K.(2003). Organizational communication : approaches and processes. Australia : Thomson 

Wadsworth  

West M. A. Effective teamwork : practical lessons from Organizational research . Oxford : BPS Blackwell 
Джордж Дж. М. Oрганизационное поведение : основы управления : учеб. пособие для 

вузов Москва : UNITY,  
Aрсеньев (2005). Oрганизационное поведение : учеб. пособие для. Москва : UNITY : ДAНA 

INTERNETA RESURSI: 

Jaunākie pētījumi sociālajā psiholoģijā no http//search.epnet.com 
 



APSTIPRINĀTS 
Komunikācijas zinātņu katedras  30.08.2010. sēdē 

Protokols Nr. 1  
Katedras vadītājs A. Dimants_________ 

  
SIA “BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA” 

 
STUDIJU KURSA PROGRAMMA 

Profesionālā bakalaura studiju programmā 
“Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” 

 
Studiju kursa nosaukums Politoloģija 
Kursa kods 

Apstiprinājuma datums 
Zinātnes nozare 

POL1004P 
30.08.2010. 

 
Kredītpunkti 3 
Kopējais stundu skaits 120 
Lekciju stundu skaits 36 
Semināru, praktisko vai laboratorijas darbu 

stundu skaits 

12 

Līmenis 2. līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma 
Priekšzināšanas - 
 
STUDIJU KURSA AUTORS: 

Vārds Uzvārds Grāds, amats 

Axel Reetz Dr. docents 
 
STUDIJU  KURSA  MĒRĶIS: 
Apgūt zināšanas par politiskās domāšanas vēsturi, valsts pārvaldes sistēmām starptautiskā salīdzinājumā kā 
arī lemšanas procesiem nacionālajā un starptautiskajā līmenī. 
 

STUDIJU  KURSA  UZDEVUMI (Sagaidāmie REZULTĀTI): 
Zināšanas par nacionālajām un starptautiskām institūcijām un viņu uzdevumus un iespējas. 
Prasmes analizēt nacionālas un starptautiskas politikas formulēšanu un implementāciju kā arī tās iespējas un 
ierobežojumus.  
Attieksme nodrošināt studentiem iespēju aktīvi līdzdarboties studiju kursa realizācijā, censties ieaudzināt 
studentos patstāvību un gatavību sekot politiskiem procesiem Latvijā un pasaulē, kā arī atvērtību dialogam ar 
sabiedrību un politisko eliti. 
 

PRASĪBAS  KREDĪTPUNKTU  IEGŪŠANAI: 
Kursā veicamie darbi un to īpatsvars kopējā novērtējumā: 
Prezentācija semināru tēmu ietvaros 
Piedalīšana diskusijās 
Patstāvīgais darbs 
Eksāmens par atsevišķu studentu patstāvīgo darbu 

 

 KURSA METODISKAIS NODROŠINĀJUMS: 
Izdales materiāli 
Papildmateriāli batisā 
 

KONTROLES FORMAS: 
Prezentācijas prezentēšana 
Piedalīšana diskusijā 
Atbilde uz jautājumu par pastāvīgo darbu. 
 

MĀCĪBU VALODA: 
Latviešu, angļu  
  

STUDIJU   KURSA   SATURS: 
1. Ievads. Pārskats par nodarbībām. Eksāmeni. Nesena vēsture. 
2. Latvija kā parlamentārā valsts un tās lemšanas mehānismi. Politiskā kultūra. 



3. Valdīšanas modeļi. Vēlēšanu sistēmas. 
4. Politiskās partijas. Politiskā līdzdalība 
5. Starptautiskās organizācijas 
6. Starptautiskie konflikti. Diskusija.  
 

AVOTI:  

1. Latvijas republikas Satversme 
2. ASV konstitūcija 
3. ANO konvencijas 
4. Lisabonas līgums 
5. Nacionālo minoritāšu konvencija, Eiropas Padome 2006 
LITERATŪRA: 
1. Asmuss, Ronalds D.: NATO paplašināšanās, Jumava 2000 
2. Ašmanis, Miķelis: Politikas teorija, 2001 
3. Bardach, Eugene: A practical guide for political analysis 
4. Bojārs, Juris: Politiskās streteģijas māksla un demokrātija, 2002 
5. Bojārs, Juris: Starptautiskās publiskās tiesības IV, Zvaigzne 2008 
6. Fjodorova, Maija: Klasiskā politiskā filozofija, 2006 
7. Funck, Bernard / Pizzati, Ludovico: European integration. Regional Policy and growth 
8. Hanns Jergs Šreters: Eiropas savienības leksikons, Jumava 2004 
9. Henrijs Kisindžers: Diplomātija, Jumava 2001 
10. Ignāte, Gunda / Lulle, Aija: Rokasgrāmata par ANO, UNDP 2004 
11. Jackson, Robert / Sørenson, Georg: International Relations 
12. Lamentovičs, Vojcels: Mūsdienu valstis 
13. Ozoliņa, Žaneta: Ievads politkā, Rīga 1998 
14. Pabriks, Artis: Politikas mazais leksikons 
15. Ranner, Austin: Governing 
16. Weber, Max: Politika kā profesija (Politik als Beruf) 
17. Zippelius, Reinhold: Vispārēja mācība par valsti 
INTERNETA RESURSI: 

1. www.politika.lv 
2. Valsts iestāžu un starptautisko organizāciju mājas lapas 
 



APSTIPRINĀTS 
Publisko tiesību katedras  30.08.2010. sēdē 

Protokols Nr. 1  
Katedras vadītājs K. Ābelis_________ 

  
SIA “BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA” 

 
STUDIJU KURSA PROGRAMMA 

Profesionālā bakalaura studiju programmā 
“Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” 

 
Studiju kursa nosaukums Starptautiskās tiesības 
Kursa kods 

Apstiprinājuma datums 
Zinātnes nozare 

JUR1230P 
30.08.2010. 

Juridiskā 
Kredītpunkti 3 
Kopējais stundu skaits 120 
Lekciju stundu skaits 36 
Semināru, praktisko vai laboratorijas darbu 

stundu skaits 

12 

Līmenis 2. līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma 
Priekšzināšanas Komercdarbības tiesiskā vide 
 
STUDIJU KURSA AUTORS: 

Vārds Uzvārds Grāds, amats 

Valdis Blūzma Dr.hist., profesors 
 
STUDIJU  KURSA  MĒRĶIS: 
Sniegt vispārējas zināšanas par starptautiskajām tiesībām, to struktūru, tiesību avotiem, principiem un 
subjektiem. 
 

STUDIJU  KURSA  UZDEVUMI: 
Zināšanas Studentiem apgūstot kursu jāzina vispārēju mūsdienu starptautisko tiesību raksturojumu, tā arī 
padziļinātu atsevišķu aspektu un institūtu analīzi - starptautisko tiesību jēdziens, būtība un izpratne, 
starptautisko publisko un starptautisko privāttiesību īpatnības, subjekti, objekti, avoti. 
Prasmes  Izpratne par tiesiskajiem pamatiem, uz kuriem balstās starpvalstu attiecības, kā arī privāttiesiskās 
attiecības ar ārvalstu elementu. Prasme orientēties starptautisko tiesību avotos un piemērot tos atbilstoši 
iegūstamajai specialitātei. Izpratne par starptautiskā tūrisma nozares tiesiskajiem pamatiem. 
 

PRASĪBAS  KREDĪTPUNKTU  IEGŪŠANAI: 
Referāts vai prezentācija, tēmu vispirms saskaņojot ar vadītāju, – 25 % 
Patstāvīgais darbs semestrī – 25 % 
Eksāmens – 50% 
 
STUDIJU METODES: 
Lekcijas – 40 stundas. Semināri – 8 stundas. Patstāvīgās studijas (referāta izstrāde, gatavošanās semināriem 
un eksāmenam - 112 stundas) 
 
KURSA METODISKAIS NODROŠINĀJUMS: 
Dators ar interneta pieslēgumu, ekrāns, prezentāciju un semināru plānu izdrukas. 
 

KONTROLES FORMAS: 
Studenta līdzdalība un atbildes uz jautājumiem semināru nodarbību laikā. 
Rakstisku kontroldarbu izpilde seminārā atbilstoši plāna jautājumiem. 
Referāts un tā prezentācija. 
Eksāmena testa izpilde. 
 
MĀCĪBU VALODA: 
Latviešu, angļu 
  
 



STUDIJU   KURSA   SATURS: 
1. Starptautisko tiesību priekšmets un tā struktūra.  
2. Starptautiskās tiesības starptautiskajā normatīvajā sistēmā un to darbības joma. 
3. Starptautisko tiesību rašanās un attīstības pamatposmi. 
4. Starptautisko tiesību avoti.  
5.Starptautisko tiesību principi. 
6. Starptautisko publisko un privāto tiesību subjekti. 
7. Teritorijas un iedzīvotāju tiesiskais regulējums. 
8. Jūras tiesības. 
9. Starptautiskās gaisa un kosmosa tiesības. 
10. Starptautisko līgumu tiesības. 
11. Starptautiskās organizācijas.  
12. Atbildība starptautiskajās tiesībās. 
13. Starptautiskās ekonomiskās tiesības. 
14. Starptautiskās humanitārās tiesības. 
15. Diplomātiskās un konsulārās tiesības. 
16.Starptautiskās vides tiesības. 
17. Kolīziju tiesības starptautiskajās privāttiesībās. 
18. Starptautiskā tūrisma nozares starptautiski tiesiskais regulējums. 
 
AVOTI: 

1. Mūsdienu starptautiskās un tirdzniecības tiesības. Starptautiskais civilprocess. Dokumentu krājums. 
J. Griģeļoņa red. 2.izd. Rīga: AGB, 2000. 

2. Международное право в документах. Сост. Блатова Н., Мелков Г. 4 – е изд. Москва: ЦПЛ, 
2003. 

LITERATŪRA: 
1. Bojārs Juris. Starptautiskās privāttiesības Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. 
2. Bojārs Juris. Starptautiskās publiskās tiesības. I - IV sēj. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2004 - 2008. 

 
3. Bojārs Juris. Starptautiskās tiesības / Juris Bojārs. - 2. lab. un papild. izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, 

1998. - XIV, 567 lpp. (ABO-10;MĀC-47) 
4. Wallace R.M.M. International Law.  4th ed. London: Sweet & Maxwell, 2002. 

 
5. Звеков В.П. Коллизии законов в международном частном праве. Москва: Волтерс Клувер, 

2007. 

 
6. Лукашук И.И. Международное право. Общая часть. 3-е изд. Москва: Волтерс Клувер, 2005. 
7. Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть. 3-е изд. Москва: Волтерс Клувер, 

2007. 
8. Международное право//Под ред. Ю.М. Колосова и Э.С. Кривчиковой. Москва: 

Международные отношения, 2005. 
 

INTERNETA RESURSI: 

1. Apvienoto Nāciju Organizācija 
http://www.un.org  

2. Latvijas Republikas Ārlietu ministrija 
http://www.fma.gov.lv 

3. European Journal of International Law 
http://www.ejil.org 

4. Jurista Vārds 
http://www.juristavards.lv 

5. Bāra I. Kolīziju normas. - http://www.inese.id.lv/Koliziju_normas_SPT.pdf 

6. Čevers A., Mitte S. IV temats. Starptautisko privāttiesību regulēšanas metodes. - 
home.lanet.lv/~dainal/SETK/St.%20priv.%20ties/A.Čevers-vakara%20nod/III+un+IV+temats.doc 

 



APSTIPRINĀTS 
Privāto tiesību  katedras 30.08.2010. sēdē 

Protokols Nr. 1 
Katedras vadītājs  E. Ernstsons_______________ 

 
SIA “BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA” 

 
STUDIJU   KURSA   PROGRAMMA 

Profesionālā bakalaura studiju programmā 
“Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” 

 
Studiju kursa nosaukums Komerctiesības 
Kursa kods 
Apstiprinājuma datums 

Zinātnes nozare 

JUR1034P 
30.08.2010. 

Juridiskā zinātne 
Kredītpunkti 3  
Kopējais stundu skaits 120 
Lekciju stundu skaits 36 
Semināru, praktisko vai laboratorijas darbu 
stundu skaits 

12 

Līmenis 2. līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma 
Priekšzināšanas - 
 
STUDIJU  KURSA  AUTORI: 

Vārds Uzvārds Grāds, amats 

Dana Rone Mg.iur., lektore 
Arvis Pizelis Mg.iur., lektors 
 
STUDIJU KURSA MĒRĶIS : 
Iepazīstināt studentus ar tām tiesiskajām prasībām un kārtību, kāda noteikta komercdarbībā visplašākajā 
izpratnē. Dot iespēju studentiem aptvert un apgūt tās tiesību nozares, īpaši praktiskā ziņā, kas ikdienā 
ietekmē komercdarbību un ar kurām jārēķinās krietnam un rūpīgam komersantam. Sagatavot studentus 
darbam ar juridiskiem jautājumiem tādā līmenī, lai viņi būtu zinoši par juridiskā jautājuma esamību, nozīmi 
un iespējām to padziļināti risināt kopā ar kvalificētu juridiskās palīdzības sniedzēju. Padziļināt studentu 
izpratni par tiesību un tiesvedības sociālekonomisko un tiesisko lomu sabiedrībā. Iepazīstināt studentus ar 
alternatīvajiem strīdu risināšanas veidiem. Iepazīstināt studentus ar dažādu instanču tiesu spriedumiem. 
 
STUDIJU KURSA UZDEVUMI (Sagaidāmie REZULTĀTI): 

1. Sasniegt izvirzītos studiju kursa mērķus.  
2. Apgūt normatīvos aktus, kas tieši un netiešai saistīti ar komercdarbību. 
3. Iepazīties ar literatūru un publikācijām par komercdarbību un ar to saistītajām nozarēm. 
4. Analizēt un patstāvīgi sagatavot dažādus tiesību dokumentus.  
5. Analizēt vairākus tiesību problēmu jautājumus, ar sagaidāmo rezultātu – novērtēt attiecīgo jautājumu 

no komersanta un pilsoniski aktīva sabiedrības dalībnieka viedokļa.  
6. Risināt vairākus patstāvīgus darbus, kuru mērķis ir veicināt radošu domāšanu tiesību zinātnes 

ietvaros. 
Zināšanas – Studenti pārzina normatīvos aktus, kas tieši un netieši saistīti ar komercdarbību. Tāpat 

studentiem ir skaidra tiesvedības gaita, iespējamie tiesvedības pavērsieni, riski un iespējas. 
Studenti zina alternatīvos strīdu risināšanas veidus, tādējādi spējot objektīvi novērtēt 
nepieciešamību un efektivitāti konkrēto strīdu risināt tiesā. Studentiem ir zināšanas par tādām 
tiesību nozarēm un tēmām, kas ietekmē komercdarbību kā civiltiesības, darba tiesības, 
administratīvās tiesības, krimināltiesības, konkurences tiesības, apdrošināšanas tiesības, 
civilprocess, publiskais iepirkums, cilvēktiesības, fizisko personu datu aizsardzība. Studentiem 
ir priekšzināšanas par Eiropas Savienības normatīvo aktu ietekmi uz komercdarbību. Studenti 
ir informēti par iespējamajiem atbildības veidiem un sankcijām. 

Prasmes –  Juridisko dokumentu sagatavošana un kritiska analīze. Kāzusu izskatīšana un pilsoniski - 
juridiska vērtējuma sniegšana par attiecīgo gadījumu. Orientēšanās tiesību aizsardzības 
iestādēs un valsts pārvaldes institūcijās. Normatīvo aktu hierarhijas pārzināšana un juridiskā 
spēka noteikšana. Spēja risināt strīdus mierīgā ceļā ar mediācijas metodēm strīda atrisinājumu, 
teorijas pielietošana juridiskajā praksē. 



Attieksme - Studenti aptver, cik daudzas un plašas tiesību nozares ietekmē komercdarbību. Studenti ir gatavi 
konkrētās tēmas nepieciešamības gadījumā studēt padziļināti vai arī komersantu statusā 
piesaistīt kvalificētu juridisko palīdzību. Studenti ir sagatavoti tam, ka komercdarbības tiesiskā 
vide ir nepārtraukti mainīga un atrodas ciešā saskarē ar Eiropas Savienības un starptautiskajām 
tiesībām. 

 
PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU  IEGŪŠANAI: 
Kursā veicamie darbi un to īpatsvars kopējā novērtējumā: 

• Kārtējie pārbaudījumi, pastāvīgie darbi (2) – 15 % (katrs) 
• Patstāvīgais darbs (2) -  10 % (katrs) 
• Eksāmens - 50 % 

 

STUDIJU METODES: 
Lekcijas notiek interaktīvā veidā, lasot lekcijas, ilustrējot tās ar PowerPoint prezentācijām un citiem uzskates 
līdzekļiem, uzdodot jautājumus studentiem un rosinot diskusijas. Studentiem tiek dota iespēja, atbildot uz 
jautājumiem un pildot patstāvīgos darbus, strādāt kā individuāli, tā nelielu grupu veidā, tādējādi attīstot 
spējas sadarboties, argumentēt, komunicēt un ar dažādām metodēm nonākt pie augstvērtīga darba rezultāta.  
 

KURSA METODISKAIS NODROŠINĀJUMS: 
Studiju kursa tēmas tiek pasniegtas, izmantojot PowerPoint prezentācijas, kuru izdrukas izsniedz studentiem. 
Ieteicamā literatūra citi tiesību avoti pieejami Biznesa augstskolas Turība bibliotēkā, kā arī citās bibliotēkās 
un interneta resursos. Papildu ieteicamos materiālus pasniedzējs nokopē un izdala studentiem. Tāpat 
pasniedzējs nodarbību laikā informē studentus par papildu iespējām un vietām, semināriem, bibliotēkām, kur 
apgūt studiju kursu. 
 

KONTROLES FORMAS: 
Kārtējie pārbaudījumi notiek rakstiski lekciju laikā, savukārt patstāvīgie darbi tiek sagatavoti ārpus lekcijām 
patstāvīgās studijās. Noslēguma  pārbaudījums notiek rakstiski vai mutiski.  
 

MĀCĪBU VALODA: 
Latviešu 
   
STUDIJU KURSA SATURS: 

1. Komercdarbības jēdziens. Tiesiskās vides jēdziens. Latvijas Republikas konstitucionāli tiesiskā 

iekārta. 
1.1. Komercdarbības veidi 

1.2. Tiesiskums un prettiesiskums 

1.3. Satversmes nozīme un pārākums 
2. Valsts un pašvaldības funkciju sadalījums 

2.1. Kādus jautājumus risināt valsts pārvaldes iestādēs? 

2.2. Kādus jautājumus risināt pašvaldību iestādēs? 

2.3. Kāda ir nevalstisko organizāciju loma komercdarbībā? 
3. Civiltiesības un cilvēktiesības. To ietekme uz komerctiesībām 

3.1. Komercdarbība: brīva, bet robežu iespējās 

3.2. Cilvēktiesību ietekme uz komersantiem. Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumi 
4. Darba tiesības un darba aizsardzība 

4.1. Darba tiesisko attiecību veidošana 

4.2. Darba līguma noslēgšana un izbeigšana 

4.3. Darba aizsardzības nozīme un iespējas 
5. Atbildības veidi – civiltiesiskā, administratīvā, kriminālā, disciplinārā, morālā. Juridisko personu 

kriminālatbildība. Krāpšanas un naudas atmazgāšanas tiesiskie aspekti 
5.1. Atbildības sekas 

5.2. Atbildības iespējas un avoti, kur atbildība noteikta 
6. Strīdu risināšana – tiesā un ārpus tiesas 

6.1. Valsts tiesas 

6.2. Šķīrējtiesas 

6.3. Mediācija 

6.4. Samierināšana 
7. Tiesu sistēma un šai sistēmai piederīgas personas un iestādes 

7.1. Tiesas 

7.2. Prokuratūra 



7.3. Advokatūra 

7.4. Notariāts 

7.5. Tiesu izpildītāji 

7.6. Zemesgrāmatu nodaļas 

7.7. Bāriņtiesas 
8. Civilprocesuālās tiesības. Principi. Lietas dalībnieki. Pierādījumi. Tiesāšanās izdevumi. 

8.1. Tiesāšanās nozīme, riski un iespējas 

8.2. Sacīkstes, taisnīguma, atklātības, līdztiesības, valsts valodas u.c. principi 

8.3. Pierādījumu iespējas un sekas 

8.4. Tiesāšanās izdevumu aprēķināšana un prognozēšana 
9. Civilprocesuālās tiesības. Prasības tiesvedība. Sevišķā tiesāšanas kārtība. Tiesas spriedumu izpilde 

10. Valsts un pašvaldību iepirkums 
10.1. Gatavošanās iepirkumam 

10.2. Piedalīšanās konkursā 
10.3. Pārsūdzības iespējas un sekas 

11. Fizisko personu datu aizsardzība 
11.1. Datu aizsardzības pienākums 

11.2. Datu nodošana 
12. Konkurences tiesības. Reklāmas tiesiskais regulējums 

12.1. Godīga un negodīga konkurence 

12.2. Negodīgas konkurences sekas 

12.3. Konkurences padome 
13. Apdrošināšanas tiesības un to nozīme tūrisma biznesā 

13.1. Apdrošināšanas principi 

13.2. Personu, īpašuma un civiltiesiskās atbildības apdrošināšana 

13.3. Apdrošinātāja lēmuma pārsūdzēšana 
14. Ārvalstnieku tiesiskais regulējums Latvijā 
15. Vides aizsardzības tiesības 

16. Komersanta nodibināšanas praktiskie aspekti 
16.1. Reģistrācija Uzņēmumu reģistrā, Valsts ieņēmumu dienestā, Datu valsts inspekcijā, Patentu 

valdē, pašvaldībā. Pilnvarojums. 

17. Eiropas Savienības tiesību ietekme uz komercdarbību 

18. Starptautisko tiesību ietekme uz komercdarbību 
 
TIESĪBU AVOTI:  

1. Civillikums. Ievads// Latvijas Republikas likums. Pieņemts Latvijas Republikas Ministru kabinetā 
28.01.1937.; stājies spēkā 24.03.2005.; ar grozījumiem, kas pieņemti līdz ar 26.01.2006. // Nav 
publicēts 

2. Komerclikums // Latvijas Republikas likums. Pieņemts Latvijas Republikas Saeimā 13.04.2000.; 
stājies spēkā 01.01.2002.; ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 21.01.2009.g. // Latvijas Vēstnesis, 
158/160 (2069/2071), 04.05.2000.; ZIŅOTĀJS 01.06.2000 Nr.11 

3. Latvijas Republikas Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības./ Latvijas Republikas likums. Pieņemts 
Latvijas Republikas Saeimā 28.01.1937., stājies spēkā no 01.09.1993., ar grozījumiem, kas pieņemti 
līdz 22.06.2006.//Latvijas Vēstnesis, 07.07.2006., Nr. 107; 

4. Civillikums. Ceturtā daļa. Saistību tiesības. // Latvijas Republikas likums. Pieņemts Latvijas 
Republikas Ministru kabinetā 28.01.1937.; stājies spēkā 01.03.1993.; ar grozījumiem, kas pieņemti 
līdz ar 26.01.2006. // Ziņotājs, 30.01.1992., Nr.4. 

LITERATŪRA: 

5. Strupišs Aigars. Komerclikuma komentāri. - Rīga : A.Strupiša juridiskais birojs, 2003. A daļa 
Komercdarbības vispārīgie noteikumi : (1.-73. panti). - 303 lpp.: tab 

6. Strupišs Aigars. Komerclikuma komentāri. - Rīga : A.Strupiša juridiskais birojs, 2003. II, B daļa 
Komersanti : XI sadaļa. Kapitālsabiedrības : (134.-184. panti). - 335 lpp.   

 Civilprocesa likuma komentāri. / Aut. kol. prof. K. Torgāna un M. Dudeļa visp. zin. red. Latvijas 
Civilprocesa kodeksa izvilkums (22. – 25. nod.). – Papild. izd. – Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2001. – 
646,[2] lpp. – Bibliogr.: 644. – 646. lpp. 

 



APSTIPRINĀTS 
Valodu katedras 06.05.2010. sēdē 

Protokols Nr. 5    
Katedras vadītāja I. Lūka_________ 

 
SIA “BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA” 

 
STUDIJU   KURSA   PROGRAMMA 

Profesionālā bakalaura studiju programmā 
“Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” 

 
Studiju kursa nosaukums Profesionālā terminoloģija (angļu val.) 1 
Kursa kods 

Apstiprinājuma datums 
Zinātnes nozare 

VAL1097P 
06.05.2010. 

Lietišķā valodniecība 
Kredītpunkti 2 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju stundu skaits  nav 
Semināru, praktisko vai laboratorijas darbu 

stundu skaits 

D/48 V/24 S/12  

Patstāvīgo studiju stundu skaits D/32 V/56 S/68 
Līmenis 2. līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma 
Priekšzināšanas valodas prasmes un iemaņas, kas noteiktas Vispārējās 

vidējās izglītības standartā angļu valodas apguvei 
 
STUDIJU  KURSA  AUTORS: 

Vārds Uzvārds Grāds, amats 

Ineta Lūka Dr.paed., asoc.prof. 
 
STUDIJU  KURSA  MĒRĶIS: 

Profesionālās angļu valodas kompetences veidošanās, kas ļautu studentiem, ievērojot dažādu 
kultūru tradīcijas un īpatnības, radoši lietot angļu valodu gan receptīvā, gan produktīvā līmenī 
komunikācijā un tūrisma profesionālajā darbībā. 
 

STUDIJU  KURSA  UZDEVUMI (Sagaidāmie REZULTĀTI): 
Sasniegts ES valodu apguves dokumentos (“Eiropas kopējās pamatnostādnes valodu apguvē”) izstrādātais 
B2 angļu valodas kompetences līmenis, kas papildināts ar atbilstošām angļu valodas profesionālās leksikas 
un tūrisma profesionālās jomas zināšanām un prasmi tās lietot profesionālajā darbībā. 
Zināšanas  
Sniegtas iespējas apgūt programmā iekļauto profesionālo leksiku, iegūt tūrisma jomas specifiskās zināšanas 
angļu valodā par tūrisma struktūru, brīvdienu un ceļojumu veidiem, karjeru tūrisma industrijā, tūrisma 
industrijas galvenajām tendencēm, utt. 
Prasmes 

• Ir attīstītas visas valodas prasmes (runātprasme, lasītprasme, klausīšanās prasme, rakstītprasme) 
atbilstoši B2 angļu valodas kompetences līmenim.  

• Saprot galveno domu sarežģītās profesionālās sarunās. Spēj sazināties angļu valodā par apgūtajiem 
tematiem, izveidojot skaidru, pareizi strukturētu runu, kas ietver profesionālo leksiku. Spēj uzstāties 
angliski par iepriekš sagatavotu profesionālo tematu, uzturēt sarunu, jautājot un atbildot uz jautājumiem, 
kas saistīti ar profesionālo darbību.  

• Profesionālā tekstā spēj atrast galveno domu un interpretēt to, izmantojot iepriekš apgūto 
profesionālo leksiku. Caurskatot dažādus profesionālos tekstus, atrod nepieciešamo informāciju, terminu 
pārbaudei lietojot vārdnīcu.  

• Izmantojot tūrisma industrijā lietotos standarta dokumentus, spēj uzrakstīt līdzīgus ar profesionālo 
darbību saistītus lietišķos dokumentus, izmantojot standarta frāzes un izteicienus. Spēj rakstiski sniegt 
atbildes uz klientu jautājumiem, izmantojot pamata profesionālo leksiku un vienkāršas teikuma 
konstrukcijas. Ortogrāfijā pieļauj nenozīmīgas kļūdas.  

• Attīstītas sadarbības prasmes, spēj sadarboties ar grupas biedriem un docētāju. Attīstītas starpkultūru 
komunkācijas prasmes. Teorētiskajā līmenī apgūtās saskarsmes un sadarbības prasmes spēj izmantot 
līdzīgās situācijās. Saņemot atbalstu, spēj strādāt citā kultūrvidē. 

 



Attieksme 
Izveidojusies motivācija apgūt angļu valodu profesionālai darbībai. Nostiprinājusies pozitīva attieksme pret 
valodu kā kultūras vērtību ar kuras palīdzību iegūt informāciju, zināšanas un veidot saskarsmi. Grupu darbā 
izveidojusies un nostiprinājusies pozitīva attieksme pret sevi un grupas biedriem.  
 
PRASĪBAS  KREDĪTPUNKTU  IEGŪŠANAI: 
Kursā veicamie darbi un to īpatsvars kopējā novērtējumā: 
• Divi kontroldarbi      – 30% katrs 
• Patstāvīgās studijas un darbs nodarbībās   – 40% 
• Ieskaite   
 
STUDIJU METODES: 
Komunikatīvā pieeja, uz uzdevumu balstītā pieeja, leksikā pieeja, radošā pieeja, problēmcentrētās diskusijas, 
gadījumu izpēte, lomu spēles un problēmsituāciju risinājumi profesionālā vidē, individuālais darbs, grupu 
darbs, pāru darbs, projektu metode, patstāvīgās studijas, u.c.  
 

KURSA METODISKAIS NODROŠINĀJUMS: 

• Mācību grāmatas, darba burtnīcas un audio ieraksti, 
• Docētāja izstrādātie mācību līdzekļi un izdales materiāli, 
• Videoieraksti, kurus papildina docētāja izstrādātie uzdevumi, 
• Metodiskās izstrādnes pārbaudes darbu (kontroldarbu, patstāvīgo studiju darbu, ieskaites) 

nosacījumiem un jautājumiem, u.c. 
 

KONTROLES FORMAS: 

• Rakstisks kontroldarbs par programmas 1. temata apguvi, 
• Rakstisks kontroldarbs par programmas 2. un 3. temata apguvi, 
• Regulāra studentu patstāvīgi veikto studiju darbu pārbaude kārtējo nodarbību laikā (izpildītie uzdevumi 

saistībā ar lasītajiem tekstiem), 
• Studentu rakstiski veikto patstāvīgo studiju uzdevumu (lietišķās vēstules, apraksti) pārbaude, 
• Studentu patstāvīgi veiktā mājas lasīšanas teksta (uzrakstītā kopsavilkuma, izveidotās vārdnīcas un teksta 

stāstījuma) pārbaude, 
• Studentu patstāvīgi veikto gramatikas uzdevumu pārbaude, 
• Ieskaite. 
 

MĀCĪBU VALODA: 
Angļu 
 

STUDIJU   KURSA   SATURS: 
1. Brīvdienu/atvaļinājumu tipi. 

1.1. Dažādu brīvdienu/atvaļinājumu veidu raksturojums, to priekšrocības un trūkumi. 
1.2. Cenas un norēķināšanās veidi. 
1.3. Ar atvaļinājumu norisi un organizēšanu saistīto problēmu risināšana. 

2. Karjera tūrisma industrijā. 
2.1. Tūrisma industrijas profesiju apraksts un darbinieku veicamie pienākumi. 
2.2. Darba sludinājumi. CV un pieteikuma vēstules. Anketu aizpildīšana. 
2.3. Darba intervija no darba devēja un ņēmēja viedokļa.  
2.4. Darba samaksas veidi. 
2.5. Vēstuļu iedalījums pēc to tipiem.  

3. Tūrisma industrijas galvenās tendences. 
3.1. Tūrisma organizācija un struktūra.  
3.2. Tūrisma virzieni, tūrisma definīcijas.  
3.3. Dažādi ceļotāju veidi, to vajadzību apmierināšana. 
3.4. Tūrisma attīstība dažādās pasaules valstīs. 

 

LITERATŪRAS SARAKSTS:  

1. Jacob M. English for International Tourism . - [Great Britain] : Longman. - 1997Course Book. – 127.  
2. Jacob M. English for International Tourism . - [Great Britain] : Longman. - 1997Workbook. - 96 p.  
3. Harding K.  Going International : English for tourism . - 4th impression. - Oxford : Oxford University 

Press, 2001.  - 200 p.  
4. Strutt P. English for International Tourism . - [Great Britain] : Longman. - 2003. Intermediate 



Students' Book. – 144 p.  
5. Strutt P. English for International Tourism . - [Great Britain] : Longman. - 2003. Intermediate 

Workbook. - 80 p. 
6. Littlejohn A. Company to Company : a new approach to business correspondence in English : student's 

book. - Cambridge etc. : Cambridge University Press, [s.a.]. - 120 p.  
7. Badger I, Pedley S. Everyday Business Writing. [Great Britain] : Pearson Longman. 2006. 
8. Wood N. Tourism and Catering. [Great Britain] : Oxford University Press. 2006. 
INTERNETA RESURSI: 

1. Types of tourism. // www.wikipedia.com  
2. English for Specific Purposes World 

http://www.esp-world.info/  
3. Learning English for Specific Purposes 

http://www.learn4good.com/languages/spec_english.htm 

 



APSTIPRINĀTS 
Valodu katedras 06.05.2010. sēdē 

Protokols Nr. 5    
Katedras vadītāja I. Lūka_________ 

 
SIA “BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA” 

 
STUDIJU   KURSA   PROGRAMMA 

Profesionālā bakalaura studiju programmā 
“Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” 

 
Studiju kursa nosaukums Profesionālā terminoloģija (angļu val.) 2 
Kursa kods 

Apstiprinājuma datums 
Zinātnes nozare 

VAL1023P 
06.05.2010. 

Lietišķā valodniecība 
Kredītpunkti 2 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju stundu skaits  nav 
Semināru, praktisko vai laboratorijas darbu 

stundu skaits 

D/48 V/24 S/12 

Patstāvīgo studiju stundu skaits D/32 V/56 S/68 
Līmenis 2. līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma 
Priekšzināšanas apgūts studiju kurss “Profesionālā terminoloģija (angļu 

valoda) 1” 
 
STUDIJU  KURSA  AUTORS: 

Vārds Uzvārds Grāds, amats 

Ineta Lūka Dr.paed., asoc. prof. 
 
STUDIJU  KURSA  MĒRĶIS: 
Profesionālās angļu valodas kompetences veidošanās, kas ļautu studentiem, ievērojot dažādu kultūru 
tradīcijas un īpatnības, radoši lietot angļu valodu gan receptīvā, gan produktīvā līmenī komunikācijā un 
tūrisma profesionālajā darbībā. 
 

STUDIJU  KURSA  UZDEVUMI (Sagaidāmie REZULTĀTI): 

Sasniegts ES valodu apguves dokumentos (“Eiropas kopējās pamatnostādnes valodu apguvē”) 
izstrādātais B2 angļu valodas kompetences līmenis, kas papildināts ar atbilstošām angļu valodas 
profesionālās leksikas un tūrisma profesionālās jomas zināšanām un prasmi tās lietot profesionālajā 
darbībā. 
Zināšanas  
Sniegta iespēja apgūt programmā iekļauto profesionālo leksiku, iegūt tūrisma jomas specifiskās zināšanas 
angļu valodā par dažādu transporta veidu izmantošanu ceļojumos, klientu apkalpošanas kultūru, ēdināšanas 
uzņēmumiem, viesnīcām, klientu apkalpošanu restorānos un viesnīcās, utt. 
Prasmes 

• Ir attīstītas visas valodas prasmes (runātprasme, lasītprasme, klausīšanās prasme, rakstītprasme) 
atbilstoši B2 angļu valodas kompetences līmenim.  

• Saprot galveno domu sarežģītās profesionālās sarunās. Spēj sazināties angļu valodā par apgūtajiem 
tematiem, izveidojot skaidru, pareizi strukturētu runu, kas ietver profesionālo leksiku. Spēj uzstāties 
angliski par iepriekš sagatavotu profesionālo tematu, uzturēt sarunu, jautājot un atbildot uz jautājumiem, 
kas saistīti ar profesionālo darbību. 

• Profesionālā tekstā spēj atrast galveno domu un interpretēt to, izmantojot iepriekš apgūto 
profesionālo leksiku. Caurskatot dažādus profesionālos tekstus, atrod nepieciešamo informāciju, terminu 
pārbaudei lietojot vārdnīcu.  

• Izmantojot tūrisma industrijā lietotos standarta dokumentus, spēj uzrakstīt līdzīgus ar profesionālo 
darbību saistītus lietišķos dokumentus, izmantojot standarta frāzes un izteicienus. Spēj rakstiski sniegt 
atbildes uz klientu jautājumiem, izmantojot pamata profesionālo leksiku un vienkāršas teikuma 
konstrukcijas. Ortogrāfijā pieļauj nenozīmīgas kļūdas.  

• Attīstītas sadarbības prasmes, spēj sadarboties ar grupas biedriem un docētāju. Attīstītas starpkultūru 
komunkācijas prasmes. Teorētiskajā līmenī apgūtās saskarsmes un sadarbības prasmes spēj izmantot 



līdzīgās situācijās. Saņemot atbalstu, spēj strādāt citā kultūrvidē. Veidojas radošās domāšanas prasmes 
lietot valodu profesionālajā darbībā. 

Attieksme 
Izveidojusies un nostiprinājusies motivācija apgūt angļu valodu profesionālai darbībai. Nostiprinājusies 
pozitīva attieksme pret valodu kā kultūras vērtību ar kuras palīdzību iegūt informāciju, zināšanas un veidot 
saskarsmi. Grupu darbā izveidojusies un nostiprinājusies pozitīva attieksme pret sevi un grupas biedriem. 
Students apzinās savas spējas, kā arī trūkumus, kuri jāpilnveido. Izveidojusies pozitīva attieksme pret citu 
tautu un indivīdu kultūras vērtībām, dzīves stilu, atšķirīgu domāšanu.  
 
PRASĪBAS  KREDĪTPUNKTU  IEGŪŠANAI: 
Kursā veicamie darbi un to īpatsvars kopējā novērtējumā: 
• Divi kontroldarbi      – katrs 15% 
• Patstāvīgās studijas un darbs nodarbībās  – 30% 
• Eksāmens   – 40% 
 
STUDIJU METODES: 
Komunikatīvā pieeja, uz uzdevumu balstītā pieeja, leksikā pieeja, radošā pieeja, problēmcentrētās diskusijas, 
gadījumu izpēte, lomu spēles un problēmsituāciju risinājumi profesionālā vidē, prezentācijas, individuālais 
darbs, grupu darbs, pāru darbs, projektu metode, patstāvīgās studijas, u.c. 
 
KURSA METODISKAIS NODROŠINĀJUMS: 

• Mācību grāmatas, darba burtnīcas un audio ieraksti, 
• Docētāja izstrādātie mācību līdzekļi un izdales materiāli, 
• Videoieraksti, kurus papildina docētāja izstrādātie uzdevumi, 
• Metodiskās izstrādnes pārbaudes darbu (kontroldarbu, patstāvīgo studiju darbu, eksāmenu) 

nosacījumiem un jautājumiem, u.c. 
 

KONTROLES FORMAS: 

• Rakstisks kontroldarbs par programmas 1. temata apguvi, 
• Rakstisks kontroldarbs par programmas 2. temata apguvi, 
• Regulāra studentu patstāvīgi veikto studiju darbu pārbaude kārtējo nodarbību laikā (izpildītie 

uzdevumi saistībā ar lasītajiem tekstiem), 
• Studentu rakstiski veikto patstāvīgo studiju uzdevumu (lietišķās vēstules, apraksti, ēdienkartes, 

reģistrācijas kartītes) pārbaude, 
• Studentu patstāvīgi veiktā mājas lasīšanas teksta (uzrakstītā kopsavilkuma, izveidotās vārdnīcas un 

teksta stāstījuma) pārbaude, 
• Studentu patstāvīgi veikto gramatikas uzdevumu pārbaude, 
• Studentu izstrādātā referāta (viesnīcu salīdzinājuma) pārbaude, 
• Mutisks eksāmens. 
 
MĀCĪBU VALODA: 
Angļu 
 

STUDIJU   KURSA   SATURS: 

1. Transporta loma tūrisma veicināšanā. 
1.1. Dažādu transporta veidu izmantošana ceļojumos, to priekšrocības un trūkumi. 
1.2. Rūpes par pasažieriem ceļojumu laikā. 
1.3. Tūrisma pakalpojumu sniedzēju un klientu savstarpējās attiecības. 
1.4. Klientu apkalpošanas kultūra. 

2. Ēdienu gatavošana un ēdināšanas serviss. 
2.1. Restorānu veidi. Restorānos nodarbinātais personāls. 
2.2. Produktu, ēdienu un dzērienu veidi. Ēdienu gatavošanas metodes. 
2.3. Trauki, galda klāšana un ēdienu karte. 
2.4. Restorānu rezervēšana, viesu sagaidīšana. Viesu apkalpošana, norēķini. 
2.5. Informācijas saņemšana un sniegšana pa tālruni un e-pastu. 
2.6. Sūdzību pieņemšana un izskatīšana. 
2.7. Ēšanas paražas dažādās pasaules valstīs. 

3. Viesnīcas, to darbība un piedāvātie pakalpojumi. 
3.1. Viesnīcu veidi, to atrašanās vieta, plānojums, iekārtojums un aprīkojums. 
3.2. Istabu veidi, to interjers un aprīkojums. 



3.3. Viesnīcās nodarbinātais personāls. 
3.4. Viesnīcu piedāvātais serviss un pakalpojumi, ieskaitot biznesa pakalpojumus. 
3.5. Viesnīcu rezervēšana, viesu reģistrēšana, apkalpošana, norēķini, viesu izrakstīšana. 
3.6. Biznesa klientu apkalpošanas specifika. 
3.7. Viesnīcu rezervēšanas vēstules un rezervācijas apstiprinājuma vēstules. 
3.8. Sūdzības un to izskatīšana. 

 
LITERATŪRAS SARAKSTS: 

1. Harding K. High Season : English for the Hotel and Tourist Industry . - Oxford : Oxford University 
Press[Student's Book]. - 9th impr. - 2000. - 176 p. - Wordlist: p.172.-176. 

2. Revell R. Five star English for the hotel and tourist industry . - Oxford : Oxford University Press, 

1996. - 201 p.  

3. Harding K.  Going International : English for tourism . - 4th impression. - Oxford : Oxford 
University Press, 2001.  - 200 p.  

4.  Jacob M. English for International Tourism . - [Great Britain] : Longman. - 1997Course Book. – 
127. 

5. Jacob M. English for International Tourism . - [Great Britain] : Longman. - 1997Workbook. - 96 p.  
6. Strutt P. English for International Tourism . - [Great Britain] : Longman. - 2003. Intermediate 

Students' Book. – 144 p. 
7. Strutt P. English for International Tourism . - [Great Britain] : Longman. - 2003. Intermediate 

Workbook. - 80 p. 
8. Wood N. Tourism and Catering. [Great Britain] : Oxford University Press. 2006. 
INTERNETA RESURSI: 

1. English for Specific Purposes World 
http://www.esp-world.info/  

2. Learning English for Specific Purposes 
http://www.learn4good.com/languages/spec_english.htm 

 



APSTIPRINĀTS 
Valodu katedras 06.05.2010. sēdē 

Protokols Nr. 5    
Katedras vadītāja I. Lūka_________ 

 
SIA “BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA” 

 
STUDIJU   KURSA   PROGRAMMA 

Profesionālā bakalaura studiju programmā 
“Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” 

 
Studiju kursa nosaukums Profesionālā terminoloģija (angļu val.) 3 
Kursa kods 
Apstiprinājuma datums 

Zinātnes nozare 

VAL1099P 
06.05.2010. 

Lietišķā valodniecība 
Kredītpunkti 2 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju stundu skaits  nav 
Semināru, praktisko vai laboratorijas darbu 
stundu skaits 

D/24 V/12 S/12 

Patstāvīgo studiju stundu skaits D/56 V/68 S/68 
Līmenis 2. līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma 
Priekšzināšanas apgūts studiju kurss “Profesionālā terminoloģija (angļu 

valoda) 1 un 2” 
 
STUDIJU  KURSA  AUTORS: 

Vārds Uzvārds Grāds, amats 

Ineta Lūka Dr. paed., asoc.prof. 
 
STUDIJU  KURSA  MĒRĶIS: 
Profesionālās angļu valodas kompetences veidošanās, kas ļautu studentiem, ievērojot dažādu kultūru 
tradīcijas un īpatnības, radoši lietot angļu valodu gan receptīvā, gan produktīvā līmenī komunikācijā un 
tūrisma profesionālajā darbībā. 
 

STUDIJU  KURSA  UZDEVUMI (Sagaidāmie REZULTĀTI): 

Daļēji sasniegts ES valodu apguves dokumentos (“Eiropas kopējās pamatnostādnes valodu 
apguvē”) izstrādātais C1 angļu valodas kompetences līmenis, kas papildināts ar atbilstošām angļu 
valodas profesionālās leksikas un tūrisma profesionālās jomas zināšanām un prasmi tās radoši lietot 
profesionālajā darbībā. 
Zināšanas  
Sniegta iespēja apgūt programmā iekļauto profesionālo leksiku, iegūt tūrisma jomas specifiskās zināšanas 
angļu valodā par tūrisma aģentūrām, tūroperatoru kompānijām un to darbību, tūrisma objektu 
popularizēšanu, gidiem un to darbību, tūrisma informācijas centriem un to darbību. Dota iespēja apgūt 
dažādu sabiedrību atšķirīgo domāšanas un uzvedības veidu, praksē radoši izmantot apgūtās zināšanas 
profesionāliem mērķiem.  
Prasmes 

• Ir attīstītas visas valodas prasmes (runātprasme, lasītprasme, klausīšanās prasme, rakstītprasme) 
atbilstoši C1 angļu valodas kompetences līmenim.  

• Saprot garu, sarežģītu sarunu par vispārīgām un profesionālām tēmām. Spēj profesionāli sazināties 
angļu valodā par profesionālām tēmām, izveidojot skaidru, pareizi strukturētu runu un izmantojot 
situācijai atbilstošu leksiku un gramatiku. Spēj uzstāties angliski saistībā ar apgūtajām tēmām, pamatot 
savu viedokli, uzturēt sarunu, jautājot un atbildot uz specifiskiem, ar tūrisma industriju saistītiem 
jautājumiem, kuri iepriekš apgūti tūrisma studiju kursos. 

• Detalizēti saprot garus, sarežģītus, ar profesionālo jomu saistītus tekstus. Atšķir dažādus valodas 
stilus, izprot profesionālā teksta nianses, tieši un netieši izteiktus viedokļus, izskaidro tos. Caurskatot 
garus un sarežģītus profesionālos tekstus, ātri atrod nepieciešamo informāciju, nepieciešamības gadījumā 
terminu pārbaudei lietojot vārdnīcu.  

• Spēj uzrakstīt skaidrus, pareizi strukturētus, ar profesionālo darbību saistītus lietišķos dokumentus. 
Spēj rakstveidā sniegt atbildes uz klientu jautājumiem, izmantojot atbilstošu profesionālo leksiku, bez 
liekvārdības, precīzi atbildot uz jautājumiem. Ievēro korektu ortogrāfiju.  



• Attīstītas sadarbības prasmes. Strādā pāros, uzklausa sarunas partneri, uzmundrina to un uztur 
sarunu. Spēj paust un pamatot savus uzskatus, uzklausot citus studentus. Attīstītas problēmu risināšanas 
prasmes. Attīstās radošums, kritiskā domāšana. Praksē radoši izmanto starpkultūru saskarsmes un 
sadarbības prasmes.  

Attieksme 
Nostiprinājusies motivācija apgūt angļu valodu profesionālai darbībai. Nostiprinājusies pozitīva attieksme 
pret valodu kā kultūras vērtību ar kuras palīdzību iegūt informāciju, zināšanas un veidot saskarsmi. Grupu 
darbā izveidojusies un nostiprinājusies pozitīva attieksme pret sevi un grupas biedriem. Students apzinās 
savas spējas kā arī trūkumus, kuri jāpilnveido. Izveidojusies pozitīva attieksme pret citu tautu un indivīdu 
kultūras vērtībām, dzīves stilu, atšķirīgu domāšanu. Spēj novērtēt savas tautas kultūras vērtības. Labprāt 
pieņem izaicinājumus radoši izmantot jaunas iespējas, ir atvērts pārmaiņām, spēj patstāvīgi strādāt atšķirīgā 
kultūrvidē. 
 

PRASĪBAS  KREDĪTPUNKTU  IEGŪŠANAI: 
Kursā veicamie darbi un to īpatsvars kopējā novērtējumā: 
• Divi kontroldarbi       – 30% katrs 
• Patstāvīgās studijas un darbs nodarbībās   – 40% 
• Ieskaite   
 
STUDIJU METODES: 
Komunikatīvā pieeja, uz uzdevumu balstītā pieeja, leksikā pieeja, radošā pieeja, problēmcentrētās diskusijas, 
gadījumu izpēte, lomu spēles un problēmsituāciju risinājumi profesionālā vidē, individuālais, grupu, pāru 
darbs, projektu metode, patstāvīgās studijas, u.c. 
 

KURSA METODISKAIS NODROŠINĀJUMS: 

• Mācību grāmatas, darba burtnīcas un audio ieraksti, 
• Docētāja izstrādātie mācību līdzekļi un izdales materiāli, 
• Videoieraksti, kurus papildina docētāja izstrādātie uzdevumi, 
• Metodiskās izstrādnes pārbaudes darbu (kontroldarbu, patstāvīgo studiju darbu, iekaites) 

nosacījumiem un jautājumiem, u.c. 
 

KONTROLES FORMAS: 

• Mutisks kontroldarbs par programmas 1. temata apguvi – prezentācija “Ceļojuma maršruta izstrāde”, 
• Rakstisks kontroldarbs par programmas 2. temata apguvi, 
• Regulāra studentu patstāvīgi veikto studiju darbu pārbaude kārtējo nodarbību laikā (izpildītie 

uzdevumi saistībā ar lasītajiem tekstiem), 
• Studentu rakstiski veikto patstāvīgo studiju uzdevumu (apraksti, līgumi, reklāmas teksti) pārbaude, 
• Studentu patstāvīgi veiktā mājas lasīšanas teksta (uzrakstītā kopsavilkuma, izveidotās vārdnīcas un 

teksta stāstījuma) pārbaude, 
• Ieskaite. 
 
MĀCĪBU VALODA: 
Angļu 
 
STUDIJU   KURSA   SATURS: 

1. Tūrisma aģentūras un tūroperatoru kompānijas un to darbība.  
1.1. Tūrisma aģentu un tūroperatoru funkcijas.  
1.2. Ceļojumu organizēšana. 

 1.3. Ceļojuma maršruta izstrāde, tā popularizēšanas iespējas. 
 1.4. Prezentācijas. Iepazīstināšanas braucieni. 
 1.5. Kompleksā ceļojuma organizēšana. 
 1.6. Ceļojuma apraksti un tūrisma brošūras. 

  1.7. Negadījumi ceļojot, to atrisināšana. 
 1.8. Ceļojumu pasūtīšana un apmaksas veidi. 
 1.9. Norēķināšanās veidi ceļojuma laikā. 
 1.10. Klientu prasību apmierināšana. 

2. Tūrisma objektu popularizēšana. 
 2.1. Populārākie tūrisma objekti Latvijā un pasaulē. 
 2.2. Lielbritānijas un Latvijas tūrisma tēls. 
 2.3. Festivālu organizēšana un apmeklētāju piesaiste. 



 2.4. Tūrisma informācijas centri un to darbība. 
 2.5. Gidi un to darbība. 
 2.6. Tūrisma padomju, tūrisma informācijas centru un tūrisma aģentūru sadarbība. 
 
LITERATŪRAS SARAKSTS: 

1. Harding K. Going International : English for tourism . - 4th impression. - Oxford : Oxford University 
Press, 2001.  - 200 p.  

2. Jacob M. English for International Tourism . - [Great Britain] : Longman. - 1997Course Book. – 127. 
3. Jacob M. English for International Tourism . - [Great Britain] : Longman. - 1997Workbook. - 96 p. 
4. Strutt P. English for International Tourism . - [Great Britain] : Longman. - 2003. Intermediate 

Students' Book. – 144 p.  
5. Strutt P. English for International Tourism . - [Great Britain] : Longman. - 2003. Intermediate 

Workbook. - 80 p. 
6. Harding K. High Season : English for the Hotel and Tourist Industry . - Oxford : Oxford University 

Press[Student's Book]. - 9th impr. - 2000. - 176 p. - Wordlist: p.172.-176.  
7. Ian Yeoman. Festival and Events Management: An International Arts and Culture Perspective. 

Butterworth-Heinemann, 2003. – 448 p. 
8. Nigel Morgan. Destination Branding. Butterworth-Heinemann, 2004. – 288 p. 
9. David Jeffries. Governments and Tourism. Butterworth-Heinemann, 2001. – 320. p. 
INTERNETA RESURSI: 

1. English for Specific Purposes World 
http://www.esp-world.info/  

2. Learning English for Specific Purposes 
http://www.learn4good.com/languages/spec_english.htm 

 



APSTIPRINĀTS 
Valodu katedras 06.05.2010. sēdē 

Protokols Nr. 5    
Katedras vadītāja I. Lūka_________ 

 
SIA “BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA” 

 
STUDIJU   KURSA   PROGRAMMA 

Profesionālā bakalaura studiju programmā 
“Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” 

 
Studiju kursa nosaukums Profesionālā terminoloģija (angļu val.) 4 
Kursa kods 

Apstiprinājuma datums 
Zinātnes nozare 

VAL1049P 
06.05.2010. 

Lietišķā valodniecība 
Kredītpunkti 2 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju stundu skaits  nav 
Semināru, praktisko vai laboratorijas darbu 

stundu skaits 

D/24 V/12 S/12 

Patstāvīgo studiju stundu skaits D/56 V/68 S/68 
Līmenis 2. līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma 
Priekšzināšanas apgūts studiju kurss “Profesionālā terminoloģija (angļu 

valoda) 1, 2, 3” 
 
STUDIJU  KURSA  AUTORS: 

Vārds Uzvārds Grāds, amats 

Ineta Lūka Dr. paed., asoc.prof. 
 
STUDIJU  KURSA  MĒRĶIS: 
Profesionālās angļu valodas kompetences veidošanās, kas ļautu studentiem, ievērojot dažādu kultūru 
tradīcijas un īpatnības, radoši lietot angļu valodu gan receptīvā, gan produktīvā līmenī komunikācijā un 
tūrisma profesionālajā darbībā. 
 

STUDIJU  KURSA  UZDEVUMI (Sagaidāmie REZULTĀTI): 

Sasniegts ES valodu apguves dokumentos (“Eiropas kopējās pamatnostādnes valodu apguvē”) 
izstrādātais C1 angļu valodas kompetences līmenis, kas papildināts ar atbilstošām angļu valodas 
profesionālās leksikas un tūrisma profesionālās jomas zināšanām un prasmi tās radoši lietot 
profesionālajā darbībā.  
Zināšanas  
Students apguvis programmā iekļauto profesionālo leksiku, apgūstot tūrisma jomas specifiskās zināšanas 
angļu valodā par biznesa un konferenču tūrismu un ekoloģiskajiem un ekonomiskajiem aspektiem tūrismā. 
Studentam dota iespēja apgūt dažādu sabiedrību atšķirīgo domāšanas un uzvedības veidu, praksē radoši 
izmantot apgūtās zināšanas profesionāliem mērķiem.  
Prasmes 

• Ir attīstītas visas valodas prasmes (runātprasme, lasītprasme, klausīšanās prasme, rakstītprasme) 
atbilstoši C1 angļu valodas kompetences līmenim.  

• Saprot garu, sarežģītu sarunu par vispārīgām un profesionālām tēmām. Spēj profesionāli sazināties 
angļu valodā par profesionālām tēmām, izveidojot skaidru, pareizi strukturētu runu un izmantojot 
situācijai atbilstošu leksiku un gramatiku. Spēj uzstāties angliski saistībā ar apgūtajām tēmām, pamatot 
savu viedokli, uzturēt sarunu, jautājot un atbildot uz specifiskiem, ar tūrisma industriju saistītiem 
jautājumiem.  

• Detalizēti saprot garus, sarežģītus, ar profesionālo jomu saistītus tekstus. Atšķir dažādus valodas 
stilus, izprot profesionālā teksta nianses, tieši un netieši izteiktus viedokļus, izskaidro tos. Caurskatot 
garus un sarežģītus profesionālos tekstus, ātri atrod nepieciešamo informāciju.  

• Spēj uzrakstīt skaidrus, pareizi strukturētus, ar profesionālo darbību saistītus lietišķos dokumentus. 
Spēj rakstveidā sniegt atbildes uz klientu jautājumiem, izmantojot atbilstošu profesionālo leksiku, bez 
liekvārdības, precīzi atbildot uz jautājumiem. Ievēro korektu ortogrāfiju.  

• Attīstītas sadarbības prasmes. Strādā pāros, uzklausa sarunas partneri, uzmundrina to un uztur 
sarunu, iesaista grupu darbā pārējos studentus. Spēj paust un pamatot savus uzskatus, uzklausot citus 



studentus. Attīstītas problēmu risināšanas prasmes. Veicot radošus uzdevumus valodas studijās, lieto 
oriģinālus, netradicionālus risinājumus. Attīstīta kritiskā domāšana. Iespēja praksē radoši izmantot 
starpkultūru saskarsmes un sadarbības prasmes.  

Attieksme 
Nostiprinājusies motivācija apgūt angļu valodu profesionālai darbībai. Nostiprinājusies pozitīva attieksme 
pret valodu kā kultūras vērtību ar kuras palīdzību iegūt informāciju, zināšanas un veidot saskarsmi. Grupu 
darbā izveidojusies un nostiprinājusies pozitīva attieksme pret sevi un grupas biedriem. Izveidojusies 
pozitīva attieksme pret citu tautu un indivīdu kultūras vērtībām, dzīves stilu, atšķirīgu domāšanu, spēj 
novērtēt tās un salīdzināt ar savas tautas kultūras vērtībām. Labprāt pieņem izaicinājumus radoši izmantot 
jaunas iespējas, ir atvērts pārmaiņām, spēj patstāvīgi strādāt atšķirīgā kultūrvidē. 
 

PRASĪBAS  KREDĪTPUNKTU  IEGŪŠANAI: 
Kursā veicamie darbi un to īpatsvars kopējā novērtējumā: 
• Divi kontroldarbi      – 15% 
• Patstāvīgās studijas un darbs nodarbībās   – 30% 
• Eksāmens    – 40% 
 
STUDIJU METODES: 
Komunikatīvā pieeja, uz uzdevumu balstītā pieeja, leksikā pieeja, radošā pieeja, problēmcentrētās diskusijas, 
gadījumu izpēte, lomu spēles un problēmsituāciju risinājumi profesionālā vidē, individuālais darbs, grupu 
darbs, pāru darbs, projektu metode, prezentācijas, patstāvīgās studijas, u.c. 
 

KURSA METODISKAIS NODROŠINĀJUMS: 

• Mācību grāmatas, darba burtnīcas un audio ieraksti, 
• Docētāja izstrādātie mācību līdzekļi un izdales materiāli, 
• Videoieraksti, kurus papildina docētāja izstrādātie uzdevumi, 
• Metodiskās izstrādnes pārbaudes darbu (kontroldarbu, patstāvīgo studiju darbu, eksāmenu) 

nosacījumiem un jautājumiem, u.c. 
 

KONTROLES FORMAS: 

• Mutisks kontroldarbs par programmas 1. temata apguvi - prezentācija, 
• Rakstisks kontroldarbs par visu studiju kursu,  
• Regulāra studentu patstāvīgi veikto studiju darbu pārbaude kārtējo nodarbību laikā (izpildītie 

uzdevumi saistībā ar lasītajiem tekstiem), 
• Studentu rakstiski veikto patstāvīgo studiju uzdevumu (referāti, lietišķās vēstules) pārbaude, 
• Studentu patstāvīgi veiktā mājas lasīšanas teksta (uzrakstītā kopsavilkuma, izveidotās vārdnīcas un 

teksta stāstījuma) pārbaude, 
• Studentu izstrādātā referāta (prezentācija par valsti) pārbaude, 
• Mutisks eksāmens. 
 

MĀCĪBU VALODA: 
Angļu 
 

STUDIJU   KURSA   SATURS: 
1. Biznesa un konferenču tūrisms.  

1.1. Biznesa ceļojumi.  
1.2. Viesnīcu nodrošināšana, biznesa lidojumu organizēšana. 
1.3. Ekskursiju organizēšana. Atpūtas organizēšana kūrortos. 
1.4. Sapulču un konferenču organizēšana.  
1.5. Konferenču telpas un tehniskais nodrošinājums.  
1.6. Dalība dažāda veida sapulcēs un konferencēs. 
1.7. Biznesa konferenču organizēšana. 
1.8. Ziņojumi un referāti. 

2.  Ekoloģiskie un ekonomiskie aspekti tūrismā. 
2.1. Valdības un pašvaldības loma tūrisma attīstībā. 
2.2. Dabas aizsardzība un tūrisma aģentūru darbs. 
2.3. Tūrisma loma valsts nacionālajā kopproduktā. 

 2.4. Tūrisma attīstības iespējas Latvijā. 
2.5. Ilgtspējīga tūrisma attīstība. 

 



LITERATŪRAS SARAKSTS: 

1. Jacob M. English for International Tourism . - [Great Britain] : Longman. - 1997Course Book. – 127. 
2. Jacob M. English for International Tourism . - [Great Britain] : Longman. - 1997Workbook. - 96 p.  
3. Harding K. High Season : English for the Hotel and Tourist Industry . - Oxford : Oxford University 

Press[Student's Book]. - 9th impr. - 2000. - 176 p. - Wordlist: p.172.-176.  
4. Swarbrooke J.  Business Travel and Tourism . - Oxford ... [etc.] : Butterworth-Heinemann, 2001. - 

352 p. 
5. Jones L.  New International Business English : communication skills in English for business 

purposes . - Cambridge : Cambridge University Press, 2000. - CD.  Updated ed. - 2003 Student's 
Book. - 176 p.  

6. Sweeney S.  Communicating in Business : a short course for business english students . - 5th 
printing. - Cambridge : Cambridge University Press, 2003. - (Cambridge Professional English). -
 Student's book. - 155 p.  

7. Jeffries D. Governments and Tourism. Butterworth-Heinemann, 2001. – 320. p. 
8. Boniface B. Worldwide Destinations: The Geography of Travel and Tourism. Butterworth-

Heinemann, 2001. – 416. p.  
INTERNETA RESURSI: 

1. English for Specific Purposes World 
http://www.esp-world.info/  

2. Learning English for Specific Purposes 
http://www.learn4good.com/languages/spec_english.htm 

3. International Journal of Cultural Studies 
http://ics.sagepub.com 

4. Journal of Enterprising Culture 
http://ejournals.worldscientific.com.sg/jec/jec.shtml  

 
 



APSTIPRINĀTS 
Valodu katedras 06.05.2010. sēdē 

Protokols Nr. 5    
Katedras vadītāja I. Lūka_________ 

 
SIA “BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA” 

 
STUDIJU   KURSA   PROGRAMMA 

Profesionālā bakalaura studiju programmā 
“Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” 

 
Studiju kursa nosaukums Profesionālā terminoloģija (vācu val.) 1 
Kursa kods 
Apstiprinājuma datums 

Zinātnes nozare 

VAL1098P 
06.05.2010. 

Lietišķā valodniecība 
Kredītpunkti 2 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju stundu skaits  nav 
Semināru, praktisko vai laboratorijas darbu 
stundu skaits 

D/48 V/24 S/12 

Patstāvīgo studiju stundu skaits D/32 V/56 S/68 
Līmenis 2. līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma 
Priekšzināšanas - 
 
STUDIJU  KURSA  AUTORS: 

Vārds Uzvārds Grāds, amats 

Anita Emse Mag. philol., lektors 
 
STUDIJU  KURSA  MĒRĶIS: 
Apgūt valodas prasmes un iemaņas klausīšanās, lasīšanas, runāšanas un rakstīšanas aspektos atbilstoši 
Eiropas valodu portfeļa A1 līmenim.    
 

STUDIJU  KURSA  UZDEVUMI (Sagaidāmie REZULTĀTI): 

Daļēji sasniegts ES valodu apguves dokumentos (“Eiropas kopējās pamatnostādnes valodu 
apguvē”) izstrādātais A1 vācu valodas kompetences līmenis, kas papildināts ar atbilstošām vācu 
valodas profesionālās leksikas un tūrisma profesionālās jomas zināšanām.   
Zināšanas  
Studentam ir dota iespēja apgūt profesionālo terminoloģiju un vācu valodas gramatikas struktūras par lietišķo 
kontaktu veidošanu, telefona sarunām un lietišķo tikšanos organizēšanu, biznesa pusdienām. 
Prasmes  

• Students saprot pazīstamus vārdus un ļoti vienkāršas frāzes un izteicienus, spēj izlasīt un saprast, 
vienkāršus tekstus saistībā ar izvēlēto profesiju: sludinājumus, paziņojumus, pasākumu programmas, 
plakātus. 

• Students spēj sazināties situācijās, kur notiek vienkārša informācijas apmaiņa jautājumu un atbilžu 
veidā, vienkāršos teikumos pastāstīt par programmā ietvertajām tēmām. 

• Students spēj uzrakstīt pasākuma dalībnieku sarakstus, īsus, vienkāršus paziņojumus, aizpildīt 
veidlapas ar personas datiem.   

Attieksme  
Valodas apguves procesu balstīt uz ieinteresētību, motivāciju, studējošā patstāvīgu darbu un pašnovērtējumu, 
tādējādi veicinot šo attieksmju izveidi un nostiprināšanos. 
 

PRASĪBAS  KREDĪTPUNKTU  IEGŪŠANAI: 
Kursā veicamie darbi un to īpatsvars kopējā novērtējumā: 
• 2 kontroldarbi  - katrs 30%  
• Patstāvīgās studijas - 40% 
• Ieskaite    
 

STUDIJU METODES:  

• Praktiskās nodarbības auditorijā, kuras ietver klausīšanos un saprašanu, lasīšanu un reproducēšanu, 
monologa un dialoga runu un rakstīšanu. 



• Patstāvīgās studijas. 
 

KURSA METODISKAIS NODROŠINĀJUMS: 

• Vācu valodas mācību grāmatas, 
• Audio - vizuālie mācību līdzekļi, 
• Papildu literatūra internetā un bibliotēkā, 
• Pasniedzēja izstrādāti mācību un kontroles materiāli. 
 

KONTROLES FORMAS: 

• Kombinēts kontroldarbs (mutisks + rakstisks pārbaudījums) par programmas 1.temata apguvi, 
• Rakstisks kontroldarbs par programmas 2. un 3. temata apguvi,   
• Regulāra studentu patstāvīgi veikto studiju darbu pārbaude kārtējo nodarbību laikā (izpildītie 

uzdevumi saistībā ar lasītajiem tekstiem), 
• Studentu rakstiski veikto patstāvīgo studiju uzdevumu (vizītkartes, anketas, ēdienkarte) pārbaude, 
• Studentu patstāvīgi veikto gramatikas uzdevumu pārbaude, 
• Ieskaite. 
 

MĀCĪBU VALODA: 
Vācu  
  
STUDIJU   KURSA   SATURS: 

1. Lietišķo kontaktu veidošana 
1.1. Sasveicināšanās. Oficiālās un neoficiālās iepazīšanās formas. 
1.2. Uzrunas formas privātā un oficiālā saskarsmē. 
1.3. Valstu un tautību nosaukumi. 
1.4. Personīgā vizītkarte. 
1.5. Teikuma uzbūve vācu valodā. Jautājuma teikums. 
1.6. Personas un piederības vietniekvārda lietošana. 
1.7. Artikula aizstājēji. Skaitļa vārdi. 
1.8. Lietvārda vienskaitļa un daudzskaitļa veidošana. 
1.9. Darbības vārda vienkāršā tagadne. 
1.10. Vārdu atvasināšana.  

2. Telefona sarunas un lietišķo tikšanos organizēšana. 
2.1. Vienošanās par tikšanās vietu un laiku. Darba kalendārs. 
2.2. Telefona sarunas ar ārzemēm. Telefona uzziņas. Telefona alfabēts. 
2.3. Telefona sarunu pierakstīšana. Automātiskais atbildētājs. 
2.4. Noliegums. Skaitļa vārds. 
2.5. Pulksteņa laiku, datuma lietošana. Prievārdi, kas apzīmē laiku. 
2.6. Darbības vārdi ar atdalāmiem priedēkļiem. 
2.7. Lietvārda locīšana. 
2.8. Pavēles un pieklājības formas. 

3. Biznesa pusdienas. 
3.1. Ēdienu un dzērienu nosaukumi. 
3.2. Galda piederumu un galda klāšanas kultūra. Ēdienkarte. 
3.3. Viesu apkalpošana. Sūdzības, uzslavas. 
3.4. Sarunas maltītes laikā par ģimeni, vaļasprieku utt.  
3.5. Norēķināšanās par maltīti. 
3.6. Īpašības vārda lietošana. Īpašības vārda salīdzināmās pakāpes. 
3.7. Modālo darbības vārdu lietošana. 
3.8. Lietvārda lietošana datīva un akuzatīva locījumos. 
3.9. Particip I, II lietošana. 

 

LITERATŪRAS: 

1. Hieber W. Lernziel Deutsch, Grundstufe 1. Max Hueber Verlag, Ismaning, 2002. 
2.  Aufderstraße H. , Bock H., Gerdes M., Müller J., Müller H..  Themen neu. Max Hueber Verlag, 

Ismaning, 2007. 
3.  Funk H. , Koenig M.. Eurolingua Deutsch. Zvaigzne ABC, 2000. 
4.  Lepp M. Grammatik ist kinderleicht. Zvaigzne ABC, 2000. 
5.  Conlin C. Unternehmen Deutsch : Lehrwerk fuer Wirtschaftsdeutsch. - NeubearbeitungLehrbuch . - 

Stuttgart : Ernst Klett International, 2000. - 216 S.  



6. Reimann M. Grundstufen-Grammatik fuer Deutsch als Fremdsprache . - Ismaning : Max Hueber 
Verlag, 2000. Erklaerungen und Uebungen. - 3.Aufl. - 2000. - 237,[1] S.  

NEPUBLICĒTIE MATERIĀLI: 

1. Pasniedzēja sastādīti mācību metodiskie materiāli. 
2. Pasniedzēja sastādīti testi un gala pārbaudījuma materiāli. 



APSTIPRINĀTS 
Valodu katedras 06.05.2010. sēdē 

Protokols Nr. 5    
Katedras vadītāja I. Lūka_________ 

 
SIA “BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA” 

 
STUDIJU   KURSA   PROGRAMMA 

Profesionālā bakalaura studiju programmā 
“Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” 

 
Studiju kursa nosaukums Profesionālā terminoloģija (vācu val.) 2 
Kursa kods 
Apstiprinājuma datums 

Zinātnes nozare 

VAL1109P 
06.05.2010. 

Lietišķā valodniecība 
Kredītpunkti 2 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju stundu skaits  nav 
Semināru, praktisko vai laboratorijas darbu 
stundu skaits 

D/48 V/24 S/12 

Patstāvīgo studiju stundu skaits D/32 V/56 S/68 
Līmenis 2. līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma 
Priekšzināšanas Apgūts studiju kurss “Profesionālā terminoloģija  

(vācu val.) 1” 
 
STUDIJU  KURSA  AUTORS: 

Vārds Uzvārds Grāds, amats 

Anita Emse Mag. philol., lektors 
 
STUDIJU  KURSA  MĒRĶIS: 
Apgūt valodas prasmes un iemaņas klausīšanās, lasīšanas, runāšanas un rakstīšanas aspektos atbilstoši 
Eiropas valodu portfeļa A1 līmenim.    
 

STUDIJU  KURSA  UZDEVUMI  (Sagaidāmie REZULTĀTI): 

Sasniegts ES valodu apguves dokumentos (“Eiropas kopējās pamatnostādnes valodu apguvē”) 
izstrādātais A1 vācu valodas kompetences līmenis, kas papildināts ar atbilstošām vācu valodas 
profesionālās leksikas un tūrisma profesionālās jomas zināšanām.   
Zināšanas  
Studentam dota iespēja apgūt profesionālo terminoloģiju un vācu valodas gramatikas struktūras par 
programmā ietvertajām tēmām: karjera tūrisma industrijā un tūrisma industrijas loma iedzīvotāju brīvā laika 
organizēšanā. 
Prasmes  

• Students saprot pazīstamus vārdus un ļoti vienkāršas frāzes un izteicienus, spēj izlasīt un saprast, 
vienkāršus tekstus saistībā ar izvēlēto profesiju: sludinājumus, paziņojumus, pasākumu programmas, 
plakātus. 

• Students spēj sazināties situācijās, kur notiek vienkārša informācijas apmaiņa jautājumu un atbilžu 
veidā, vienkāršos teikumos pastāstīt par programmā ietvertajām tēmām. 

• Students spēj uzrakstīt pasākuma dalībnieku sarakstus, īsus, vienkāršus paziņojumus, aizpildīt 
veidlapas ar personas datiem.   

Attieksme 
Valodas apguves procesu balstīt uz ieinteresētību, motivāciju, studējošā patstāvīgu darbu un pašnovērtējumu, 
tādējādi veicinot šo attieksmju izveidi un nostiprināšanos. 
 
PRASĪBAS  KREDĪTPUNKTU  IEGŪŠANAI: 
Kursā veicamie darbi un to īpatsvars kopējā novērtējumā: 
• 2 kontroldarbi  - katrs 15%  
• Patstāvīgās studijas - 30% 
• Eksāmens   - 40% 
 
 



STUDIJU METODES:  

• Praktiskās nodarbības auditorijā, kuras ietver klausīšanos un saprašanu, lasīšanu un reproducēšanu, 
monologa un dialoga runu un rakstīšanu. 

• Patstāvīgās studijas. 
 

KURSA METODISKAIS NODROŠINĀJUMS: 

• Vācu valodas mācību grāmatas, 
• Audio - vizuālie mācību līdzekļi, 
• Papildu literatūra internetā un bibliotēkā, 
• Pasniedzēja izstrādāti mācību un kontroles materiāli. 
 
KONTROLES FORMAS: 

• Kombinēts kontroldarbs (mutisks + rakstisks pārbaudījums) par programmas 1.temata apguvi, 
• Mutisks kontroldarbs par programmas 2. temata apguvi,   
• Regulāra studentu patstāvīgi veikto studiju darbu pārbaude kārtējo nodarbību laikā (izpildītie 

uzdevumi saistībā ar lasītajiem tekstiem), 
• Studentu rakstiski veikto patstāvīgo studiju uzdevumu (CV, pieteikuma vēstule, veidlapas) pārbaude, 
• Studentu patstāvīgi veikto gramatikas uzdevumu pārbaude, 
• Mutisks eksāmens. 
 

MĀCĪBU VALODA: 
Vācu  
  

STUDIJU   KURSA   SATURS: 

1. Karjera tūrisma industrijā. 
1.1. Profesiju apraksts un darba pienākumi tūrismā. 
1.2. Darba sludinājumi. CV un pieteikuma vēstules. Veidlapu aizpildīšana. 
1.3. Lietišķā spēle: darba intervija tūrisma uzņēmumā. 
1.4. Darbības vārda pamatformas.  
1.5. Laiku lietošana vācu valodā. 
1.6. Perfekta, pagātnes un tagadnes lietošana. 
1.7. Īpašības vārda lietošana. 
1.8. haben un sein lietošana. 

2. Tūrisma industrijas loma iedzīvotāju brīvā laika organizēšanā. 
2.1. Orientēšanās pilsētā. Transports. Orientēšanās lidostā, dzelzceļa stacijā un autoostā. 
2.2. Iepazīšanās ar kādu no Vācijas pilsētām. 
2.3. Tūrisma piedāvājums ceļojumam pa kādu no Latvijas pilsētām. 
2.4. Prievārdi ar datīva, akuzatīva un datīva vai akuzatīva locījumiem. 
2.5. Atgriezeniskā vietniekvārda lietošana. 
2.6. Darbības vārda lietošana ar prievārdiem. 
2.7. Apzīmētāja palīgteikums. 

 

LITERATŪRAS: 

1. Hieber W. Lernziel Deutsch, Grundstufe 1. Max Hueber Verlag, Ismaning, 2002. 
2.  Aufderstraße H. , Bock H., Gerdes M., Müller J., Müller H..  Themen neu. Max Hueber Verlag, 

Ismaning, 2007. 
3.  Funk H. , Koenig M.. Eurolingua Deutsch. Zvaigzne ABC, 2000. 
4.  Lepp M. Grammatik ist kinderleicht. Zvaigzne ABC, 2000. 
5.  Conlin C. Unternehmen Deutsch : Lehrwerk fuer Wirtschaftsdeutsch. - NeubearbeitungLehrbuch . - 

Stuttgart : Ernst Klett International, 2000. - 216 S.  
6. Reimann M. Grundstufen-Grammatik fuer Deutsch als Fremdsprache . - Ismaning : Max Hueber 

Verlag, 2000. Erklaerungen und Uebungen. - 3.Aufl. - 2000. - 237,[1] S.  
NEPUBLICĒTIE MATERIĀLI: 

1. Pasniedzēja sastādīti mācību metodiskie materiāli. 
2. Pasniedzēja sastādīti testi un gala pārbaudījuma materiāli. 



APSTIPRINĀTS 
Valodu katedras 06.05.2010. sēdē 

Protokols Nr. 5    
Katedras vadītāja I. Lūka_________ 

 
SIA “BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA” 

 
STUDIJU   KURSA   PROGRAMMA 

Profesionālā bakalaura studiju programmā 
“Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” 

 
Studiju kursa nosaukums Profesionālā terminoloģija (vācu val.) 3 
Kursa kods 
Apstiprinājuma datums 

Zinātnes nozare 

VAL1100P 
06.05.2010. 

Lietišķā valodniecība 
Kredītpunkti 2 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju stundu skaits  nav 
Semināru, praktisko vai laboratorijas darbu 

stundu skaits 
D/24 V/12 S/12 

Patstāvīgo studiju stundu skaits D/56 V/68 S/68 
Līmenis 2. līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma 
Priekšzināšanas Apgūti studiju kursi “Profesionālā terminoloģija (vācu 

val.)1 un 2” 
 
STUDIJU  KURSA  AUTORS: 

Vārds Uzvārds Grāds, amats 

Anita Emse Mag. philol., lektors 
 
STUDIJU  KURSA  MĒRĶIS: 
Apgūt valodas prasmes un iemaņas klausīšanās, lasīšanas, runāšanas un rakstīšanas aspektos atbilstoši 
Eiropas valodu portfeļa A2 līmenim.    
 

STUDIJU  KURSA  UZDEVUMI  (Sagaidāmie REZULTĀTI): 
Daļēji sasniegts ES valodu apguves dokumentos (“Eiropas kopējās pamatnostādnes valodu apguvē”) 
izstrādātais A2 vācu valodas kompetences līmenis, kas papildināts ar atbilstošām vācu valodas profesionālās 
leksikas un tūrisma profesionālās jomas zināšanām.   
Zināšanas  
Studentam ir sniegta iespēja apgūt profesionālo terminoloģiju un vācu valodas gramatikas struktūras par 
programmā ietvertajām tēmām: viesnīcu kā uzņēmējdarbības formu tūrismā, tūrisma biroja iekārtojumu un 
funkcijām. 
Prasmes  

• Students saprot pazīstamus vārdus un ļoti vienkāršas frāzes un izteicienus, spēj izlasīt un saprast, 
vienkāršus tekstus saistībā ar izvēlēto profesiju: sludinājumus, paziņojumus, pasākumu programmas, 
plakātus. 

• Students spēj sazināties situācijās, kur notiek vienkārša informācijas apmaiņa jautājumu un atbilžu 
veidā, vienkāršos teikumos pastāstīt par programmā ietvertajām tēmām. 

• Students spēj uzrakstīt pasākuma dalībnieku sarakstus, īsus, vienkāršus paziņojumus, aizpildīt 
veidlapas ar personas datiem.   

Attieksme 
Valodas apguves procesu balstīt uz ieinteresētību, motivāciju, studējošā patstāvīgu darbu un pašnovērtējumu, 
tādējādi veicinot šo attieksmju izveidi un nostiprināšanos. 
  

PRASĪBAS  KREDĪTPUNKTU  IEGŪŠANAI: 
Kursā veicamie darbi un to īpatsvars kopējā novērtējumā: 
• 2 kontroldarbi  - katrs 30%  
• Patstāvīgās studijas - 40% 
• Ieskaite    
 

 



STUDIJU METODES:  

• Praktiskās nodarbības auditorijā, kuras ietver klausīšanos un saprašanu, lasīšanu un reproducēšanu, 
monologa un dialoga runu un rakstīšanu. 

• Patstāvīgās studijas. 
 

KURSA METODISKAIS NODROŠINĀJUMS: 

• Vācu valodas mācību grāmatas, 
• Audio - vizuālie mācību līdzekļi, 
• Papildu literatūra internetā un bibliotēkā, 
• Pasniedzēja izstrādāti mācību un kontroles materiāli. 
 
KONTROLES FORMAS: 

• Mutisks kontroldarbs par programmas 1.temata apguvi, 
• Mutisks kontroldarbs par programmas 2. temata apguvi,   
• Regulāra studentu patstāvīgi veikto studiju darbu pārbaude kārtējo nodarbību laikā (izpildītie 

uzdevumi saistībā ar lasītajiem tekstiem), 
• Studentu rakstiski veikto patstāvīgo studiju uzdevumu (vēstules, apraksti) pārbaude, 
• Studentu patstāvīgi veikto gramatikas uzdevumu pārbaude, 
• Ieskaite. 
 

MĀCĪBU VALODA: 
Vācu  
  

STUDIJU   KURSA   SATURS: 

1. Viesnīca – uzņēmējdarbības forma tūrismā 
1.1. Specifiskā leksika viesnīcu uzņēmējdarbībā. 
1.2. Viesnīcas pakalpojumi kā tūrisma produkts. 
1.3. Mutiskā komunikācija viesnīcu biznesā. 
1.4. Viesnīcas prezentācija. 
1.5. Konjunktiv II lietošana. 
1.6. Nenoteiksmes lietošana ar zu.  

2. Tūrisma biroja iekārtojums un funkcijas. 
2.1. Biroja aprīkojums un darbinieki. 
2.2. Ceļojumu biroja funkcijas un pakalpojumu veidi. 
2.3. Tūrisma biroja prezentācija. 
2.4. „man” un „es” lietošana. 
2.5. Ciešamās kārtas lietošana. Ciešamās kārtas lietošana ar modālajiem darbības vārdiem. 
2.6. Darbības vārda rekcijas. 
2.7. Modālo darbības vārdu un haben + zu Infinitiv; sein + zu Infinitiv lietošana. 

 

LITERATŪRA: 

1. Hieber W. Lernziel Deutsch, Grundstufe 1. Max Hueber Verlag, Ismaning, 2002. 
2.  Aufderstraße H. , Bock H., Gerdes M., Müller J., Müller H..  Themen neu. Max Hueber Verlag, 

Ismaning, 2007. 
3.  Funk H. , Koenig M.. Eurolingua Deutsch. Zvaigzne ABC, 2000. 
4.  Lepp M. Grammatik ist kinderleicht. Zvaigzne ABC, 2000. 
5.  Conlin C. Unternehmen Deutsch : Lehrwerk fuer Wirtschaftsdeutsch. - NeubearbeitungLehrbuch . - 

Stuttgart : Ernst Klett International, 2000. - 216 S.  
6. Reimann M. Grundstufen-Grammatik fuer Deutsch als Fremdsprache . - Ismaning : Max Hueber 

Verlag, 2000. Erklaerungen und Uebungen. - 3.Aufl. - 2000. - 237,[1] S.  
NEPUBLICĒTIE MATERIĀLI: 

1. Pasniedzēja sastādīti mācību metodiskie materiāli. 
2. Pasniedzēja sastādīti testi un gala pārbaudījuma materiāli. 



APSTIPRINĀTS 
Valodu katedras 06.05.2010. sēdē 

Protokols Nr. 5    
Katedras vadītāja I. Lūka_________ 

 
SIA “BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA” 

 
STUDIJU   KURSA   PROGRAMMA 

Profesionālā bakalaura studiju programmā 
“Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” 

 
Studiju kursa nosaukums Profesionālā terminoloģija (vācu val.) 4 
Kursa kods 
Apstiprinājuma datums 

Zinātnes nozare 

VAL1110P 
06.05.2010. 

Lietišķā valodniecība 
Kredītpunkti 2 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju stundu skaits  nav 
Semināru, praktisko vai laboratorijas darbu 
stundu skaits 

D/24 V/12 S/12 

Patstāvīgo studiju stundu skaits D/56 V/68 S/68 
Līmenis 2. līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma 
Priekšzināšanas Apgūti studiju kursi “Profesionālā terminoloģija (vācu 

val.)1, 2 un 3” 
 
STUDIJU  KURSA  AUTORS: 

Vārds Uzvārds Grāds, amats 

Anita Emse Mag. philol., lektors 
 
STUDIJU  KURSA  MĒRĶIS: 
Apgūt valodas prasmes un iemaņas klausīšanās, lasīšanas, runāšanas un rakstīšanas aspektos atbilstoši 
Eiropas valodu portfeļa A2 līmenim.    
 

STUDIJU  KURSA  UZDEVUMI  (Sagaidāmie REZULTĀTI): 
Sasniegts ES valodu apguves dokumentos (“Eiropas kopējās pamatnostādnes valodu apguvē”) izstrādātais 
A2 vācu valodas kompetences līmenis, kas papildināts ar atbilstošām vācu valodas profesionālās leksikas un 
tūrisma profesionālās jomas zināšanām.   
Zināšanas  
Studentam ir sniegta iespēja apgūt profesionālo terminoloģiju un vācu valodas gramatikas struktūras par 
programmā ietvertajām tēmām: ekskursiju vadītāja darba specifika, naudas un bankas tūrismā. 
Prasmes  
• Students saprot pazīstamus vārdus un ļoti vienkāršas frāzes un izteicienus, spēj izlasīt un saprast, 

vienkāršus tekstus saistībā ar izvēlēto profesiju: sludinājumus, paziņojumus, pasākumu programmas, 
plakātus. 

• Students spēj sazināties situācijās, kur notiek vienkārša informācijas apmaiņa jautājumu un atbilžu 
veidā, vienkāršos teikumos pastāstīt par programmā ietvertajām tēmām. 

• Students spēj uzrakstīt pasākuma dalībnieku sarakstus, īsus, vienkāršus paziņojumus, aizpildīt 
veidlapas ar personas datiem.   

Attieksme  
Valodas apguves procesu balstīt uz ieinteresētību, motivāciju, studējošā patstāvīgu darbu un pašnovērtējumu, 
tādējādi veicinot šo attieksmju izveidi un nostiprināšanos. 
 
PRASĪBAS  KREDĪTPUNKTU  IEGŪŠANAI: 
Kursā veicamie darbi un to īpatsvars kopējā novērtējumā: 
• 2 kontroldarbi  - katrs 15%  
• Patstāvīgās studijas - 30% 
• Eksāmens   - 40% 
 
 

 



STUDIJU METODES:  

• Praktiskās nodarbības auditorijā, kuras ietver klausīšanos un saprašanu, lasīšanu un reproducēšanu, 
monologa un dialoga runu un rakstīšanu. 

• Patstāvīgās studijas. 
 

KURSA METODISKAIS NODROŠINĀJUMS: 

• Vācu valodas mācību grāmatas, 
• Audio - vizuālie mācību līdzekļi, 
• Papildu literatūra internetā un bibliotēkā, 
• Pasniedzēja izstrādāti mācību un kontroles materiāli. 
 
KONTROLES FORMAS: 

• Mutisks kontroldarbs par programmas 1.temata apguvi, 
• Rakstisks kontroldarbs par programmas 2. temata apguvi,   
• Regulāra studentu patstāvīgi veikto studiju darbu pārbaude kārtējo nodarbību laikā (izpildītie 

uzdevumi saistībā ar lasītajiem tekstiem), 
• Studentu rakstiski veikto patstāvīgo studiju uzdevumu (programmas, apraksti) pārbaude, 
• Studentu patstāvīgi veikto gramatikas uzdevumu pārbaude, 
• Mutisks eksāmens. 
 

MĀCĪBU VALODA: 
Vācu  
  

STUDIJU   KURSA   SATURS: 

3. Ekskursiju vadītāja darba specifika. 
1.1. Ekskursiju vadītāja profesijai nepieciešamās rakstura īpašības, profesionālās spējas un iemaņas.   

1.2. Ekskursiju vadītāja un ceļotāja psiholoģiskā saderība. 
1.3. Darba pašanalīze. 
1.4. Ideāla ekskursiju vadītāja raksturojums. 
1.5. Pronominālie apstākļi. 
1.6. Nominatīva, akuzatīva, datīva papildinātāji. Papildinātāja palīgteikumi. 
1.7. Konjunktiv II  

2. Nauda un bankas tūrismā. 
2.1. Dažādu valstu valūtas. 
2.2. Kontu atvēršana. Kredītu ņemšana.  
2.3. Norēķināšanās veidi. Nodokļi 
2.4. Netiešā runa. 
2.5. Daļskaitļu, salikto skaitļu, kārtas skaitļu, mērvienību lietošana. 
2.6. Nosacījuma apstākļa palīgteikums. 
2.7. Um + zu Infinitiv Nolūka apstākļa palīgteikums 
 

LITERATŪRA: 

1. Hieber W. Lernziel Deutsch, Grundstufe 1. Max Hueber Verlag, Ismaning, 2002. 
2.  Aufderstraße H. , Bock H., Gerdes M., Müller J., Müller H..  Themen neu. Max Hueber Verlag, 

Ismaning, 2007. 
3.  Funk H. , Koenig M.. Eurolingua Deutsch. Zvaigzne ABC, 2000. 
4.  Lepp M. Grammatik ist kinderleicht. Zvaigzne ABC, 2000. 
5.  Conlin C. Unternehmen Deutsch : Lehrwerk fuer Wirtschaftsdeutsch. - NeubearbeitungLehrbuch . - 

Stuttgart : Ernst Klett International, 2000. - 216 S.  
6. Reimann M. Grundstufen-Grammatik fuer Deutsch als Fremdsprache . - Ismaning : Max Hueber 

Verlag, 2000. Erklaerungen und Uebungen. - 3.Aufl. - 2000. - 237,[1] S.  
NEPUBLICĒTIE MATERIĀLI: 

1. Pasniedzēja sastādīti mācību metodiskie materiāli. 
2. Pasniedzēja sastādīti testi un gala pārbaudījuma materiāli. 



APSTIPRINĀTS 
Valodu katedras 06.05.2010. sēdē 

Protokols Nr. 5    
Katedras vadītāja I. Lūka_________ 

 
SIA “BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA” 

 
STUDIJU   KURSA   PROGRAMMA 

Profesionālā bakalaura studiju programmā 
“Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” 

 
Studiju kursa nosaukums Profesionālā terminoloģija (franču val.) 1 
Kursa kods 
Apstiprinājuma datums 

Zinātnes nozare 

VAL1098P 
06.05.2010. 

Lietišķā valodniecība 
Kredītpunkti 2 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju stundu skaits nav 
Semināru, praktisko vai laboratorijas darbu 
stundu skaits 

D/48 V/24 S/12 

Patstāvīgo studiju stundu skaits D/32 V/56 S/68 
Līmenis 2. līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma 
Priekšzināšanas - 
 
STUDIJU  KURSA  AUTORS: 

Vārds Uzvārds Grāds, amats 

Marija Antāne Mag. paed., lektore 
 
STUDIJU  KURSA  MĒRĶIS: 
Profesionālās franču valodas kompetences veidošanās, kas veido pamatu turpmākai franču valodas apguvei, 
kas ļautu studentiem, ievērojot dažādu kultūru tradīcijas un īpatnības, lietot franču valodu gan receptīvā, gan 
produktīvā līmenī komunikācijā un tūrisma profesionālajā darbībā. 
 

STUDIJU  KURSA  UZDEVUMI (Sagaidāmie REZULTĀTI): 
Daļēji sasniegts ES valodu apguves dokumentos (“Eiropas kopējās pamatnostādnes valodu apguvē”) 
izstrādātais A1 franču valodas kompetences līmenis, kas papildināts ar atbilstošām franču valodas 
profesionālās leksikas tūrisma jomā zināšanām, un prasmi tās lietot profesionālajā darbībā.  
Zināšanas 

Sniegta iespēja apgūt programmā iekļauto profesionālo leksiku, iegūt tūrisma uzņēmējdarbības 
jomas specifiskās zināšanas franču valodā par savstarpējās komunikācijas veidošanu, identitātes un 
profesiju aprakstu, viesnīcu biznesu, orientēšanos pilsētā.   

Prasmes 

• Ir attīstītas visas valodas prasmes (runātprasme, lasītprasme, klausīšanās prasme, rakstītprasme) 
atbilstoši A1 franču valodas kompetences līmenim. Saprot pazīstamus vārdus un dažādas vienkāršas 
frāzes, kas saistītas ar profesionālo darbību, par apgūtajām tēmām. Saprot pazīstamus vārdus un 
nosaukumus, kā arī vienkāršus teikumus paziņojumos, plakātos, katalogos, ēdienkartē, vienkāršākā vidē 
prot sazināties, var uzdot jautājumus un atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem par zināmām tēmām, kas 
saistītas ar profesionālo darbību (lietišķo pusdienu laikā, viesnīcā utt.). 

• Spēj vienkāršos teikumos pastāstīt franciski par iepriekš sagatavotu tēmu, kas saistīta ar profesionālo 
darbību. 

• Prot uzrakstīt īsu, vienkāršu tekstu, aizpildot veidlapas ar personas datiem, var izveidot vizītkarti.  
• Attīstās sadarbības prasmes, spēj sadarboties ar grupas biedriem un docētājiem. Teorētiskā līmenī 

apgūtās saskarsmes prasmes spēj daļēji izmantot līdzīgās situācijās.  
Attieksme 
Izveidojusies motivācija apgūt franču valodu profesionālai darbībai. Nostiprinājusies pozitīva attieksme pret 
valodu kā kultūras vērtību. Grupu darbā ir izveidojusies pozitīva attieksme pret saviem grupas biedriem. 
 
PRASĪBAS  KREDĪTPUNKTU  IEGŪŠANAI: 
Kursā veicamie darbi un to īpatsvars kopējā novērtējumā: 
• 2 kontroldarbi  - katrs 30%  



• Patstāvīgās studijas - 40% 
• Ieskaite    
 

STUDIJU METODES: 
Komunikatīvā metode, leksikā pieeja, radošā pieeja, lomu spēles profesionālā vidē, individuālais darbs, 
grupu darbs, darbs pāros, patstāvīgās studijas, u.c. 
 

KURSA METODISKAIS NODROŠINĀJUMS: 

• Mācību grāmatas, darba burtnīcas un audio ieraksti. 
• Docētāja izstrādātie mācību līdzekļi un izdales materiāli. 
• DVD, videoieraksti, kurus papildina docētāja izstrādātie uzdevumi. 
• Metodiskās izstrādnes pārbaudes darbu (kontroldarbu, patstāvīgo studiju darbu, ieskaites) 

nosacījumiem un jautājumiem, u.c. 
 

KONTROLES FORMAS: 

• Mutisks kontroldarbs par programmas 1.temata apguvi, 
• Rakstisks kontroldarbs par programmas 2. un 3. temata apguvi,   
• Regulāra studentu patstāvīgi veikto studiju darbu pārbaude kārtējo nodarbību laikā (izpildītie 

uzdevumi saistībā ar lasītajiem tekstiem), 
• Studentu rakstiski veikto patstāvīgo studiju uzdevumu (vizītkartes, anketas, sludinājumi) pārbaude, 
• Studentu patstāvīgi veikto gramatikas uzdevumu pārbaude, 
• Ieskaite. 
 

MĀCĪBU VALODA: 
Franču 
 

STUDIJU   KURSA   SATURS: 

1. Sasveicināšanās. Oficiālās un neoficiālās iepazīšanās formas. 
1.1. Identitātes apraksts. Personīgā vizītkarte (adrese, vārds, uzvārds, telefona numurs utt. ). 
1.2. Uzrunas formas privātā un oficiālā saskarsmē. 
1.3. Profesijas. Savstarpēja komunikācija. 
1.4. Personu vietniekvārdi, neuzsvērtas un uzsvērtas formas. 
1.5. Cipari līdz 500. 
1.6. Darbības vārdi <etre>, <avoir>, <travailler>, <habiter>. 

2. Viesnīcu rezervēšana. Dzīvoklis. 
2.1. Istabu veidi, to interjers un aprīkojums. 
2.2. Pieklājības forma servisa nodrošināšana.  
2.3. Viesnīcu rezervēšana, viesu reģistrēšana, apkalpošana, norēķini, viesu izrakstīšana. 
2.4. Sludinājumi par dzīvokļa īrēšanu, izīrēšanu vai meklēšanu. 
2.5. Pārrunas ar nekustamo īpašumu aģentūru. 
2.6. Noteiktais artikuls. Fonētiskie savienojumi. Noliegums. Kārtas skaitļa vārdi. 
2.7. Pouvoir et vouloir . Kārtas skaitļa vārdi. 

3. Orientēšanās pilsētā.  
3.1. Viesnīcas atrašanās vieta un plānojums. 
3.2. Transports. Orientēšanās lidostā, dzelzceļa stacijā un autoostā. 
3.3. Orientēšanās ārpus pilsētas. Kā pajautāt un izstāstīt ceļu. 
3.4. Ceļojuma maršruta veidošana. Ceļa zīmes un noteikumi. 
3.5. Sieviešu dzimtes īpašības vārdi. Īpašības vārdu vieta un saskaņošana.  

 

LITERATŪRAS:  
1. Monnerie-Goarin A. Champion 1 : methode de francais . - Paris : CLE International.  Livre de 

l'eleve. - 151,[1] p. : ill. + Corriges des exercices. Transcription des enregistrements (47 p.).  
2. Monnerie-Goarin A., Kempf M.. C., Sirejols E.  Champion 1 : methode de francais .- [S.l.] : CLE 

International.  Cahier d'exercices. - 95, [1] p. : ill. + Corriges des exercices (11, [1] p.). 
3. Vicher A. Grammaire progressive du francais pour les adolescents : niveau debutant .- Paris : CLE 

International, 2001. - 127,[1] p. : ill. + Corriges.  
4. Girardet J.  Campus 1 : methode de francais . - Paris : CLE International. -  [Livre de l'eleve]. - 

191,[1] p. : ill.  
5. Girardet J.  Campus 1 : methode de francais . - Paris : CLE International. -  [Livre de l'eleve]. - 

191,[1] p. : ill. 



6. Assini R., Monnerie-Goirin A., Sirejols E. Champion Plus. Cahier de soutien et de revision. CLE 
International.. 1999., 143 p. 

7. Menand R. Guy Capelle ;  Taxi 1 : méthode de français / Paris : Hachette français langue étrangère, 
2003. - 127 p. 

8. Monnerie-Goarin A. Bienvenue en France 1 : méthode de français / Paris : Hatier-Didier, 1994. - 159 
p. 

9. Renner H., Renner U., Tempesta G. Le Francais de l'hotellerie et de la restauration . - [S.l.] : CLE 
international, 1992.  126,[2] p. : ill.  



APSTIPRINĀTS 
Valodu katedras 06.05.2010. sēdē 

Protokols Nr. 5    
Katedras vadītāja I. Lūka_________ 

 
SIA “BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA” 

 
STUDIJU   KURSA   PROGRAMMA 

Profesionālā bakalaura studiju programmā 
“Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” 

 
Studiju kursa nosaukums Profesionālā terminoloģija (franču val.) 2 
Kursa kods 
Apstiprinājuma datums 

Zinātnes nozare 

VAL1109P 
06.05.2010. 

Lietišķā valodniecība 
Kredītpunkti 2 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju stundu skaits nav 
Semināru, praktisko vai laboratorijas darbu 
stundu skaits 

D/48 V/24 S/12 

Patstāvīgo studiju stundu skaits D/32 V/56 S/68 
Līmenis 2. līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma 
Priekšzināšanas Apgūts studiju kurss “Profesionālā terminoloģija 

(franču val.) 1” 
 
STUDIJU  KURSA  AUTORS: 

Vārds Uzvārds Grāds, amats 

Marija Antāne Mag. paed., lektore 
 
STUDIJU  KURSA  MĒRĶIS: 
Profesionālās franču valodas kompetences veidošanās, kas veido pamatu turpmākai franču valodas apguvei, 
kas ļautu studentiem, ievērojot dažādu kultūru tradīcijas un īpatnības, lietot franču valodu gan receptīvā, gan 
produktīvā līmenī komunikācijā un tūrisma profesionālajā darbībā. 
 

STUDIJU  KURSA  UZDEVUMI (Sagaidāmie REZULTĀTI): 
Sasniegts ES valodu apguves dokumentos (“Eiropas kopējās pamatnostādnes valodu apguvē”) izstrādātais 
A1 franču valodas kompetences līmenis, kas papildināts ar atbilstošām franču valodas profesionālās leksikas 
tūrisma jomā zināšanām, un prasmi tās lietot profesionālajā darbībā.  
Zināšanas 

Sniegta iespēja apgūt programmā iekļauto profesionālo leksiku, iegūt tūrisma uzņēmējdarbības 
jomas specifiskās zināšanas franču valodā par privāto un lietišķo tikšanos organizēšanu, ceļojuma 
biroja darbību, franču virtuvi un restorāniem.  

Prasmes 

• Ir attīstītas visas valodas prasmes (runātprasme, lasītprasme, klausīšanās prasme, rakstītprasme) 
atbilstoši A1 franču valodas kompetences līmenim. Saprot pazīstamus vārdus un dažādas vienkāršas 
frāzes, kas saistītas ar profesionālo darbību, par apgūtajām tēmām. Saprot pazīstamus vārdus un 
nosaukumus, kā arī vienkāršus teikumus paziņojumos, plakātos, katalogos, ēdienkartē, vienkāršākā vidē 
prot sazināties, var uzdot jautājumus un atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem par zināmām tēmām, kas 
saistītas ar profesionālo darbību (lietišķo pusdienu laikā, viesnīcā utt.). 

• Spēj vienkāršos teikumos pastāstīt franciski par iepriekš sagatavotu tēmu, kas saistīta ar profesionālo 
darbību. 

• Prot uzrakstīt īsu, vienkāršu tekstu, aizpildot veidlapas ar personas datiem, var izveidot vizītkarti, 
sastādīt ēdienkarti. 

• Attīstās sadarbības prasmes, spēj sadarboties ar grupas biedriem un docētājiem. Teorētiskā līmenī 
apgūtās saskarsmes prasmes spēj daļēji izmantot līdzīgās situācijās.  

Attieksme 
Izveidojusies motivācija apgūt franču valodu profesionālai darbībai. Nostiprinājusies pozitīva attieksme pret 
valodu kā kultūras vērtību. Grupu darbā ir izveidojusies pozitīva attieksme pret saviem grupas biedriem. 
 

 



PRASĪBAS  KREDĪTPUNKTU  IEGŪŠANAI: 
Kursā veicamie darbi un to īpatsvars kopējā novērtējumā: 
• 2 kontroldarbi  - katrs 15%  
• Patstāvīgās studijas - 30% 
• Eksāmens   - 40% 
 

STUDIJU METODES: 
Komunikatīvā metode, leksikā pieeja, radošā pieeja, lomu spēles profesionālā vidē, individuālais darbs, 
grupu darbs, darbs pāros, patstāvīgās studijas, u.c. 
 

KURSA METODISKAIS NODROŠINĀJUMS: 

• Mācību grāmatas, darba burtnīcas un audio ieraksti. 
• Docētāja izstrādātie mācību līdzekļi un izdales materiāli. 
• DVD, videoieraksti, kurus papildina docētāja izstrādātie uzdevumi. 
• Metodiskās izstrādnes pārbaudes darbu (kontroldarbu, patstāvīgo studiju darbu, eksāmena) 

nosacījumiem un jautājumiem, u.c. 
 

KONTROLES FORMAS: 

• Rakstisks kontroldarbs par programmas 1.temata apguvi, 
• Mutisks kontroldarbs par programmas 2. temata apguvi,   
• Regulāra studentu patstāvīgi veikto studiju darbu pārbaude kārtējo nodarbību laikā (izpildītie 

uzdevumi saistībā ar lasītajiem tekstiem), 
• Studentu rakstiski veikto patstāvīgo studiju uzdevumu (vēstules, anketas, ēdienkartes) pārbaude, 
• Studentu patstāvīgi veikto gramatikas uzdevumu pārbaude, 
• Mutisks eksāmens. 
 

MĀCĪBU VALODA: 
Franču 
 

STUDIJU   KURSA   SATURS: 
1. Privāto un lietišķo tikšanos organizēšana. 

1.1. Vienošanās par tikšanās vietu un laiku.  
1.2. Informēšana par nākotnes plāniem, to izskaidrošana. Darba kalendārs. 
1.3. Ielūguma vēstules. Apsveikumi, atbildes uz ielūgumiem.  
1.4. Pulksteņa laiku un datuma lietošana.  
1.5. Lietišķā etiķete. 
1.6. Atvainošanās vēstules. 
1.7. Piederības vietniekvārdi. 

2. Ceļojuma biroja darbība. 
2.1. Biļešu rezervēšana un klientu apkalpošana.  
2.2. Valstu un tautību nosaukumi. Dažādi ceļotāju veidi, to vajadzību apmierināšana. 
2.3. Ceļojuma prospekti. Ceļojumu reklāmas veidošana. 
2.4. Ceļojumu pasūtīšana un to apmaksas veidi. Ceļojumu aģenti. 
2.5. Transportu atlaižu sistēma Francijā. 
2.6. Complément d’objet direct (COD). 
2.7. Prievārdi saistīti ar valstu nosaukumiem. 

3. Franču virtuve. Pasūtījumi. 
3.1.  Produktu, ēdienu un dzērienu veidi. 
3.2.  Ēdienkarte. Dažādu franču reģionālo ēdienu receptes. 
3.3.  Ēdienu tradīcijas Francijā: kā, kur un kad ēd francūži. 
3.4.  Restorānu veidi. Pasūtījumi restorānā. Viesu apkalpošana, norēķini.  
3.5.  Pieklājības forma < Je voudrais >. 
3.6.  Maksāšanas iespējas - ar kredītkarti, ar čeku, skaidrā naudā.  
3.7.  Reklāma un prospekti. Pasūtījuma formula. 
3.8.  Nenoteiktais artikuls. Pirmās grupas darbības vārdi. 
3.9. < Payer >, < Envoyer >. Lietvārda vienskaitļa un daudzskaitļa veidošana. Cipari līdz 1000. 

 

LITERATŪRA:  
1. Monnerie-Goarin A. Champion 1 : methode de francais . - Paris : CLE International.  Livre de l'eleve. - 

151,[1] p. : ill. + Corriges des exercices. Transcription des enregistrements (47 p.).  



2. Monnerie-Goarin A., Kempf M.. C., Sirejols E.  Champion 1 : methode de francais .- [S.l.] : CLE 
International.  Cahier d'exercices. - 95, [1] p. : ill. + Corriges des exercices (11, [1] p.). 

3. Vicher A. Grammaire progressive du francais pour les adolescents : niveau debutant .- Paris : CLE 
International, 2001. - 127,[1] p. : ill. + Corriges.  

4. Girardet J.  Campus 1 : methode de francais . - Paris : CLE International. -  [Livre de l'eleve]. - 191,[1] 
p. : ill.  

5. Assini R., Monnerie-Goirin A., Sirejols E. Champion Plus. Cahier de soutien et de revision. CLE 
International.. 1999., 143 p. 

6. Menand R. Guy Capelle ;  Taxi 1 : méthode de français / Paris : Hachette français langue étrangère, 
2003. - 127 p. 

7. Monnerie-Goarin A. Bienvenue en France 1 : méthode de français / Paris : Hatier-Didier, 1994. - 159 
p. 

8. Renner H., Renner U., Tempesta G. Le Francais de l'hotellerie et de la restauration . - [S.l.] : CLE 
international, 1992.  126,[2] p. : ill.  



APSTIPRINĀTS 
Valodu katedras 06.05.2010. sēdē 

Protokols Nr. 5    
Katedras vadītāja I. Lūka_________ 

 
SIA “BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA” 

 
STUDIJU   KURSA   PROGRAMMA 

Profesionālā bakalaura studiju programmā 
“Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” 

 
Studiju kursa nosaukums Profesionālā terminoloģija (franču val.) 3 
Kursa kods 
Apstiprinājuma datums 

Zinātnes nozare 

VAL1100P 
06.05.2010. 

Lietišķā valodniecība 
Kredītpunkti 2 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju stundu skaits  Nav 
Semināru, praktisko vai laboratorijas darbu 
stundu skaits 

D/24 V/12 S/12 

Patstāvīgo studiju stundu skaits D/56 V/68 S/68 
Līmenis 2. līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma 
Priekšzināšanas Apgūti studiju kursi “Profesionālā terminoloģija (franču 

val.)1 un 2” 
 
STUDIJU  KURSA  AUTORS: 

Vārds Uzvārds Grāds, amats 

Ineta Lūka Dr.paed., asoc.prof. 
Hassan Khait Asistents 
 
STUDIJU  KURSA  MĒRĶIS: 
Profesionālās franču valodas kompetences veidošanās, kas veido pamatu turpmākai franču valodas apguvei, 
kas ļautu studentiem, ievērojot dažādu kultūru tradīcijas un īpatnības, lietot franču valodu gan receptīvā, gan 
produktīvā līmenī komunikācijā un tūrisma profesionālajā darbībā. 
 
STUDIJU  KURSA  UZDEVUMI  (Sagaidāmie REZULTĀTI): 
Daļēji sasniegts ES valodu apguves dokumentos (“Eiropas kopējās pamatnostādnes valodu apguvē”) 
izstrādātais A2 franču valodas kompetences līmenis, kas papildināts ar atbilstošām franču valodas 
profesionālās leksikas un tūrisma profesionālās jomas zināšanām.   
Zināšanas  
Studentam ir sniegta iespēja apgūt profesionālo terminoloģiju un franču valodas gramatikas struktūras par 
programmā ietvertajām tēmām: darbs ar klientiem, interesantākie tūrisma objekti Parīzē, tūrisma uzziņu 
literatūra, dažādu brīvdienu veidu raksturojums, tūrisma loma valsts nacionālajā kopproduktā.  
Prasmes  
• Ir attīstītas visas valodas prasmes (runātprasme, lasītprasme, klausīšanās prasme, rakstītprasme) 

atbilstoši A2 franču valodas kompetences līmenim. Saprot pamata leksiku, kas saistītas ar profesionālo 
darbību, par apgūtajām tēmām. Spēj izmantot izveidojušās valodas prasmes komunikācijā, uzdodot 
jautājumus un atbildot uz tiem par iepriekš apgūtiem tematiem. 

• Spēj vienkāršos teikumos pastāstīt franciski par iepriekš apgūtu tēmu, kas saistīta ar profesionālo 
darbību. 
• Students spēj mutiski un rakstiski atbildēt uz klientu sūdzībām, izmantojot iepriekš apgūtus lietišķās 

sarakstes dokumentu paraugus.  
• Attīstās sadarbības prasmes, spēj sadarboties ar grupas biedriem un docētājiem. Teorētiskā līmenī 

apgūtās saskarsmes prasmes spēj daļēji izmantot līdzīgās situācijās.  
Attieksme 
Izveidojusies motivācija apgūt franču valodu profesionālai darbībai. Nostiprinājusies pozitīva attieksme pret 
valodu kā kultūras vērtību. Grupu darbā ir izveidojusies pozitīva attieksme pret saviem grupas biedriem. 
  

PRASĪBAS  KREDĪTPUNKTU  IEGŪŠANAI: 
Kursā veicamie darbi un to īpatsvars kopējā novērtējumā: 



• 2 kontroldarbi  - katrs 30%  
• Patstāvīgās studijas - 40% 
• Ieskaite    
 

STUDIJU METODES: 
Komunikatīvā metode, leksikā pieeja, radošā pieeja, lomu spēles profesionālā vidē, individuālais darbs, 
grupu darbs, darbs pāros, patstāvīgās studijas, u.c. 
 
KURSA METODISKAIS NODROŠINĀJUMS: 

• Franču valodas mācību grāmatas, 
• Audio - vizuālie mācību līdzekļi, 
• Papildu literatūra internetā un bibliotēkā, 
• Pasniedzēja izstrādāti mācību un kontroles materiāli. 
 

KONTROLES FORMAS: 

• Mutisks kontroldarbs par programmas 1.temata apguvi, 
• Rakstisks kontroldarbs par programmas 2. temata apguvi,   
• Regulāra studentu patstāvīgi veikto studiju darbu pārbaude kārtējo nodarbību laikā (izpildītie 

uzdevumi saistībā ar lasītajiem tekstiem), 
• Studentu rakstiski veikto patstāvīgo studiju uzdevumu (vēstules, apraksti) pārbaude, 
• Studentu patstāvīgi veikto gramatikas uzdevumu pārbaude, 
• Ieskaite.  
 

MĀCĪBU VALODA: 
Franču 
  

STUDIJU   KURSA   SATURS: 
1.  Darbs ar klientiem. 

1.1. Kā reaģēt uz klientu sūdzībām.  
1.2. Kā rakstīt rekomendācijas un atvainošanās un paskaidrojuma vēstules. 
1.3. Kā kontaktēties, sniegt un saņemt informāciju pa tālruni. 
1.4. Kā pieklājīgi izteikt neapmierinātību par pakalpojumu. 
1.5. Mantas zādzības vai zaudējuma gadījumi. Negadījumi ceļojot, to atrisināšana. 
1.6. Hronoloģijas shēma. 
1.7. Uzvedības noteikumi. 
1.8. <Sortir> un <perdre>. 
1.9. Passé composé avec “avoir”. 

2.  Tūrisma industrija. 
 2.1. Visinteresantākie tūrisma objekti Francijā. Parīzes muzeji. Tūrisma uzziņu literatūra. 
 2.2. Dažādu brīvdienu veidu raksturojums.  

2.3. Ar atvaļinājumu norisi un organizēšanu saistīto problēmu risināšana. 

2.4. Tūrisma loma valsts nacionālajā kopproduktā. 
2.5. Tūrisma industrijas profesiju apraksts un darbinieku veicamie pienākumi. 
2.6. Passé composé avec “entre”. 
2.7. Le pronom “Y”. 

 

LITERATŪRA: 

1. Assini R., Monnerie-Goarin A., Sirejols E. Champion Plus. Cahier de soutien et de revision. CLE 
International, 1999., 143 p. 

2. Monnerie-Goarin A., Sirejols E Champion 1 : methode de francais . - Paris : CLE International.  
Livre de l'eleve. - 151,[1] p. : ill. + Corriges des exercices. Transcription des enregistrements (47 p.).  

3. Monnerie-Goarin A., Sirejols E., Kempf M.C.  Champion 1 : methode de francais . - [S.l.] : CLE 
International.  Cahier d'exercices. - 95, [1] p. : ill. + Corriges des exercices (11, [1] p.).  

4. Monnerie-Goarin A., Sirejols E. Champion 2 : methode de francais . - [S.l.] : CLE International.  
Livre de l'eleve. - 151,[1] p. : ill.  

5. Renner H. Le Francais de l'hotellerie et de la restauration . - [S.l.] : CLE international, 1992.  126,[2] 
p. : ill.  

6. Renner H. Le Francais du tourisme ; collection dirigee par Michel Danilo. - [S.l.] : CLE 
international, 1993.  127,[1] p. : ill.  

7. Vicher A. Grammaire progressive du francais pour les adolescents : niveau intermediaire . - [Paris] : 



CLE International, 2002. 127,[1] p. : ill. + Corriges.  
8. Girardet J. Campus 2 : methode de francais . - Paris : CLE International, 2002.  - 191,[1] p. : ill.  
9. Girardet J. Campus 2 : methode de francais . - Paris : CLE International.  Cahier d'exercices. - 126 

p. : ill. + Corriges (16 p.).  
10. Berchiche Y., Dubois M., Mimran R.  Cours de la Sorbonne. CLE International. 2000.  



APSTIPRINĀTS 
Valodu katedras 06.05.2010. sēdē 

Protokols Nr. 5    
Katedras vadītāja I. Lūka_________ 

 
SIA “BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA” 

 
STUDIJU   KURSA   PROGRAMMA 

Profesionālā bakalaura studiju programmā 
“Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” 

 
Studiju kursa nosaukums Profesionālā terminoloģija (franču val.) 4 
Kursa kods 
Apstiprinājuma datums 

Zinātnes nozare 

VAL1110P 
06.05.2010. 

Lietišķā valodniecība 
Kredītpunkti 2 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju stundu skaits  Nav 
Semināru, praktisko vai laboratorijas darbu 
stundu skaits 

D/24 V/12 S/12 

Patstāvīgo studiju stundu skaits D/56 V/68 S/68 
Līmenis 2. līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma 
Priekšzināšanas Apgūti studiju kursi “Profesionālā terminoloģija (franču 

val.)1, 2 un 3” 
 
STUDIJU  KURSA  AUTORS: 

Vārds Uzvārds Grāds, amats 

Ineta Lūka Dr.paed., asoc.prof. 
Hassan Khait Asistents 
 
STUDIJU  KURSA  MĒRĶIS: 
Profesionālās franču valodas kompetences veidošanās, kas veido pamatu turpmākai franču valodas apguvei, 
kas ļautu studentiem, ievērojot dažādu kultūru tradīcijas un īpatnības, lietot franču valodu gan receptīvā, gan 
produktīvā līmenī komunikācijā un tūrisma profesionālajā darbībā. 
 
STUDIJU  KURSA  UZDEVUMI  (Sagaidāmie REZULTĀTI): 
Sasniegts ES valodu apguves dokumentos (“Eiropas kopējās pamatnostādnes valodu apguvē”) izstrādātais 
A2 franču valodas kompetences līmenis, kas papildināts ar atbilstošām franču valodas profesionālās leksikas 
un tūrisma profesionālās jomas zināšanām.   
Zināšanas  
Studentam ir sniegta iespēja apgūt profesionālo terminoloģiju un franču valodas gramatikas struktūras par 
programmā ietvertajām tēmām: telefona sarunas un darba intervija.  
Prasmes  
• Ir attīstītas visas valodas prasmes (runātprasme, lasītprasme, klausīšanās prasme, rakstītprasme) 

atbilstoši A2 franču valodas kompetences līmenim. Saprot pamata leksiku, kas saistītas ar profesionālo 
darbību, par apgūtajām tēmām. Spēj izmantot izveidojušās valodas prasmes komunikācijā, uzdodot 
jautājumus un atbildot uz tiem par iepriekš apgūtiem tematiem. 

• Spēj vienkāršos teikumos pastāstīt franciski par iepriekš apgūtu tēmu, kas saistīta ar profesionālo 
darbību. 
• Students spēj veikt lietišķo korespondenci, uzrakstīt e-pastus, faksus un CV, izveidot amata aprakstu.  
• Attīstās sadarbības prasmes, spēj sadarboties ar grupas biedriem un docētājiem. Teorētiskā līmenī 

apgūtās saskarsmes prasmes spēj daļēji izmantot līdzīgās situācijās.  
Attieksme 
Izveidojusies motivācija apgūt franču valodu profesionālai darbībai. Nostiprinājusies pozitīva attieksme pret 
valodu kā kultūras vērtību. Grupu darbā ir izveidojusies pozitīva attieksme pret saviem grupas biedriem. 
  

PRASĪBAS  KREDĪTPUNKTU  IEGŪŠANAI: 
Kursā veicamie darbi un to īpatsvars kopējā novērtējumā: 
• 2 kontroldarbi  - katrs 15%  
• Patstāvīgās studijas - 30% 



• Eksāmens   - 40% 
 

STUDIJU METODES: 
Komunikatīvā metode, leksikā pieeja, radošā pieeja, lomu spēles profesionālā vidē, individuālais darbs, 
grupu darbs, darbs pāros, patstāvīgās studijas, u.c. 
 

KURSA METODISKAIS NODROŠINĀJUMS: 

• Franču valodas mācību grāmatas, 
• Audio - vizuālie mācību līdzekļi, 
• Papildu literatūra internetā un bibliotēkā, 
• Pasniedzēja izstrādāti mācību un kontroles materiāli. 
 
KONTROLES FORMAS: 

• Rakstisks kontroldarbs par programmas 1.temata apguvi, 
• Mutisks kontroldarbs par programmas 2. temata apguvi,   
• Regulāra studentu patstāvīgi veikto studiju darbu pārbaude kārtējo nodarbību laikā (izpildītie 

uzdevumi saistībā ar lasītajiem tekstiem), 
• Studentu rakstiski veikto patstāvīgo studiju uzdevumu (vēstules, apraksti, CV) pārbaude, 
• Studentu patstāvīgi veikto gramatikas uzdevumu pārbaude, 
• Mutisks eksāmens. 
 

MĀCĪBU VALODA: 
Franču 
  

STUDIJU   KURSA   SATURS: 

1.  Telefona sarunas. 
1.1. Sarunas ar ārzemēm. Telefona uzziņas un alfabēts. 
1.2. Telefona sarunu pierakstīšana un tālāk nodošana. 
1.3. Hronoloģijas shēma.   
1.4. Telefonu komunikācijas etiķete. Vienošanās par tikšanas vietu un laiku. 
1.5. Rezervēšana, apstiprinājums, tikšanās atcelšana.   

       1.6. Laika apstākļi. Laika ziņas. 
       1.7. Nekārtnie darbības vārdi. 
2. Darba intervija.  

2.1. Vēstules, e-pasti, faksi. 
2.2. Kā uzrakstīt savu CV un pieteikuma vēstuli. 
2.3. Profesijas un nodarbošanās. Amata apraksts. 
2.4. Kā sagatavot darba piedāvājuma sludinājumu. 
2.5. Kā salīdzināt iespējamos kandidātus. 
2.6. Darba intervijas no darba devēja un darba ņēmēja viedokļa. 
2.7. Nolieguma formas. 
2.8. Pozitīvā atbilde. 

 

LITERATŪRA: 

1. Assini R., Monnerie-Goarin A., Sirejols E. Champion Plus. Cahier de soutien et de revision. CLE 
International, 1999., 143 p. 

2. Monnerie-Goarin A., Sirejols E Champion 1 : methode de francais . - Paris : CLE International.  
Livre de l'eleve. - 151,[1] p. : ill. + Corriges des exercices. Transcription des enregistrements (47 p.).  

3. Monnerie-Goarin A., Sirejols E., Kempf M.C.  Champion 1 : methode de francais . - [S.l.] : CLE 
International.  Cahier d'exercices. - 95, [1] p. : ill. + Corriges des exercices (11, [1] p.).  

4. Monnerie-Goarin A., Sirejols E. Champion 2 : methode de francais . - [S.l.] : CLE International.  
Livre de l'eleve. - 151,[1] p. : ill.  

5. Renner H. Le Francais de l'hotellerie et de la restauration . - [S.l.] : CLE international, 1992.  126,[2] 
p. : ill.  

6. Renner H. Le Francais du tourisme ; collection dirigee par Michel Danilo. - [S.l.] : CLE 
international, 1993.  127,[1] p. : ill.  

7. Vicher A. Grammaire progressive du francais pour les adolescents : niveau intermediaire . - [Paris] : 
CLE International, 2002. 127,[1] p. : ill. + Corriges.  

8. Girardet J. Campus 2 : methode de francais . - Paris : CLE International, 2002.  - 191,[1] p. : ill.  
9. Girardet J. Campus 2 : methode de francais . - Paris : CLE International.  Cahier d'exercices. - 126 



p. : ill. + Corriges (16 p.).  
10. Berchiche Y., Dubois M., Mimran R.  Cours de la Sorbonne. CLE International. 2000.  
 



APSTIPRINĀTS 
Valodu katedras 06.05.2010. sēdē 

Protokols Nr. 5    
Katedras vadītāja I. Lūka_________ 

 
SIA “BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA” 

 
STUDIJU   KURSA   PROGRAMMA 

Profesionālā bakalaura studiju programmā 
“Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” 

 
Studiju kursa nosaukums Valoda un starpkultūru saskarsme 1 
Kursa kods 
Apstiprinājuma datums 

Zinātnes nozare 

VAL1118P 
06.05.2010 

Lietišķā valodniecība 
Kredītpunkti 3 
Kopējais stundu skaits 120 
Lekciju stundu skaits D/24 V/18 S/8 
Semināru, praktisko vai laboratorijas darbu 
stundu skaits 

D/12 V/6 S/4 

Patstāvīgo studiju stundu skaits D/84 V/96 S/108 
Līmenis 2. līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma 
Priekšzināšanas Angļu valodas priekšzināšanas C1 līmenī, ģeogrāfijas 

zināšanas, pamatzināšanas socioloģijā. 
 
STUDIJU  KURSA  AUTORS: 

Vārds Uzvārds Grāds, amats 

Valērija Maļavska Mag. phil. 
 
STUDIJU  KURSA  MĒRĶIS: 
Profesionālās kompetences veidošanās, kas ļautu studentiem, apzinot un izprotot starptautiskās 
komunikācijas principus un atšķirības dažādās pasaules valstīs un pilnveidojot svešvalodu kompetenci, 
profesionāli un radoši strādāt starptautiskās komunikācijas jomā. 
 

STUDIJU  KURSA  UZDEVUMI: 
Zināšanas Sniegt iespējas apgūt zināšanas par starptautiskās komunikācijas veidiem, mērķiem un 
principiem, par atšķirīgo un kopīgo dažādu tautu kultūras izpratnē un valodā. Izprast kultūras ietekmes lomu 
uz valodu, izprast dažādu valodu lingvistiskās atšķirības un no tām izrietošās problēmas, iepazīstināt ar 
iespējamiem problēmu risināšanas veidiem. Sniegt ieskatu starptautiskajā komunikācijā dažādos pasaules 
reģionos. Dot iespēju pilnveidot nozarē lietoto profesionālās angļu valodas valodas profesionālās leksikas 
krājumu.  
Prasmes  Apgūstot studiju kursu, students pratīs izvēlēties situācijai piemērotāko valodas izteiksmes formu, 
kas atbilst konkrētā reģiona tradīcijām, spēs izprast dažādu tautu atšķirīgo izteiksmes veidu. Būs pilnveidojis 
valodas prasmes (runātprasmi, lasītprasmi, klausīšanās prasmi, rakstītprasmi) un spēs lietot valodu 
profesionālajā vidē. Būs pilnveidojis prasmi brīvi un pārliecinoši uzstāties publikai, sniegt izsmeļošas 
atbildes uz jautājumiem, ieklausīties grupas biedru viedokļos, pamatot savu viedokli, utml.  
Attieksme Veicināt intereses un motivācijas veidošanos par studiju kursu un motivācijas nostiprināšanos 
apgūt svešvalodas lietošanai profesionālā vidē. Nostiprināt pozitīvas attieksmes veidošanos pret valodu kā 
kultūras vērtību ar kuras palīdzību iegūt informāciju, zināšanas un veidot saskarsmi. Veidot studentu 
attieksmi prast novērtēt citu tautu atšķirīgo domāšanas, izturēšanās un izteiksmes veidu, pieņemt to un 
bagātināties. Izveidojusies pozitīva attieksme pret patstāvīgo darbu un spēj veikt pašnovērtējumu.  
 

PRASĪBAS  KREDĪTPUNKTU  IEGŪŠANAI: 
Viens rakstisks kontroldarbs par teorētiskajiem jautājumiem – 10%, 
Referāts, tēmu vispirms saskaņojot ar vadītāju, tā prezentācija – 20 % 
Patstāvīgais darbs semestrī – 20 % 
Eksāmens – 50% 
 
STUDIJU METODES: 
Lekcijas, literatūras studēšana, grupu darbs, pāru darbs, situāciju analīze, patstāvīgais darbs, studējot 
literatūru, gatavojoties semināriem, izstrādājot referātu, gatavojot prezentāciju, u.c. 



Patstāvīgās studijas (referāta izstrāde, prezentācijas sagatavošana, gatavošanās semināriem un eksāmenam). 
 

KURSA METODISKAIS NODROŠINĀJUMS: 
Pamatliteratūra un avoti. 
Audio-vizuālie mācību līdzekļi. 
Docētāja izstrādātie mācību līdzekļu, izdales materiāli un prezentācijas. 
Metodiskās izstrādnes pārbaudes darbu (kontroldarbu, patstāvīgo studiju darbu, eksāmenu) nosacījumiem un 
jautājumiem, u.c. 
Papildliteratūra bibliotēkā un internetā. 
 

KONTROLES FORMAS: 
Rakstisks kontroldarbs par apgūto teoriju. 
Regulāra studentu patstāvīgi veikto studiju darbu pārbaude semināru laikā. 
Studenta izstrādātā referāta pārbaude. 
Studenta sagatavotās prezentācijas vērtējums. 
Eksāmens. 
Studentu pašnovērtējums un grupas biedru vērtējums (peer-assessment). 
 
MĀCĪBU VALODA: 
Angļu 
 
STUDIJU   KURSA   SATURS: 

1. Starptautiskās komunikācijas veidi. Komunikācijas mērķi. Starptautiskās komunikācijas principi. 
2. Globalizācijas jēdziens. Globalizācijas vēsture un tendences pasaulē. Kultūras uztvere un vērtības. 
3. Starpkultūru komunikācija. Kultūru ietekme uz starptautisko komunikāciju. 
4. Pasaules tirdzniecība un starptautiskais bizness. Tehnoloģijas un ceļojumi. 
5. Kultūras pamatfunkcijas. Kultūras sastāvdaļas un raksturojumi. Komunikācija,  kultūra un ģimene. 
6. Starptautiskā komunikācija Baltijas valstu un Ziemeļvalstu reģionā: Dānija, Islande, Norvēģija, 

Somija, Zviedrija.  Baltkrievija, Ukraina, Moldāvija, Rumānija un Kazahija. 
7. Starptautiskā komunikācija Britu salās (Lielbritānijā un Īrijā) un Benilux valstīs: Beļģija, Nīderlandi, 

Luksemburga. 
8. Starptautiskā komunikācija Centrāleiropas reģionā: Austrija, Ungārija, Vācija, Slovākija, Slovēnija, 

Horvātija, Čehu republika, Šveice, Serbija. 
9. Starptautiskā komunikācija Dienvideiropas reģionā: Portugālija, Spānija, Malta, Monako, Itālija, 

Grieķija utc. 
LITERATŪRA:  

1 “Basic Concepts of intercultural communication”, 1998,  edited by Milton J. Bennett 

2  “Communication between cultures”, 2009, Larry A. Samovar, Richard E. Porter, Edwin R.   
McDaniel 

3  “Developing Intercultural Awareness. A Cross Cultural Training Handbook”, 1994, L. Robert Kohls 
and John M.Knight 

4  “Cross Cultural Dialogues. 74 Brief Encounters with Cultural Differences”, 1994, Craig Storti 

5  “Intercultural Communication, A Contextual Approach”, 2006, James W. Neuliep 

6  “Intercultural Sourcebook: Cross-Cultural Training Methods”, 1995, Sandra M. Fowler, Monica G. 
Mumford 

7  “Theorizing Communication. Reading Across Traditions”, 2007 R.T.Craig, Heidi L. Muller 

8  Р.Д.Льюис Деловые культуры в международном бизнесе, , 2001 

9  Психология и этика делового общения. (ред. В.Н.Лавриненко.)– Москва:  Юнити, 2004, 415 
стр 

10  Шеламова, Г.М. Деловая культура и психология общения. – Москва: Академия, 2005, 158 стр. 
10.  

INTERNETA RESURSI: 

1 European Journal of Communication 
http://ejc.sagepubl.com  

2 Journal of Language and Social Psychology 
http://sagepub.com 

3 International Journal of Cultural Studies 
http://ics.sagepub.com 



 
APSTIPRINĀTS 

Valodu katedras 06.05.2010. sēdē 
Protokols Nr. 5    

Katedras vadītāja I. Lūka_________ 
 

SIA “BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA” 
 

STUDIJU   KURSA   PROGRAMMA 
Profesionālā bakalaura studiju programmā 

“Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” 
 

Studiju kursa nosaukums Valoda un starpkultūru saskarsme 2 
Kursa kods 

Apstiprinājuma datums 

Zinātnes nozare 

VAL1117P  
06.05.2010 

Lietišķā valodniecība 
Kredītpunkti 3 
Kopējais stundu skaits 120 
Lekciju stundu skaits D/24 V/18 S/8 
Semināru, praktisko vai laboratorijas darbu 

stundu skaits 

D/12 V/6 S/4 

Patstāvīgo studiju stundu skaits D/84 V/96 S/108 
Līmenis 2. līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma 
Priekšzināšanas Apgūts studiju kurss “Valoda un starpkultūru saskarsme 1” 
 
STUDIJU  KURSA  AUTORS: 

Vārds Uzvārds Grāds, amats 

Valērija Maļavska Mag. phil. 
 
STUDIJU  KURSA  MĒRĶIS: 
Profesionālās kompetences veidošanās, kas ļautu studentiem, apzinot un izprotot starptautiskās 
komunikācijas principus un atšķirības dažādās pasaules valstīs un pilnveidojot svešvalodu kompetenci, 
profesionāli un radoši strādāt starptautiskās komunikācijas jomā. 
 

STUDIJU  KURSA  UZDEVUMI: 
Zināšanas Sniegt iespējas apgūt zināšanas par starptautiskās komunikācijas veidiem, mērķiem un 
principiem, par atšķirīgo un kopīgo dažādu tautu kultūras izpratnē un valodā. Izprast kultūras ietekmes lomu 
uz valodu, izprast dažādu valodu lingvistiskās atšķirības un no tām izrietošās problēmas, iepazīstināt ar 
iespējamiem problēmu risināšanas veidiem. Sniegt ieskatu starptautiskajā komunikācijā dažādos pasaules 
reģionos. Dot iespēju pilnveidot nozarē lietoto profesionālās angļu valodas / krievu valodas profesionālās 
leksikas krājumu.  
Prasmes  Apgūstot studiju kursu, students pratīs izvēlēties situācijai piemērotāko valodas izteiksmes formu, 
kas atbilst konkrētā reģiona tradīcijām, spēs izprast dažādu tautu atšķirīgo izteiksmes veidu. Būs pilnveidojis 
valodas prasmes (runātprasmi, lasītprasmi, klausīšanās prasmi, rakstītprasmi) un spēs lietot valodu 
profesionālajā vidē. Būs pilnveidojis prasmi brīvi un pārliecinoši uzstāties publikai, sniegt izsmeļošas 
atbildes uz jautājumiem, ieklausīties grupas biedru viedokļos, pamatot savu viedokli, utml.  
Attieksme Veicināt intereses un motivācijas veidošanos par studiju kursu un motivācijas nostiprināšanos 
apgūt svešvalodas lietošanai profesionālā vidē. Nostiprināt pozitīvas attieksmes veidošanos pret valodu kā 
kultūras vērtību ar kuras palīdzību iegūt informāciju, zināšanas un veidot saskarsmi. Veidot studentu 
attieksmi prast novērtēt citu tautu atšķirīgo domāšanas, izturēšanās un izteiksmes veidu, pieņemt to un 
bagātināties. Izveidojusies pozitīva attieksme pret patstāvīgo darbu un spēj veikt pašnovērtējumu.  
 

PRASĪBAS  KREDĪTPUNKTU  IEGŪŠANAI: 
Viens rakstisks kontroldarbs par teorētiskajiem jautājumiem – 10%, 
Referāts, tēmu vispirms saskaņojot ar vadītāju, prezentācija – 20 % 
Patstāvīgais darbs semestrī – 20 % 
Eksāmens – 50% 
 
STUDIJU METODES: 
Lekcijas, literatūras studēšana, grupu darbs, pāru darbs, situāciju analīze, patstāvīgais darbs, studējot 
literatūru, gatavojoties semināriem, izstrādājot referātu, gatavojot prezentāciju, u.c. 



Patstāvīgās studijas - referāta izstrāde, prezentācijas sagatavošana, gatavošanās semināriem un eksāmenam. 
 

KURSA METODISKAIS NODROŠINĀJUMS: 
Pamatliteratūra un avoti. 
Audio-vizuālie mācību līdzekļi. 
Docētāja izstrādātie mācību līdzekļu, izdales materiāli un prezentācijas. 
Metodiskās izstrādnes pārbaudes darbu (kontroldarbu, patstāvīgo studiju darbu, eksāmenu) nosacījumiem un 
jautājumiem, u.c. 
Papildliteratūra bibliotēkā un internetā. 
 

KONTROLES FORMAS: 
Rakstisks kontroldarbs par apgūto teoriju. 
Regulāra studentu patstāvīgi veikto studiju darbu pārbaude semināru laikā. 
Studenta izstrādātā referāta pārbaude. 
Studenta sagatavotās prezentācijas vērtējums. 
Eksāmens. 
Studentu pašnovērtējums un grupas biedru vērtējums (peer-assessment). 
 
MĀCĪBU VALODA: 
Angļu 
 
STUDIJU   KURSA   SATURS: 
1. Kultūras stereotipi un starptautiskā komunikācija.  
2. Valoda un kultūra. Valodas bagātība, atšķirības un galvenās pasaules valodas vēsture. Lingvistisko 

atšķirību iespējamās problēmas un to novēršana. 
3. Valodas sociāla un kultūras lomi. Pamatjēdzieni – akcents, dialekti, slengs, lingua franca, utt. Valoda ka 

kulturālas vērtības atspoguļojums. 
4. Neverbāla komunikācija. Ķermeņu valoda, sejas izteiksmes, acu kontakts, paralingua, attālums, distance.  
5. Kultūras klasifikācija. Valodas un kultūras dažādība. Tradīcijas. Kontaktu izveidošana. 
6. Kultūras trijstūris. Starptautiskā lietišķā etiķete un valoda. Starptautiskās angļu valodas lietošana. 

Sarunas ar ārzemniekiem un tulks. 
7. Starptautiskā komunikācija Balkānu valstīs (Albānija, Bosnija un Hercegovina,  Bulgārija, Kosova, 

Maķedonija, Serbija, Turcija) un Krievijā. 
8. Starptautiskā komunikācija citās angliski runājošajās valstīs (ASV, Austrālijā, Jaunzēlandē, Kanādā). 
9. Starptautiskā komunikācija Āzijas reģionā: Ķīna, Japāna, Indija, Dienvidu Koreja, Indonēzija, Irāna, 

Taivāna, Saūda Arābija, Honkonga, Vjetnama, Singapūra, Bangladeša, Izraēla, Apvienoto Arābu 
Emirāti, utt. 

10. Starptautiskā komunikācija Arābu pasaulē: Alžīrija, Ēģipte, Irāka, Jordānija, Lībija, Saūda Arābija, 
Sīrija, utt. 

 
LITERATŪRA:  

1 “Basic Concepts of intercultural communication”, 1998,  edited by Milton J. Bennett 
2 “Communication between cultures”, 2009, Larry A. Samovar, Richard E. Porter, Edwin R. McDaniel 

3 11. “Developing Intercultural Awareness. A Cross Cultural Training Handbook”, 1994, L. Robert Kohls 
and John M.Knight 

4 “Cross Cultural Dialogues. 74 Brief Encounters with Cultural Differences”, 1994, Craig Storti 

5 “Intercultural Communication, A Contextual Approach”, 2006, James W. Neuliep 
6 “Intercultural Sourcebook: Cross-Cultural Training Methods”, 1995, Sandra M. Fowler, Monica G. 

Mumford 

7 “Theorizing Communication. Reading Across Traditions”, 2007 R.T.Craig, Heidi L. Muller 
8 12. Р.Д.Льюис Деловые культуры в международном бизнесе, 2001 

9 Психология и этика делового общения. (ред. В.Н.Лавриненко.)– Москва:  Юнити, 2004, 415 
стр. 

10 Шеламова, Г.М. Деловая культура и психология общения. – Москва: Академия, 2005, 158 стр. 

INTERNETA RESURSI: 

1 European Journal of Communication 
http://ejc.sagepubl.com  

http://lv.wikipedia.org/wiki/S%C4%ABrija
http://lv.wikipedia.org/wiki/Sa%C5%ABda_Ar%C4%81bija
http://lv.wikipedia.org/wiki/L%C4%ABbija
http://lv.wikipedia.org/wiki/Jord%C4%81nija


2 Journal of Language and Social Psychology 
http://sagepub.com 

3 International Journal of Cultural Studies 
http://ics.sagepub.com 



APSTIPRINĀTS 
Valodu katedras 06.05.2010. sēdē 

Protokols Nr. 5    
Katedras vadītāja I. Lūka_________ 

 
SIA “BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA” 

 
STUDIJU   KURSA   PROGRAMMA 

Profesionālā bakalaura studiju programmā 
“Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” 

 
Studiju kursa nosaukums Reklāmas valoda un E-komunikācijas tehnoloģijas  
Kursa kods 

Apstiprinājuma datums 
Zinātnes nozare 

DAT1038P 
06.05.2010 

Datorzinātnes 
Kredītpunkti 3 
Kopējais stundu skaits 120 
Lekciju stundu skaits 36 
Semināru, praktisko vai laboratorijas darbu 

stundu skaits 

12 

Līmenis 2. līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma 
Priekšzināšanas Reklāmas un reklāmas mediju pamatzināšanas 
 
STUDIJU  KURSA  AUTORS: 

Vārds Uzvārds Grāds, amats 

Sundars Vaidesvarans Mg.comp., lektors 
 
STUDIJU  KURSA  MĒRĶIS: 
Sniegt ieskatu par reklāmas dizaina teorētiskajām pieejām, dažāda veida reklāmu pievilcību, komunikāciju 
stratēģiju. Padziļināti analizēt reklāmas struktūru, it īpaši, reklāmas tekstus, tā dažādus elementus un valodu. 
Sniegt ieskatu tiešsaites reklāmās un mūsdienu e-tehnoloģiju izmantošanā reklāmā. 
 

STUDIJU  KURSA  UZDEVUMI (Sagaidāmie REZULTĀTI): 
Kursa laika studenti iegūs jaunākās teorētiskās un praktiskās zināšanas reklāmas jomā, attīstīs izpratni par 
reklāmas dizaina pamatpieejām, struktūru un reklāmas valodu. Studenti varēs atpazīt dažadas e-tehnoloģijas 
reklāmai un pratīs tās efektīvi izmantot. 
 Zināšanas  
Kurss sniegs iespēju iegūt zināšanas par efektīvu valodas izmantošanu reklāmās, izprotot reklāmas struktūru, 
teorētiskās pieejas reklāmas dizainam un komunikāciju stratēģiju. Studenti padziļinās zināšanas un izpratni 
par dažādām pieejamām e-tehnoloģijām un to efektīvām izmantošanas iespējām. 
Prasmes 

• Papildināt studentu pamatzināšanas par reklāmu 
• Attīstīt studentu spēju efektīvi izmantot piemērotākās teorētiskās pieejas 
• Attīstīt prasmi izvēlēties piemērotākos pievilcības faktorus un komunikācijas stratēģijas 
• Uzlabot studentu reklāmas teksta sastādīšanas prasmes 
• Pilnveidot studentu radošas domāšanas prasmes 
• Pilnveidot studentu spējas iegūtās zināšanas izmantot praksē 
Attieksme 
Radīt interesi par reklāmu un tās tehnoloģijām, radīt pozitīvu attieksmi pret reklāmu un  mūsdienu e-
tehnoloģiju izmantošanu. 
 

PRASĪBAS  KREDĪTPUNKTU  IEGŪŠANAI: 
Kursā veicamie darbi un to īpatsvars kopējā novērtējumā: 
• Divi kontroldarbi      – 30% katrs 
• Eksāmens   – 40%  
 
STUDIJU METODES: 
Lekcijas, semināri, problēmu apspriešana, situāciju analīzes (case studies), individuālais darbs, darbs pāros, 
patstāvīgais darbs.. 
 



KURSA METODISKAIS NODROŠINĀJUMS: 

• Docētāja izstrādātie lekciju materiāli (Power Point prezentācijas), 
• Docētāja izstrādātie mācību un izdales materiāli, 
• Mācību literatūra un citi informācijas avoti, 
• Pārbaudes darbu metodiskās izstrādnes (kontroldarbu, patstāvīgo studiju darbu, ieskaites) u.c. 
 

KONTROLES FORMAS: 

• 2 kontroldarbi (1 – rakstisks; 1- patstāvīgi sagatavota prezentācija), 
• Rakstisks eksāmens. 
 

MĀCĪBU VALODA: 
Angļu 
 

STUDIJU   KURSA   SATURS: 

4. Reklāmas dizains 
1.1. Reklāmas dizaina teorētiskas pieejas. 
1.2. Reklāmas pievilcības faktori. 
1.3. Komunikācijas stratēģija. 

5. Reklāmas valoda 
2.1. Reklāmas struktūra. 
2.2. Efektīva reklāmas teksta sastādīšana. 
2.3. Reklāmas teksta rīki – valoda.  
2.4. Reklāmas teksta elementi. 

6. Reklāma tiešsaitē 
3.1. E-tehnoloģijas.  
3.2. Reklāmas interneta tīklā. 
3.3. Mājas lapas reklāma. 
3.4. Blogošana. 
3.5. SMS mārketings. 
3.6. Sociālie tīkli. 

 

LITERATŪRAS SARAKSTS:  

1. Goddard.A (2002) The Language of Advertising: Written texts (Intertext). Routledge: 2nd edition 
2. Clow. K.E, Baack.D (2004) Integrated Advertising, Promotion and Marketing Communications. 

Pearson Prentice Hall: 2nd edition  
3. Jefkins.F (2000). Revised by Yadin.D.  Advertising. Pearson Prentice Hall:4th edition  
4.  Plummer.J, Rappaport .S, Hall.T, Barocci.R (2007) The Online Advertising Playbook: Proven 

Strategies and Tested Tactics from the Advertising Research Foundation.Wiley 
5. Tuten. T. L. (2008) Advertising 2.0: Social Media Marketing in a Web 2.0 World. Praeger. 
INTERNETA RESURSI: 

1. www.allbusiness.com  
2. www.emarketer.com 
3. www.knowthis.com 
 



APSTIPRINĀTS 
Tūrisma un viesmīlības katedras 29.06.2010. sēdē 

Protokols Nr. 5 
Katedras vadītāja M. Rozīte ____________ 

 
SIA “BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA” 

 
STUDIJU   KURSA   PROGRAMMA 

Profesionālā bakalaura studiju programmā 
“Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” 

 
Studiju kursa nosaukums Prakse I 
Kursa kods 
Apstiprinājuma datums 

Zinātnes nozare 

VAD1110P 
29.06.2010. 

 
Kredītpunkti 4 
Kopējais stundu skaits 160 
Līmenis 2. līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma 
Priekšzināšanas Tūrismā un viesmīlībā, Ēdināšanas organizācijā un servisā, 

Saskarsmes psiholoģijā 
 
STUDIJU  KURSA  AUTORI: 

Vārds Uzvārds Grāds, amats 

Ruta Žvale Mg.geogr., lektore 
 
PRAKSES  MĒRĶIS: 
Iepazīt tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumus, izprast to darbības specifiku un komandas darba nozīmi 
tajos, attīstīt spēju iekļauties kolektīvā, izprast uzņēmumu struktūru un darbību, prast to analizēt, novērtēt un 
izstrādāt ieteikumus to uzlabošanai. 
 
PRAKSES  UZDEVUMI (Sagaidāmie REZULTĀTI): 
Prakses uzdevums ir nostiprināt teorētiskās zināšanas par tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumiem, kuri 
piedāvā nakšņošanas, ēdināšanas, ceļojumu organizēšanas vai brīvā laika organizēšanas pakalpojumus ;gūt 
izpratni cenām ,aprēķiniem un darba intensitāti, gūt izpratni par klientu vajadzībām  
Pēc sekmīgas prakses apguves studenti apgūs tādas profesionālās kompetences kā prasmi iekļauties 
uzņēmuma kolektīvā un darboties komandā; prasmes apkalpot klientus  
Prakses laikā tiks veidotas tādas profesionālās kompetences kā spēja izvērtēt un analizēt prakses uzņēmuma 
struktūru darbu, darboties radoši ,ar atbildības sajūtu, organizējot un piedaloties uzņēmuma daba 
organizatoriskajos pasākumos, izstrādājot ieteikumus un priekšlikumus prakses uzņēmuma darbības 
pilnveidošanai. 
 

PRASĪBAS  KREDĪTPUNKTU  IEGŪŠANAI: 
Kursā veicamie darbi un to īpatsvars kopējā novērtējumā: 
Prakse tiek ieskaitīta un iegūti 4 kredītpunkti, ja: 

1) students savlaicīgi ir izvēlējies prakses uzņēmumu un noslēdzis ar to Prakses līgumu; 
2) students ir nostrādājis 4 nedēļas prakses uzņēmumā; 
3) par studenta darbu ir saņemta pozitīva atsauksme no prakses uzņēmuma; 
4) students ir uzrakstījis prakses atskaiti atbilstoši tai izvirzītajām prasībām; 
5) students ir sekmīgi aizstāvējis prakses atskaiti katedras nozīmētā komisijā. 

Prakses uzņēmuma atsauksme (vērtējums) veido 60%, atskaite 40% no prakses kopējā novērtējuma. 

 

STUDIJU METODES: 
- prakses ievirzes seminārs 
- darbs prakses uzņēmumā 
- informācijas ieguve un analīze atbilstoši prakses uzdevumiem 
- prakses atskaites izveidošana un prezentācijas veidošana 
- prakses atskaites aizstāvēšana un novērtēšana 
 

KURSA METODISKAIS NODROŠINĀJUMS: 
- BAT Prakses Nolikums 
- Prakses programma 



- Prasības Studentu pastāvīgo studiju darbu noformēšanā 
- Prakšu atskaišu un prezentāciju paraugi Tūrisma un viesmīlības katedrā 

 

KONTROLES FORMAS: 
Prakses vadītāja vai/un prakses uzņēmumā nozīmētās atbildīgās personas uzraudzība prakses laikā, vai 
prakse tiek veikta atbilstoši tās uzdevumiem un programmai. 
 

MĀCĪBU VALODA: 
Latviešu 
 

STUDIJU  KURSA  SATURS: 
Prakses ilgums: 4 nedēļas 

Prakses vieta: 
Prakses vietu students izvēlas patstāvīgi, nepieciešamības gadījumā prakses vietu palīdz izvēlēties BAT 
Tūrisma un viesmīlības katedra vai Ārējo sakaru daļa. Par prakses uzņēmumu students var izvēlēties jebkuru 
uzņēmumu, kurš sniedz nakšņošanas, ēdināšanas vai ceļojumu organizēšanas pakalpojumus, kā arī pasākumu 
organizēšanas, brīvā laika pavadīšanas pakalpojumus. Tās var būt viesnīcas, tūrisma un ceļojumu aģentūras, 
restorāni un līdzīga tipa uzņēmumi. 
Uzdevumi prakses laikā: 

1. Iepazīties ar uzņēmuma pakalpojumiem, to cenām un aprēķiniem. 
2. Iepazīties ar jaunākās tehnoloģijas pielietošanu, datortehnikas izmantošanu. 
3. Nostiprināt zināšanas par saskarsmes un komandas darba nozīmi klientu apkalpošanas procesā. 
4. Izprast un izvērtēt uzņēmuma struktūru un darbību. Izprast un novērtēt personāla pienākumus, 

atbildību un atbilstību ieņemamajam amatam. 
5. Apkalpot klientus un prast novērtēt to vēlmes un vajadzības: 

Viesnīcu un restorānu vadība: 

-Iepazīties ar saimnieciskā dienesta darba organizēšanu un plānošanu ,kā arī šā dienesta 
sadarbību ar pārējiem viesnīcas dienestiem. Apgūt viesnīcas telpu uzkopšanas darbu ,veikt veļas 
mazgāšanas procesu, praktiski pielietojot atbilstīgus ķīmiskos līdzekļus  

 

-Citos ar uzņēmuma darbību saistītajos dienestos iepazīties ar ugunsdrošību un aizsardzību un 
inženiertehniskā dienesta darbu un iesaistoties šo dienestu darbā, apgūst nepieciešamās darba 
iemaņas un darba organizācijas pamatprincipi. 
 

-virtuvē: 
i. -virtuves palīgdarbi (telpu uzkopšana ,trauku mazgāšana ,inventāra aprūpe) 

ii. -sakņu cehā(dārzeņu un sakņu pirmapstrāde un pusfabrikātu sagatavošana no tiem) 
iii. -gaļas un zivju cehā(gaļas un zivju pirmsapstrāde un pusfabrikātu sagatavošana no 

tiem) 
iv. -karstajā cehā virtuvē(zupu, gaļas zivju ,sakņu un dārzeņu ēdienu sagatavošana, 

dažādu piedevu gatavošana, ,,nacionālo ,,ēdienu gatavošana u.c) 

v. -aukstajā cehā(dažāda veida auksto ēdienu un uzkodu gatavošana ,to noformēšanas 
īpatnības 

             -restorāna zālē/ kafejnīcā/ bārā/ bufetē: 
vi. -iepazīties ar darba organizāciju, nepieciešamajiem traukiem, glāzēm ,galda 

piederumiem ,galda pārklājiem ,salvetēm un citu nepieciešamo inventāru ,tā 
saņemšanas un uzskaite kārtību 

vii. sagatavot darba vietu un zāli viesu uzņemšanai; 
viii. praktiski apkalpot viesus, pielietojot visas iespējamās apkalpošanas formas. 

             -produktu uzglabāšana noliktavā: 
ix. iepazīties ar uzņēmumā esošo noliktavu saimniecību:telpām,sanitāri-hgiēniskajām 

un ugunsdrošības prasībām; preču ,produktu un izejvielu uzskaiti ,uzglabāšanu 
,preču iekraušanas un izkraušanas kārtību noliktavā 

            Prakses laikā studentam praktiski jāapgūst viesu apkalpošanas servisa iemaņas;        jāpiedalās vismaz 
divu banketu sagatavošanā un apkalpošanā neatkarīgi no darba dienas ilguma  

 

 

 Ceļojumu vadība un loģistika: 

- praktiski apgūt darba prasmes tūrisma uzņēmumā vai ar ceļojumu organizēšanu saistītā 
uzņēmumā; 

- apgūt praktisko iemaņu kopu, kas nepieciešamas ceļojuma konsultanta un organizatora darbā; 



- piedalīties tūristu grupu braucienu sagatavošanā   
- apgūt darbu ar klientiem 
- iepazīties ar uzņēmuma darbībai nepieciešamo dokumentāciju 
- izvērtēt uzņēmuma darbības pozitīvos aspektus un iespējamās problemātiskās jomas. 

6. Iegūt nepieciešamos datus un materiālus (kas nesatur konfidenciālu informāciju) prakses atskaitei. 
7. Uzrakstīt prakses atskaiti, kurā jāiekļauj studenta novērojumi un secinājumi prakses laikā un šāda 

informācija: 
    Viesnīcas administrators 

- uzņēmuma un tā darbības raksturojums (tips, kategorija, tā atbilstība nosaukumam un specializācijai, 
viesu sastāvs, atrašanās vieta, uzņēmuma un darbinieku darba laiks); 

- uzņēmuma interjera un iekārtojuma raksturojums atbilstoši tā tipam; 
- atsevišķo saimniecisko un servisa dienesta darbības raksturojums, aprakstot atsevišķu dienestu darba 

uzdevumus un atsevišķu dienestu darbinieku darba pienākumus; 
- Viesnīcas bloka raksturojuma saturs: 

o uzņemšanas dienesta darbības raksturojums; 
o saimnieciskā dienesta darbības raksturojums; 
o veļas mazgātavas darbības raksturojums (sadarbība ar citiem šī tipa uzņēmumiem); 
o sagādes daļas darba organizācija; 
o drošības dienesta un apsardzes daļas darba organizācija; 
o citu uzņēmumā esošo viesnīcas dienestu raksturojums (ugunsdrošības, ūdensapgādes). 

- uzņēmuma darba organizācijas principi minētajos dienestos (kadru izvēle un psiholoģiskā atbilstība 
savam amatam, to kvalifikācija atbilstoši savam ieņemamajam amatam un darbinieku skaita atbilstība 
darba apjoma veikšanai uzņēmumā); 

- prakses bāzes uzņēmuma darbības vērtējums, izmantojot iegūtās teorētiskās zināšanas; 
- uzņēmuma vieta tirgū, konkurentu apskats, sniegto pakalpojumu raksturojums, cenas un to salīdzinājums ar 

konkurentiem. 
Restorāna pārvaldnieks 

- uzņēmuma un tā darbības raksturojums (tips, kategorija, tā atbilstība nosaukumam un specializācijai, 
viesu sastāvs, atrašanās vieta, uzņēmuma un darbinieku darba laiks); 

- uzņēmuma interjera un iekārtojuma raksturojums atbilstīgi tā tipam; 
- atsevišķo saimniecisko un servisa dienesta darbības raksturojums, aprakstot atsevišķu dienestu darba 

uzdevumus un atsevišķu dienestu darbinieku darba pienākumus; 
- uzņēmuma darba organizācijas principi (kadru izvēle un psiholoģiskā atbilstība savam amatam, to 

kvalifikācija atbilstīgi savam ieņemamajam amatam un darbinieku skaita atbilstība darba apjoma 
veikšanai uzņēmumā); 

- prakses bāzes uzņēmuma darbības vērtējums, izmantojot iegūtās teorētiskās zināšanas; 
- uzņēmuma vieta tirgū, konkurentu apskats, sniegto pakalpojumu raksturojums, cenas un to 

salīdzinājums ar konkurentiem. 
Ēdināšanas uzņēmuma raksturojuma saturs: 
- ēdienkartes un dzērienu kartes raksturojums un atbilstība prasībām; 
- apkalpošanas kultūra, tās raksturojums un atbilstība uzņēmuma tipam; 
- ēdienu un dzērienu pasniegšanas nosacījumu ievērošana (trauku, galda piederumu un glāžu izvēle, 

galdautu un salvešu izvēle, to kvalitāte); 
- ēdienu kvalitātes raksturojums, to ietekmējošie faktori un atbilstība tehnoloģiskajām prasībām; 
- ēdienu gatavošanas tehnoloģijas ievērošana; 
- sanitāro un drošības tehnikas noteikumu ievērošana uzņēmumā; 
- produktu, izejvielu un uzņēmuma gatavās produkcijas uzglabāšanas noteikumu un gatavās 

produkcijas realizācijas noteikumu ievērošana; 
- produkcijas piegādes, uzglabāšanas, norēķinu un realizācijas principi. 
- uzņēmuma un tā darbības raksturojums (tips, kategorija, tā atbilstība nosaukumam un specializācijai, 

viesu sastāvs, atrašanās vieta, uzņēmuma un darbinieku darba laiks); 
- uzņēmuma interjera un iekārtojuma raksturojums atbilstoši tā tipam; 
- atsevišķo saimniecisko un servisa dienesta darbības raksturojums, aprakstot atsevišķu dienestu darba 

uzdevumus un atsevišķu dienestu darbinieku darba pienākumus; 
Ceļojumu konsultants 

– uzņēmuma vispārējais raksturojums (uzņēmuma darbības virziens, uzņēmuma vieta tirgū, konkurentu 
apskats, produktu/pakalpojumu raksturojums un piedāvājums, to cenas);  

– uzņēmuma piedāvājuma salīdzinājums ar vismaz diviem konkurentiem (no potenciālā klienta viedokļa) 
– uzņēmuma produkta noieta/pieprasījuma dinamikas raksturojums (vienmērīgs vai sezonāls raksturs), 

uzņēmuma darbība un piedāvājums, laikā, kad galveno produktu noietam ir sezonāls kritums; 



– uzņēmuma organizatoriskā struktūras raksturojums (uzņēmuma struktūrvienības, to savstarpējā hierarhija, 
darba uzdevumi),  

– uzņēmuma darba organizācijas principu raksturojums (kadru izvēle un psiholoģiskā atbilstība savam 
amatam, to kvalifikācija atbilstīgi ieņemamajam amatam un darbinieku skaita atbilstība uzņēmumā 
veicamajām funkcijām);  

– atsevišķo struktūrvienību darbinieku darba uzdevumu/ pienākumu raksturojums 
– apkalpošanas kultūras raksturojums, tās atbilstība uzņēmuma tipam (cik viegli sazināties ar uzņēmumu pa 

tālruni, cik ātri tajā atbild uz e-pastu, vēstulēm utt.) 
– klientu pieņemšanas telpu ērtības un iekārtojuma piemērotības izvērtējums, to racionāls izvietojums 

darbam ar klientiem, administrācijai, grāmatvedībai; 
– klientam pieejamā uzņēmuma dokumentācija, tās piedāvājuma atbilstība, kvalitāte, izpildes un aprites 

sistēma; 
– ar tūrisma (tūristu grupu) braucienu organizēšanu un apkalpošanu saistītā uzņēmumā: jānovērtē tūrisma 

konsultantu/ organizatoru darba apstākļi, informācijas bāze un sagatavoto materiālu/ dokumentācijas 
kvalitāte. Atskaitei (ja iespējams) jāpievieno informatīvie materiāli, kas domāti izdalei tūrisma grupas 
dalībniekiem. 

– tūrisma uzņēmumā, kas piedāvā grupu ceļojumus, jānovērtē ceļojuma dokumentācija un 
informatīvie/izklaides materiāli, to sagatavotība, kvalitāte, drukāto un kopējamo izdales materiālu izskats. 
Atskaitei jāpievieno informatīvie materiāli, kas domāti izdalei uzņēmuma apmeklētājiem. 

 
Studentiem, kuri programmu apgūst angļu valodā, prakses uzņēmumus un līdz ar to prakses programmu 

var izvēlēties neatkarīgi no piedāvātā B izvēles kursa. 
 

Prakses novērtēšana un aizstāvēšana: 
Prakses atskaite kopā ar uzņēmuma Atsauksmi par praksi jāiesniedz Tūrisma un viesmīlības katedrā nākošajā 
darba dienā pēc prakses laika beigām, jāsaņem prakses vadītāja atzinums par prakses atskaites saturu un 
atskaites prezentācija (Power Pointa veidā) jāaizstāv katedras nozīmētā laikā un vietā.  
 

AVOTI:  

1. LR Tūrisma likums. 1999 
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INTERNETA RESURSI: 

1. Lursoft uzņēmumu datu bāze: www.lursoft.lv 
3. Latvijas naktsmītņu informatīvā mājas lapa www.hotel.lv 
4. Profesionālais tūrisma ziņu vortāls: www.eiropa.lv 
5. www.tns.lv 
NEPUBLICĒTIE MATERIĀLI: 

1. Prakses uzņēmuma dati, kuri nesatur konfidenciālu informāciju 
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SIA “BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA” 

 
STUDIJU   KURSA   PROGRAMMA 

Profesionālā bakalaura studiju programmā 
“Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” 

 
Studiju kursa nosaukums Prakse II 
Kursa kods 
Apstiprinājuma datums 

Zinātnes nozare 

VAD1253P 
29.06.2010. 

 
Kredītpunkti 4 
Kopējais stundu skaits 160 
Līmenis 2. līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma 
Priekšzināšanas Tūrismā un viesmīlībā, Ēdināšanas organizācijā un servisā, 

Saskarsmes psiholoģijā 
 
STUDIJU  KURSA  AUTORI: 

Vārds Uzvārds Grāds, amats 

Livija Brūvere Mag.soc.sc.,lektore 
Ruta  Žvale Mag.geo.lektore 
Centis  Gercāns Mag.soc.sc,.lektors 
 
PRAKSES  MĒRĶIS: 
Iepazīt tūrisma un veismīlības nozares uzņēmumus, izprast to darbības un vadīšanas specifiku, novērtēt to 
darbībai nepieciešamos resursus, apgūt praktiskās iemaņas viesu uzņemšanā un apkalpošanā. 
 

PRAKSES  UZDEVUMI (Sagaidāmie REZULTĀTI): 
Prakses uzdevums ir nostiprināt teorētiskās zināšanas par tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumiem, kuri 
piedāvā nakšņošanas, ēdināšanas, ceļojumu organizēšanas vai brīvā laika organizēšanas pakalpojumus; 
vadīšanas (menedžmenta) uzdevumiem un funkcijām dažāda tipa un lieluma nozares uzņēmumos; 
komercdarbībai nepieciešamiem resursiem. 
Pēc sekmīgas prakses apguves studenti apgūs tādas profesionālās kompetences kā prasmi iekļauties 
uzņēmuma kolektīvā un darboties komandā; prasmes rīkoties patstāvīgi un pieņemt lēmumus dažādās 
situācijās; nostiprinās profesionālās svešvalodas lietošanas prasmes. 
Prakses laikā tiks veidotas tādas profesionālās kompetences kā spēja izvērtēt un analizēt prakses uzņēmuma 
darbu, kritiski novērtēt tā komercdarbības plusus un mīnusus, darboties radoši, organizējot un piedaloties 
uzņēmuma daba organizatoriskajos pasākumos, izstrādājot ieteikumus un priekšlikumus prakses uzņēmuma 
darbības pilnveidošanai. 
 

PRASĪBAS  KREDĪTPUNKTU  IEGŪŠANAI: 
Kursā veicamie darbi un to īpatsvars kopējā novērtējumā: 
Prakse tiek ieskaitīta un iegūti 4 kredītpunkti, ja: 

1. students savlaicīgi ir izvēlējies prakses uzņēmumu un noslēdzis ar to Prakses līgumu; 
2. students ir nostrādājis 4 nedēļas prakses uzņēmumā; 
3. par studenta darbu ir saņemta pozitīva atsauksme no prakses uzņēmuma; 
4. students ir uzrakstījis prakses atskaiti atbilstoši tai izvirzītajām prasībām; 
5. students ir sekmīgi aizstāvējis prakses atskaiti katedras nozīmētā komisijā. 

Prakses uzņēmuma atsauksme (vērtējums) veido 60%, atskaite 40% no prakses kopējā novērtējuma. 

 

STUDIJU METODES: 
- prakses ievirzes seminārs 
- darbs prakses uzņēmumā 
- informācijas ieguve un analīze atbilstoši prakses uzdevumiem 
- prakses atskaites izveidošana un prezentācijas veidošana 
- prakses atskaites aizstāvēšana un novērtēšana 
 



KURSA METODISKAIS NODROŠINĀJUMS: 
- BAT Prakses Nolikums 
- Prakses programma 
- Prasības Studentu pastāvīgo studiju darbu noformēšanā 
- Prakšu atskaišu un prezentāciju paraugi Tūrisma un viesmīlības katedrā 

 

KONTROLES FORMAS: 
Prakses vadītāja vai/un prakses uzņēmumā nozīmētās atbildīgās personas uzraudzība prakses laikā, vai 
prakse tiek veikta atbilstoši tās uzdevumiem un programmai. 
 

MĀCĪBU VALODA: 
Latviešu 
 

STUDIJU  KURSA  SATURS: 
Prakses ilgums: 4 nedēļas 
Prakses vieta: 
Prakses vietu students izvēlas patstāvīgi, nepieciešamības gadījumā prakses vietu palīdz izvēlēties BAT 
Tūrisma un viesmīlības katedra vai Ārējo sakaru daļa. Par prakses uzņēmumu students var izvēlēties jebkuru 
uzņēmumu, kurš sniedz nakšņošanas, ēdināšanas vai ceļojumu organizēšanas pakalpojumus, kā arī pasākumu 
organizēšanas, brīvā laika pavadīšanas pakalpojumus. Tās var būt viesnīcas, tūrisma un ceļojumu aģentūras, 
restorāni un līdzīga tipa uzņēmumi. 
Uzdevumi prakses laikā: 

1. Iepazīties ar uzņēmuma darbības specifiku, funkcijām un uzdevumiem. 
2. Iepazīties ar uzņēmuma darbības specifiskajiem (noslodze, vidējais uzturēšanās ilgums, vidējais 

tēriņš) un galvenajiem finanšu rādītājiem (apgrozījums, tā struktūra, izmaksas, peļņa). 
3. Iepazīties ar uzņēmuma vadīšanas pamatprincipiem un metodēm. 
4. Nostiprināt zināšanas par komercdarbības veikšanai nepieciešamajiem ražošanas resursiem 

(materiālajiem/personāla)un to efektīvu izmantošanu. 
5. Izprast un izvērtēt uzņēmuma produktu pārdošanas mehānismu, iepazīties ar pārdošanas kanāliem 

(un cenu veidošanu) un klientu piesaistes veidiem. 
6. Izprast un novērtēt personāla pienākumus, atbildību un atbilstību ieņemamajam amatam. 
7. Apkalpot klientus un prast novērtēt to vēlmes un vajadzības: 

VIESNĪCU UN RESTORĀNU VADĪBA 

a. apgūt un attīstīt praktiskās iemaņas viesu apkalpošanas dienestā (darbs ar dažādām viesu 
reģistrācijas un rezervēšanas sistēmām, veidlapām) 

b. apgūt viesnīcas uzņemšanas un rezervēšanas dienestu darba organizācijas iemaņas- viesu 
iereģistrēšanu, dažādu pakalpojumu sniegšanu, norēķināšanos ar viesi 

c. novērtēt uzņēmuma resursus kvalitatīva pakalpojuma sniegšanai 
d. novērtēt uzņēmuma darbību klientu piesaistei un produkta virzībai tirgū 

- praktiski apgūt ēdināšanas pakalpojumu organizācijas un ražošanas procesa darba organizāciju; 
- apgūt ēdienu un dzērienu gatavošanas un pasniegšanas organizēšanas iemaņas (produktu 

pieprasījums, sagāde, uzglabāšana, pārstrāde un realizācija, pielietotā dokumentācija); 
- iepazīties ar atsevišķu struktūru sadarbības metodēm izejvielu un gatavās produkcijas apritē; 
- apgūt un attīstīt praktiskās iemaņas viesu apkalpošanā, tai skaitā pasākumu organizēšanā 

ēdināšanas uzņēmumā; 
- iepazīties ar zāles darbinieku – viesmīļu, bārmeņu, vecāko viesmīļu, zāles pārziņu darba 

pienākumiem un darba organizāciju; 
CEĻOJUMU  VADĪBA UN LOĢISTIKA 

- praktiski apgūt darba prasmes tūrisma uzņēmumā vai ar ceļojumu organizēšanu saistītā 
uzņēmumā; 

- apgūt praktisko iemaņu kopu, kas nepieciešamas ceļojuma konsultanta un organizatora darbā; 
- novērtēt produktu (pakalpojumu) sortimentu un jaunu produktu izstrādes procesu un ieviešanas 

nepieciešamību; 
- novērtēt uzņēmuma piedāvātā pakalpojumu kvalitāti; 
- novērtēt uzņēmuma tēlu (uzņēmuma zīmols, logo, tā izmantošana produkta reklāmā); 
- novērtēt uzņēmuma reklāmas darbu (reklāmas kanāli, katalogi, bukleti, reklāmas lapiņas, 

piedalīšanās izstādēs, gadatirgos); 
- novērtēt e-komercijas līmeni uzņēmumā (mājas lapa, tās raksturojums); 

8. Izvērtēt nepieciešamo sadarbību ar citiem uzņēmumiem un labākos sadarbības veidus. 
9. Izvērtēt uzņēmuma darbības pozitīvos aspektus un iespējamās problemātiskās jomas.  
10. Iegūt nepieciešamos datus un materiālus (kas nesatur konfidenciālu informāciju) prakses atskaitei. 



11. Uzrakstīt prakses atskaiti, kurā jāiekļauj studenta novērojumi un secinājumi prakses laikā un šāda 
informācija: 

a. Uzņēmuma veids, lielums, sniegto pakalpojumu apjoms, vieta tirgū 
b. Uzņēmuma darbības un finanšu analīze 
c. Uzņēmuma pamatfunkciju nodrošināšanai nepieciešamie resursi nu to izmantošana 

(darbaspēka, materiālie, u.c.) 
d. Uzņēmuma vadīšanas (menedžmenta) raksturojums 
e. Uzņēmuma personāla raksturojums un analīze 
f. Uzņēmuma pakalpojumu, to specifika un kvalitātes novērtējums 
g. Uzņēmuma pārdošanas kanāli, cenu politika 
h. Uzņēmuma piegādātāji un sadarbības partneri 
i. Uzņēmuma sadarbība ar vietējo pašvaldību un iedzīvotājiem 
j. Uzņēmuma iekšējās vides analīze (stiprās un vājās puses) 
k. Ieteikumi un priekšlikumi uzņēmuma darbības uzlabošanai, pilnveidošanai. 

 
Studentiem, kuri programmu apgūst angļu valodā, prakses uzņēmumus un līdz ar to prakses programmu var 
izvēlēties neatkarīgi no piedāvātā B izvēles kursa. 
 

Prakses novērtēšana un aizstāvēšana: 
Prakses atskaite kopā ar uzņēmuma Atsauksmi par praksi jāiesniedz Tūrisma un viesmīlības katedrā nākošajā 
darba dienā pēc prakses laika beigām, jāsaņem prakses vadītāja atzinums par prakses atskaites saturu un 
atskaites prezentācija (Power Pointa veidā) jāaizstāv katedras nozīmētā laikā un vietā.  
 

AVOTI:  

1. LR Komerclikums. 2000 
2. LR Tūrisma likums. 1999 
LITERATŪRA: 
1. Kotlers Filips. Mārketings  no A līdz Z / Filips Kotlers; no angļu val. tulk. Teika Lapsa. - Rīga : 

Jumava, 2007. - 204, [1] lpp.  ISBN 9789984382524 
2. R.Žvals, Viesmīlības pamati, Biznesa augstskola Turība, Rīga, 2006., 172 lpp. 
3. M.Platace, Viesu uzņemšanas dienesta darbības pamatprincipi, biznesa augstskola Turība, Rīga, 

2000., 176 lpp 
4. E.Gavriļenko, Ēdienu gatavošanas tehnoloģija, Biznesa augstskola Turība, Rīga, 2006., 197 lpp. 
5. E.Gavriļenko, Sanitārija un higiēna pārtikas aprites uzņēmumos, Biznesa augstskola Turība, Rīga, 

2008., 80 lpp. 
6. V.Vanaga, Viesu apkalpošana, Biznesa augstskola Turība, Rīga, 2009., 144 lpp 
7. Rurāne Marita. Uzņēmējdarbības organizācija un plānošana  - Rīga : Biznesa augstskola "Turība", 

2002. - 330, [6] lpp. : tab., sh. - (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; 27). - Bibliogr.: 330.lpp. 
8. Mārketings un reklāma lauku tūrisma uzņēmumos / Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku 

ceļotājs". - Rīga : Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs", [s. a.]. - 25 lp. : il 
9. Semināru organizēšana un apkalpošana. Latvijas lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs 
10. Котлер Филип. Маркетинг. Гостеприимство, туризм : 2 изд. / Филип Котлер, Джон Боуэн, 

Джеймс Мейкенз ; пер. с англ. под ред. Р.Б.Ноздревой ; пер. с англ.В.Н.Егорова;. - Москва : 
Юнити, 2002. - 1063c. 

11. В.П.Скараманга, Фирменный стиль в гостеприимстве,  Финансы и статистика, Москва, 2005, 
стр 187 

INTERNETA RESURSI: 

1. Lursoft uzņēmumu datu bāze: www.lursoft.lv 
2. LVRA mājas lapa www.lvra.lv 
3. Latvijas naktsmītņu informatīvā mājas lapa www.hotel.lv 
4. Profesionālais tūrisma ziņu vortāls: www.eiropa.lv 
5. www.tns.lv 
6. www.tirgzinis.lv 
NEPUBLICĒTIE MATERIĀLI: 

1. Prakses uzņēmuma dati, kuri nesatur konfidenciālu informāciju 
 



APSTIPRINĀTS 
Tūrisma un viesmīlības katedras 29.06.2010. sēdē 

Protokols Nr. 5 
Katedras vadītāja M. Rozīte ____________ 

 
SIA “BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA” 

 
STUDIJU   KURSA   PROGRAMMA 

Profesionālā bakalaura studiju programmā 
“Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” 

 
Studiju kursa nosaukums Prakse III 
Kursa kods 
Apstiprinājuma datums 

Zinātnes nozare 

VAD1205P 
29.06.2010. 

 
Kredītpunkti 6 
Kopējais stundu skaits 360 
Līmenis 2. līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma 
Priekšzināšanas Komercdarbība, Finansu menedžments, Tūrisma 

mārketings, Tūrisma plānošana un vadība, 
Personālmenedžments 

 
STUDIJU  KURSA  AUTORI: 

Vārds Uzvārds Grāds, amats 

Centis  Gercāns Mag.soc.sc,.lektors 
 
PRAKSES MĒRĶIS: 
Dot iespēju studentiem iegūt ekonomisko kompetenci un apgūt praktisko iemaņu kopu, kas nepieciešama 
tūrisma un atpūtas uzņēmuma vadītājam saimnieciskajā, pārvaldes un sociālajā virzienā, apgūstot 
mūsdienīgas vadības metodes, daudzpusīgus mārketinga paņēmienus, uzņēmējdarbības finansiālā līdzsvara 
principus, uzņēmuma darbības tiesiskos aspektus, iegūt materiālus diplomdarbam. 
 
STUDIJU  KURSA  UZDEVUMI (SAGAIDĀMIE REZULTĀTI): 
Prakses uzdevums ir nostiprināt teorētiskās zināšanas par tūrisma uzņēmumu komercdarbību;  vadīšanas 
(menedžmenta) uzdevumiem un funkcijām, mārketinga darbību, kā arī iegūt nepieciešamo informāciju 
diplomdarba izstrādei (ja par diplomdarba objektu izvēlēts konkrētais uzņēmums). 
Pēc sekmīgas prakses apguves studenti apgūs tādas profesionālās kompetences kā prasmi iekļauties 
uzņēmuma kolektīvā, komunikabilitāti un spēju darboties komandā; prasmes rīkoties patstāvīgi un pieņemt 
lēmumus dažādās situācijās; nostiprinās profesionālās svešvalodas lietošanas prasmes. 
Prakses laikā tiks veidotas tādas profesionālās kompetences kā spēja kritiski izvērtēt un analizēt prakses 
uzņēmuma komercdarbību, menedžmenta un mārketinga darbību, darboties radoši; spēja kvalificēti vadīt, 
patstāvīgi iegūt informāciju un sagatavot to tālākai lietošanai, izstrādājot ieteikumus un priekšlikumus 
prakses uzņēmuma darbības pilnveidošanai. 
 
PRASĪBAS  KREDĪTPUNKTU  IEGŪŠANAI: 
Kursā veicamie darbi un to īpatsvars kopējā novērtējumā: 
Prakse tiek ieskaitīta un iegūti 6 kredītpunkti, ja: 

1. students savlaicīgi ir izvēlējies prakses uzņēmumu un noslēdzis ar to Prakses līgumu; 
2. students ir nostrādājis 6 nedēļas prakses uzņēmumā; 
3. par studenta darbu ir saņemta pozitīva atsauksme no prakses uzņēmuma; 
4. students ir uzrakstījis prakses atskaiti atbilstoši tai izvirzītajām prasībām; 
5. students ir sekmīgi aizstāvējis prakses atskaiti katedras nozīmētā komisijā. 

Prakses uzņēmuma atsauksme (vērtējums) veido 80%, atskaite 20% no prakses kopējā novērtējuma. 
 

STUDIJU METODES: 
- prakses ievirzes seminārs 
- darbs prakses uzņēmumā 
- informācijas ieguve un analīze atbilstoši prakses uzdevumiem 
- prakses atskaites izveidošana un prezentācijas veidošana 
- prakses atskaites aizstāvēšana un novērtēšana 
 



KURSA METODISKAIS NODROŠINĀJUMS: 
- BAT Prakses Nolikums 
- Prakses programma 
- Prasības Studentu pastāvīgo studiju darbu noformēšanā 
- Prakšu atskaišu un prezentāciju paraugi Tūrisma un viesmīlības katedrā 

 

KONTROLES FORMAS: 
Prakses vadītāja vai/un prakses uzņēmumā nozīmētās atbildīgās personas uzraudzība prakses laikā, vai 
prakse tiek veikta atbilstoši tās uzdevumiem un programmai. 
 

MĀCĪBU VALODA: 
Latviešu 
 
PRAKSES ILGUMS: 6 nedēļas 
 

PRAKSES VIETA: 
Prakses vietu students izvēlas patstāvīgi, nepieciešamības gadījumā prakses vietu palīdz izvēlēties BAT 
Tūrisma un viesmīlības katedra vai Ārējo sakaru daļa. Par prakses uzņēmumu students var izvēlēties jebkuru 
uzņēmumu, kurš sniedz tūrisma un viesmīlības pakalpojumus. Tās var būt tūrisma firmas, naktsmītnes, 
tūrisma informācijas centri, ēdināšanas uzņēmumi, transporta uzņēmumi, atrakciju parki, brīvā laika 
pavadīšanas un izklaides uzņēmumi. Ja students vēlas pēc 3.kursa sekmīgas programmas izpildes kārtot 
pārbaudījumu un saņemt specializācijas kursu apguvi apliecinošu dokumentu, tad jāizvēlas specializācijai 
atbilstoša profila uzņēmums. Prakses vietas izvēle jāsaista ar iespēju veikt prakses uzdevumus. 
 
PRAKSES UZDEVUMI: 

1. Izvērtēt uzņēmuma makrovidi (ekonomiskos, tiesiskos, politiskos, sociālos, fiziskos, tehnoloģiskos 
faktorus) un tās ietekmi uz uzņēmuma darbību.  
2. Iepazīties ar konkrētā tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmuma darbības procesu kopumā; kā arī 
specifiku, funkcijām un uzdevumiem. 
3. Iepazīties ar nepieciešamajiem materiāliem, lai varētu novērtēt uzņēmuma komercdarbību, 
izstrādāt priekšlikumus tās uzlabošanai. Analizējot komercdarbību, jānovērtē uzņēmuma: 
3.1. attīstības stratēģija; 
3.2. statūti;  
3.3. organizatoriskā struktūra;  
3.4. personāls, tā skaits, atbilstība ieņemamajam amatam un funkciju sadale;  
3.5. preču un pakalpojumu sortiments;  
3.6. ražošanas un darba organizācija;  
3.7. operatīvā plānošana;  
3.8. izejvielu un materiālu krājumu plānošana un glabāšana;  
3.9. budžeta plānošana;  
3.10. tūrisma sezonalitātes ietekme uz uzņēmuma darbību;  
3.11. konkurētspēja;  
3.12. pēdējā gada Bilance un Peļņas vai zaudējumu aprēķins.  
3.13. Jāveic vismaz pēdējo 2-3 gadu finanšu analīze (jāveic nepieciešamie aprēķini likviditātes, aktivitātes, 
kapitāla struktūras un ienesīguma pārskatam) tai skaitā peļņas un apgrozījuma salīdzinājums,  
3.14. Jāizvērtē LR likumu un regulējošo dokumentu prasību ievērošana. 
4. Novērtēt uzņēmuma darbību mārketingā un izstrādāt priekšlikumus tās uzlabošanai. Analizējot 
mārketinga jomu, jānovērtē:  
4.1. patērētāji (mērķa tirgus esamība, tirgus segmentācija, darbs ar klientiem);  
4.2. tirgus izpētes metodes (informācijas vākšanas un analīzes sistēma, pakalpojumu pieprasījuma 
noteikšana, tirgus ietilpības izvērtēšana, jaunu tirgu apgūšana);  
4.3. konkurenti (viņu stiprās un vājās puses);  
4.4. pakalpojumu sortiments, kvalitāte un apgrozījums, dzīves cikla posms, jaunu pakalpojumu izstrādāšana;  
4.5. sadarbība ar partneriem, piegādātājiem;  
4.6. uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības, organizācijas) un tā filiāļu atrašanās vieta;  
4.7. pakalpojumu cenas un atlaides;  
4.8. pakalpojumu sadales un noieta organizēšana;  
4.9. pārdošanas (pakalpojumu sniegšanas) formas;  
4.10. reklāma (reklāmas līdzekļi, izmaksu plānošana), nosakot tās efektivitāti;  
4.11. sabiedrisko attiecību veidošana;  
4.12. citas mārketinga aktivitātes;  



4.13. uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības, organizācijas) kultūra. 
5. Novērtēt uzņēmuma vadību, personāla vadību un motivēšanu, izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma 
vadības uzlabošanai. Analizējot uzņēmuma vadību, jānovērtē uzņēmuma: 
5.1. vadīšanas pamatprincipi un metodes 
5.2. vadības struktūru un stils,  
5.3. personāla atlases paņēmieni,  
5.4. personāla pienākumi un atbildība, 
5.5. personāla motivācija. 
6. Uzrakstīt prakses atskaiti, iekļaujot tajā savus novērojumus un secinājumus prakses laikā, un šādu 
informāciju atbilstoši augstāk norādītajiem prakses uzdevumiem 1.-5.: 
6.1. uzņēmuma makrovides analīze un tās ietekmes novērtējums uz uzņēmuma darbību;  
6.2. uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības, organizācijas) vadības raksturojums, menedžmenta salīdzinājums ar 
teorijas atziņām, vadības analīze un  vērtējums; 
6.3. uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības, organizācijas, firmas) komercdarbības raksturojums, šīs darbības 
efektivitātes rādītāji un to analīze (izmatojot Lursoft datu bāzes paraugu– 
http://www.lursoft.lv/finansu_analizes_piemers.html); 
6.4. uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības, organizācijas) mārketinga darbības raksturojums, analīze un vērtējums; 
6.5. individuālā uzdevuma (ja tāds ir bijis) risinājumi; 
6.6. studenta darba raksturojums uzņēmumā; 
6.7. studenta izstrādātie ieteikumi un priekšlikumi uzņēmuma darbības uzlabošanai vai pilnveidošanai. 

 
PRAKSES NOVĒRTĒŠANA UN AIZSTĀVĒŠANA: 
Prakses atskaite kopā ar uzņēmuma Atsauksmi par praksi jāiesniedz Tūrisma un viesmīlības katedrā nākošajā 
darba dienā pēc prakses laika beigām, jāsaņem prakses vadītāja atzinums par prakses atskaites saturu un 
atskaites prezentācija (Power Pointa veidā) jāaizstāv katedras noteiktā laikā un vietā.  
 

AVOTI:  

1. LR Komerclikums. 2000 
2. LR Tūrisma likums. 1999 
LITERATŪRA: 
1. John Beech, Simon Chadwick. The Business of Tourism Management. 2005. Financial Times/ 

Prentice Hall; 3rd.ed. 577 pp.  
2. Bull Adrian. The Economics of Travel and Tourism . - 2nd ed. - Melbourne, Australia : Longman, 

An imprint of Addison Wesley Longman, 1997. – 267. p. 
3. Rurāne Marita. Uzņēmējdarbības organizācija un plānošana  - Rīga : Biznesa augstskola "Turība", 

2002. - 330, [6] lpp. : tab., sh. - (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; 27). - Bibliogr.: 330.lpp. 
INTERNETA RESURSI: 

1. Lursoft uzņēmumu datu bāze: www.lursoft.lv 
2. Profesionālais tūrisma ziņu vortāls: www.eiropa.lv 
NEPUBLICĒTIE MATERIĀLI: 

1. Prakses uzņēmuma dati, kuri nesatur konfidenciālu informāciju 
 

http://www.lursoft.lv/finansu_analizes_piemers.html


APSTIPRINĀTS 
Tūrisma un viesmīlības katedras 29.06.2010. sēdē 

Protokols Nr. 5 
Katedras vadītāja M. Rozīte ____________ 

 
SIA “BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA” 

 
STUDIJU   KURSA   PROGRAMMA 

Profesionālā bakalaura studiju programmā 
“Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” 

 
Studiju kursa nosaukums Pirmsdiploma prakse 
Kursa kods 
Apstiprinājuma datums 

Zinātnes nozare 

VAD1417P 
29.06.2010. 

 
Kredītpunkti 12 
Kopējais stundu skaits 480 
Līmenis 2. līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma 
Priekšzināšanas Pamatzināšanas tūrisma komercdarbībā un vadībā 
 
STUDIJU  KURSA  AUTORI: 

Vārds Uzvārds Grāds, amats 

Maija  Rozīte Dr.geogr., profesore 
 
PIRMSDIPLOMDARBA PRAKSES MĒRĶIS:  
Dot iespēju studentiem nostiprināt studiju laikā iegūtās teorētiskās zināšanas, apgūt pētnieciskā darba 
metodes un iemaņas, kas nepieciešamas tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmuma darbiniekam un 
vadītājam, un ko paredz uzņēmumu un iestāžu vadītāja profesijas standarts, iegūt materiālus bakalaura darba 
izstrādei.  
 

PIRMSDIPLOMDARBA PRAKSES UZDEVUMI: 
Prakses uzdevums ir saskaņots ar studenta izvēlēto bakalaura darba tēmu (skat. Bakalaura darba 

pieteikumu). Prakses laikā gūtās atziņas un materiāli ir izmantojami studenta bakalaura darba izstrādē.  
Zināšanas. Apgūt zināšanas par izvēlētā tūrisma un viesmīlības uzņēmuma darbības specifiku, aktualitātēm, 
pētījuma metodēm un nozīmīgākajiem rādītājiem.  
Prasmes. Apgūt prasmi pētīt, novērtēt un raksturot tūrisma un viesmīlības uzņēmumu, pamatojoties uz 
pirmdatiem un sekundāriem datiem; apgūt prasmi analizēt pētāmo objektu nozares attīstības un pasaules 
tendenču kontekstā.   

Attieksme. Veidot studentos kritisku un radošu pieeju tūrisma uzņēmuma darbības izpētē un novērtējumā, 
priekšlikumu izstrādē.  
 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI: 
• Noslēgts Prakses līgums  
• Pozitīva atsauksme no uzņēmuma par tajā veikto praksi (Atsauksme no prakses uzņēmuma) 
• Uzrakstīta un laikā iesniegta Prakses atskaite par praksi uzņēmumā 
• Izpildīts individuālais prakses uzdevums (savākti bakalaura darba izstrādei nepieciešamie materiāli)  

 
Prakses līgums ir trīspusējs līgums starp augstskolu, praktikantu un prakses vietu. Prakses līguma forma 
studentiem ir pieejama elektroniski BATIS bāzē, tā ir jāizdrukā, jāparaksta praktikantam, atbildīgajai 
personai no prakses vietas un fakultātes dekānam. Prakses līgums jānoslēdz prakses sākumā. Prakses līgumu 
sagatavo 3 eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai no līguma slēdzēju pusēm.  
Prakses uzdevumu izpildi novērtē komisija, ko veido dekanāta un profilējošās katedras pārstāvji. 
Pirmsdiplomdarba prakses uzdevumu izpilde tiek novērtēta ar ieskaiti (vērtējums “neieskaitīts”, ja prakses 
uzdevums nav izpildīts pilnīgi un iegūtie materiāli ir nepietiekami bakalaura darba izstrādei). 
 
PRAKSES VIETA: Prakses vietu students izvēlas patstāvīgi, atbilstoši izvēlētai bakalaura darba tēmai. Par 
prakses vietu studentam ieteicams izvēlēties uzņēmumu, kurš ir izvēlēts par bakalaura darba analīzes objektu 
vai institūciju, kas ir/veic vai ir atbildīga par pētāmo procesu. Šī prakses programma nosaka vispārējās 
prasības jebkurai prakses vietai.  
 

PRAKSES ILGUMS: 12 nedēļas 



 
PRAKSES SARTURS, UZDEVUMI: 
Prakses uzdevums ir saskaņots ar studenta izvēlēto bakalaura darba tēmu. Prakses laikā gūtās atziņas un 
materiāli ir izmantojami studenta bakalaura darba izstrādē.  
Prakses laikā students: 
1. Iepazīstas ar pētāmā objekta vai parādības aktuālo situāciju (pasaulē, Eiropā, valstī, reģionā) 

pētījuma periodā. 
2. Izvērtē un izanalizē objekta vai parādības iesaisti, vietu un lomu teritoriālajās, ekonomiskajās, 

sociālajās struktūrās, sistēmās.  
3. Noskaidro valsts, pašvaldību, nozares institūciju attieksmi, perspektīvos plānus, nākotnes 

nodomus attiecībā pret pētāmo objektu vai procesu.  
4. Pētot uzņēmumu: 

4.1. raksturo uzņēmuma lielumu, funkcijas, vietu tirgū; 
4.2. izvērtē un izanalizē uzņēmuma saimniecisko darbību un tās efektivitāti, uzņēmuma darbības 

rādītājus kontekstā ar tendencēm pasaulē, reģionā, valstī; 
4.3. izvērtē uzņēmuma iesaistīšanos globālajos procesos, tīklos, starptautisko sadarbību; 
4.4. analizē pakalpojumu sniegšanas darba organizāciju, kvalitāti; 
4.5. izvērtē un analizē personālvadības procesus; 
4.6. veic pakalpojumu mārketinga analīzi, tai skaitā e-mārketingu; 
4.7. novērtē uzņēmuma attīstības iespējas, stratēģiju 
4.8. dod savus secinājumus un priekšlikums darbības pilnveidošanai. 

5. Iegūst materiālus zinātniski pētnieciskā (bakalaura) darba uzrakstīšanai. 
 
Prakses uzdevumi konkretizējami individuāli, atbilstoši katra bakalaura darba tēmai, tos fiksē bakalaura 
darba pieteikuma anketā un apstiprina kopā ar bakalaura darba tēmu fakultātes Domē.          
 
Prakses atskaiti pirms aizstāvēšanas vērtē prakses (bakalaura darba) vadītājs, dodot savu vērtējumu, vai 
iegūtie materiāli ir pietiekami bakalaura darba izstrādei. 
 
LITERATŪRA: 
1. Veal A.J. Research Methods for Leisure and Tourism: a practical guide. - 2nd ed. - London: Pitman 

Publishing, 1997  
2. Ekonomisko pētījumu metodes un informācijas avoti : māc. līdz. / sast. V.Kozlinskis - Jelgava : 

[Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 2001.  
3. Tourism Research Methods: integrating theory with practice / ed. B.W. Ritchie, P.Burns, 

C.Palmer. - Oxfordshire; Cambridge: CABI Publishing, 2005 
4. Travel, Tourism, and Hospitality Research: a handbook for managers and researchers / editors 

J.R.Brent Ritchie, Charles R.Goeldner. - 2nd ed. - New York etc.: John Wiley & Sons, Inc., 1994. 
5. Goeldner Charles R. Tourism: principles, practices, philosophies / Charles R. Goeldner, J.R. Brent 

Ritchie. - Eleventh ed. - Hoboken, N.J.: John Wiley, c2009 
 



APSTIPRINĀTS 
Tūrisma un viesmīlības katedras 29.06.2010. sēdē 

Protokols Nr. 5 
Katedras vadītāja M. Rozīte ____________ 

 
SIA “BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA” 

 
STUDIJU   KURSA   PROGRAMMA 

Profesionālā bakalaura studiju programmā 
“Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” 

 
Studiju kursa nosaukums Studiju darbs I 
Kursa kods 
Apstiprinājuma datums 

Zinātnes nozare 

VAD1118P 
29.06.2010. 

 
Kredītpunkti 2 
Kopējais stundu skaits 80 
Līmenis 2. līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma 
Priekšzināšanas Tūrisms un viesmīlība 
 
STUDIJU  KURSA  AUTORI: 

Vārds Uzvārds Grāds, amats 

Maija  Rozīte Dr.geogr., profesore 
 
STUDIJU  KURSA  MĒRĶIS: 
Studiju darba I mērķis ir nostiprināt teorētiskās zināšanas, padziļināti studējot zinātnisko literatūru izvēlētajā 
specialitātē, veidot zinātniskās pētniecības darba iemaņas un attīstīt radošās prasmes definējot, pētot, un 
izstrādāt risinājumus izvirzītai problēmai. 
 

STUDIJU  KURSA  UZDEVUMI (Sagaidāmie REZULTĀTI): 
Studiju darba I uzdevums ir, veicot patstāvīgu pētniecisko darbu, padziļināti apgūt un nostiprināt studiju 
kursos Tūrisms un viesmīlība, Saskarsmes psiholoģija, Informācijas tehnoloģijas iegūtās zināšanas. 
Studiju darbs veicina izpratnes veidošanos par aktuālām ekonomiskās attīstības likumsakarībām un 
principiem, par tautsaimniecības vidē notiekošajiem procesiem. 
Studiju darba izstrādes laikā studenti apgūs tādas profesionālās kompetences kā informācijas ieguve, atlase, 
lietojot modernas informācijas ieguves un apstrādes metodes; sistematizācija un analīze; problēmas un 
pētnieciskās hipotēzes definēšana; problēmu risināšana. 
Studiju darba mērķa, uzdevuma definēšana, problēmas un hipotēzes identificēšana un secinājumu izstrāde 
nostiprina studentu kritisko domāšanu, nodrošina uz zināšanām, praksi un datiem balstītu lēmumu 
pieņemšanas procesu. 
 

PRASĪBAS  KREDĪTPUNKTU  IEGŪŠANAI: 
Kursā veicamie darbi un to īpatsvars kopējā novērtējumā: 
Studiju darbs tiek ieskaitīts un iegūti 2 kredītpunkti, ja: 

6) students ir izstrādājis studiju darbu atbilstoši programmai; 
7) par studiju darbu ir saņemts studiju darba vadītāja atzinums; 
8) students ir sekmīgi aizstāvējis studiju darbu dekanāta nozīmētai komisijai. 
 

Studiju darba saturs veido 60%, darba noformējums 10% un aizstāvēšana veido 30% no studiju darba kopējā 
novērtējuma. 
 

STUDIJU METODES: 
- ievirzes seminārs studiju darba izstrādei 
- individuālās konsultācijas ar studiju darba vadītāju 
- patstāvīgās studijas un studiju darba izstrāde 
- prezentācijas veidošana un aizstāvēšana 
 

KURSA METODISKAIS NODROŠINĀJUMS: 
- Pārbaudījuma nolikums 
- Nolikums par studiju darbu izstrādāšanu un aizstāvēšanu 
- Prasības studentu pastāvīgi izstrādājamo darbu noformēšanā 



- Tūrisma un viesmīlības katedras ieteicamo studiju darba tēmu saraksts 
- Studiju darbu un prezentāciju paraugi Tūrisma un viesmīlības katedrā 

 

MĀCĪBU VALODA: 
Latviešu 
 

STUDIJU  KURSA  SATURS: 
Pirmajā studiju darbā padziļināti tiek apgūtas un analizētas studiju kursos Tūrisms un viesmīlība, 
Saskarsmes psiholoģija, Informācijas tehnoloģijas, Kvantitaīvās metodes iekļautās tēmas. 
Studiju darba apjoms: 20-25 lpp., tas jābalsta uz vismaz 5 speciālās, profesionālās un zinātniskās literatūras 
avotiem (monogrāfijām, mācību grāmatām, profesionālo un zinātnisko žurnālu rakstiem), neskaitot interneta 
avotus. 
Studiju darba aizstāvēšana: 
Studiju darbs jāiesniedz Tūrisma un viesmīlības katedrā norādītajā laikā, jāsaņem prakses vadītāja atzinums. 
Studiju darba prezentācija (Power Pointa veidā), kurā atspoguļotas pētījuma metodes, dati, rezultāti, 
galvenie secinājumu un priekšlikumi jāaizstāv komisijā katedras nozīmētā laikā un vietā.  
 
LITERATŪRA: 
1. Finn Mick. Tourism and leisure research methods: data collection, analysis and interpretation / Mick 

Finn, Martin Elliott-White, Mike Walton. - Harlow: Pearson Longman, 2000. - xvii, 285 p.  
2. Tourism Research Methods: integrating theory with practice / ed. B.W.Ritchie, P.Burns, C.Palmer. - 

Oxfordshire; Cambridge: CABI Publishing, 2005. - x, 232 p.  
3. Researching and writing dissertations in hospitality and tourism / Mona A.Clark, Michael J.Riley, 

Ella Wilkie, Roy C.Wood. - London: Thomson, 2003. - 281 p.  
4. Ekonomisko pētījumu metodes un informācijas avoti : māc. līdz. / sast. V.Kozlinskis. - Jelgava : 

[Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 2001. - 67, lpp.  
5. Kroplijs, A., Raščevska,  M.  Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs.   Rīga: 

Izdevniecība RaKa, 2004. 178 lpp. 
INTERNETA RESURSI: 

1. Tūrisms. Žurnāls tūrisma profesionāļiem. www.springerlink.com; 
http://www.corpmedia.lv/index.php?open=tour&it=lat&lang=lat 

2. Tūrisms Latvijā 2007.gadā. LR CSP. R., 2008 
3. Starptautisks žurnāls. Tourism Management. Research, Policies, Practice. Elsvier. 
4. Tūrisma tematiskais vortāls -Eiropa.lv  
5. Biznesa informācijas ziņu rakstu datubāze. Tūrisms, viesnīcu bizness.-Nozare.lv -  
6. Pilnteksta žurnāli angļu valodā - SageJournalsOnline:http://online.sagepub.com/ 

• Tourist Studies 
• Journal of Vacation Marketing 
• Journal of Hospitality & Travel Research 
• Journal of Travel Research 
• Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly 

7. Pilnteksta datu bāze. http://www.emeraldinsight.com/Insight/ 
• Tourism Review 
• International Journal of Contemporary Hospitality Management 
• International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research 

 



APSTIPRINĀTS 
Tūrisma un viesmīlības katedras 29.06.2010. sēdē 

Protokols Nr. 5 
Katedras vadītāja M. Rozīte ____________ 

 
SIA “BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA” 

 
STUDIJU   KURSA   PROGRAMMA 

Profesionālā bakalaura studiju programmā 
“Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” 

 
Studiju kursa nosaukums Studiju darbs II 
Kursa kods 
Apstiprinājuma datums 

Zinātnes nozare 

VAD1120P 
29.06.2010. 

 
Kredītpunkti 2 
Kopējais stundu skaits 80 
Līmenis 2. līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma 
Priekšzināšanas - 
 
STUDIJU  KURSA  AUTORI: 

Vārds Uzvārds Grāds, amats 

Maija  Rozīte Dr.geogr., profesore 
 
STUDIJU  KURSA  MĒRĶIS: 
Studiju darba II mērķis ir nostiprināt teorētiskās zināšanas, padziļināti studējot zinātnisko literatūru 
izvēlētajā specialitātē, veidot zinātniskās pētniecības darba iemaņas un attīstīt radošās prasmes definējot, 
pētot, un izstrādāt risinājumus izvirzītai problēmai. 
 

STUDIJU  KURSA  UZDEVUMI (Sagaidāmie REZULTĀTI): 
Studiju darba II uzdevums ir, veicot patstāvīgu pētniecisko darbu, padziļināti apgūt un nostiprināt studiju 
kursos Ekonomika, Tūrisma ģeogrāfija, Komercdarbība tūrismā, Menedžments un Komercdarbības 

tiesiskā vide iegūtās zināšanas. Studiju darbs veicina izpratnes veidošanos par aktuālām ekonomiskās 
attīstības likumsakarībām un principiem, par tautsaimniecības vidē notiekošajiem procesiem. 
Studiju kursa izstrādes laikā studenti apgūs tādas profesionālās kompetences kā informācijas ieguve, atlase, 
lietojot modernas informācijas ieguves un apstrādes metodes; sistematizācija un analīze; problēmas un 
pētnieciskās hipotēzes definēšana; problēmu risināšana. 
Studiju darba mērķa, uzdevuma definēšana, problēmas un hipotēzes identificēšana un secinājumu izstrāde 
nostiprina studentu kritisko domāšanu, nodrošina uz zināšanām, praksi un  datiem balstītu lēmumu 
pieņemšanas procesu. 
 

PRASĪBAS  KREDĪTPUNKTU  IEGŪŠANAI: 
Kursā veicamie darbi un to īpatsvars kopējā novērtējumā: 
Studiju darbs II tiek ieskaitīts un iegūti 2 kredītpunkti, ja: 

1. students ir izstrādājis studiju darbu atbilstoši programmai; 
2. par studiju darbu ir saņemts studiju darba vadītāja atzinums; 
3. students ir sekmīgi aizstāvējis studiju darbu dekanāta nozīmētai komisijai.. 
 

Studiju darba saturs veido 60%, darba noformējums 10% un aizstāvēšana veido 30% no studiju darba kopējā 
novērtējuma. 
 

STUDIJU METODES: 
- ievirzes seminārs studiju darba izstrādei 
- individuālās konsultācijas ar studiju darba vadītāju 
- patstāvīgās studijas un studiju darba izstrāde 
- prezentācijas veidošana un aizstāvēšana 
 

KURSA METODISKAIS NODROŠINĀJUMS: 
- Pārbaudījuma nolikums 
- Nolikums par studiju darbu izstrādāšanu un aizstāvēšanu 
- Prasības studentu pastāvīgi izstrādājamo darbu noformēšanā 



- Tūrisma un viesmīlības katedras ieteicamo studiju darba tēmu saraksts 
- Studiju darbu un prezentāciju paraugi Tūrisma un viesmīlības katedrā 

 

MĀCĪBU VALODA: 
Latviešu 
 

STUDIJU  KURSA  SATURS: 
Studiju darbā II padziļināti tiek apgūtas un analizētas studiju kursos Ekonomika, Tūrisma ģeogrāfija, 

Komercdarbība tūrismā, Menedžments un Komercdarbības tiesiskā vide iekļautās tēmas. 
Studiju darba apjoms: 20-25 lpp., tas jābalsta uz vismaz 5-10 speciālās, profesionālās un zinātniskās 
literatūras avotiem (monogrāfijām, mācību grāmatām, profesionālo un zinātnisko žurnālu rakstiem), 
neskaitot interneta avotus. 
Studiju darba aizstāvēšana: 
Studiju darbs II jāiesniedz Tūrisma un viesmīlības katedrā norādītajā laikā, jāsaņem prakses vadītāja 
atzinums. Studiju darba prezentācija (Power Pointa veidā), kurā atspoguļotas pētījuma metodes, dati, 
rezultāti, galvenie secinājumu un priekšlikumi jāaizstāv katedras nozīmētā laikā un vietā.  
 

LITERATŪRA: 
1. Finn Mick. Tourism and leisure research methods: data collection, analysis and interpretation / Mick 

Finn, Martin Elliott-White, Mike Walton. - Harlow: Pearson Longman, 2000. - 285 p.  
2. Tourism Research Methods: integrating theory with practice / ed. B.W.Ritchie, P.Burns, C.Palmer. - 

Oxfordshire; Cambridge: CABI Publishing, 2005. - 232 p.  
3. Researching and writing dissertations in hospitality and tourism / Mona A.Clark, Michael J.Riley, 

Ella Wilkie, Roy C.Wood. - London: Thomson, 2003. - 281 p.  
4. Ekonomisko pētījumu metodes un informācijas avoti : māc. līdz. / sast. V.Kozlinskis. - Jelgava : 

[Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 2001. - 67, lpp.  
5. Kroplijs, A., Raščevska, M.  Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs.   Rīga: 

Izdevniecība RaKa, 2004. 178 lpp. 
 

INTERNETA RESURSI: 

1. Tūrisms. Žurnāls tūrisma profesionāļiem. www.springerlink.com; 
http://www.corpmedia.lv/index.php?open=tour&it=lat&lang=lat 

2. Tūrisms Latvijā 2007.gadā. LR CSP. R., 2008 
3. Starptautisks žurnāls. Tourism Management. Research, Policies, Practice. Elsvier. 
4. Tūrisma tematiskais vortāls -Eiropa.lv  
5. Biznesa informācijas ziņu rakstu datubāze. Tūrisms, viesnīcu bizness.-Nozare.lv -  
6. Pilnteksta žurnāli angļu valodā - SageJournalsOnline:http://online.sagepub.com/ 

• Tourist Studies 
• Journal of Vacation Marketing 
• Journal of Hospitality & Travel Research 
• Journal of Travel Research 
• Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly 

7. Pilnteksta datu bāze. http://www.emeraldinsight.com/Insight/ 
• Tourism Review 
• International Journal of Contemporary Hospitality Management 
• International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research 

 



APSTIPRINĀTS 
Tūrisma un viesmīlības katedras 29.06.2010. sēdē 

Protokols Nr. 5 
Katedras vadītāja M. Rozīte ____________ 

 
SIA “BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA” 

 
STUDIJU   KURSA   PROGRAMMA 

Profesionālā bakalaura studiju programmā 
“Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” 

 
Studiju kursa nosaukums Studiju darbs III 
Kursa kods 
Apstiprinājuma datums 

Zinātnes nozare 

VAD1122P 
29.06.2010. 

 
Kredītpunkti 2 
Kopējais stundu skaits 80 
Līmenis 2. līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma 
Priekšzināšanas - 
 
STUDIJU  KURSA  AUTORI: 

Vārds Uzvārds Grāds, amats 

Maija  Rozīte Dr.geogr., profesore 
 
STUDIJU  KURSA  MĒRĶIS: 
Studiju darba III mērķis ir nostiprināt teorētiskās zināšanas, padziļināti studējot zinātnisko literatūru 
izvēlētajā specialitātē, veidot zinātniskās pētniecības darba iemaņas un attīstīt radošās prasmes definējot, 
pētot, un izstrādāt risinājumus izvirzītai problēmai. 
 

STUDIJU  KURSA  UZDEVUMI (Sagaidāmie REZULTĀTI): 
Studiju darba III uzdevums ir, veicot patstāvīgu pētniecisko darbu, padziļināti apgūt un nostiprināt studiju 
kursos Tūrisma projektu vadība, Politoloģija, Grāmatvedība un nodokļi,   Pakalpojumu un  tūrisma 

mārketings,  Finanšu menedžments, Personālvadība, Lietišķā etiķete un komunikācija iegūtās zināšanas. 
Studiju darbs veicina izpratnes veidošanos par aktuālām ekonomiskās attīstības likumsakarībām un 
principiem, par tautsaimniecības vidē notiekošajiem procesiem. 
Studiju kursa izstrādes laikā studenti apgūs tādas profesionālās kompetences kā informācijas ieguve, atlase, 
lietojot modernas informācijas ieguves un apstrādes metodes; sistematizācija un analīze; problēmas un 
pētnieciskās hipotēzes definēšana; problēmu risināšana. 
Studiju darba mērķa, uzdevuma definēšana, problēmas un hipotēzes identificēšana un secinājumu izstrāde 
nostiprina studentu kritisko domāšanu, nodrošina uz zināšanām, praksi un datiem balstītu lēmumu 
pieņemšanas procesu. 
 

PRASĪBAS  KREDĪTPUNKTU  IEGŪŠANAI: 
Kursā veicamie darbi un to īpatsvars kopējā novērtējumā: 
Studiju darbs III tiek ieskaitīts un iegūti 2 kredītpunkti, ja: 

9) students ir izstrādājis studiju darbu atbilstoši programmai; 
10) par studiju darbu ir saņemts studiju darba vadītāja atzinums; 
11) students ir sekmīgi aizstāvējis studiju darbu dekanāta nozīmētai komisijai. 
 

Studiju darba saturs veido 60%, darba noformējums 10% un aizstāvēšana veido 30% no studiju darba kopējā 
novērtējuma. 
 

STUDIJU METODES: 
- ievirzes seminārs studiju darba izstrādei 
- individuālās konsultācijas ar studiju darba vadītāju 
- patstāvīgās studijas un studiju darba izstrāde 
- prezentācijas veidošana un aizstāvēšana 
 

KURSA METODISKAIS NODROŠINĀJUMS: 
- Pārbaudījuma nolikums 
- Nolikums par studiju darbu izstrādāšanu un aizstāvēšanu 



- Prasības studentu pastāvīgi izstrādājamo  darbu noformēšanā 
- Tūrisma un viesmīlības katedras ieteicamo studiju darba tēmu saraksts 
- Studiju darbu un prezentāciju paraugi Tūrisma un viesmīlības katedrā 

 

MĀCĪBU VALODA: 
Latviešu 
 

STUDIJU  KURSA  SATURS: 
Studiju darbā III padziļināti tiek apgūtas un analizētas studiju kursos Tūrisma projektu vadība, 

Politoloģija, Grāmatvedība un nodokļi,   Pakalpojumu un  tūrisma mārketings,  Finanšu menedžments, 
Personālvadība, Lietišķā etiķete un komunikācija iekļautās tēmas. 
Studiju darba apjoms: 25-30 lpp., tas jābalsta uz vismaz 10-15 speciālās, profesionālās un zinātniskās 
literatūras avotiem (monogrāfijām, mācību grāmatām, profesionālo un zinātnisko žurnālu rakstiem), 
neskaitot interneta avotus. 
Studiju darba aizstāvēšana: 
Studiju darbs II jāiesniedz Tūrisma un viesmīlības katedrā norādītajā laikā, jāsaņem prakses vadītāja 
atzinums. Studiju darba prezentācija (Power Pointa veidā), kurā atspoguļotas pētījuma metodes, dati, 
rezultāti, galvenie secinājumu un priekšlikumi jāaizstāv katedras nozīmētā laikā un vietā.  
 

LITERATŪRA: 
1. Finn Mick. Tourism and leisure research methods: data collection, analysis and interpretation / Mick 

Finn, Martin Elliott-White, Mike Walton. - Harlow: Pearson Longman, 2000. - 285 p.  
2. Tourism Research Methods: integrating theory with practice / ed. B.W.Ritchie, P.Burns, C.Palmer. - 

Oxfordshire; Cambridge: CABI Publishing, 2005. - 232 p.  
3. Researching and writing dissertations in hospitality and tourism / Mona A.Clark, Michael J.Riley, 

Ella Wilkie, Roy C.Wood. - London: Thomson, 2003. - 281 p.  
4. Ekonomisko pētījumu metodes un informācijas avoti : māc. līdz. / sast. V.Kozlinskis. - Jelgava : 

[Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 2001. - 67, lpp.  
5. Kroplijs, A., Raščevska, M.  Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs.   Rīga: 

Izdevniecība RaKa, 2004. 178 lpp. 
INTERNETA RESURSI: 

1. Sage Journals Online: http://online.sagepub.com/ 
Journal of Hospitality & Tourism Research 
Journal of Travel Research 
Journal of Vacation Marketing 
Tourist Studies 

2, Emerald Journals: http://info.emeraldinsight.com/ 
European Journal of Marketing 
International Marketing Review 
Journal of Hospitality and Tourism Technology 
Tourism Review 
International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research 
Worldwide Hospitality and Tourism Themes 

3. Tūrisma biznesa vortāls http://www.eiropa.lv 
 
  



 
 
 
 

3. pielikums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Studiju programmas realizācijā iesaistīto 
mācībspēku CV 

 



Curriculum vitae 
 

Gunārs  Bajārs 
 Uzvārds Vārds 

Ogre, Latvija  170157-12352 
Dzimšanas vieta  Personas kods 

17.01.1957  Latvietis 
Datums, mēnesis, gads  Tautība 

   
Darba vieta un ieņemamais amats 

Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 
LU Cietvielu fizikas institūts,  

vadošais pētnieks 
Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063, Latvija  

 Drustu gatve 10-29, Olaine,  
LV-2114, Latvija 

   
Tālruņa Nr.  67187817  Tālruņa Nr. 67963818 
Fakss: 67132778  E-mail: gunars.bajars@gmail.com 
E-mail: gunars.bajars@gmail.com    
 
Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, 
doktorantūra. 

Mācību iestāde, valsts 
Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Studijas LVU Ķīmijas fakultātē 
Doktorantūra LVU Cietvielu 
fizikas institūtā 
Nostrifikācija LZA Neorganiskās 
ķīmijas institūtā 

1974.-1979. 
1983.-1987. 
 
1992. 

 

Ķīmija 
Fizikālā ķīmija 

 
Fizikālā ķīmija 

 

Ķīmiķis, pasniedzējs 
Ķīmijas zinātņu kandidāts 

 
Ķīmijas zinātņu doktors 

 
 
Darba pieredze 
1979.-1981.  inženieris, vecākais inženieris LVU Cietvielu fizikas institūtā 
1981.-1994.  jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks, zinātniskais līdzstrādnieks, vecākais zinātniskais 
līdzstrādnieks, laboratorijas vadītājs (1990.-1991.) LVU Cietvielu fizikas institūtā 
1994.-2003.  pētnieks, vadošais pētnieks LVU Cietvielu fizikas institūtā 
1996.-2002. docents Vidzemes augstskolā, Tūrisma nodaļas vadītājs (1996-1999), mācību un 
pētnieciskā darba prorektors (1998-1999), rektors (1999.-2001.) 
2002.-2003. prorektors zinātniskajā darbā Biznesa augstskolā Turība (BAT)  
2004. - vadošais pētnieks LU Cietvielu fizikas institūtā 
2005. – stundu pasniedzējs, docents BAT  
 
Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

Pētījuma nosaukums Laiks Pasūtītājs Aamats 
Removal of Hazardous Substances in Electronics: 
Processes and Techniques for SMEs 

2004 – 
2007 

ES 6.Ietvara progr. 
zinātnes un tehnoloģiju 
attīstībai 

Līdzstr. 

Promoting Eco-design Activities in the SMEs of the 
Electrical /Electronics Sector 

2004 – 
2005 

Eiropas Komisija Vadītājs 

Inovatīvu, videi draudzīgu tehnoloģiju un produktu 
izstrādes stratēģija un metodika RoHS direktīvas 
ieviešanai Latvijas rūpniecības nozaru MVU 

2005 LR Ekonomikas 
ministrijas pasūtījums 
EM 2005/141 

Līdzstr. 

Kā panākt atbilstību RoHS direktīvas prasībām? 2006 LR EM  pasūtījums EM 
2006/11 

Līdzstr. 

Dabas zinātnes, globālās pārmaiņas un līdzsvarotas 
attīstības tehnoloģijas 

2006 - 
2008 

ESF Līdzstr. 

Modernu funkcionālu materiālu mikroelektronikai, 
nanoelektronikai, fotonikai, biomedicīnai un 
konstruktīvo kompozītu, kā arī atbilstošo tehnoloģiju 

no 2006 Valsts pētījumu 
programma 

Līdzstr. 



izstrāde 
Nanostrukturētas stikla šķiedras virsmas 
fizikālķīmisko īpašību modificēšana jaunu produktu 
izstrādē 

No 2006 LZP sadarbības 
projekts 

Līdzstr. 

Modernu metožu un tehnoloģiju izpēte un izstrāde 
enerģētikā: videi draudzīgiem atjaunojamās enerģijas 
veidiem, enerģijas piegādes drošībai un enerģijas 
efektīvai izmantošanai 

No 2007 Valsts pētījumu 
programma 

Līdzstr. 

 
Uzstāšanās konferencēs  
Piedalīšanās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs ar referātu: 
• 2006. - Starptautiskā konference „Eco-Balt 2006”, Rīga. „Bīstamo vielu ierobežošanas (RoHS) 

direktīvas ieviešana Latvijas elektrotehnikas un elektronikas uzņēmumos”; „Ekodizaina 

virzītājspēki un līdzekļi elektrotehnikas un elektronikas nozarē”. 
• 2006.-4th International JTET conference „Sustainable development, culture and education”, University 

of Helsinki, Finland. „Turn from the restrictions to benefits: an ecodesign study course for 

sustainable development”. 
• 2007.-International Baltic Sea Region conference on Functional materials and nanotechnologies, 

Riga. “Water electrolysis using electrodes with modified surface/volume”. 
• 2007.-International conference Eco-Balt 2007, Riga. „An ecodesign study course at the University of 

Latvia”. 

• 2007.-8th International Symposium on Systems with Fast Ionic Transport, Vilnius, Lithuania. 
“Estimation of hydrogen transport mechanisms in composite materials”. 

• 2008.- 5th Baltic Conference on Electrochemistry: Functional Materials in Electrochemistry – from 
Fndamental Problems to Molecular Electronics and Modern Power Sources, Tartu University, 
Estonia. „Influence of high voltage AC and magnetic field on water electrolysis”. 

• 2008.-International conference Eco-Balt 2008. „Green chemistry study course at the 

University of Latvia”. 

• 2008.-International conference on Engineering Education in Sustainable Development, Graz, Austria. 
„Integration of ecodesign course in design studies at the University of Latvia”.  

• 2009 – Baltic Sea Region conference on Functional materials and nanotechnologies, Riga. 
“Structural and morphological research of lead/acid battery plates”; „Kinetics of hydrogen 

evolution reaction on cathode – Electrolysis model development and testing with micro-

respiration sensors”. 
• 2009.-3rd International Conference “Environmental Science and Education in Latvia and Europe: 

Education and science for climate change mitigation”, Riga. “Ecodesign knowledge and future 

environmental impact”; “Step by step implementation of hydrogen economy as environmental policy 

tool in Latvia”. 

• 2010.-International Baltic Sea Region conference on Functional materials and nanotechnologies, 
Riga. “Study of structure and electrochemical characteristics of  LiFePO4/C as cathode material for 

lithium batteries”; „Short duration voltage and current transients on water electrolyses cell”. 

• 2010.-9th International Symposium on Systems with Fast Ionic Transport, Riga. „Physical and 

electrochemical properties of LiFePO4/C thin films deposited by DC and RF magnetron sputtering”; 

„Nickel coatings on glass fabrics for applications in electrochemical devices”; „On the form of 

voltammetric characteristic of electrochemical electrodes under linear voltage sweep condition”; 

„Kinetic characteristics of LiFePO4/C thin films”; „Peculiarities of short pulse water electrolysis: 

Ion transport and discharge at electrodes”. 

 
Studiju kursi (studiju priekšmeti) 
Bakalaura studiju programmās 

• Tūrisms un viesmīlība                           A  daļa                       7 kredītp.  
• Tūrisms un vide                                                  B  daļa                       2 kredītp.  

Maģistra studiju programmās 
• Ilgtspējīga attīstība un tūrisms                             B daļa                        2 kredītp.   

 
 



Metodiskais darbs 
• Sagatavoti kursi:  
1. Lauku tūrisms, Ekodizaina pamati (LU Ekonomikas un vadības fakultāte) 
2. Lauku tūrisms, Tūrisms un vide, Ilgtspējīga attīstība un tūrisms (BAT) 
3. Zaļā ķīmija, Enerģijas avoti un to ekoloģiskās ietekmes, Tehnoloģijas un materiāli līdzsvarotai 

attīstībai (LU Atomfizikas un spektroskopijas institūts). 
• Izdota mācību grāmata studentiem - A.Brencis, G.Bajārs (2009) Aktīvais un lauku 

tūrisms: Tālmācības studiju kurss. Biznesa vadības koledža. Rīga, SIA “Biznesa vadības koledža, 
255 lpp. 

 
Publikāciju skaits  
Kopējais publikāciju skaits 131, tai skaitā zinātniskās - 125 
 
Nozīmīgākās publikācijas  
 

1. G.Bajārs, I.Ābols, M.Mennika, A.Tarbuna (2004) Tūristu iekšējā un ārējā motivācija Vidzemes 
apmekējumam. Zin. met. rakstu krājums “Cilvēks un vide”, Liepāja, lpp.6-9. 

2. M.Vanags, P.Shipkovs, J.Kleperis, G.Bajars, A.Lusis (2007) Water electrolysis – unconvential 
aspects. Proceedings of II. International Hydrogen Energy Congress and Exhibition IHEC`2007, 
Istanbul, Turkey, 7 pages. 

3. M.Vanags, J.Kleperis, G.Bajars, A.Lusis (2007) Water electrolysis using electrolytes with 
modified surface/volume. J Phys: Conf. Ser. 93012025 (6 pages). 

4. G.Bajars, A.Lusis (2008) Turn from the restrictions to benefits: an ecodesign study course for 
sustainable development. Education for Democracy as a Part of Education for Sustainable 
Development. 4th Int. J.of Teachers Education and Training Conference: Post-Conference-Book 
(ed. J.Hytönen), pp. 3-15. 

5. L.Grinberga, J.Kleperis, G.Bajars, G.Vaivars, A.Lusis (2008) Estimation of hydrogen transport 
mechanisms in composite materials. Solid State Ionics, Vol.179, Issues 1-6,  pp. 42-45. 

6. G.Bajars, A.Lusis, A.Ubelis (2008) Integration of ecodesign course in design studies at the 
University of Latvia. Proceedings of Engineering Education in Sustainable Development 2008 
Conference, Graz, Austria, pp.356-364. 

7. M.A.Vanags, J.J.Kleperis, G.E.Bajars (2009) Electrolysis model development for 
metal/electrolyte interface: Testing with micro-respiration sensors. Proceedings of Hydrogen 
Materials Science and Chemistry of Carbon Nanomaterials XI Int. Conf. (ICHMS’2009), 
pp.1096-1097. 

8. M.Vanags, P.Shipkovs, J.Kleperis, G.Bajars, A.Lusis (2009) Water electrolysis – unconvential 
aspects. In book: Selected Articles of Hydrogen Phenomena IHEC 2007: As a Memory of IHEC 
on the Occassion of UHK 2009 (eds. T.N.Veziroglu, M.O.Alniak, S.Yalcin), Umuttepe Yayin, 
Istanbul, Turkey, pp.39-45. 

9. A.Brencis, G.Bajārs (2009) Aktīvais un lauku tūrisms: Tālmācības studiju kurss. Biznesa vadības 
koledža. Rīga, SIA “Biznesa vadības koledža, 255 lpp. 

10. A.Ubelis, J.Abolins, D.Berzina, J.Blahins, G.Bajars (2010) Graduate Studies of Global Change at 
the University of Latvia. Chapter 21 in Book “Universities and Climate Change: Introducing 
Climate Change at University Programmes. Series: Climate Change Management, vol.1 (ed. 
W.Leal Filho). 

 
Tālākizglītība un profesionālā pilnveide  
• The Eco-design Awareness Raising Campaign Workshop „Train the Trainer”, Berlin, Germany, 

March 3-4, 2005.  
• The Eco-design Awareness Raising Campaign Workshop „Business Benefits through Eco-

Design”, Barcelona, Spain, May 13, 2005.  
• The Eco-design Awareness Raising Campaign Workshop „Business Benefits through Eco-

Design”, Riga, June 3, 2005.  
• IPC/Soldertec Global 3rd International Conference on Lead Free Electronics „Towards 

Implementation of the RoHS Directive”, Barcelona, Spain, June 8-9, 2005. 
• ES Direktīvas 2002/95/EK „Par bīstamu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskās un 

elektroniskās iekārtās” prasības un ieviešana. Seminārs, Rīga, 2005.g. 1.decembris. 



Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 
2010 – 9.Starptautiskā simpozija „Sistēmas ar ātru jonu pārnesi”, Rīga, 1-5.jūnijs, 2010 organizācijas 
komitejas vadītājs 
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19.06.2010  (Paraksts) 



Curriculum vitae 
 

Gatis    Blunavs 
 Uzvārds Vārds 

   
Dzimšanas vieta  Personas kods 

Rīga  061162-13057 
Datums, mēnesis, gads  Tautība 

06.11.1962  Latvietis 
Darba vieta un ieņemamais amats 

Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 
Biznesa augstskola Turība 

Tūrisma un viesmīlības katedras lektors 
Graudu 68, Rīga, LV 1058  

Mundus Travel Institute SIA 
Direktors un valdes loceklis 

  Brīvības iela 48/50   LV 1011 

 Valdemāra 77-77,  
Rīga, LV 1011 

   
Tālruņa Nr.  67217790  Tālruņa Nr. 29632455 
Fakss: 67217789  E-mail: gatis.mundus@gmail.com 
E-mail: gatis@mundustravels.com    
 
Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, 
doktorantūra. 

Mācību iestāde, valsts 
Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Studijas VMA Tēlotājas mākslas 
fakultātē 
 
LMA Maģistrantūra 
 
 
Doktorantūra LU Ekonomikas 
fakultātē, Sabiedrības vadībā 

 1980.-1988. 
 
 
1990. 
 
 
2004.-2009. 
 

Mākslinieks 
gleznotājs 

 
Mākslas zinātnes 
 
 
Sabiedrības vadība  
 

Mākslinieks, pasniedzējs 
 
 
Mākslas maģistra grāds 
mākslas zinātnēs 
 
4 studiju  gadi) 

 
Darba pieredze 
1989.               Sagatavošanās kursu pasniedzējs, Rozentāla Mākslas vidusskola  
1990.               Skolotājs, Rozentāla Mākslas vidusskola 
1993. –1999.   Direktors, Ziemeļrīgas Mākslu un amatu skola 
1990. –  1998. Direktors, Mīlgrāvja Daiļamatniecības skola  
 
Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
Valsts finansēto pētījumu projektu, programmu dalībnieks: 
• 2002.g. līdzdalība, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts pasūtījumā 

(līgumdarbā) “Tūrisma terminu skaidrojošā vārdnīca” 
Starptautisko pētījumu projektu dalībnieks: 
• 2002-2003.g. – Darba grupas loceklis, Creation of Baltic Policy Paper of Cultural Tourism, UNESCO  
Maģistrantu vadīšana: 

2007.-2009.gadā 3 maģistra darbu vadība (BAT) 
 
Uzstāšanās konferencēs  
Piedalīšanās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs ar referātu: 
Prezentācija un referāts, 7. ICEES World Congress Berlin – Jun 2005. 
Prezentācija, Int. Conference of Cultural Tourism, Danzig, June 2002.  
Prezentācija un referāts, 2nd Congress of Latvian Scientists, Apr 2002 
Piedalīšanās ar referātiem akadēmiskajās konferencēs:  



Prezentācija, Conference of Association of Hotels and Restaurants, 2006. 
Prezentācija, BAT Conference of Tourism, Apr 2001. 
 
Studiju kursi (studiju priekšmeti) 
Bakalaura studiju programmās 

• Pasaules kultūras vēsture | World Culture                          A  daļa                       3 kredītp.  
• Ceļojumu organizēšana | Tour Operations                         A  daļa                       3 kredītp.  
• Latvijas un Baltijas kultūra | Latvian and Baltic Culture  B  daļa                       2  kredītp. 
• Pasaules Kultūra (TZ, SA)                                                 B  daļa                       2  kredītp 

 
Metodiskais darbs 
Vairāk kā sešu dažādu studiju kursu un prakšu programmu autors 
 
Publikāciju skaits  
Kopējais publikāciju skaits 63, tai skaitā zinātniskās - 48 
 
Nozīmīgākās publikācijas  
Rozīte M. un autoru kolektīvs. Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošā vārdnīca. LR Ekonomikas 
ministrija. 2008. 460 lpp. 
 
Tālākizglītība un profesionālā pilnveide  

• Uzaicināts dalībnieks – Pircējs un Izpētes brauciena dalībnieks, Sardīnija, Sept 2010. 
• Uzaicināts dalībnieks – Pircējs un Izpētes brauciena dalībnieks, Feria BIT Milano, March 2010 
• Uzaicināts dalībnieks – Pircējs un Izpētes brauciena dalībnieks: AUREA, Puglia, November 2009 
• Uzaicināts izpētes brauciena dalībnieks – Malaysia tourism, 2009. 
• ITB Berlin semināri – 2010, 2009, 2008. 
• Booking systems Course, Galileo (May 2008) 
• Seminary Tourism Marketing and Competition, ERTI (Sep 2007) 
• BAT iekšējā audita kurss (May 2002) 
• Seminary ‘’Tourism Development in Baltic Region’', Wilno, apr 2001 
• Greek language and Culture (aug 1999), Thessalonica; Institute of Balcan Studies 
• Leadership psychology (Dec 1998); Riga School Board 
• Danish education and public administration Studies (Apr 1998 – Billund; Jun-Nov – Riga); 

Danish Democracy Foundation  
• Baltic-German summer academy for Youth NGO leaders (June 1998 - Latvia), Youth Council of 

Baltic 
• Countries 
• Education leadership (Dec 1997); Riga School Board 
• Small scale business management (Sep – Oct 1997), Pilsen, Czech Republic; UNIDO 
• Publiskā lekcija pašvaldības vadībai un uzņēmējiem: Tourism development opportunities in 

Sigulda,  2008. 
• Prezentācija, Sigulda Tourism development – Problems and solutions, Specialised conference 

Riga, Sept 2007. 
• Field studies - tourism in Thailand, Tunisia, Greece, Serb Republic, Zimbabwe, India, Mexico etc. 
• Lekciju kurss Tourist Economy to 4th year students of Liepaja University 2005-2008. 
• Vieslektors, Business management Institute, Cana (Nov 2007) 
• Vieslektors, Dundee Abertay University, Dundee (Nov 2006) 
• Vieslektors, Helia Polytechnic, Porvoo (Mar 2004) 
• Vieslektors, Haaga Polytechnic, Helsinki (Nov 2002) 
• Dalībnieks, International Conference of Agrarian Tourism, marts 2004. 

 
Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

Eksperts, IZM Profesionālās izglītības centrs, kopš 2003.  
Valsts Tūrisma konsultatīvās padomes loceklis, 2003.-2009. 
Tūrisma izglītības asociācijas direktors, 2002.-2009. 

 



Goda nosaukumi, apbalvojumi 
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Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
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Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda x   x   x   
Krievu valoda x   x   x   
Vācu valoda  x    x   x 
Angļu valoda x   x   x              
Poļu valoda  x      x  
 
   

06.09.2010  (Paraksts) 



Curriculum vitae 
 

Ainārs  Brencis 
 Uzvārds Vārds 

   
Dzimšanas vieta  Personas kods 

Līvāni  201276-12169 
Datums, mēnesis, gads  Tautība 

20.12.76  Polis 
Darba vieta un ieņemamais amats 

Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 
Biznesa augstskola Turība 

Tūrisma un viesmīlības katedra, 
lektors 

Graudu 68, Rīga, LV 1058  

 Vef Baloži 146,  
Olaines novads, LV 2127 

   
Tālruņa Nr.  29453616  . - 
Fakss: -   - 
E-mail: ainarsb@turiba.lv   - 
 
Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, 
doktorantūra. 

Mācību iestāde, valsts 
Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

 
Latvijas universitāte, 
ekonomikas zinību doktora 
programma Vadības 
ekonomikas fakultātē 

  
2003 - 2007 
  

 
 

 
 

 
Doktora grāda pretendents 

 
 

Vadības zinību maģistra 
studijas LU vadības un 
ekonomikas fakultātē  

2000 - 2002 
   

sociālo zinātņu maģistra grāds 
vadībzinātnē 

Biznesa Augstskola Turība – 
Starptautiskā tūrisma fakultāte 

 

1995 - 1999 
  

 

augstākās profesionālās 
izglītības diploms - tūrisma 
un atpūtas organizācijas 
vadītājs 

Līvānu 1. vidusskola 
  

1983 -1995 
 atestāts par vidējo izglītību 

 
Darba pieredze 
No 2001 -       lektors Biznesa augstskolā Turība, starptautiskā tūrisma fakultātē 
No 2001 -       pieaicinātais eksperts viesnīcu apsekošanas komisijā (viesnīcu sertificēšanai) – Latvijas  
                       viesnīcu un restorānu asociācijas SIA Viesnīcu un restorānu centrā. 
No 2005 -       Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs, Rīga 
 
Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 

• Sagatavots un novadīts seminārs par aktīvo tūrismu un tā lomu Latgales tūrisma attīstībā. 
Pasūtītājs ''Latgales attīstības aģentūra'' sadarbībā www.eiropa.lv - 2006.gada septembris, 
Daugavpils 

• Sagatavotas un nolasītas lekcijas, kā arī noorganizēta paneļdiskusija par plostniecības idejas 
izmatošanu ūdens tūrisma attīstībai Gaujas upes baseinā. Pasūtītājs ‘’Vidzemes attīstības 
aģentūra’’ projekta PHARE 2003 “Pārrobežu sadarbības programma Baltijas jūras reģionā” 

“Deviņas upes Vidzemē” Nr. LV2003/005-876/02 ietvaros – 2006.gada maijs, Strenči  
• Autors projekta priekšlikumam Ruckas muižas izmantošanai tūrisma nozarē Cēsīs – Sia 

‘’EIROKONSULTANTU NAMS’’ pasūtījums 2006.gads. Projekta budžets 950 000Ls. 
• Līdzdalība mācību programmas “Mūsdienīgs serviss tūrismā” un “Tūristus saistošas vides 



veidošana atbilstoši Zemgales kultūrvides kritērijiem” sagatavošanā. Pasūtītājs Jelgavas dome, 
Phare 2002 ”Baltijas Jūras reģiona sadarbības programma Latvijā” ietvaros – 2005.gads. 

• Autors projekta priekšlikumam ar auto tēmu saistītas kafejnīcas izveidei Rīgā, Imantas 
mikrorajonā  - Sia ‘’MITAX-AUTO’’ pasūtījums 2005.gads. Projekta budžets 165 000Ls. 

• Autors projekta priekšlikumam par trīs zvaigžņu viesnīcas izveidi Saldus rajona Brocēnu 
novadā īpašumā ''Krūzes'' pie Cieceres ezera - Sia ‘’SEMS-VM’’ pasūtījums 2005.gads. 
Projekta budžets 370 000Ls.   

• Autors projekta priekšlikumam par trīs zvaigžņu viesnīcas izveidi Rīgas vēsturiskajā centrā – 
Sia ‘’Hanzas nami’’ pasūtījums 2005.gads. Projekta budžets 1 500 000Ls 

• Autors pētījumam par iespējamo Mūrnieku ielas (‘’No tūrisma objekta līdz tūrisma 
produktam’’) izmantošanu tūrisma industrijā – Rīgas domes Latgales priekšpilsētas 
izpilddirekcijas pasūtījums 2004.gads. Projekta budžets 100 000Ls 

 
Uzstāšanās konferencēs  
Piedalīšanās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs ar referātu: 

• Kauņas Tehnoloģiju Universitātes 8.starptautiskā zinātniskā konference Legal, Political and 

Economic Initiatives Towards Europe of Knowledge, 2010.gada aprīlis, Kauņa. Referāts: 
Competitive Identity for Nation of Latvia – Lessons to learn from National Hockey Team “Riga 
Dinamo” (līdzautors Juris Ozols, apstiprināta dalība). 

• LU 68.zinātniskā konference. Rīga 2010. gada janvāris. Referāts: viesnīcu vadības informācijas 
sistēmas: situācija Latvijā, analīze un kopsakarības. 

• Biznesa augstskolas Turība starptautiskā zinātniskā konference – Komunikācijas vadība 
informācijas sabiedrībā. Rīga, 2009. gada maijs. Referāts: viesnīcu vadības informācijas 
sistēmas: situācija Latvijā, analīze un kopsakarības (līdzautors Juris Ozols). 

• Igaunijas Jauno zinātnieku akadēmijas starptautiskais jauno zinātnieku seminārs, Igaunija, 
Tallina, 2005. Novembris. Referāts: “Student Mobility in Latvia – Chances and Challenges 

from Private and Public Higher Education Institution Scope. (līdzautors Ieva Sloka). 
• LU 63.zinātniskā konference. Rīga 2005. gada janvāris. Referāts: Latvijas tēls, tā vadības 

iespējas valsts labklājības un konkurētspējas veicināšanai. 
• III Latvijas ģeogrāfijas kongress – Latvijas ģeogrāfija Eiropas dimensijās. Rīga, 2004. gada 

novembris. Referāts: Vides loma mērķtiecīgai Latvijas tēla (imidža) izveidei un tā virzībai 
Pasaulē. 

• Biznesa augstskolas Turība starptautiskā zinātniskā konference – Uzņēmējdarbības iespējas, 
problēmas un to risinājumi globalizācijas apstākļos.  Rīga, 2004. gada aprīlis. Referāts: Latvijas 
tēls un tā konkurētspēja Eiropas tūrisma tirgū. 

 
Studiju kursi (studiju priekšmeti) 
Bakalaura studiju programmās 

• Starptautiskā tūrisma ekonomika             A  daļa                       3 kredītp.  
• Tūrisma projektu vadība                          A  daļa                       3 kredītp.  
• Aktīvais un sporta tūrisms              A  daļa                       7 kredītp. 

Maģistra studiju programmās 
• Projektu vadība tūrimā                                         A daļa                        4 kredītp.  

 
Kopējais publikāciju skaits 
Kopējais publikāciju skaits 12 
 
Nozīmīgākās publikācijas  
Grāmatas: 

• A.Brencis. Aktīvais tūrisms. Rīga: Biznesa augstskola Turiba, 2003. – 223lpp. 
• Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošā vārdnīca.  LR Ekonomikas ministrija, 2008, 406lpp 

(Līdzautors). 
Raksti recenzētos izdevumos:  

• Branding Small Nation – Latvia, what to say if there is nothing to say? Seventh annual 
International Scientific Conference. Human Potential Development: Search for Opportunities in 
the new EU states. Micolas Romeris University. Vilnius. Lithuania. 2010. 



• Complexity of Nation Branding – Latvian case. 52nd International Scientific conference of 
Daugavpils University. 2010. 

• National label ‘’Made in Latvia’’ – How much to rely on? 13th international scientific 
Conference. Society and culture: Chaos and Harmony. University of Liepāja 2010. 

• Brand index of Ventspils – challenge to other towns of Latvia. Student Scientific Conference. 
Trends in economics, technologies and translation. University of Ventspils. 2010. 5.p. 

• Competitive Identity for Nation of Latvia – Lessons to Learn from National Hockey Team “Riga 

Dinamo” - Journal of European Integration Studies 2010, No.4, 6p. (līdzautors Juris Ozols). 
• Viesnīcu vadības informācijas sistēmas Latvijā: tendences un attīstība. Innovations and 

Technologies - Multi Subject  Scientific Journal Published in the EU. No 1(2), 2009, (līdzautors 
Juris Ozols). 

• Viesnīcu vadības informācijas sistēmas: situācija Latvijā, analīze un kopsakarības. 
Starptautiskas zinātniskas konferences Komunikācijas vadība informācijas sabiedrībā rakstu 
krājums. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 65-74lpp. (līdzautors Juris Ozols). 

• Student Mobility in Latvia – Chances and Challenges from Private and Public Higher Education 
Institution Scope. Tartu, ENTA, 2005 – 45.-47.lpp.  

• Latvijas tēls un tā konkurētspēja Eiropas tūrisma tirgū. Starptautiskas zinātniskas konferences 
Uzņēmējdarbības iespējas, problēmas un to risinājumi globalizācijas apstākļos rakstu krājums, 
Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2004, 86.– 91.lpp. 

• Vides loma mērķtiecīgai Latvijas tēla (imidža) izveidei un tā virzībai pasaulē. III Latvijas 
ģeogrāfijas kongresa – Latvijas ģeogrāfija Eiropas dimensijās rakstu krājums, Rīga:  2004, 88. – 
89.lpp 

 
Tālākizglītība un profesionālā pilnveide  

• Nolasīta lekcija ‘’Tough destination branding – why is so difficult to promote places’’ Alkalas 
(Alcala) universitātē Spānijā, Erasmus mācībspēku apmaiņas programmas ietvaros - 2008. gada 
7-14.aprīlī. 

• Nolasīta lekcija ''Country branding Turkey versus Latvia'' Anadolu universitātē, Eskeširas 
pilsētā Turcijā, Erasmus mācībspēku apmaiņas programmas ietvaros - 2006. gada 10-15. 
decembrī. 

• Higher Hotel Institute Cyprus, kurss ‘’Supervisory Development for Hospitality Industry’’, 
Kipra, sertifikāts par ‘’Supervisory development for hospitality industry’’ kursa apgūšanu 

 
Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 
Nav 
 
Goda nosaukumi, apbalvojumi 
Nav 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
Nav 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda x   x   x   
Krievu valoda x    x  x   
Vācu valoda  x   x   x  
Angļu valoda x    x  x           
_____________ valoda          
 
 

   
22.06.2010  (Paraksts) 



Curriculum vitae 
 

Livija  Brūvere 
 Uzvārds Vārds 

Bauska  280955-10630 
Dzimšanas vieta  Personas kods 

28.09. 55.  Latviete 
Datums, mēnesis, gads  Tautība 

   
Darba vieta un ieņemamais amats 

Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 
Biznesa augstskola Turība 

Tūrisma un viesmīlības katedra,  
lektore, specializācijas programmu un  

koledžas programmas direktore   
Graudu 68, Rīga, LV 1058  

 Apguldes iela 6,  
Rīga LV 1004 

   

Tālruņa Nr.  67619693  Tālruņa Nr. 29156281 
Fakss: 67619152  E-mail: - 
E-mail: livija@turiba.lv    
 
Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, 
doktorantūra. 

Mācību iestāde, valsts 
Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

 
Studijas LLU Pārtikas rūpniecības 
tehnoloģijas fakultātē 
 
Studijas Maskavas Kooperatīvā 
institūta pedagoģijas fakultātē 
 
Studijas LLU Ekonomikas un 
vadības fakultātē 
 
Doktorantūra LU Ekonomikas un 
vadībzinātnes fakultātē 
 

1973.-1978. 
 
 
1985-1986 

 
 
1998-1999 
 
 
2000-2005 

Sabiedriskās 
ēdināšanas 
tehnoloģija 
 
 
 
 
Pedagoģija  
 
Vadībzinātne 
Tirgvedība 

Sabiedriskās ēdināšanas 
inženieris-tehnologs 
 
Ēdienu gatavošanas 
priekšmetu pasniedzēja 
 
Mg.soc.sc. 
 

 

 
Darba pieredze 
1978.-1981.  inženiere-tehnoloģe sabiedriskās ēdināšanas kombinātā „Impulss” 
1981.-1983.  laboratorijas vadītāja vietniece/inženiere tehnoloģe LPBS Ražošanas kontroles  
                          laboratorijā 
1983.-1991.  speciālo priekšmetu pasniedzēja/ražošanas apmācības meistare Rīga kooperatīvajā  
                          arodskolā 
1991-1994         speciālo priekšmetu pasniedzēja/ražošanas apmācības meistare Rīga lauksaminecības  
                          skolā 
1994-1995         metodiķe LR Zemkopības ministrijas mācību metodiskajā kabinetā 
1995-1998        docente/katedras vadītāja Starptautiskajā Tūrisma augstkolā 
1998-2005        docente/katedras vadītāja BAT Starptautiskā tūrisma fakultātē 
2005-                lektore/specializācijas programmu direktore BAT Starptautiskā tūrisma fakultātē 
 
Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 
Zinātniski pētnieciskā darbība:  
Pētniecisko projektu dalība: 

• 2003.g. Biznesa augstskola Turība zinātniski lietišķā pētījumu granta “Tūrisma un viesmīlības 
terminu un jēdzienu strukturāli loģiskās sistēmas izveidošana un ieviešana” dalībniece 

Valsts finansēto pētījumu projektu, programmu dalībnieks: 



• 2002.g. līdzdalība, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts pasūtījumā 
(līgumdarbā) “Tūrisma terminu skaidrojošā vārdnīca” dalībniece 

• 2006.g.    dalība  ESF/PIAA projektā „Tālākizglītības metodiskā materiāla izveide un aprobācija 
ēdināšanas nozares speciālo mācību priekšmetu pedagogiem” (LLU, Jelgava) 

• 2007.g.  eksperte LR IzM projektā „Jāņmuižas profesionālās vidusskolas izglītības programmas 
„Viesmīlības speciālists” mācību metodisko materiālu izstrāde”  

• 2007.g.   eksperte LR IzM  projektā „Jelgavas amatu skolas izglītības programmas ‘Pavārs”audzēkņu   
kvalifikācijas prakse uzņēmumos”  

• 2009.g.     dalībniece LR „SIA Bezdelīgas 1” strādājošo apmācība uzņēmuma konkurētspējas 
palielināšanai” 

• 2010.g.  dalībniece ESF/IPA projektā „Profesionālā apmācība bezdarba riskam pakļautām 
personām” 

Maģistrantu vadīšana: 
2006.-2010.gadā 6 maģistra darbu vadība  

 
Uzstāšanās konferencēs  
Piedalīšanās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs ar referātu: 
• 2000. – „Eiropas valstu integrācijas ES sociāli  ekonomiskie aspekti” ( Vroclava, Polija) „Basis of  

Nutrions Food of Latvian Inhabitants – Right Politics of Purchasing Groceries” 

• 2001. – „Kultūras mantojuma izmantošana tūrisma produkta attīstībā” Gdaņska, Polija)  „Ecotourism 

Product integration in Rural Tourism” 

• 2001.- II pasaules latviešu zinātnieku kongress Rīgā „Latvijas iedzīvotāju pilnvērtīga uztura iegādes 

problēmas”  
• 2001. – „Sustainable Development Trough Research and Learning (Vīne, Austrija) „Integration des 

Products vom Ecotourismus in den Landtourismus” 

• 2002. - „Marketing Theories and Methods” (Viļņa, Lietuva) „Choice of Food, Motivation and 

principles of its Purchasing” 

• 2002. - „Sabiedrība un kultūra”(Liepāja,) „Pārtikas iegādes socioloģisko aspektu izvērtējums Latvijā” 

• 2002. – „Health Economics and Healts Management” (Atēnas, Grieķija) „Choise of Food Motivatio of 

its Purchasing” 

• 2003.- Ilgtspējīga tūrisma attīstība: tendences, pieredze, iespējas. (BAT, Rīga) „Izglītības loma 

kvalitatīvu ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai” 

• 2004. – „Uzņēmējdarbības iespējas, problēmas un to risinājumi globalizācijas apstākļos” (BAT, Rīga) 
„Veselīga uztura nodrošinājuma mārketinga pasākumi un to risinājuma iespējas Latvijā” 

 
Studiju kursi (studiju priekšmeti) 
Bakalaura studiju programmās 

• Ēdināšanas organizācija un serviss                          A  daļa                       6 KP.  
• Ēdināšanas uzņēmumu ražošanas organizācija                 B daļa                        2 KP 
• Banketu organizēšana                                                        B daļa                       2 KP 
• Ēdināšanas uzņēmumu vadība                                           B daļa                       2 KP 
• Bāra darba organizācija un nacionālo virtuvju īpatnības   B daļa                       2KP 
• Stresa menedžments un lietišķā etiķete                             C daļa                        2 KP 
• Pārtikas produktu prečzinība, sanitārija un higiēna           B daļa                       2 KP 

 

Metodiskais darbs 
• 2003.g. Biznesa augstskola Turība zinātniski lietišķā pētījumu granta “Tūrisma un viesmīlības 

terminu un jēdzienu strukturāli loģiskās sistēmas izveidošana un ieviešana” – sistēmas terminu 
izstrāde un ieviešana 

• Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošās vārdnīcas līdzautore 2002.g. 
• Dalība studiju programmu “Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” un „Viesmīlības 

serviss” izstrādē licencēšanai un sagatavošanaiakreditācijai kopš 1998.g. 
• Tūrisma un viesmīlības studiju un profesionālās izglītības dažādu studiju kursu un prakšu 

programmu autore kopš 1995.g. 
• LR Viesmīlības nozares specialitāšu profesiju standartu izstrādes darba grupas vadītāja 2009.g. 
• Eksperte IzM  profesionālo mācību iestāžu viesmīlības nozares mācību un prakšu programmu 

izstrādē kopš 2006.g. 



Publikāciju skaits   
Kopējais publikāciju skaits 21, tai skaitā zinātniskās - 13 
 
Nozīmīgākās publikācijas  
1. L.Brūvere, „Izglītības loma kvalitatīvu ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai”,  Ilgtspējīga tūrisma 

attīstība: tendences, pieredze, iespējas, BAT, Rīga, 2003.- 355 lpp. 
2. L.Brūvere. „Veselīga uztura nodrošinājuma mārketinga pasākumi un to risinājuma iespējas 

Latvijā”, Uzņēmējdarbības iespējas, problēmas un to risinājumi globalizācijas apstākļos, 
BAT, Rīga, 2004.- 492 lpp. 

3. L.Brūvere.Pārtikas produktu prečzinība, papildināts izdevums,BAT, 2006., I–268 lpp.,II daļa–299 lpp. 
4. L.Brūvere.„Viesnīcu un restorānu vadības rokasgrāmata”- nodaļas „Ēdināšanas uzņēmumus 

kontrolējošās institūcijas” un „Paškontroles sistēma ēdināšanas uzņēmumos”.  Dienas bizness, Rīga, 
2006 

5. Bērziņa K.,...Brūvere L. un autoru kolektīvs. Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošā vārdnīca. LR 
Ekonomikas ministrija. 2008. 460 lpp. 

6. L.Brūvere, ....un autoru kolektīvs. Rokasgrāmata pavāriem. LLU, Jelgava, 2007., 177 lpp. 
 
Tālākizglītība un profesionālā pilnveide  
• 2006.g. – sertifikāts „Iekšējo auditoru apmācība” 

• 2007.g. – Apliecība par Informācijas tehnoloģiju profesionālo prasmju kurss augstskolas docētājiem 
(6 kredītpunkti) apguvi 

• 2007.g. sertifikāts par dalību staptautiskā LVRA konferencē „Kvalitatīvs pakalpojums-garants 
veiksmīgai viesnīcu un restorānu industrijas attīstībai” 

• 2007.g. sertifikāts par dalību teorētiski-praktiskā seminārā “Viesmīlības diplomātija viesnīcās un 
restorānos” (LVRA) 

• 2008.g. – apliecība par profesionalitātes pilnveidošanu “Bioloģiskie produkti – veselīgs uzturs” (LR 
IzM PIA) 

• 2008.g. – sertifikāts par dalību 4.starptautiskajā viesnīcu industrijas konferencē “Viesnīcu un 
restorānu industrija pieaugošās konkurences apstākļos”(LVRA) 

• 2009.g – sertifikāts par dalību praktiskajā seminārā “Mārketings – produkta virzībai tirgū” (LVRA) 
• 2009.g. – sertifikāts par dalību praktiskajā seminārā “Pārtikas produktu marķējums” (LVRA) 
• 2009.g. – sertifikāts par dalību praktiskajā seminārā “Pārtikas produktu kvalitāte un nekaitīgums” 

(LVRA) 
• 2010.g  - apliecība par dalību praktiskajā pedagoģiskās profesionālās pilnveides seminārā “Garša, 

veselība un harmonija pavārmākslā” (IzM VISC) 
• 2010.g  - apliecība Par dalību seminārā “Uzņēmumu un organizāciju izaicinājumi pārmaiņu laikos” 

(BAT)  
• 2010.g. – sertifikāts „Augstskolu didaktika: mūsdienu teorija un prakse” 4 KP, LU, 

pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 
 
Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 
1998 – 2005 gads Viesmīlības katedras vadītāja 
Kopš 2000.gada - BAT  Senāta locekle 
Kopš 2000.gada - BAT  Starptautiskās tūrisma fakultātes domes locekle 
Kopš 2003.gada – IzM PIC/ PIA/ VISC organizēto profesionālo mācību iestāžu audzēkņu pavāru/viesmīļu 
konkursu „Jaunais profesionālis”ekspertu komisijas vadītāja 
Kopš 2008.gada – Sabiedriskās organizācijas „Siera klubs” biedre/valdes locekle 
 
Goda nosaukumi, apbalvojumi 
Nav 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
Nav 
 

 
 
 



Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda x   x   x   
Krievu valoda x    x  x   
Vācu valoda          
Angļu valoda   x            
_____________ valoda          
 

   
01.07.2010  (L.Brūvere) 

   



Curriculum vitae 
 

Dainis    Builis 
 Uzvārds Vārds 

   
Dzimšanas vieta  Personas kods 

Rīga  210580-12710 
Datums, mēnesis, gads  Tautība 

21.05.1980  latvietis 
Darba vieta un ieņemamais amats 

Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 
Biznesa augstskola Turība 

Tūrisma un viesmīlības katedra 
 lektors 

Graudu 68, Rīga, LV 1058  

 Laboratorijas 14-25,  
Rīga, LV-1009 

   
Tālruņa Nr.  29448873  Tālruņa Nr. 29448873 
Fakss: 67619152  E-mail: Dainis.Builis@inbox.lv 
E-mail: Dainis.Builis@inbox.lv    
 
Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, 
doktorantūra. 

Mācību iestāde, valsts 
Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

 
Studijas LU Ekonomikas un 
Vadības zinību fakultātē 
 
Studijas LU Ekonomikas un 
Vadības fakultātē 
 
 

 1998.-2002. 
 
 

2002.-2004. 
 

Vadības zinības, 
Mārketings 

 
 
Vadības zinības, 
Tirgvedības 
pētīšana 

Sociālo zinātņu bakalaurs 
 
 

Sociālo zinātņu maģistrs  
 

 
Darba pieredze 
2001.           Vasaras darbs, Denvera, Kolorado (ASV): „Discovery Channel” veikals, TARGET lielveikals 
2002.-2003. „Shell Latvia” SIA. Mazumtirdzniecības sistēmas administrators-analītiķis 
2004.-2007. „Poligrāfijas apgāds” SIA, Kodak nodaļa – Digitālo produktu reģionālais menedžeris 
2007.-2008. „DnB NORD Līzings” SIA. Komerctransporta līzinga menedžeris 
2009.-2010. „Atholl Arms Hotel”, viesnīcas personāls – viesu reģistratūra, restorāna apkalpošana 
2010.          „Birnam Hotel”, viesnīcas personāls – viesu reģistratūra, restorāna apkalpošana 
2010.-         „Biznesa augstskola Turība”, lektors 
 
Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
2002.g. Bakalaura darbs „Interneta reklāmas attīstība Latvijā” 
2004.g. Maģistra darbs „Internets kā viens no IMK kanāliem” 
 
Uzstāšanās konferencēs  
Nav 
 
Studiju kursi (studiju priekšmeti) 
Bakalaura studiju programma 

• E-komercija                                    A daļa                       3 kredītp.  
  

 
Metodiskais darbs 
Attiecīgā studiju kursa programmas un metodisko materiālu sagatavošana  



Publikāciju skaits  
Nav 
 
Nozīmīgākās publikācijas  
Nav 
 
Tālākizglītība un profesionālā pilnveide  

• 2005. marts „Pircēju segmentu izpēte un pirkumu veikšanas motivācija. Ziemeļeiropas tirgus. 
(Kodak Nordic) 

• 2006.g. maijs „Pārdotprasme” – tiešās pārdošanas kursi, klientu vajadzību izzināšana. (Nordic 
Training International). 

• 2007.g. oktobris „Kredītrisku un finanšu pārskatu novērtēšana” (Latvijas komercbanku asociācijas 
konsultāciju un mācību centrs). 

• 2008.g. janvāris-oktobris „Angļu valoda uzņēmējdarbībai”  (Express English). 
 
Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 
Nav 
 
Goda nosaukumi, apbalvojumi 
Nav 
 
Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
Nav  
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda x   x   x   
Krievu valoda x    x  x   
Vācu valoda    x    x    x 
Angļu valoda x    x    x         
_____________ valoda          
 
 
   

30.08.2010  (Paraksts) 



Curriculum vitae 
 

Agita    Doniņa 
 Uzvārds Vārds 

   
Dzimšanas vieta  Personas kods 

Rīga  010967-11805 
Datums, mēnesis, gads  Tautība 

01.09.1967  Latviete 
Darba vieta un ieņemamais amats 

Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 
Biznesa augstskola Turība 

Starptautiskā tūrisma fakultātes dekāne  
Graudu 68, Rīga, LV 1058  

 Tallinas iela 81 – 4, Rīga LV 1009 

   
Tālruņa Nr.  67607661  Tālruņa Nr. - 
Fakss: 67619152  E-mail: - 
E-mail: Agita.Donina@turiba.lv    
 
Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, 
doktorantūra. 

Mācību iestāde, valsts 
Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

 
Studijas LU Vadības un 
ekonomiskās informātikas 
fakultātē 
Studijas BAT Starptautiskā tūrisma 
fakultātē 
Doktorantūra BAT 
Uzņēmējdarbības fakultātē 

1985.-1990. 
 

2005.-2007. 
 
 

2009. - 
šobrīd 

 

 
Ekonomiskā 
kibernētika 

 
Stratēģiskā tūrisma 

vadība 
 

Vadībzinātne 
 
 
 

Ekonomists - matemātiķis 
 

MBA 
 
 
 

 
Darba pieredze 
2008.gada jūnijs – šobrīd Biznesa augstskola Turība, Starptautiskā tūrisma 

fakultāte, dekāne 
2004.gada septembris – šobrīd Biznesa augstskola Turība, Tūrisma un viesmīlības 

katedras un Komercdarbības katedras lektore 
2005.gada jūnijs – 2007.gada novembris Ārvalstu investoru padome Latvijā, projektu vadītāja 
2004.gada jūnijs – 2005.gada jūnijs Biznesa augstskola Turība, Starptautiskā tūrisma 

fakultāte, metodiķe 
1998. gada marts – 2000.gada janvāris LR Ārlietu ministrija, Informācijas nodaļas vadītāja 
1992.gada novembris – 1997.gada janvāris LR Ārlietu ministrija, Divpusējo attiecību departaments, 

vecākā referente Rietumeiropas nodaļā, nodaļas vadītāja 
Amerikas un Austrālijas valstu nodaļā 

1992.gada februāris – 1992.gada novembris  LR Ārlietu ministrija, Administratīvā departamenta 
direktora palīgs 

 
1990.gada jūnijs – 1992.gada februāris LR Vides komitejas Informācijas centrs, speciāliste 

Informācijas nodaļā.  
 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
Starptautisko pētījumu projektu dalībnieks: 

• 2006.-2007.g. –starptautiskā Leonardo da Vinci programmas projektā “Lauku tūrisma projekts 
AMBER” Nr 2005 LV/05/B/F/PP-172.00 



• 009.-2010.g. – līdzdalība starptautiskā Leonardo da Vinci programmas Lauku tūrisma projektā 
Aurora II  

 
Uzstāšanās konferencēs  
Piedalīšanās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs ar referātu: 
• Dalība WTO Tedqual konferencē “Higher Tourism Education” Rimini (Itālija);  Raksts “Challenges 

of tourism education: emotions versus business” 
• Dalība starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Potential of Toruism” Polijā; Raksts “Tourism 

Clusters as a benefit for tourism enterpreneurs in Latvia” 
• Dalība BAT zinātniskajā konferencē “Cilvēks, sabiedrība, valsts mūsdienu mainīgajos ekonomiskajos 

apstākļos"; 
• Dalība LU organizētā starptautiskā zinātniskā konferencē „Current issues in management of business 

and society development – 2009” ar prezentāciju „Assessment of economic impact of tourism in 

municipalities of Latvia. Current situation”.  
 
Studiju kursi (studiju priekšmeti) 
Bakalaura studiju programmās 

• Management                                       A  daļa                       3 kredītp.  
• International tourism economics                        A  daļa                       3 kredītp.  
• Stress management and Business etiquette        A  daļa                       2  kredītp. 

 
Metodiskais darbs 

• Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošās vārdnīcas līdzautore 
• Dalība 3 studiju programmu “Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība”, “Rekreatīvo un 

lietišķo pasākumu vadība” (bakalaura studijas), “Viesmīlības serviss” (koledžas programma) 
“Tūrisma stratēģiskā vadība” (maģistra studijas) sagatavošanā  licencēšanai un  akreditācijai 

• Studiju programmas “Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” sagatavošana 
akreditācijai ANO PTO 

• Dalība ANO  PTO akreditācijas komisijā 
• Vairāku studiju kursu un prakšu programmu autore 

 
Publikāciju skaits  
Kopējais publikāciju skaits  - 4 
 
Nozīmīgākās publikācijas  

11. Doniņa A. “Tourism Clusters as a benefit for tourism enterpreneurs in Latvia”//Starptautiskās 
zinātniskās konferences “Potential of Tourism” rakstu krājums, Ščecinas Universitāte, 2010,43.-
51. 

12. Lūka I., Niedrītis J.Ē., Doniņa A. “Challenges of tourism education: emotions versus business” 
13. Doniņa A.. un autoru kolektīvs. Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošā vārdnīca. LR 

Ekonomikas ministrija. 2008. 460 lpp. 
 
Tālākizglītība un profesionālā pilnveide  

• 2008.g. septembris – sertifikāts par piedalīšanos starptautiskā seminārā   “Developing Hospitality 

and Tourism Industry/Education Links” 

• Starptautiskā sadarbība studiju procesa pilnveidošanā un pieredzes apmaiņā 
o 2009.g. janvārī – Vieslektore Hanzes universitātē Hroningenā (Hanze University 

Groningen, Nīderlande) 
o 2009.gada jūlijā – pieredzes apmaiņa Amathus viesnīcu ķēdes viesnīcās Kiprā 
o 2010.gada martā – dalība un pieredzes apmaiņa AACSB gadskārtējā sanāksmē Anaheimā 

(ASV) 
 
Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 
Kopš 2010.gada - BAT  Senāta locekle 
Kopš 2005.gada - BAT  Starptautiskās tūrisma fakultātes domes locekle 
 
 



Goda nosaukumi, apbalvojumi 
Nav 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
Nav 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda x   x   x   
Krievu valoda  x    x  x  
Vācu valoda          
Angļu valoda x    x  x         
_____________ valoda          
 
 

   
15.06.2010  (Paraksts) 



Curriculum vitae 
 

Centis    Gercāns 
 Uzvārds Vārds 
  

Dzimšanas vieta  Personas kods 
Salas novads   240667-10109 

Datums, mēnesis, gads  Tautība 
24.06.1967.  latvietis 

Darba vieta un ieņemamais amats 
Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 

Biznesa augstskola Turība 
Starptautiskā tūrisma fakultāte 

Tūrisma un viesmīlības katedra, lektors 
Graudu 68, Rīga, LV 1058  

 Kastaņu iela 1-2, Jelgava,  
LV-3008 

   
Tālruņa Nr.  67619693  Tālruņa Nr. 26870260 
Fakss: 67619152  E-mail: centis.gercans@turiba.lv  
E-mail: centis.gercans@turiba.lv      
 
Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, 
doktorantūra. 

Mācību iestāde, valsts 
Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Studijas LU Vadības un 
ekonomiskās informātikas 
fakultātē  
 
 
Studijas LU Vadības un 
ekonomikas fakultātes maģistratūrā 

1990.-1996. 
 

 
1999.-2003. 

Starptautiskās 
ekonomiskās 
attiecības un 
Tūrisma un 
viesnīcu vadība  
Vide un 
uzņēmējdarbības 
vadība 

Bakalaura grāds biznesa 
vadībā  
 
 
 
Mg.sc.soc. 
 

 
Darba pieredze 
1989.-1991.  Nodaļas komandieris Iekšlietu ministrijas Apsardzes pulkā  
1995          Mārketinga pārvaldes speciālists A/S Latvijas Unibanka  
1996          Programmu koordinators Starptautiskā tūrisma augstskolā 
1998.-           Lektors Biznesa augstskolā “Turība” 
2001.-2002.  Skolotājs SIA “International Correspondence Course” 
2006.-           Tulkotājs izdevniecībā ”Zvaigzne” 
2002.-2007.  Tulkotājs SIA “SDI Media Latvia” 
 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
1997.-1999. Jūrmalas kūrorta tūrisma stratēģijas un Rīgas reģiona tūrisma attīstības plānu izstrāde  
1999. Dalība Latvijas Nacionālā attīstības plāna apakšgrupā “Tūrisms” 
1999-2000. Dalība Starptautiskā projekta “Baltijas Palete” apakšgrupā “Ilgtspējīga tūrisma attīstība” 
2003. Dalība Ventspils tūrisma mārketinga pētījumā 
2010. Raksts par tūrisma attīstību Latvijā izstādei EXPO. 
 
Uzstāšanās konferencēs  
Piedalīšanās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs ar referātu: 
• 2000.- Projekts “Baltijas Palete”– Baltijas jūras metropoļu reģionu sadarbība tūrismā. Starptautiskā 

zinātniskā konference. Baltijas reģiona valstu integrācijas problēmas ceļā uz ES. RēzeknesAugstskola. 
• 2007.- Tūrisma plānošana un attīstība jaunās ekonomikas apstākļos.  VIII starptautiskā zinātniskā 

konference. Biznesa augstskola Turība, Rīga. “Jauni tūrisma produkti reģionu attīstībai”. 
 



Studiju kursi (studiju priekšmeti) 
Koledžas studiju programmās 
• Komercdarbība tūrismā un viesmīlībā                                                              A daļa           3 kredītp. 
Bakalaura studiju programmās  (latv. un angļu val.)                                      

• Komercdarbība tūrismā                                                                              A daļa           4 kredītp.            
• Viesnīcu vadības informatīvās un vietu rezervēšanas sistēmas        B daļa        2 kredītp. 

Maģistra studiju programmās (latv. un angļu val.)                                      
• Komercdarbība tūrismā                                                                              B daļa           4 kredītp 

 
Metodiskais darbs 

• Studiju kursa “Komercdarbība tūrismā” programmas izstrāde  
• Vairāku studiju kursu un prakšu programmu autors 

 
Publikāciju skaits  
Kopējais publikāciju skaits - 3 
1. A.Vilciņš, C.Gercāns Tūrisma uzņēmējdarbība Latvijā: veicinošie un bremzējošie faktori. Starptautiskā 
zinātniskā konference - Uzņēmējdarbības vide: tiesiskā bāze un kvalitāte. Rakstu krājums. BAT, 1999. 
2. Gercāns C. Projekts “Baltijas Palete” – Baltijas jūras metropoļu reģionu sadarbība tūrismā. 
Starptautiskā zinātniskā konference - Baltijas reģiona valstu integrācijas problēmas ceļā uz Eiropas 
Savienību. Rakstu krājums. Rēzeknes Augstskola, 2000. 
3. Gercāns C. Tūrisma plānošana un attīstība jaunās ekonomikas apstākļos.  VIII starptautiskā zinātniskā 
konference - Jauni tūrisma produkti reģionu attīstībai. Rakstu krājums. BA “Turība”, 2007. 
 
Tālākizglītība un profesionālā pilnveide  

• 2002.-2003. Ziemeļvalstu telpiskās plānošanas centra Nordregio kursi plānošanas speciālistiem 
• 2004. Vieslekcijas Hāgas Politehniskajā institūtā (Somija)programmas Socrates/Erasmus ietvaros  
• 2005. Kvalifikācijas celšanas kursi “Augstskolu didaktika” 
• 2008. Intensīvie angļu valodas kursi 
• 2008. Pieredzes apmaiņas vizīte uz Grieķiju  programmas Erasmus Mobilitāte ietvaros 
• 2009. Starptautisks seminārs “Students  in industry and postgraduate course development”  
• 2010. Dalība semināros Starptautiskās tūrisma izstādes “ITB Berlin” ietvaros. 

 
Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 
Nav 
 
Goda nosaukumi, apbalvojumi 
Nav 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
Nav 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda x   x   x   
Krievu valoda x    x   x  
Vācu valoda  x   x   x  
Angļu valoda  x   x        x  
Spāņu valoda  x   x   x  
 
 

   
18.06.2010.  (Paraksts) 

 
  



Curriculum vitae 
 

Dagnija  Jaunozola 
 Uzvārds Vārds 

   
Dzimšanas vieta  Personas kods 

Rīga  090751-10505 
Datums, mēnesis, gads  Tautība 

09.07.1951.  Latviete 
Darba vieta un ieņemamais amats 

Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 
Rīgas Purvciema amatu skola, skolotāja  

A.Deglava 41/a, Rīga 
 Dārza iela Nr.2 ,p/nBabīte, 

Babītes novads 
 LV 2001 

   
Tālruņa Nr.  26371841  Tālruņa Nr. 26371841 
Fakss: -  E-mail: djaunozola@tvnet.lv 
E-mail: -    
 
Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, 
doktorantūra. 

Mācību iestāde, valsts 
Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

 
Latvijas Valsts universitātes    
Vēstures un filozofijas fakultāte 
 
Latvijas Universitātes 
Pedagoģijas un Psiholoģijas 
fakultāte  
 

1969.-1974. 
 

2004.-2006. 
 

 
 
Vēsture        
                                 
Izglītības zinātņu 
vadība  
 
 

Vēsturnieka , vēstures un 
sabiedrības mācības  
pasniedzēja  kvalifikācija     
                                  
Izglītības zinātņu maģistra 
grāds     

 
Darba pieredze 
1973.-1984.         Ekskursiju vadītāja Rīgas pilsētas Galvenās arhitektūras  pārvaldes Arhitektūras 
                             centrā  
1979.-1987.            Ekskursiju vadītāja Rīgas Ceļojumu un ekskursiju birojā  
1984.-1992.            Inženiere, sektora vadītāja, Rīgas pilsētas Galvenās arhitektūras  
                             pārvaldes Arhitektūras centrā  
1992.-1993.            Vēstures skolotāja Rīgas Centra daiļamata skolā 
1994.-1998.            Tūrisma pamatu pasniedzēja Latvijas Kultūras skolā 
1993.-                     Tūrisma pamatu,  tūrisma tirgzinības, kultūrtūrisma skolotāja Rīgas Purvciema  
                              amatu skolas Tūrisma un viesmīlības nodaļā                                                                                                                                                                                                                        
1998.-                      lektore Biznesa augstskolā Turība 
 
Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
Valsts finansēto pētījumu projektu, programmu dalībnieks: 
1994.-1999.   LR Izglītības un Zinātnes  ministrijas ES PHARE programma  „Profesionālās  izglītības  
                      reforma Latvijā ” – dalība tūrisma arodizglītības programmas  izstrādē  
Valstiski nozīmīgu normatīvo dokumentu izstrādāšanas dalībnieks 
 2002.g.Viesnīcu servisa speciālista profesijas standarts  PS 0047  
 2002.g. Viesnīcu pakalpojumu organizatora profesijas standarts  PS  0054 
 2002.g. Kultūras tūrisma gida profesijas standarts PS 0128 
 2002.g. Kultūras tūrisma organizatora profesijas standarts  PS 1129  
 
 



Uzstāšanās konferencēs  
Nav 
 
Studiju kursi (studiju priekšmeti) 
Bakalaura studiju programmās 

Tūrisms un viesmīlība                                  A  daļa                       4 kredītp. 
 
Metodiskais darbs 

Lekciju kursa ,,Ekskursiju vadīšanas metodika ,, programmas autore  
 
Publikāciju skaits   
Nav 
 
Nozīmīgākās publikācijas  
Nav 
 
Tālākizglītība un profesionālā pilnveide  
2000.g.- Kanādas Muskokas Mācību centra un Rīgas Tūrisma skolas seminārs „Tūrisma  un personāla 
vadība ”. I Cilvēku resursi , marketings un pārdošana. II Personāla vadības prasmes  
2008.g.- Pedagoģiskās meistarības skolas kursi „Pozitīva un mūsdienīga pedagoģiskā saskarsme” 
 
Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 
Nav 
 
Goda nosaukumi, apbalvojumi 
Nav 

Patentu, autorapliecību un licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
Nav 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme  Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami, labi, vidēji  teicami, labi, vidēji  teicami, labi, vidēji 

Latviešu valoda x   x   x   
Krievu valoda x    x  x   
Vācu valoda          
Angļu valoda                                          x        x          x  
Poļu  valoda   x           x                 x         
 

   
21.06.2010  (Paraksts) 

 



Curriculum vitae 
 

Aivars    Kalniņš 
 Uzvārds Vārds 

   
Dzimšanas vieta  Personas kods 

Rīga  151247-13056 
Datums, mēnesis, gads  Tautība 

15. 12. 1947.   Latvietis 
Darba vieta un ieņemamais amats 

Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 
SIA „Kempings Gauja” 

 Valdes loceklis & izpilddirektors 
Dzirnupes iela, Gauja, Carnikavas novads,  

LV 2163  

 Zaļā iela 4, Rīga, LV 1010 

   
Tālruņa Nr.  26517166  Tālruņa Nr. 26517166 
Fakss: -  E-mail: kalnins_aivars@inbox.lv 
E-mail: kempings.gauja@apollo.lv    
 
Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, 
doktorantūra. 

Mācību iestāde, valsts 
Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

 
Studijas RPI Elektroenerģētikas 
fakultātē 

1968.-1974. 
 

 
Elektriskie tīkli un 

sistēmas  
  

Inženieris 
 

 
Darba pieredze 
1968.-1975. elektromontieris, inženieris Rīgas elektrotīklos 
1976.-1982. celtniecības perioda inženieris un pēc ekspluatācijas uzsākšanas ceha priekšnieks,  
                    galv. inženieris VAS ’’Intūrists’’viesnīcā ’’Latvija’’ 
1982.-1983. KB priekšnieks R/A ’’VEF’’ 
1983.-1987. vec. referents, galv. inženieri LPSR MP Lietu pārvaldes viesnīcā ’’Rīdzene’’ 
1988.-1990. direktors LPSR MP Lietu Pārvaldes pakļautības uzņēmumā ’’Rosme’’ 
1990.-1992. saimnieciskā sektora vadītājs LR Valdības administrācijā, Saimnieciskās daļas vadītāja  
                    vietnieks Valdības aparātā 
1992.-1998. direktors, prezidents valsts uzņēmumā viesnīca ’’Latvija’’ 
1998.-2000. direktors Valsts Tūrisma pārvaldē, pēc reorganizācijas Latvijas Tūrisma attīstības aģentūrā 
2000.-          lektors Biznesa augstskolā Turība 
2002.-2007. SIA “Kempingu pasaule” valdes priekšsēdētājs 
2004.-2010.  DzĪKS „Zaļā iela 4” valdes priekšsēdētājs 
2004.-2007.  izpilddirektors SIA ‘’Kempings Gauja’’ 
2004.-           lektors Ekonomikas un kultūras augstskolā 
2007.-2008.  direktora vietnieks SIA „Nelda” viesnīcā „Baltic Beach Hotel” 
2008.-           izpilddirektors SIA ‘’Kempings Gauja’’ 
 
Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
Valsts finansēto pētījumu projektu, programmu dalībnieks: 
2007.g. – LR EM pasūtījums NR EM 2007/126, līgumdarbs “Tūrisma terminu skaidrojošās vārdnīcas   
                sagatavošana izdošanai” 
Valstiski nozīmīgu normatīvo dokumentu izstrādāšanas dalībnieks 
2009.g. – LVRA pasūtījums, līgumdarbs LVS standarta 200-1:2009 “Viesu izmitināšanas un    
               apkalpošanas mītnes. Viesnīcas” 
 



Uzstāšanās konferencēs  
Piedalīšanās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs ar referātu: 
2003. - Ilgtspējīga tūrisma attīstība: tendences, pieredze, iespējas. Starptautiska zinātniskā  
            konference. Biznesa augstskola Turība, Rīga. “Tūrisma plānošanas teorija un prakse” 
 
Studiju kursi (studiju priekšmeti) 
Bakalaura studiju programmās 

• Tūrisma plānošana un vadība                                  A  daļa                       3 kredītp. 
• Tūrisma vadības pamati                                           A daļa                        2 kredītp. 
• Kultūrtūrisms                                                           A daļa                        2 kredītp. 

 
 
Metodiskais darbs 

• Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošās vārdnīcas līdzautors 
• Vairāku dažādu studiju kursu programmu autors  

 
Publikāciju skaits 
Kopējais publikāciju skaits -2, tai skaitā zinātniskās - 2 
 
Nozīmīgākās publikācijas  
 A. Kalniņš un autoru kolektīvs. Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošā vārdnīca. LR Ekonomikas 
ministrija. 2008. 460 lpp. 
 
Tālākizglītība un profesionālā pilnveide  
 Pašizglītošanās 
 
Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 
Kopš 2005. gada - Standartizācijas tehniskās komitejas (tūrisma pakalpojumi) priekšsēdētājs 
Kopš 2000. gada - LVRA Viesnīcu un restorāna centra sertificēšanas komisijas priekšsēdētāja   
                             vietnieks   
Kopš 1993. gada - LVRA prezidents, biedrs, revīzijas komisijas loceklis   

 
 
Goda nosaukumi, apbalvojumi 
Nav 

Patentu, autorapliecību un licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
Nav 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme  Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami, labi, vidēji  teicami, labi, vidēji  teicami, labi, vidēji 

Latviešu valoda x   x   x   
Krievu valoda x    x  x   
Vācu valoda          
Angļu valoda x     x       x  
_____________ valoda          

 
   

17.05.2010  (Paraksts) 
 



Curriculum vitae 
 

Inese    Krūmiņa 
 Uzvārds Vārds 

Rīga  140677-10646 
Dzimšanas vieta  Personas kods 

       14.06.1977  Latviete 
Datums, mēnesis, gads          Tautība 

   
Darba vieta un ieņemamais amats 

Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 
SIA  Travel Art valdes priekšsēdētāja 

Graudu 68a, Rīga, LV1002 
 Debess 4, 

Ķekavas novads, LV 2111 
   
Tālruņa Nr.  +37126460906  Tālruņa Nr. +37126460906 
Fakss: -  E-mail: Inese.krumina@gmail.com 
E-mail: Inese.krumina@travelart.lv    
 

Izglītība 
Pamatstudijas, maģistrantūra, 

doktorantūra. 
Mācību iestāde, valsts 

Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Studijas LU Moderno valodu 
fakultātē 
 
Studijas LU Starptautisko attiecību 
institūtā 

1997.-2001. 
 

2001.-2003. 
 

 

Filoloģija  
 

Starptautiskās 
attiecības, 
uzņēmējdarbība 

 
Humanitāro zinātņu maģistra 
grāds filoloģijā  
 
MA, Ārējo sakaru 
struktūrvienības vadītājs 
 
 

 
Darba pieredze 
1998.-2001. projektu vadītāja Dānijas Kultūras Institūtā 
2001.- 2007.      grupas vadītāja un ceļojumu konsultante SIA Impro Ceļojumi 
2007. -               valdes priekšēdētāja SIA Travel Art 
 
Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 
 Nav 
 
Uzstāšanās konferencēs  
Nav 
 
Studiju kursi (studiju priekšmeti) 
Bakalaura studiju programmās 
          Piedzīvojumu tūrisms     B daļa     2 kredītp.                        .  
          Ceļojumu organizēšana   A daļa    3 kredītp.  
 
Metodiskais darbs 
2 studiju kursu programmu un metodisko materiālu izstrāde 
 
Publikāciju skaits  
Nav 
 
Tālākizglītība un profesionālā pilnveide  
2004 -  Amadeus basic kursi 
2004 - Amadeus groups 
2006 - Amadeus ticketing 
2006 – IATA Global Distribution Systems Fares and Ticketing course 



Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 
Nav 
 
Goda nosaukumi, apbalvojumi 
Nav 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
Nav 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda x   x   x   
Krievu valoda x    x  x   
Vācu valoda         
Angļu valoda x              
_____________ valoda          
 
 

 
 

  

22.06.2010  (Paraksts) 



Curriculum vitae 
 

Ēriks     Lingebērziņš  
 Uzvārds Vārds 

   
Dzimšanas vieta   Personas kods 

Rīga  280982-12452 
Datums, mēnesis, gads  Tautība 

28. 09.1982.  Latvietis 
Darba vieta un ieņemamais amats 

Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 
Via Hansa Tours, Sia 

Individuālo Klientu Biznesa Attīstības 
vadītājs 

J.Alunāna iela 3-1Rīga, LV 1010  

 Vienības Gatve 186a-61 
Rīga, LV 1058 

   
Tālruņa Nr.  29172752  Tālruņa Nr. - 
Fakss: -  E-mail: - 
E-mail: Eriks.Lingeberzins@balticvisi

on.com  
   

 
Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, 
doktorantūra. 

Mācību iestāde, valsts 
Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Rīgas Stradiņa universitāte, 
Eiropas studiju fakultāte 2000-2004 Politikas zinātne 

Sociālo zinātņu bakalaura 
grāds politikas zinātnē  

 
 
Rīgas Stradiņa universitāte, 
Eiropas studiju fakultāte 
 
 

 
2004-2006 
 
 

Politikas zinātne 
 

Sociālo zinātņu maģistra 
grāds politikas zinātnē  
 

Biznesa augstskolas Turība 
Uzņēmējdarbības fakultāte 
Doktorantūra 

No 2010 
 
Vadībzinātne 
 

 
 
 
 

 
Darba pieredze 
2001 - 2003     SIA Impro Ceļojumi, gids 
2003 - 2005     SIA Via Hansa Tours, tūrisma operators 
2005 -              SIA Via Hansa Tours, Individuālo Biznesa Attīstības vadītājs 
2007 -              SIA Balticvision (Via Hansa Tours grupa), izpilddirektors 
2008 -              Biznesa augstskola Turība, lektors 
 
Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
Maģistrantu vadīšana: 

2008.-2010.gadā 4 maģistra darbu vadība BAT 
 
Uzstāšanās konferencēs  
Nav 
 
Studiju kursi (studiju priekšmeti) 
Bakalaura studiju programmās 

• Tūrisms un globalizācija                 A  daļa                       2 kredītp. 
 



Maģistra studiju programmās 
• Starptautiskā Tūrisma Vide                              A daļa                        2 kredītp.  

 
Metodiskais darbs 

• Studiju kursu programmus un metodisko materiālu izstrāde 
• E-studiju  mācību  materiāla “ Tūrisms un globalizācija”  izstrāde  

 
Publikāciju skaits 
Nav 
 
Nozīmīgākās publikācijas  
Nav 
 
Tālākizglītība un profesionālā pilnveide  
Dalība BAT Tūrisma un viesmīlības katedras metodiskajos semināros 
 
Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 
Kopš 2008.gada - BAT  Starptautiskās tūrisma fakultātes domes loceklis 
 
Goda nosaukumi, apbalvojumi 
Nav 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
Nav 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda x   x   x   
Krievu valoda  x    x  x  
Vācu valoda  x    x   x 
Angļu valoda x   x   x          
Itāļu valoda x   x   x   
 

   
30.08.2010  (Paraksts) 

  



 Curriculum vitae 
 

Inga  Nemše 
 Uzvārds Vārds 

Krievija  250770-12554 
Dzimšanas vieta  Personas kods 

25.07.1970.  Latviete 
Datums, mēnesis, gads  Tautība 

   
Darba vieta un ieņemamais amats 

Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 
Ekonomikas un kultūras augstskola, lektore 

Lomonosova iela 1, 1. korp.,  
Rīga, LV-1019  

 Biķernieku 126/4 dz.1,  
Rīga, LV-1079 

   
Tālruņa Nr.  67114111  Tālruņa Nr. 29287654 
Fakss: 67114111  E-mail: inga.nemse@gmail.com 
E-mail: info@eka.edu.lv    
 
Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, 
doktorantūra. 

Mācību iestāde, valsts 
Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

 
Studijas LU Svešvalodu fakultātē 
 
Studijas Biznesa augstskolā Turība 
 
 
Studijas RTU Rīgas Biznesa Skolā 

1987.-1992. 
 

1997.-2001. 
 

 
2003. – 2007. 
 

Angļu valoda 
 
 
Tūrisms  
 
Uzņēmumu un 
organizāciju vadība 

Filologs, angļu valodas un 
literatūras pedagogs 
 
Tūrisma un atpūtas 
organizācijas vadītājs 
 
MBA 

 
 

 
Darba pieredze 
1993.-1999.  Rīgas domes Ārlietu nodaļas Angļu valodas tulks  
1999.-2001.  Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Ekonomiskās attīstības pārvaldes Tūrisma 
                          attīstības galvenā speciāliste 
2001. – 2002.    Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Ekonomiskās attīstības pārvaldes Tūrisma 
                          attīstības nodaļas vadītāja 
2002. – 2003.    SIA „Komercizglītības centrs” Mārketinga vadītāja 
2003. – 2004.    SIA „Biznesa augstskola Turība” Starptautiskā Tūrisma fakultātes lektore un metodiķe 
2004. – 2007.    Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Ekonomiskās attīstības pārvaldes Rīgas 
                          pilsētas mārketinga nodaļas vadītāja  
2007. – 2009.    Rīgas domes Ārlietu pārvaldes Rīgas pilsētas mārketinga nodaļas vadītāja  
No 2009.           Lektore Biznesa augstskolā Turība un Ekonomikas un kultūras augstskolā 
 
Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
Starptautisko pētījumu projektu dalībnieks: 

• 2000.g. ES PHARE programmas tūrisma veicināšanas projekta “Baltijas valstu galvaspilsētas un 
Karaļceļš” koordinēšana 

• 2006.g. Starptautiskas konferences “Investīcijas Baltijas metropoļu reģionos“ un jauniešu 
konferences koordinēšana ES INTERREG IIIB programmas projekta “BaltMet Invest“ ietvaros 

• 2006.g. Atzinums par Rīgas pilsētas mārketinga aktivitātēm,  Rīgas domes izstrādātajiem pilsētas 
plānošanas dokumentiem un Rīgas pilsētas mārketinga stratēģijas izveidi INTERREG IIIB 
programmas projekta „BaltMet Inno” ietvaros 

• 2007.g. Starptautiskas konferences “Place Marketing in Metropolitan Regions“ koordinēšana ES 



INTERREG IIIB programmas projekta „BaltMet Inno” ietvaros 
Maģistrantu vadīšana: 

       2009.gadā 1 maģistra darba vadība  
 
Uzstāšanās konferencēs  
Piedalīšanās starptautiskajās konferencēs/semināros ar prezentāciju: 
• 2001.g. - Lekcija „Rīga-800: produkts un zīmols” Starptautiskajā tūrisma konferencē Pērnavas 

koledžā, Igaunijā 
• 2005.g. - Prezentācija „Rīgas pilsētas attīstība” festivāla „Pārsteidzošā Latvija” ietvaros Parīzē un 

Bordo, Francijā 
• 2006.g. - Prezentācija „Rīgas pilsētas mārketings un pētījumi projekta „BaltMet Inno” mārketinga 

sadaļas ietvaros” INTERREG IIIB programmas projekta „BaltMet Inno” starptautiskajā seminārā 
Helsinkos, Somijā  

• 2007.g. - Prezentācija „Pilsētas mārketinga sadaļas rezultāti projektā „BaltMet Inno” un priekšlikumi 
turpmākai sadarbībai mārketinga jomā Baltijas jūras reģiona ietvaros” INTERREG IIIB programmas 
projekta „BaltMet Inno” starptautiskajā noslēguma konferencē Tallinā, Igaunijā 

• 2008.g. - Prezentācija „Rīgas pilsētas mārketings” Viļņas domes darbiniekiem Viļņā, Lietuvā 
• 2008.g. Rīgas kā potenciālās „Kultūras galvaspilsētas 2014” prezentācija Pasaules Gastronomijas 

pilsētu apvienības DELICE ģenerālajā asamblejā Lionā, Francijā 
 
Studiju kursi (studiju priekšmeti) 
Bakalaura studiju programmās 

• Mārketings                           A  daļa                       2 kredītp.  
• Starptautiskais tūrisma mārketings         A  daļa                       3 kredītp.  
• Starpkultūru komunikācija                     A  daļa                       2  kredītp. 
• Lietišķā svešvaloda (angļu val.)             A  daļa                       4  kredītp. 

Maģistra studiju programmās 
• Tūrisma un viesmīlības mārketings       A daļa                        2 kredītp.  

 
Metodiskais darbs 

• 2004.g. Biznesa augstskolas Turība programmas “Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu 
vadība” akreditācija Pasaules Tūrisma Organizācijā: dokumentācijas sagatavošana un 
prezentēšana Pasaules Tūrisma Organizācijas auditoram ar mērķi saņemt TedQual sertifikātu 

• 2009.g. Studiju kursu “Starpkultūru komunikācija“ un “Lietišķā svešvaloda“ (angļu valoda) 
izstrāde Ekonomikas un kultūras augstskolā  

 
Nozīmīgākās publikācijas  
Nav 
 
Tālākizglītība un profesionālā pilnveide  

• 2000.g. jūnijā – Seminārs “Kvalitatīva klientu apkalpošana”, vada konsultante B.Elias, CESO 
International Services, Kanāda – Rīga, Latvija 

• 2001.g. februārī - Seminārs “Pasākumu organizēšana un mārketings” - Baltijas Tūrisma 
akadēmija, Tallina, Igaunija 

• 2007.g. novembrī - Saimona Anholta meistarklase „Valstu zīmolvedība 2007” – Internationalist 
Conferences, Londona, Lielbritānija 

• 2008.g. februārī - Ričarda Floridas meistarklase „Bizness, inovācijas, radošums un radošās 
pilsētas” – Vejles pašvaldība, Dānija 

• 2008.g. septembrī - Interneta mārketinga kongress „Best-Internet” – Best Marketing, Rīga, Latvija 
• 2008.g. decembrī – Konference ”Pilsētu mārketings un zīmolvedība” – Berlīne, Vācija 

Starptautiskā sadarbība studiju procesa pilnveidošanā un pieredzes apmaiņā   
        2004.gada februāris - vieslektore Helsinku Politehnikas institūta filiālē Porvo Tūrisma 

                              programmā (Somija, Porvo) 
              2004.gada maijs -     lektore Kr.Barona un Socrates/Erasmus mobilitātes programmas ietvaros) 
Biznesa augstskolā Turība 
 



Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 
2005.              Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Rīgas attīstības padomes locekle  
2006.              Rīgas domes Ārlietu darba grupas locekle 
2007. – 2008. Rīgas domes Tūrisma attīstības darba grupas locekle 
2008.              Latvijas Institūta izveidotās zīmolvedības ekspertu padomes dalībniece 
2004. – 2008. Biedrības „Rīgas Kongresu birojs” valdes locekle 
 
Goda nosaukumi, apbalvojumi 
Nav 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml. 
Nav 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda x   x   x   
Krievu valoda x    x  x   
Vācu valoda   x   x   x 
Angļu valoda x   x   x          
Franču valoda   x   x   x  

 
   

22.06.2010  (Paraksts) 



Curriculum vitae 
 

Gita  Pāvule 
 Uzvārds Vārds 

   
Dzimšanas vieta  Personas kods 

Rīga  130157-11802 
Datums, mēnesis, gads  Tautība 

20.09.1982.  Latviete 
Darba vieta un ieņemamais amats 

Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 
LR Ekonomikas ministrija, 

Uzņēmējdarbības konkurētspējas 
departamenta Tūrisma nodaļa, 

vecākā referente 
Brīvības iela 55 , Rīga, LV-1519  

 „Bērzkalni”, Mārupes novads, 
Mārupe, LV 2167 

   
Tālruņa Nr.  67013272  Tālruņa Nr. 26186173 
Fakss: 67280882  E-mail: gitapavule@gmail.com 
E-mail: Gita.pavule@em.gov.lv    
 
Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, 
doktorantūra. 

Mācību iestāde, valsts 
Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

 
Vidzemes augstskola, Latvija 
 
 
 
Bournemouth Universitāte, 
Apvienotā Karaliste  
 
 
BA „Turība”, Latvija 

  
2001.-2005. 

 
 
 

2005.-2006. 
 
 
 

2009.- 
 

 
Tūrisma 
organizācija un 
vadība 

 
Eiropas tūrisma 
menedžments 

 
 

Tiesību zinātnes 
 

Tūrisma uzņēmuma vadītājs  
 
 
Maģistra grāds 
(Master of Arts)  

 
 

 

 

Darba pieredze 
2004.-2005. starptautisko izglītības programmu koordinatore Vidzemes augstskolā 
2006.-2007. projektu vadītāja Eiropas reģionālajā tūrisma institūtā   
2007.-   šobrīd vecākā referente LR Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas 
             departamenta Tūrisma nodaļā 
 
 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
Starptautisko projektu dalībnieks: 
• 2005.g. – līdzdalība projektā "Kompetences tīkls mūsdienīgu informācijas tehnoloģiju, 

telekomunikāciju un elektronikas (ICTE) ieviešanai profesionālajās mācību programmās Sociālo 
Sistēmu Imitāciju Modelēšanā un Pētniecībā [SocSimNet]" LV/04/B/F/PP-172.000 

• 2006.-2007.g. - BJR INTERREG IIIA projektā SII-050 „Jauna tūrisma galamērķa radīšana, 
apvienojot Latgales un Rytu Aukstaitija pierobežas reģionu piedāvājumu” 

 
 

Uzstāšanās konferencēs  
Piedalīšanās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs ar referātu: 
• 2005.g.- 3.Starptutiskā Studentu konference Tourism around the Baltic States „Learning for quality”, 

Štrālzundē, Vācijā. G.Pavule, I.Svilāne „Camping sites in Latvia” 



Piedalīšanās ar referātiem akadēmiskajās konferencēs: 
• 2006.g.- Vidzemes augstskolas studentu pētniecisko darbu konference „Simbioze attīstībai”, 

Valmiera. G.Pāvule „Kempingi Latvijā un Starptautiskais tūrisma tirgus Latvijas kempingiem” 
 
Studiju kursi (studiju priekšmeti) 
Bakalaura studiju programmās 

• Tūrisma plānošana                                     A  daļa                       3 kredītp.  
 
Metodiskais darbs 
Nav 
 
Publikāciju skaits  
Kopējais publikāciju skaits 1 
 
Nozīmīgākās publikācijas  

• Pavule G., Svilane I.  Camping sites in Latvia. // Tourism around the Baltic States „Learning for 

quality” 3rd International Student Conference. Greifswald, Universität Greifswald, 2005. 51.-
55.pp. 

 
Tālākizglītība un profesionālā pilnveide  

• 2008.g. maijs/jūnijs – sertifikāts par dalību Apvienoto Nāciju Pasaules Tūrisma organizācijas 
praksē (Andora, Madride) 

• 2008.g. februāris – sertifikāts par dalību ANO PTO starptautiskajā konferencē „Tūrisma 
mārketinga tendences, Izaicinājumi un iespējas” (Viļņa, Lietuva) 

• Sertifikāti par apgūtajiem Valsts Administrācijas mācību kursiem: 
o 2008.g. janvāris –     Politikas ietekmes novērtēšana 
o 2008.g. februāris –   Rezultātu un rezultatīvo rādītāju sistēma 
o 2008.g. marts –        Sabiedrības līdzdalība valsts politikas veidošanā 
o 2008.g. aprīlis –       ES strukturālo fondu projektu vadība 
o 2008.g. oktobris –    Eiropas Savienības pamatnostādnes 
o 2008.g. decembris – Lobēšana ES institūcijās 

 
Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 
Nav 
 
Goda nosaukumi, apbalvojumi 
Nav 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
Nav 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda          
Krievu valoda          
Vācu valoda          
Angļu valoda               
_____________ valoda          
 

   
30.07.2010  (Paraksts) 

 



Curriculum vitae 
 

Margarita   Platace 
 Uzvārds Vārds 

   
Dzimšanas vieta  Personas kods 

Baldone  040956-11574 
Datums, mēnesis, gads   

04.09.1956  Latviete 
Darba vieta un ieņemamais amats 

Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 
SIA REHO valdes locekle 

Kolonna Hotels Group direktore 
Kaļķu 29, Rīga, LV 1050  

 Meža iela 2. Ķekava, LV 2123 

   
Tālruņa Nr.  371 67087550  Tālruņa Nr. 29501559 
Fakss: 371 67087538  E-mail: Margarita@kolonna.com 
E-mail: Margarita@kolonna.com    
 
Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, 
doktorantūra. 

Mācību iestāde, valsts 
Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Studijas LU Svešvalodu fakultātē 1974.-1979 
Vācu valoda un 

literatūra 
Filologs, vācu valodas 

skolotāja, tulks 
Maģistra studijas LU Pedagoģijas 

un Psiholoģijas institūtā 
1996. -1998 Pedagoģijas vadība Pedagoģijas maģistre 

Profesionālā maģistra studijas BA 
‘’Turība’’ 

2001. -2003 Biznesa vadība MBA 

Doktorantūra BA ‘’Turība’’ 2008. - Biznesa vadība  
 
Darba pieredze 
1977.-1979.  skolotāja, Rīgas 25.vidusskola 
1979.-1990.  gids, tulks Vissavienības tūrisma organizācijā ‘’Intourist’’ 
1990.- 1991  referente firmā ‘’Latvia Tours’’ 
1991.- 2005      viesu uzņemšanas dienesta vadītāja, pārdošanas un mārketinga direktore,  
                         viesnīcas Hotel de Rome direktore, SIA REHO 
2005. -             ģenerāldirektore Kolonna Hotels Group 
 
Kopš 1999 lektore BA ‘’Turība’’ Starptautiskā tūrisma fakultātē 
Kopš 2006 –  lektore LU Ekonomikas un vadības fakultātē 
1995 – 1999 lektore Starptautiskā tūrisma skolā 
1993 – 2003 skolotāja Rīgas Tūrisma skolā 
 
Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 
Bakalaura darbu vadīšana 

2008.-2010.gadā 6 bakalaura darbu vadība BAT  
Maģistrantu vadīšana  
2008. –2010. gadā 2 maģistra darbu vadība BAT 
 
Uzstāšanās konferencēs  
Piedalīšanās starptautiskajās konferencēs ar referātu: 
• 2010.g. - Hanseatic heritage. Pärnu (Estonia) 
• 2010.g. - Potential of tourism; scientific conference of University of Szczecin (Poland). 

Pakalpojumu vērtība viesmīlības industrijā.  
 
 



Studiju kursi (studiju priekšmeti) 
Bakalaura studiju programmās 

• Viesnīcu dienestu darba organizācija - 2 kredītp.  
 

Maģistra studiju programmās 
• Viesnīcu sistēmu vadība – 2 kredītp. 

 
Metodiskais darbs 

• Mācību grāmata ‘’Viesu uzņemšanas dienesta darbība’’ 
• 1995.gada novembrī dalība PHARE projektā ‘’Tūrisma profesionālas izglītības programmas 

izveide Latvijā’’, pie Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas. 
 
Publikāciju skaits – 2, zinātniskās - 1 
 
Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 
Kopš 2005. gada - LVRA Viesnīcu Sertifikācijas centra priekšsēdētāja 
 
Goda nosaukumi, apbalvojumi 
Nav 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
Nav 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda x   x   x   
Krievu valoda x    x  x   
Vācu valoda x   x   x   
Angļu valoda x    x        x  
_____________ valoda          

 
   

22.08.2010  (Paraksts) 



Curriculum vitae 
 

Brigita  Puriņa 
 Uzvārds Vārds 

   
Dzimšanas vieta  Personas kods 

Limbaži  270358-11584 
Datums, mēnesis, gads  Tautība 

27.03.1958.  Latviete 
Darba vieta un ieņemamais amats 

Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 
Biznesa augstskola Turība 

Tūrisma un viesmīlības katedra 
Lektore 

Graudu 68, Rīga, LV 1058  

 „Rūjas”, Straupe, Strapes pag., 
 Pārgaujas novads, LV-4152 

   
Tālruņa Nr.  67619693  Tālruņa Nr. 29434948 
Fakss: 67619152  E-mail: brigita.purina@inbox.lv 
E-mail: -    
 
Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, 
doktorantūra. 

Mācību iestāde, valsts 
Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

 
Biznesa augstskola Turība 
 
Studijas Biznesa augstskola Turība 
Maģistra programmā  “Tūrisma 
stratēģiskā vadība” 

1998-2001 
 

No 2010 

Uzņēmējdarbības 
vadība 
 
Uzņēmējdarbības 
vadība  

Uzņēmējdarbības vadītājs 

 
Darba pieredze 
1995.- 1997. kafejnīcas vadītāja, SIA  Reiterna nams,  
1997.- 1998.  banketu un konferenču nodaļas vadītāja, SIA REHO viesnīca „Hotel de Rome”  
1998.- 1999. restorāna vadītāja, Radisson SAS Viesnīca Daugava  
1999.- 2001.  direktore, SIA „Jautrais Jēkabs” un Restorāns „Rozamunde”  
2001.- 2002. britu nedēļas projekta asistente, Lielbritānijas vēstniecība  
2002.- 2004. ministru prezidenta padomniece, Valsts kanceleja  
2004.- 2006. ministra biroja vadītāja, LR Ekonomikas ministrija  
2006.- 2007. projekta vadītāja, SIA „GloNet”  
No 2009 -          lektore, Biznesa augstskola Turība  
 
Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
Nav 
 
Uzstāšanās konferencēs  
Nav 
 
Studiju kursi (studiju priekšmeti) 
Bakalaura studiju programmās 

• Ēdināšanas organizācija un serviss                                     A  daļa                       6 kredītp.  
 
Metodiskais darbs 
Studiju kursa Ēdināšanas organizācija un serviss   programmas un metodisko materiālu izstrāde                     
 
 



Publikāciju skaits  
Nav  
 
Nozīmīgākās publikācijas  
Nav 
 
Tālākizglītība un profesionālā pilnveide  
1998.  seminārs „Darba vizītes un lietišķas sarunas” Biznesa augstskola Turība, Rīga 
1998.  mācību kursi „ Pieaugušo apmācības programma”, Džordžijas koledža, Kanāda 
1996.-1997. diploms Viesnīcu un gastronomijas vadībā, Austrijas Ekonomikas veicināšanas institūts 

(Institute of Economic Development)  
1998.-1999.  apliecība “ Mazo uzņēmumu un struktūrvienību vadītājs ēdināšanā” , Biznesa augstskola 

Turība  
2002. seminārs „Sekmīgas komunikācijas prasmes” Komunikāciju akadēmija, Rīga 
2002.01.-03.      apliecība “ Tūrisma gidi” , Latvijas Universitātes  vēstures un filozofijas fakultāte,Rīga 
2003. seminārs „Krīzes komunikācija”, Britu padome un Publiskās Administrācijas skola, Rīga 
2004.02.-08. sertifikāts par mācību programmas beigšanu „Vadības akadēmija”, Stokholmas 

ekonomikas augstskola ( Stockholm School of Economics in Riga) 
2007.03.-09.  diploms par tālmācības programmas beigšanu ”Projektu vadība”, Ekonomikas un vadības 

akadēmija (AFW Wirtschaftsakademie Bad Harzburg GmbH, Vācija)  
 
Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 
Nav 
 
Goda nosaukumi, apbalvojumi 
Nav 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
Nav 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda x   x   x   
Krievu valoda x    x  x   
Vācu valoda          
Angļu valoda x     x       x  
_____________ valoda          
 
 

   
20.08.2010  (Paraksts) 



Curriculum vitae 
 

Maija    Rozīte 
 Uzvārds Vārds 

   
Dzimšanas vieta  Personas kods 

Talsi  130157-11802 
Datums, mēnesis, gads  Tautība 

13.01.1957  Latviete 
Darba vieta un ieņemamais amats 

Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 
Biznesa augstskola Turība 

Tūrisma un viesmīlības katedra 
Katedras vadītāja, profesore 
Graudu 68, Rīga, LV 1058  

 Skolas 30-16, Rīga, LV 1010 

   
Tālruņa Nr.  67619693  Tālruņa Nr. 29515790 
Fakss: 67619152  E-mail: maija.rozite@i-izzi.lv 
E-mail: maija@turiba.lv    

 

Izglītība 
Pamatstudijas, maģistrantūra, 

doktorantūra. 
Mācību iestāde, valsts 

Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

 
Studijas LU Ģeogrāfijas fakultātē 
 
LU Ģeogrāfijas fakultāte 
 
 

Doktorantūra LU Ģeogrāfijas un 
Zemes zinātņu  fakultātes Cilvēka 
ģeogrāfijas katedrā 

1975.-1980. 
 

1994 
 
 

1995.-1998. 
 

Ģeogrāfija 
 

Ģeogrāfija 
 
 
 

Ģeogrāfija  
 

 
Ģeogrāfs, pasniedzējs 
 
Ģeogrāfijas maģistra grāds 
 
 
 

Dr.geogr. 

 

Darba pieredze 
1980.-1983.  vecākā laborante LVU Ģeogrāfijas fakultātē 
1983.-2000.  lektore LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes (ĢZZF) Cilvēka ģeogrāfijas katedrā 
2000.-2001.  docente LU ĢZZF Cilvēka ģeogrāfijas katedrā 
2001.- asociētā profesore LU ĢZZF Cilvēka ģeogrāfijas katedrā 
2000. - katedras vadītāja, profesore Biznesa augstskolas Turība (BAT) Tūrisma un viesmīlības katedrā 
2007. - vadošā pētniece Biznesa Tehnoloģiju institūtā, Biznesa augstskolā Turība 
 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
Pētniecisko projektu vadītāja: 

• 2003.g. Biznesa augstskola Turība zinātniski lietišķā pētījumu granta “Tūrisma un viesmīlības 
terminu un jēdzienu strukturāli loģiskās sistēmas izveidošana un ieviešana” vadītāja 

• 2008.g. LZP lietišķais projekta/granta Nr. 08.2115  “Tūrisma teritoriālās vienības un tūrisma 
telpiskās sistēmas veidošanās Latvijā” - vadītāja 

Valsts finansēto pētījumu projektu, programmu dalībnieks: 
• 2002.g. līdzdalība, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts pasūtījumā 

(līgumdarbā) “Tūrisma terminu skaidrojošā vārdnīca” 
• 2005.g., 2006.g., 2007.g.  līdzdalība LZP grantā 05.1507 “Latvijas apdzīvojuma attīstība un tās 

telpiskās izpausmes”. 
• 2007.g. – LR EM pasūtījums NR EM 2007/126, līgumdarbs “Tūrisma terminu skaidrojošās vārdnīcas 

sagatavošana izdošanai” – vadītāja 
Starptautisko pētījumu projektu dalībnieks: 
• 2005.g. – līdzdalība starptautiskā projektā Phare 2002 “Baltijas jūras reģiona sadarbības programma 

Latvijai”, projekts “Atbalsta sistēmas izveide tūrisma operatoriem Zemgales reģionā” Nr. LV202/000-



638/MPF/0031 
• 2005.g. – European Spatial Planning Observation Network (ESPON) starptautisks projekts “ESPON 

Data Navigator” - līdzdalība 
• 2006.-2007.g. – līdzdalība, darba grupas vadītāja starptautiskā Leonardo da Vinci programmas 

projektā “Lauku tūrisma projekts DZINTARS” Nr 2005 LV/05/B/F/PP-172.00 
• 2008.g. – eksperte INTEREG IIIA projektā SV-159 “Tūrisma attīstības stratēģijas izstrāde Polockas 

un Vitebskas tūrisma zonām (Baltkrievija), SIA “KONSORTS” 
• 2009.-2010.g. – Starptautisks Leonardo da Vinci programmas Lauku tūrisma projekts Aurora II – 

līdzdalība, nacionālās darba grupas vadītāja 
Maģistrantu vadīšana: 

2007.-2009.gadā 15 maģistra darbu vadība (tais skaitā 12 BAT, 3 LU) 
Doktorantu vadīšana: 

2008. –2009. gadā 2 doktora darbu vadība Latvijas universitātē (A.Klepers, D.Vinklere) 
 

Uzstāšanās konferencēs  
Piedalīšanās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs ar referātu: 
• 2003.- Ilgtspējīga tūrisma attīstība: tendences, pieredze, iespējas. Starptautiska zinātniskā konference. 

Biznesa augstskola Turība, Tūrisma jēdzienu un terminu skaidrojumi: to strukturāli loģiskā sistēma”  
• 2004.- Uzņēmējdarbības iespējas, problēmas un to risinājumi globalizācijas apstākļos. Starptautiska 

zinātniskā konference. Rīga, Biznesa augstskola Turība, “Pilsētas tēla veidošana un nozīme tūrismā” 

• 2004.-30 International Geographical Congress-UK 2004 Glasgow (AK) “Creation of the City Image” 

• 2006.- Critical Issues in Leisure and Tourism Education. Current Trends and Developments in 
Pedagogy and Research. International conference. Buckinghamshire Chilterns University College 
(Lielbritānija). “Tourism Education in Latvia – New Possibilities and Problems” 

• 2007.- Jauni produkti reģionu attīstībai. 8. Starptautiskā zinātniskā konference. Biznesa augstskola 
Turība, Rīga. “AMBER projekts – lauku tūrisma uzņēmējiem un studējošiem” 

• 2008 – 31 International Geographical Congress – Tunis (Tunisia) “Spatial Structure in Tourism in 

Latvia, their Creation and Identification” 
• 2008 – Extraordinary Conference of the League of Historical Cities of the World. Tourism 

Management of World Heritage Monuments and Cities. Lugo (Spain), “Tourism Development, 

Pitfalls and Future Opportunities in Riga – the City of Inspiration” 
• 2009 – Perspectives of Seaside Tourism: Challenges for Science and Business. Kalipēda (Lietuva). 

Rozite M., Klepers A., van der Steina A.”Development of Jūrmala Resort in the Territory of Ķemeri 

National Park – a Test Case for Integrated Sustainable Development”  
Piedalīšanās ar referātiem akadēmiskajās konferencēs: 
• 2004.g.- LU 62.zinātniskās konference. Ģeogrāfija, ģeoloģija, vides zinātne. Rīga. Rozīte M., 

Priedāja-Klepere L. Pilsētas tēls un tā nozīme tūrismā. 
• 2004.- Latvijas ģeogrāfija Eiropas dimensijās. III Latvijas Ģeogrāfijas kongress. Latvijas Ģeogrāfijas 

biedrība, Rīga “Tūrisms un ģeogrāfiskā informācija”. 
• 2006.- Latvijas Universitātes 64.zinātniskā konference. Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne. “Jauni 

piedāvājumi lauku tūrismā”.  
• 2007.-Latvijas Universitātes 65.zinātniskā konference. Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne. “Tūrisma 

plānošanas prakse Latvijā”  
• 2007.g.- Comparing regional Development in the Baltic States. Starptautiskais seminārs. Rīga. “Rural 

tourism products and the competitiveness of regions in Latvia”. 
• 2008.g.-U ĢZZF zinātniskais seminārs Mobilitātes pētījumi ģeogrāfijā, “Mobilitātes pētījumi 

tūrismā” 
• 2009.g-LU 67. konference, Ekonomikas un vadības fakultāte,  Rozīte M., Klepers A., Tūrisma 

teritoriālās struktūras un klāsteri 

• 2009.g. – LU 67. konference, ĢZZF, Rozīte M., Klepers A, “Noteicošie faktori tūrisma uzņēmumu 

vietas izvēlē Latvijā.” 
 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 
Bakalaura studiju programmās 

• Tūrisms un viesmīlība                           A  daļa                       7 kredītp.  
• Tūrisms un rekreācija                                     A  daļa                       6 kredītp.  
• Tūrisma ģeogrāfija                          A  daļa                       2  kredītp. 

 



 
Maģistra studiju programmās 

• Tūrisma stratēģiskā plānošana                              A daļa                        4 kredītp.  
• Zinātniskās pētniecības darbs                               B daļa                        2 kredītp.  

Doktora studiju programmās 
• Zinātniskās pētījumu metodes                               A daļa                       4 kredītp.  

 

Metodiskais darbs 
• 2003.g. Biznesa augstskola Turība zinātniski lietišķā pētījumu granta “Tūrisma un viesmīlības 

terminu un jēdzienu strukturāli loģiskās sistēmas izveidošana un ieviešana” vadītāja 
• 4 ģeogrāfijas mācību grāmatu (pamatskolai un vidusskolai) līdzautore  
• 2009.g. sertifikāts par LR izglītības ministrijas Izglītības satura un eksaminācijas centra ārštata 

metodiķa statusu 
• Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošās vārdnīcas redkolēģijas locekle un līdzautore 
• Dalība 3 studiju programmu “Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība”, “Rekreācijas 

un lietišķo pasākumu vadība” (bakalaura studijas). “Tūrisma stratēģiskā vadība” (maģistra 
studijas) izstrāde licencēšanai un sagatavošana akreditācijai 

• Vairāk kā desmit dažādu studiju kursu un prakšu programmu autore 
• Akreditācijas komisijas eksperte: 

2005. Igaunijas Viesnīcu un tūrisma vadības skolas akreditācija (Tallina) 
2005. Latvijas kultūras koledžas Kultūras tūrisma gidu programmas akreditācija (Rīga) 
2005. Liepājas pedagoģijas akadēmijas Tūrisma vadības studiju programmas akreditācija 
2007. Lietuvas tūrisma un rekreācijas programmu akreditācijas eksperte - Klaipēdas 

Universitātes Rekreācijas un tūrisma vadības maģistrantūras programmas, Klaipēdas 
universitātes Rekreācijas un tūrisma bakalaura programmas, V.A.Graičiūnas Vadības 
skolas Tūrisma administrācijas koledžas programmas (Kauņa), Klaipēdas Biznesa un 
tehnoloģiju koledžas Tūrisma administrācijas programmas, Marijampoles koledžas 
Tūrisma administrācijas programmas un Rietumlietuvas Biznesa koledžas (Klaipēda) 
akreditācija 

2009. Vidzemes augstskolas Tūrisma gidu programmas akreditācijas eksperte (Valmiera) 
 

Publikāciju skaits  
Kopējais publikāciju skaits 63, tai skaitā zinātniskās - 48 
 

Nozīmīgākās publikācijas  
• Rozīte M., Priedāja-Klepere L. Pilsētas tēla veidošana un tā nozīme tūrismā.// Starptautiskās 

zinātniskās konferences “Uzņēmējdarbības iespējas, problēmas un to risinājumi globalizācijas 
apstākļos” rakstu krājums. R., BAT, 2004. 332-338.lpp. 

• Rozite M. Tourism Education in Latvia – New Possibilities and Problems.// Critical Issues in 
Leisure and Tourism Education. Current Trends and Developments in Pedagogy and Research. 
Leisure and Tourism Education Research Centre. Buckinghamshire Chilterns University College. 
2006. 195 – 206 pp. 

• Rozīte M. un autoru kolektīvs. Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošā vārdnīca. LR 
Ekonomikas ministrija. 2008. 460 lpp. 

• Rozīte M., Klepers A., 2009. The Regional Development of Tourism and the Emergence of 
Clusters in Latvia: The Example of Sigulda. – // Folia Geographica XIV. Latvian Geographical 
Society, Riga. Pp. 24-37. 

• Rozite M., Klepers A., 2009. Tourism as a Tool of Sustainable Regional Development and the 
Importance of Clusters in Latvia: Example of Sigulda & Ventspils. Brebbia, C.A. et.al. (eds). In: 

Sustainable Development. WIT Press, Wessex. Pp. 823-832. 
• Klepers A., Rozite M., Van der Steina A. 2009. Spatial Processes in Seaside Tourism and Their 

Mangement – The Case Studies of Kurzeme Peninsula.// Tiltai. 2009,3 (48) Klaipeda University, 
Pp.107 –115. 

14. Rozīte M., Ozols J., Vinklere D.,2010.Quality Aspects and Assesment of Rural Tourism 
Enterprises of Latvia. – In: Potential of Tourism. Universytet Szczecinski. Zeszyty Naukowe Nr 
592. Ekonomiczne Problemy Turysyki Nr.14., 123- 140.pp. ISSN 1640-6818, ISSN 1644-0501 

• Rozīte M., Z.Melbārde, O.Nikodemus. Latvijas ģeogrāfija 9.klasei. 2.atjaunotais izd., R.Zvaigzne 
ABC. 2007.- 208 lpp. 



• M.Rozīte, Z.Melbārde, L.Zelča. Pasaules ģeogrāfija vidusskolai. 1.Mācību grāmata. Zvaigzne 
ABC. R.2009. 224.lpp. 

 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide  
• 2006.g. maijā – piedalīšanās Hāgas/Helias Lietišķo zinātņu universitātes Biznesa izglītības un 

pētniecības seminārā “Augstākā izglītība pēc Boloņas” (Helsinki, Somija) 
• 2007.g. – Apliecība par Informācijas tehnoloģiju profesionālo prasmju kurss augstskolas 

docētājiem (6 kredītpunkti) apguvi 
• 2008.g. septembris – sertifikāts par piedalīšanos starptautiskā seminārā   “Developing Hospitality 

and Tourism Industry/Education Links” 

• Starptautiskā sadarbība studiju procesa pilnveidošanā un pieredzes apmaiņā 
-2004.gada oktobris -Vieslektore Helsinku Politehnikas institūta filiālē Porvo Tūrisma 
programmā (Somija, Porvo), ES Erasmus/Socrates programma 
-2005.g. oktobrī - Pieredzes apmaiņa Birmingemas (AK)  Pārtikas, tūrisma un radošajā koledžā 
-2006.gada jūnijā - Vieslektore Prāgas Kārļa Universitātes (Čehija, Prāga) Ģeogrāfijas fakultātē, 
ES Erasmus/Socrates programma 
-2006.gada septembrī - Vieslektore Alkalas Univeristātēs (Spānija, Gvadalahara), Tūrisma 
fakultātē, ES Erasmus/Socrates programma 
-2007.gada aprīlī - Vieslektore Minho universitātes (Portugāle, Guimareša), Ģeogrāfijas 
fakultātē, ES Erasmus/Socrates programma 
- 2007.g. jūlijā - Vieslektore Sārbrukenas Lietišķo zinātņu universitātes (HTW, Sārbrukena, 
Vācija) Starptautiskā tūrisma menedžmenta fakultāte, ES Erasmus/Socrates programma. 
- 2008.g. aprīlī - Pieredzes apmaiņa Hanzes universitātē Groningenā ( Nīderlande). 
- 2008.g. aprīlī - Vieslektore Adnana Menderese univeristātē (Adnan Menderes University, 
Turcija) Tūrisma un viesmīlības fakultātē, ES Erasmus/Socrates programma. 
-2009.g.martā - Vieslektore Dundee universitātē (Lielbritānija), Biznesa vadības fakultātē, ES 
Erasmus/Socrates programma. 
-2009.g.maijā - Vieslektore Ļubļanas universitātē (Slovēnija), Ģeogrāfijas fakultātē, ES 
Erasmus/Socrates programma. 

 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 
Kopš 2010.gada - LU ģeogrāfijas, ģeoloģijas un vides zinātnes profesoru padomes locekle 
Kopš 2000.gada - BAT  Senāta locekle 
Kopš 2000.gada - BAT  Starptautiskās tūrisma fakultātes domes locekle 
Kopš 1979.gada - Latvijas Ģeogrāfijas biedrības biedre 
Kopš 2004.gada - LZA Terminoloģijas komisijas Tūrisma terminoloģijas apakškomisijas vadītāja 
2007 - 8.starptautiskās zinātniskās konferences Jauni produkti reģionu attīstībai, Biznesa augstskola 
Turība, rakstu krājuma redakcijas kolēģijas locekle 
2009 – Klaipēdas universitātes (Lietuva) “Seaside Tourism 2009 Conference” zinātniskās komitejas loc. 
2010 – Šcecinas universitātes (Polija) Starptautiskās zinātniskās konferences "Potential of Tourism" 
zinātniskās komitejas locekle 
 
Goda nosaukumi, apbalvojumi 
Nav 
 
Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
Nav  
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda x   x   x   
Krievu valoda x    x  x   
Vācu valoda          
Angļu valoda x     x       x  
_____________ valoda          
 
   

20.08.2010  (Paraksts) 



Curriculum vitae 
 

Zanda    Serdāne 
 Uzvārds Vārds 
  

Dzimšanas vieta  Personas kods 
Rīga  101181-10520 

Datums, mēnesis, gads  Tautība 
10.11.1981  Latviete 

Darba vieta un ieņemamais amats 
Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 

SIA „Valguma pasaule” direktore  
Atpūtas komplekss Valgums, Smārdes pag., 

Engures novads., LV-3129  

 Blaumaņa iela 31-13 
Rīga, LV-1011 

   
Tālruņa Nr.  29414022  Tālruņa Nr. 29277199 
Fakss: 63124079  E-mail: zanser@inbox.lv 
E-mail: info@valgumapasaule.lv     
 
Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, 
doktorantūra. 

Mācību iestāde, valsts 
Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Biznesa augstskola „Turība” 
 
 
 
 
Rīgas Starptautiskā Ekonomikas 
un biznesa administrācijas 
augstskola  

2008-2009 
 
 

 
2000-2004 
 
 
 

Uzņēmējdarbības 
vadība ar 
specializāciju tūrismā 
 
 
Uzņēmumu un 
iestāžu vadītājs 
 
 
 

Profesionālā maģistra grāds 
(MBA) 
 
Profesionālā bakalaura 
grāds 
 

 
Darba pieredze 
2010.  –         lektore Biznesa augstskolas Turība (BAT) Tūrisma un viesmīlības katedrā 
2004.  –         direktore SIA „Valguma pasaule”, sporta un atpūtas centrs 
 
Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 
Nav 
 
Uzstāšanās konferencēs  
2010. g. – Solutions on Harmonising Sustainability and Nature protection with Socio-Economic Stability. 
International scientific conference. Vidzeme University of Applied Sciences, Valmiera, Latvia. „Tourism 

entrepreneurship opportunities in protected areas: Case of Ķemeri national park” 
 
Studiju kursi (studiju priekšmeti) 
Maģistra studiju programmās 
Tūrisma tirgvedības stratēģijas                              A daļa                        4 kredītp.   
 
Metodiskais darbs 
Studiju kursa programmas un metodisko materiālu sagatavošana   
 
Publikāciju skaits  
Kopējais publikāciju skaits -1  
Serdāne, Z. – Tourism entrepreneurship opportunities in protected areas: Case of Ķemeri national park. // 
Proceedings of the 3rd International Scientific Conference of Vidzeme University of Applied Sciences and 



Nature Conservation Agency North Vidzeme Biosphere Reserve of 19-20 August, 2010, Valmiera, Latvia. 
2010. Pp. 157-164. Received „Special award for the Best Students Scientific Paper”. Nav  
 
Tālākizglītība un profesionālā pilnveide  
2004. – 2005. g. Profesionālās pilnveides programma „Viesu uzņemšanas nodaļas darbības vadīšanas 
pamati”, Viesnīcu un restorānu servisa skola „Rīga”. 
2003. g. – Diploms Eiropas Uzņēmējdarbībā (Diploma in European Business Administration), Londonas 
Tirdzniecības un rūpniecības kamera.  
2003. g. – Projektu vadītāja asistente, CAL Communications, Braitona, Lielbritānija. 2 mēnešu prakse 
bakalaura studiju ietvaros.   
2002.g. – Darbs pie studentu rokasgrāmatas izstrādes, Institute de Touraine, Tūra, Francija. 2 mēnešu 
prakse bakalaura studiju ietvaros. 
2001. g. – Vadītāja asistente, IMA International Ltd., Braitona, Lielbritānija. 3 mēnešu prakse bakalaura 
studiju ietvaros.  
 
Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 
Nav 
 
Goda nosaukumi, apbalvojumi 
Nav 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
Nav 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
    teicami, labi, vidēji    teicami, labi, vidēji   teicami, labi, vidēji 

Latviešu valoda x   x   x   
Krievu valoda  x   x   x  
Vācu valoda   x   x  x  
Angļu valoda x   x   x          
_____________ valoda          

 
   

28.08.2010  (Paraksts) 
 



Curriculum vitae 
 

Daina     Vinklere 
 Uzvārds Vārds 

   
Dzimšanas vieta  Personas kods 

Rīgas rajons   140958-11217 
Datums, mēnesis, gads  Tautība 

14.09.1958  Latviete 
Darba vieta un ieņemamais amats 

Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 
Biznesa augstskola Turība 

Starptautiskā tūrisma fakultātes prodekāne, 
Tūrisma un viesmīlības katedras lektore 

Graudu 68, Rīga, LV 1058  

 K.Valdemāra iela 143/1-6,  
Rīga, LV 1013 

   
Tālruņa Nr.  67622069  Tālruņa Nr. 26544250 
Fakss: 67619152  E-mail: - 
E-mail: Daina.Vinklere@turiba.lv    
 
Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, 
doktorantūra. 

Mācību iestāde, valsts 
Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

 
LU Ģeogrāfijas fakultāte, Latvija  
 
LU Ģeogrāfijas fakultāte, Latvija  
 
Doktorantūra LU Ģeogrāfijas un 
Zemes zinātņu  fakultātes Cilvēka 
ģeogrāfijas katedrā, Latvija  

 
1977.-1982. 
 
1997.-1999. 
 

 
No 2008. 

 

 
Ģeogrāfija 
 
Ģeogrāfija 
 
 
Ģeogrāfija 
 

Ģeogrāfs, pasniedzējs 
 
Ģeogrāfijas maģistra grāds 

 
 

 

 
Darba pieredze 
1982              Rīgas kartogrāfijas fabrika – korektore  
1982-1990  Latvijas republikāniskās tūrisma un ekskursiju padomes Pašdarbīgā tūrisma daļas 
                           instruktore  
1994-2007 Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju pašvaldības aģentūras “Salacgrīvas novada 
                          tūrisma informācijas centrs”  direktore  
No 2008. - Biznesa augstskolas Turība  Starptautiskā tūrisma fakultātes prodekāne,  Tūrisma un  
                          viesmīlības katedras lektore 
 
Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
Valsts finansēto pētījumu projektu, programmu dalībnieks: 
• LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas  un Tūrisma attīstības valsts aģentūras  

pasūtījumā  informatīvā materiāla  “Dabas   tūrisma iespējas Latvijā” izdošana ,  konsultante,  2002. 
• LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas  pasūtījumā Latvijas Tūrisma attīstības 

nacionālās programma 2000.- 2010.g. izstrādes vadības grupas locekle un  eksperte, 2001-2002. 
• LR Ekonomikas ministrijas Latvijas tūrisma rīcībpolitikas plānošanas dokumentu  2009.- 2015.g. 

izstrādes darba grupas locekle, 2008 

• LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Piekrastes telpiskās attīstības  stratēģijas 
izstrādes darba grupas locekle, 2009-2010. 

•  LZP projekts “ Development of conceptual integrated model of socioeconimic biodiversity presures, 
drivers and impacts for long-term socioecological research platform of Latvia”, pētnieks, 2010.- 2013. 

Starptautisko pētījumu  un projektu dalībnieks: 
• ES Phare programmas projekts  Bauskas pilsēta - dienvidu vārti uz Via Baltica Nordica, Fāze I” , 



Latvijas puses eksperte, 2003. – 2004.    
• ES LIFE- Nature, Latvijas universitātes un Latvijas piekrastes pašvaldību projekts “Piekrastes biotopu 

aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā” , koordinatore Salacgrīvas pašvaldībā, 2003.-2006. 
• Interreg IIIA programmas projekts, “Ziemeļlivonijas piekrastes reģiona iniciatīva pārrobežu sociāli 

ekonomiskajai attīstība”, tūrisma eksperte, 2005-2006. 
• Starptautiskās zinātniski - praktiskā konference un pieredzes apmaiņas pasākums „ Ilgtspējīgu tūristu 

galamērķu pārvaldība” Latvijā (organizatori EUTO,  LATTURINF0), organizācijas komitejas 
vadītāja,  2007 

• Starptautisks Leonardo   da Vinci  programmas projekts Aurora II, izpildītāja, 2009 -2011.   
Maģistrantu vadīšana: 

2009.-2010.    2 maģistra darbu vadība  
 
Uzstāšanās konferencēs  
Piedalīšanās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs ar referātu: 
• Vinklere D. Ziņojums "Tūrisma un rekreācijas attīstības pētījumi  Latvijas piekrastes reģionos"  

Latvijas universitātes  67. zinātniskajā konferencē  Rīgā,  2009.gada 04.februārī. 
•  Vinklere D. Stenda  referāts "Diversity and types of coastal zone in Latvia zinātniskajā konferencē  

Perspectives of Seaside Tourism: Challenges for Science and Business. Klaipēda, Lietuva.  2009.gada 
7.maijā 

• Vinklere D. Ziņojums " Coastal Zone Management in Latvia: Changes and Challenges for tourism 
Development after 1991"  Līdsas Metropolitēna universitātes starptautiskā konferencē Resorting to 

the Coast: Tourism, heritage and Cultures of the Seaside , Blekpūla, Lielbritānija, 2009.gada 
26.jūnijā:  

• Lūka I., Vaidesvarans S., Vinklere D. Ziņojums Education tourism students for work in multicultural 

environment  starptautiskajā  La fondation pour la formation hôtelière  partnerinstitūciju konferencē  
Hospitality in the multicultural environment, Tallina, 2009.gada 20.oktobrī ( pieņemts publicēšanai)  

• Vinklere D. Ziņojums “ Tūrisma plānošana Latvijas piekrastes pašvaldībās” Latvijas universitātes 68. 
zinātniskajā konferencē Rīgā, 2010.gada 03.februārī 

• Luka I., Vaidesvarans S., Vinklere D. Referāts „Promoting students’ intercultural competence in 
tourism studies” Biznesa augstskolas Turība  XI starptautiskā zinātniskajā  konferencē „Cilvēks, 
sabiedrība, valsts mūsdienu mainīgajos ekonomiskajos apstākļos”, Rīgā,  2010.gada 26.martā 

 
Studiju kursi (studiju priekšmeti) 
Bakalaura studiju programmās 

• Lauku tūrisms                                         C  daļa                       2 kredītp.  
• Tūrisma ģeogrāfija                          A  daļa                       2  kredītp. 
• Ceļojumu organizēšana  (prakt. darbi)                 A daļa                        3 kredītp. 

 
Metodiskais darbs 

• Studiju programmu  “ Viesmīlības serviss “ un “Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu 
vadība” sagatavošana akreditācijai  LR Izglītības ministrijā un ANO PTO  

• Studiju kursu Lauku tūrisms, Tūrisma ģeogrāfija un  Piedzīvojumu  tūrisms programmu līdzautore 
• Metodisko materiālu sagatavošana studiju kursiem Lauku tūrisms un  Tūrisma ģeogrāfija 

 
Publikāciju skaits  
Kopējais publikāciju skaits - 4, tai skaitā zinātniskās - 3 
 
Nozīmīgākās publikācijas  

• Luka, I., Vaidesvarans, S., Vinklere, D. (2010) Promoting students’ intercultural competence in 

tourism studies. // Biznesa augstskolas Turība konferenču krājums. XI starptautiskā zinātniskā 
konference „Cilvēks, sabiedrība, valsts mūsdienu mainīgajos ekonomiskajos apstākļos”. Rīga: 
SIA”Biznesa augstskola Turība”, 31.-42.lpp. ISSN 1691-6069. [EBSCO DB] 
http://sitta.turiba.lv/Conference_2010/index.html  

• Rozīte M., Ozols J., Vinklere D. (2010). Quality Aspects and Assesment of Rural Tourism 

Enterprises of Latvia. – In: Potential of Tourism. Universytet Szczecinski. Zeszyty Naukowe Nr 
592. Ekonomiczne Problemy Turysyki Nr.14., 123- 140.pp. ISSN 1640-6818, ISSN 1644-0501 

• Rozīte M.,Vinklere D., Vaisūna M. Viesu māju servisa mērījums//Kapitāls,Nr. 01/2010, 34. lpp.  



• Vinklere D. Tūrisma attīstības plānošana Limbažu rajonā. Rakstu krājums  “Tūrisma prakses, 
izglītības un pētniecības integrācija:  pieredze un vērtējus” ,  Biznesa augstskola Turība, Rīga, 
2000. 

 
Tālākizglītība un profesionālā pilnveide  

• 2002  -  Eiroakadēmijas vasaras skola “Ilgtspējīga lauku tūrisma attīstība”, Zviedrija, Gotlande 
• 2004  -  pieredzes apmaiņas seminārs “Ilgtspējīga tūristu galamērķa attīstības vadība”, Islande 
• 2005  -  pieredzes apmaiņas seminārs “Kultūras un mākslas loma ilgtspējīga tūrisma attīstībā”,  

                          Igaunija 
• 2006  -  pieredzes apmaiņas seminārs “Ilgtspējīga tūrisma attīstība – iedzīvināta pagātne 
                   nākotnei”, Malta 
• 2007  -  vadības konsultāciju kompānijas “Leilands un Putnis” iekšējo auditoru apmācību kurss 

2009 -  dalība startptautiskā seminārā Managing culture and customer care, Rīga  
• 2010 -  dalība starptautiskā Lauku tūrisma konferencē Pārmaiņas kvalitātei un konkurētspējai, 
                   Rīga                   

Starptautiskā sadarbība studiju procesa pilnveidošanā un pieredzes apmaiņā 
• 2008.g. jūnijs – pieredzes apmaiņas un studentu prakses pilnveides vizīte  BAT STF studentu prakses 

viesnīcā  Sicīlijā  
• 2008.g. septembris – dalība  starptautiskā seminārā   “Developing Hospitality and Tourism 

Industry/Education Links” 
• 2010.g. maijā - vieslektore Sārbrukenas Lietišķo zinātņu universitātes (HTW, Sārbrukena, Vācija) 

Starptautiskā tūrisma menedžmenta fakultāte, ES Erasmus/Socrates programma 
 
Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 
No  2008 -      BAT  Starptautiskā  tūrisma fakultātes domes locekle 
No  2008 -      Latvijas Ģeogrāfijas biedrības biedre 
No  2008 -      Latvijas tūrisma informāciju organizācijas asociācijas (LATTURINFO)  valdes  
                        priekšsēdētāja vietniece (priekšsēdētāja no 1996.-2008.)  
No  2002.-       Eiropas Tūrisma biroju vadītāju apvienības (EUTO) valdes un ģenerālās asamblejas  
                        locekle  
1996 –2008     Latvijas Tūrisma konsultatīvās padomes locekle       
 
Goda nosaukumi, apbalvojumi 
Nav 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
Nav 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda x   x   x   
Krievu valoda x    x  x   
Vācu valoda          
Angļu valoda x     x       x  
_____________ valoda          
 
 

   
22.06.2010  (Paraksts) 

   



Curriculum vitae 
 

Ruta  Žvale 
 Uzvārds  Vārds 

   
Dzimšanas vieta  Personas kods 

Rīga  220359-10600 
Datums, mēnesis, gads   Tautība  

22.03.1959.  Latviete 
Darba vieta un ieņemamais amats 

Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 
Biznesa augstskola Turība 

Tūrisma un viesmīlības katedra, 
 lektore 

Graudu 68, Rīga, LV 1058  

 Irbenes iela 14A-34, Rīga, LV-1058 

   
Tālruņa Nr.  67619693  Tālruņa Nr. 29192616 
Fakss: 67619152  E-mail: ruta.zvals@inbox.lv 
E-mail: rutaz@turiba.lv    
 
Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, 
doktorantūra. 

Mācību iestāde, valsts 
Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Sanktpēterburgas Arodbiedrību 
Humanitārā Universitāte 
 
 
 
 
 
Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas 
un Zemes zinātņu fakultāte 
 
Latvijas Universitāte 
 
Latvijas Lauksaimniecības 
Universitāte 

1990. – 1995. 
 
 

 
 
 
 
1994. – 1999. 
 
 
01.08.2002. –  
07.12.2002. 
 
2005.gads - 

Tūrisma 
menedžere, 
kultūras-
audzināšanas darba 
pedagogs, 
organizators 
 
Ģeogrāfija 

 
 
Pedagoģija  
 
 
Pedagoģija 

Augstākā izglītība 
 
 

 
 
Maģistra grāds 
 
 
Latvijas Universitātes 
sertifikāts Nr.0007 

 
Darba pieredze 
1983. – 1991. - metodiķe un ekskursiju vadītāja Rīgas Ceļojumu un ekskursiju birojā 
1991. – 1993. – skolotāja Rīgas Universālā komercskolā 
1993. – 1998. - aroda apmācības meistare Purvciema Amatniecības skolas Tūrisma nodaļā 
1998. – 1999. - asistente prakses jautājumos un viesnīcu saimniecisko dienestu organizācijā Starptautiskā 
tūrisma augstskolā 
1999.- lektore Biznesa augstskolā „Turība” 
01.09.2005. – 02.01.2007. – lektore Viesnīcas „Rīga” Servisa skolā 
01.02.2007. – 01.06.2007. – vieslektore Latvijas Lauksaimniecības Universitātē 
2008. – 2009. – vieslektore Vidzemes augstskola 
 
Uzstāšanās konferencēs  
Piedalīšanās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs ar referātu: 
• 22.10.2009. 5. Starptautisko viesnīcu un restorānu industrijas konference „Ekonomiskās situācijas 

ietekme uz viesnīcu un restorānu industriju – krīze vai iespējas. 
• 26.11.2009. konference „Kultūras tūrisma attīstības iespējas”.  
• 09.06.2010. Starptautiska lauku tūrisma konference “pārmaiņas kvalitātei un konkurētspējai”.  

 



Studiju kursi (studiju priekšmeti) 
Bakalaura studiju programmās 

• Tūrisms un viesmīlība                           A  daļa                       3 kredītp.  
• Viesnīcu dienestu darba organizācija                   B  daļa                       4 kredītp.  
• Tūrisma ģeogrāfija                          A  daļa                       2 kredītp. 

 
Metodiskais darbs 

• 2006.g. Mācību līdzeklis „Viesmīlības pamati”, izdevējs „Biznesa augstskola Turība”. 
• 2008.g. Mācību materiāla “Viesu uzņemšanas dienesta darbības organizācija” izstrāde. 
• 2010.g. eksperta slēdziens par studiju programmu Alberta koledžā.  

 
Publikāciju skaits  
Kopējais publikāciju skaits 2 
 
Nozīmīgākās publikācijas  
1.Dalība Amber projektā – lauku tūrisma uzņēmēju izglītībai. Raksts „Viesmīlības principi lauku tūrismā. 
2. 2007.g. Raksts „Viesnīcu un restorānu produkts” „Dienas bizness” Viesnīcu un restorānu vadības 
rokasgrāmatā.  
 
Tālākizglītība un profesionālā pilnveide  

• 1994 g. Praktiskais seminārs Profesionālās tūrisma izglītības skolotājiem Bavārijas privātajā 
tūrisma profesionālās izglītības skolā. 

• 1994.g. Kursi Karla Duisburga biedrībā (CDG), Vācijā, Tūrisma izglītības sertifikāts.  
• 2001.g. Austrijas Ekonomikas palātas kursi „Viesnīcu un restorānu mārketings”. 
• 2007. g. Seminārs „Viesmīlības diplomātija viesnīcā”. 

 
Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 
Kopš 2004.gada – valdes locekle Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijā 

 
Goda nosaukumi, apbalvojumi 
Nav 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
Nav 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda x   x    x   
Krievu valoda x   x                x 
Vācu valoda   x    x    x  
Angļu valoda            
_____________ valoda          
 
 

   
17.06.2010  (Paraksts) 

 



Curriculum vitae 
 

Oskars    Onževs 
 Uzvārds Vārds 

Preiļu rajons; Aglona  150755 – 10614 
Dzimšanas vieta  Personas kods 

15.07.55  Latvietis 
Datums, mēnesis, gads  Tautība 

 
Darba vieta un ieņemamais amats 

Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 
Biznesa augstskola Turība, Informācijas 

tehnoloģiju katedras vadītājs, docents Graudu 
68, Rīga, LV 1058  

 Ozolciema iela 18-350,  
Rīga, LV 1058 

   
Tālruņa Nr.  +371 67616358  Tālruņa Nr. +371 29251009 
Fakss: +371 67619152    
E-mail: onzevs@turiba.lv    
 
Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, 
doktorantūra. 

Mācību iestāde, valsts 
Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Rīgas Tehniskās universitātes 
doktorantūra 
 
 
 
 
Rīgas Tehniskā universitāte; 
Aparātu būves fakultāte 
 

1981-1983 
1997. gadā 
aizstāvēts 
promocijas 
darbs 
 
1973-1978 

 

Mašīnbūve 
 

 
 
 
 

Aparātbūve  
 

Dr. sc. ing. 
 
 
 

 
 
Inženieris-konstruktors 
automatizācijā 

 
Darba pieredze 
No 2000 līdz šim - Biznesa augstskola Turība, Informācijas tehnoloģiju katedras vadītājs, docents 

1999-2000-  Biznesa augstskola Turība, Vadošais pētnieks, docents, Biznesa augstskolas 
Turība tālmācības sistēmas programmatūras izstrāde un ieviešana. 

1981- līdz šim  Rīgas tehniskā universitāte, Zinātniskais līdzstrādnieks, asistents, pētnieks 

No 2007 līdz šim - Vadošais pētnieks Biznesa Tehnoloģiju institūtā, Biznesa augstskolā Turība 

1978-1981  Rīgas radio rūpnīca, Inženieris-konstruktors 

 
Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 
Pētniecisko projektu vadība: 

• Projekta vadītājs: e-studiju apmācību sistēmas izveide Biznesa augstskolā Turība 
(augstskolas iekšējais projekts 1999, - 2000. gads). Realizēta e-studiju apmācības sistēma 
augstākās izglītības iegūšanai izmantojot Internet. 

• ESF projekta vadītājs “Docētāju kompetenču paaugstināšana IT sasniegumu izmantošanai 
studiju kursu īstenošanā” Nr. 2006/0058/VPD1/ESF/PIAA/APK/3.2.5.2./0040/0014, 
realizācijas laiks 2006. gada jūnijs – 2007. gada maijs; projekta summa   41978.13 Ls. 

• ESF projekta vadītājs “Prakses centra izveidošana moderno tehnoloģiju pielietošanas prasmju 
attīstīšanai uzņēmējdarbības vadībā” Nr. 
2007/0007/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0077/0014, realizācijas laiks 2007. gada 
janvāris – 2008. gada maijs; projekta summa  25000.00Ls. 

• ESF projekta vadītājs.” Doktora studiju atbalsts Biznesa augstskolā Turība” Nr 
2009/0137/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/003, realizācijas laiks 2009. gada jūlijs – 2013. 



gada jūnijs; projekta summa 86500.00 Ls. 
Dalība projektos: 

• Leonardo da Vinči projekts “Continuing vocational education and training and development 
of mature competence in enterprises”, kas veltīits pieaugušo apmācībai (2004. gads); 

• European Union 6th Framework Programme, Information Society Technologies. Mentoring 
of IST-Multipliers in ACCS. Extension: IST-MENTOR+(26.04.2004-29.04.2004); 

• Piedalīšanās: 2009.g. – RTU FLPP/45 „Metamodelēšana ar CAD/CAE līdzekļiem projektētu 
mehānisko sistēmu formas optimizēšanai. 

• Piedalīšanās: 2007 g. IZM-RTU projektu  R7236 „Vibro triecienpresēšanas iekārtas 3D 
ģeometriskā un aprēķinu modeļa izstrāde”;  projekta summa  20000.00Ls. 

Doktorantu vadīšana: 
2009. –2010. gadā 1 doktora darba vadība Rīgas Stradiņa universitātē (E.Ardava) 

 
Pedagoģiskais un metodiskais darbs 
Vairāk kā 25 gadi pedagoģiskā darba pieredze un vairāk kā 10 gadu pieredze darbā e-studijās. 

Pieredze studiju kursu pasniegšanā, programmu un metodiskā materiāla  izstrādē (bakalaura un maģistra 
līmenī) 

Informācijas tehnoloģijas, Finanšu matemātika, Matemātiskā modelēšana, Vadības informācijas 
sistēmas, Prognozēšana, Ekonometrija, Optimizācijas teorija, Statistiskās metodes, Projektu vadīšana, 
Kvantitatīvās metodes 

E-studiju metodiskā materiāla izstrādes vadīšana katedras līmenī studiju kursiem: 
Informācijas tehnoloģijas, Finanšu matemātika, Matemātiskā modelēšana, Vadības informācijas 
sistēmas, Ekonometrija , Projektu vadīšana.  

Izstrādāti metodiskie materiāli e-studiju kursiem 
Matemātiskā modelēšana un Ekonometrija 

Dotajā momentā e-studijās pasniedzamie kursi 
Ekonometrija, Projektu vadīšana 

 
Nozīmīgākās publikācijas un dalība konferencēs 
Ar e-studiju problemātiku saistītās publikācijas un uzstāšanās konferencēs (kopumā vairāk kā 25 
uzstāšanās un publikācijas) 

• A. Kiščenko, O. Onževs, L. Pētersons Business Administration Studies Via Internet. 
ONLINE EDUCA BERLIN. Book of Abstracts. November 30 – December 01, 2000 Berlin 

• O. Onževs, A. Kiščenko, A. Balodis The Possibility of developing e-studies and the 
expierence of School of Business Administration Turiba. PROCEEDINGS. EDEN 10th 
Anniversary conference 10-13 june 2001 Stocholm, Sweden Learning Without Limits. 
Developing the next generation of education. 

• A. Kiščenko, Dz. Atstāja, O. Onževs,  Computerised Distance Education in Business Studies: 
Problems and Solutions in Conditions of Latvia. PROCEEDINGS. 20th World Conference 
on Open Learning and Distance Education. The future of Learning-Learning for the 
future:Shaping and Transistion. Diseldorf, Germany 01.-05. April 2001. 

• A. Balodis, O. Onževs, A. Kiščenko Analysis of E-studies development in Latvia. 
Proceedings The Second EDEN Reserch Workshop “Reserch and policy in Open and 
Distance Learning”, 21-23 March, 2002. Hildesheim, Germany 

• A. Kiščenko, O. Onževs. Problems and Solutions of Training Businessmen via Internet. 
Second International Conference Simulation, Gaming, Training and Business Process 
reengineering in Operations. Riga, Latvia September 8 - 9, 2000 Konferences rakstu krājums, 
Rīgas tehniskā universitāte. ISBN 9984-681-64-5 

• O. Onževs, A. Kiščenko, L. Petersons, Business Administration Studies for CEE Countries 
Via Internet, Economics & Management, Kaunas Faculty of Humanities, Vilnius University 
2001. Nr. 2 (5). 

• A.Kiščenko, O. Onževs, A. Balodis, E-studiju attīstības iespēju analīze Latvijā, Starptautiskā 
konference "Uzņēmējdarbība un tās tiesiskā vide", Biznesa augstskola Turība, (2002). 

• A.Kiscenko, O. Onzevs, J. Zommers "Methodological Support for Economical Education by 
Using Information Technologies." Rural Areas Development in the North-western 



Macroregion of Poland under Conditions of State Reforms and European Integration: 
scientific conference, 21-24 June 1999, Poland (Szczeecin), Volume II, ISBN 83-908840-6-
2,  pp. 219-223. 

• A.Kiščenko, O. Onževs "Uzņēmējdarbības studiju metodiskais nodrošinājums izmantojot 
Internet tehnoloģijas" Starptautiskā zinātniskā konference -UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE: 
TIESISKĀ BĀZE UN KVALITĀTE, Rīga (Biznesa augstskola Turība), 1999. gada 24. 
Marts,ISBN 9984-609-15-4,lpp.111-115. 

• A.Kiščenko, O. Onževs, J. Zommers "Datorizētās tālmācības iespējas uzņēmējdarbības 
studiju nodrošināšanā" Starptautiska konference- Centrālās un Austrumeiropas Valstu 
Ekonomiskās Integrācijas Problēmas Eiropas Savienībā, Rēzekne (Rēzeknes augstskola), 
1999. gada 21. -22. Maijs, ISBN 9984-585-78-6, lpp. 77-80. 

• Anita Emse, Lolita Cesniece, Antons Kiscenko, Oskars Onzevs  Processing Experts For 
Regional Reform By Using Open Flexible Distance Learning.International coference 
REGIONAL ECONOMICS AND DEVELOPMENT, Kaunas, 21-22 October 1999, 3p 

• Oskars Onzevs, Antons Kiscenko, Stanislavs Keiss, Inese Varslava Informative Insurance 
For Regional Development. International coference REGIONAL ECONOMICS AND 
DEVELOPMENT, Kaunas, 21-22 October 1999, 3p 

• Stanislavs Keiss, Antons Kiscenko, Oskars Onzevs, Leonids Petersons Necessity of Business 
Education in Solving Regional Reform Problems. International coference REGIONAL 
ECONOMICS AND DEVELOPMENT, Kaunas, 21-22 October 1999, 2p 

• Jānis Augucēvičs, Antons Kiščenko, Oskars Onževs “Datorzinību kursu pasniegšanas 
metodoloģija datorizētajā tālmācībā” Ziņojums konferencē “Baltijas reģionu valstu 
integrācijas problēmas ceļā uz Eiropas Savienību.” Rēzekne, 2000.gada 2. un 3. marts. 

• Doloresa Medne, Oskars Onževs, Antons Kiščenko “Juridisko studiju kursu pasniegšanas 
metodoloģija pielietojot informācijas tehnoloģijas” Ziņojums konferencē “Baltijas reģionu 
valstu integrācijas problēmas ceļā uz Eiropas Savienību.” Rēzekne, 2000.gada 2. un 3. marts. 

• Oskars Onževs, Inese Vārslava, Antons Kiščenko “Informācijas apmaiņas nodrošināšana 
datorizētās tālmācības studiju procesā” Ziņojums konferencē “Baltijas reģionu valstu 
integrācijas problēmas ceļā uz Eiropas Savienību.” Rēzekne, 2000.gada 2. un 3. marts. 

• Igors Rieksts, Oskars Onževs, Imants Bašēns “ Multimēdiju tehnoloģiju pielietošanas 
iespējas un perspektīvas datorizētajā tālmācībā” Ziņojums konferencē “Baltijas reģionu 
valstu integrācijas problēmas ceļā uz Eiropas Savienību.” Rēzekne, 2000.gada 2. un 3. marts. 

• Egmonts Treiguts, Oskars Onževs, Imants Bašēns “Datu drošības un datortīklu pasniegšanas 
metodoloģija datorizētajā tālmācībā” Ziņojums konferencē “Baltijas reģionu valstu 
integrācijas problēmas ceļā uz Eiropas Savienību.” Rēzekne, 2000.gada 2. un 3. marts. 

• O.Onževs,A.Kiščenko “Informācijas apmaiņas nodrošināšana veidojot virtuālās augstskolas” 
Trešā starptautiskā zinātniski - praktiskā konference “Vide. Tehnoloģija. Resursi” Rēzekne  
19-21.jūnijs, 2001. 

Ar IT un inovāciju izmantošanas iespējām un problemātiku saistītās publikācijas un uzstāšanās 
konferencēs (kopumā vairāk kā 30 uzstāšanās un publikācijas, 3 Latvijas republikas patenti) 

• A.Januševskis, J. Auziņš, O.Onževs, J.Pfafrods. Simulation of Dynamics of Molding 
Assembly. Scientific Proceedings of RTU: Transport and Engineering. Mechanics. Series 6. 
Vol. 24, Riga, Riga Technical University, 2007, 174 -182. 

• J.Auziņš, P.Auziņš, A.Boiko, A.Januševskis, O.Onževs. Problems of Numerical 
Identification and Optimisation of Rigid Body Mechanical Systems. In Scientific 
Proceedings of RTU: Transport and Engineering. Mechanics. Series 6. Vol. 24, Riga, Riga 
Technical University, 2007, 94 - 

• Jānis Auziņš, Pēteris Auziņš, Aleksandrs Boiko, Aleksandrs Januševskis, Oskars Onževs, 
Mašīnu, mehānismu un konstrukciju modelēšanas, identifikācijas un optimizācijas 
datorizācija, II Pasaules Latviešu zinātnieku kongress, Rīga, (2001). 

• A.Janushevskis, E.Lavendelis, O.Onzevs "Method for Optimization of Random Vibrations of 
Non-Linear Mechanical System". In.:Proceedings of IUTAM / IFToMM Symposium on 
Synthesis of Nonlinear Dynamical Systems, (E.Lavendelis and M.Zakrzhevsky(Eds.)), 
Vol.73, 2000, pp. 159-168. Kluwer Publishers, Dordrecht / Boston / London. 

• A.Janushevskis, J.Auziņš, A.Boiko, O.Onževs Tool for Automation of Optimisation 
Calculations of Mechanical System Vibrations. Journal of Vibroengineering 2000. No.4 (5), 
pp.5-8, Vilnius. 2000 



• A.Janushevskis, J.Auziņš, P.Auziņš, O.Onževs Vibrotriecienpresēšanas tehnoloģija. Biznesa 
Partneri. 2001. lpp. 10 

• A.Janushevskis, J.Auziņš, P.Auziņš, A.Boiko, O.Onževs Problems of Numerical 
Identification and Optimisation of Rigid Body Mechanical Systems Proceedings of RTU: 
Transport and Mechanical Engineering, series 6, vol. 8, Riga, Riga Technical University,  
2002 

• A.Janushevskis, J.Auziņš, A.Boiko, O.Onževs Verification of Tools of Random Vibration 
Calculations for Designing of Mechanical Systems Proceedings of 3rd International DAAM 
Conference. Industrial Engineering – New Challenges to SME, (eds. J.Papstel & B.Katalinic) 
25 - 27th April, Tallinn, Estonia. 2002. pp. 26-29 

 
Tālākizglītība un profesionālā pilnveide  

26.02.2004-25.03.2004  Kursi: Zygon Baltic Consulting - Projektu vadība – projektu 
sagatavošana finanšu piesaistei. 

 
Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

• Biznesa augstskolas Turība  Senāta loceklis 
• Biznesa augstskolas Turība Uzņēmējdarbības vadības fakultātes domes loceklis 

 
Goda nosaukumi, apbalvojumi 
Nav 
 
Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
3 Latvijas republikas patenti 

• O.Onževs, A.Januševskis, J.Auziņš. "Iekārta materiālu vibrotriecienpresēšanai." Int.Cl. 
B28B1/08. Patent of the Republic of Latvia Nr.12477 from 20.08.2000. 

• O.Onževs, A.Januševskis, J.Auziņš. " Automātiski vadāma iekārta materiālu 
vibrotriecienpresēšanai."  Int.Cl. B28B1/08. Patent of the Republic of Latvia Nr.12478 from 
20.08.2000. 

• O. Onževs, A. Januševskis „Iekārta materiālu vibrotriecienpresēšanai”.  Int.Cl. B 28 B 1/08. 
Patent of the Republic of Latvia Nr.11601 from 20.04.1997.  

 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda          
Krievu valoda          
Vācu valoda          
Angļu valoda          
 
   

20.08.2010  (Paraksts) 



Curriculum vitae 
 

Juris    Ozols 
 Uzvārds Vārds 

Rīga  111047-11805 
Dzimšanas vieta  Personas kods 

11.10.47  Latvietis 
Datums, mēnesis, gads  Tautība 

 
Darba vieta un ieņemamais amats 

Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 
Biznesa augstskola Turība  

Informācijas tehnoloģiju katedra, docents 
Graudu 68, Rīga, LV-1058 

 Brīvības iela 90 – 57,  
Rīga, Latvija LV-1001 

   
Tālruņa Nr.  +371 67616358  Tālruņa Nr.  - 
Fakss: 7619152  Fakss: - 
E-mail: Juris.Ozols@turiba.lv  E-mail: - 
 
Izglītība 
Pamatstudijas, maģistrantūra, 
doktorantūra. 

Mācību iestāde, valsts 
Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Latvijas Universitātes Fizikas un 
matemātikas fakultāte, Latvija 
 
Latvijas Universitātes Fizikas un 
matemātikas fakultātes fizikas 
nodaļa, Latvija 
 
Latvijas Universitātes Fizikas un 
matemātikas fakultātes, Latvija 

1994. 
 
 

1993 
 
 

09. 1966. – 
06. 1971. 

Fizika 
 
 

Fizika 
 
 

Fizika 
 

Dr. phys. 
 
 

Mag. phys. 
 
 

Bakalaura grāds fizikā 
 

 
Darba pieredze 
1998 līdz šim Biznesa augstskola  Turība, lektors, docents 
1998 līdz šim, Latvijas Universitātes Fizikas un matemētikas fakultāte, docents 
1995 – 2004 LU Astronomijas institūts, Vadošais pētnieks, pētnieks 
1971-1998 Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultāte, vecākais inženieris, laboratorijas 
vadītājs, jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks, vecākais pasniedzējs, lektors 
 
Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

• Datortehnoloģiju mācību metodika. 
• Signālu reģistrācijas aparatūras izstrāde astronomiskiem mērījumiem un teleskopu vadībai 
• Biznesa vadības sistēmu pielietojumu pētījumi 

2007. Piedalīšanās projektā „Docētāju stažēšanās komercdarbības kursu tehnoloģisko kompetenču 
pilnveidošanai” – lektors. 
2005. vadošais pētnieks LZP sadarbības projekta Nr. 05.2004 “VSRC pētniecisko iekārtu un zinātniski – 
tehniskās infrastruktūras pilnveidošana ilglaicīgai radioastronomisko novērojumu datu un 
satelītinformācijas iegūšanai Latvijas un starptautiskās programmās” apkšprojektā Nr. 4.1 “Satelītattēlu un 
satelītnavigācijas signālu uztveršana, analīze un apstrāde”  
 
Studiju kursi (studiju priekšmeti) 
Bakalaura studiju programmās 
Informācijas tehnoloģijas, Kvantitatīvās metodes, Vadības informācijas sistēmas  
Finanšu matemātika, Ekonometrija, Informācijas tehnoloģijas-2 
 
Maģistra studiju programmās 



Procesu optimizācija tūrismā, Prezentācijas tehnoloģijas un māksla (kursa daļa) 
Koledžas (1. līmeņa) studiju programmās 
Informācijas tehnoloģijas, Elektroniskās komunikācijas un prezentācijas līdzekļi, Statistiskās metodes 

• Vieslekcijas Saarbrikenas tehnikas un ekonomikas Augstskolas Biznesa vadības fakultātē 
(Biznesa problēmu optimizācija ar MS Excel rīkiem; Optimizācijas problēmu risinājumi);5.-9.05. 
2008.  

• Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē: Elektronika 
 
Metodiskais darbs 

• Divu mācību grāmatu elektronikā līdzautors 
• J. Augucēvičs, J. Ozols, E.Treiguts. Praktiskie uzdevumi datorzinībās un risinājumi. Rīga, Turība, 

2000.  
• J.Augucēvičs, J. Ozols, E.Treiguts. Datorzinības. Uzdevumi un to risinājumi. Rīga, Turība, 2002. 
• J. Augucēvičs, J. Ozols, E.Treiguts. Datorzinības. Uzdevumi un to risinājumi. Rīga, Turība, 2005. 
• Projekts „Docētāju kompetenču paaugstināšana IT sasniegumu izmantošanai studiju kursu 

īstenošanā”. Materiālu sagatavošana un nodarbību vadīšana docētājiem. 2007. 
• Sešu mācību programmu autors 
• 2009. Metodisko materiālu sagatavošana un pilnveidošana studiju darba izstrādei 

Uzņēmējdarbības vadības fakultātes studentiem. 
• 2008. Metodisko materiālu sagatavošana studiju kursam „Process Optimization in Tourism”   
• 2009 Metodisko materiālu izstrāde MS Ofiice 2007 apguvei.  

 
Publikāciju skaits  
Kopējais publikāciju skaits 24, tai skaitā zinātniskās - 24 
 
Nozīmīgākās publikācijas  

• M. Ābele, A.Pavēnis, I.Vilks, J.Ozols. Radioteleskopa RT-32 pozicionēšanas datorvadība, 
Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, Nr. 6, 20, 1998.  

• Ozols Juris. Specifics of Computer technology courses for Tourism specialization. Proceedings of 
the international conference. Integration problems of the Baltic Region Countries on their way to 
the European Union. Rezekne, March 2-3, 2000. 

• J. Augucēvičs, J. Ozols, E. Treiguts. Datortehnoloģiju kursu specifika un metodiskais 
nodrošinājums Biznesa augstskolā Turība. Ekonomisko un sociālo attiecību transformācija: 
procesi, tendences, rezultāti. Rīga, 2001. gada 30. –31. marts. 

• Jolanta Bērziņa, Gatis Blunavs, Juris Ozols. Latvijas tūrisma informācija Internetā: vērtējums un 
salīdzinājumi. Starptautiskas konferences materiāli, Rīga, 2003.  

• Juris Ozols, Ainārs Brencis, Madara Lūka, Oskars Onževs. Informācijas tehnoloģijas tūrisma un 
viesmīlības specialitātes mācību procesā. Starptautiska zinātniskā konference. Biznesa augstskola 
Turība, Rīga, 2007.  

• Ainārs Brencis, Juris Ozols, Egita Grīnhofa Viesnīcu vadības informācijas sistēmas Latvijā: 
tendences un attīstība. Innovations and Technologies. News. Nr. 1 (2), 2009. 65.-75. lpp. ISSN 
1691-4937 

• Ainārs Brencis, Juris Ozols. Viesnīcu vadības informācijas sistēmas: situācija Latvijā, analīze un 
kopsakarības. 10. starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Komunikācijas vadība 
informācijas sabiedrībā”, Turība, 28.05. 2009. 

• Ainars Brencis, Juris Ozols. Competitive identity for Nation of Latvia – Lessons to Learn from 
National Hockey Team „Riga Dinamo”. 8th International Scientific Conference. Legal, political 
and economic initiatives towards Europe of knowledge. Kaunas University of Technology, 
Lithuania. 23 April 2010. 

• Rozīte M., Ozols J., Vinklere D. (2010). Quality Aspects and Assessment of Rural Tourism 
Enterprises of Latvia. – In: Potential of Tourism. Universytet Szczecinski. Zeszyty Naukowe Nr 
592. Ekonomiczne Problemy Turysyki Nr.14.  

 



Tālākizglītība un profesionālā pilnveide  
2004. Profesionālā pilnveide programmā “Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide /Inovācijas 
augstākās izglītības sistēmā/Izglītības darba vadība”. LU sertifikāts Nr. 0474. 01.2004. –06.200 
 
Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 
2009. Biznesa augstskolas Turība Doktorantūras padomes loceklis 
1998 - 2006. Latvijas Nacionālais Standartizācijas un metroloģijas centrs - Reglamentētās metroloģijas 
komisijas loceklis 
 
Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
Autorapliecība - 1 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda x   x   x   
Krievu valoda x    x   x  
Angļu valoda x    x   x  

 
18.06.2010   
(Datums)  (Paraksts) 

 



Curriculum vitae 
 

  Ilmārs  Vīksne 
 Uzvārds Vārds 

  211062-12750 
Dzimšanas vieta  Personas kods 

21.10.1962  Latvietis 
Datums, mēnesis, gads  Tautība 

Darba vieta un ieņemamais amats 
Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 

Biznesa augstskola Turība, 
 prorektors zinātniskajā darbā 
 Graudu 68, Rīga, LV-1058 

 Ezermalas iela 2a - 26,  
Rīga, LV - 1006 

   
Tālruņa Nr.  +371 67615520  Tālruņa Nr. +371 9187403 
Fakss: 7619152  E-mail: Ilmars.Viksne@turiba.lv 
E-mail: Ilmars.Viksne@turiba.lv    
 

Izglītība 
Pamatstudijas, maģistrantūra, 

doktorantūra. 
Mācību iestāde, valsts 

Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

 
Rīgas Starptautiskā ekonomikas un 
biznesa administrācijas augstskola, 
Latvija 
 
Rīgas Tehniskā universitāte, 
Latvija 
 
Rīgas Augstākā kara aviācijas 
inženieru skola, Latvija 

2002. gada 
septembris - 
2004. gada  
jūnijs 
 
1992. gada 
26. Maijs 
 
1980. gada 
septembris - 
1985. gada 
jūnijs 

Uzņēmējdarbība 
 
 
Inženierzinātnes 
 
 
Inženierzinātnes 

Profesionālais maģistra grāds 
uzņēmējdarbības vadībā 
 
Inženierzinātņu doktors 
 
Inženieris mehāniķis 

 
Darba pieredze 
No 2003. gada jūnija                                    Biznesa augstskola Turība, Prorektors zinātniskajā darbā 
2002. gada septembris – 2003. gada jūnijs  Rīgas Tehniskā universitāte, RTU Aviācijas institūta projektu 
                                                                      adītājs, lektors 
1998. gada februāris - 2001. gada aprīlis     Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija, Rektors 
1995. gada jūlijs - 1998. gada februāris       Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija, Aizsardzības 
                                                                      zinātņu centra Zinātņu grupas vadītājs 
1993. gada janvāris - 1995. gada jūlijs         Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija, Aizsardzības 
                                                                      zinātņu centra  Zinātņu grupas vadošais pētnieks 
1992. gada septembris - 1992. gada decembris  Rīgas Tehniskā universitāte, RTU Dzelzceļa institūta  
                                                                            lektors 
 
Studiju kursi (studiju priekšmeti) 
Informācijas tehnoloģijas 2                           A  daļa                   2 kredītpunkti  
 
Publikāciju skaits – 29 
Nozīmīgākās publikācijas  

• 2007. Biznesa vides attīstība Latvijā: tendences un iespējas. Sērija „Teorija, pētījumi un prakse”. 
Ilmāra Vīksnes red. Rīga: „Biznesa augstskola Turība”. 

• 2002. Viksne Ilmars  „Democratic Control of Armed Forces in Latvia.” In Cottey, Andrew, 
Timothy Edmunds and Anthony Forster eds. Democratic Control of The Military in 

Postcommunist Europe. Guarding the Guards. Hampshire: Palagrave Publishers Ltd., p.91-107 



• 2000. Ilmars Viksne  „Formation of the NDA” In Baltic Defence Review. No. 3 Vol. 2000. Tartu: 
Baltic Security Society, p. 17-29 

 
Tālākizglītība un profesionālā pilnveide  

• 2000.g.maijs un 1998.g.septembris George C. Marshal Center for Security Studies, Vācija: 
Vecākās izpildvaras kursi 

• 1997.g.februāris – 1997.g.maijs King’s College London, Lielbritānija: studijas un zinātniski 
pētnieciskais darbs 

• 1994.g.jūlijs – 1994.g.septembris Forschungsinstitut der Deutschen Gesellschaft fur Auswertige 
Politik e.v., Vācija: studijas un zinātniski pētnieciskais darbs 

 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda x   x   x   
Krievu valoda x    x   x  
Vācu valoda x    x   x  
Angļu valoda x    x        x  
 
 

23.08.2010.   
(Datums)  (Paraksts) 

 



Curriculum vitae 
 

Anna  Ābeltiņa 
Vārds    Uzvārds 
Rīga   

Dzimšanas vieta  Personas kods 
10.09.48.   100948-10660 

Datums, mēnesis, gads  Tautība 
  

Darba vieta un ieņemamais amats 
Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 

Biznesa augstskola Turība  
Uzņēmējdarbības vadības fakultāte 

Komercdarbības katedra, assoc.profesore 
Graudu ielā 68, Rīga LV - 1010 

 Skolas iela 27, dz. 2,  
Rīga, LV -1010 

   
Tālruņa Nr.  67607660  Tālruņa Nr.  26552945, 7298010 
Fax: 67619152  E-mail:                     annaa@btv.lv 
E-mail: annaa@turiba.lv   
 

Izglītība 
Pamatstudijas, maģistrantūra, 

doktorantūra (aspirantūra). Mācību 
iestāde, valsts 

Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

LU Ekonomikas fakultāte 
 
LZA Ekonomikas institūta aspirantūra 
 
 
 
 
Igaunijas Zinātņu akadēmijas 
Ekonomikas institūts 
 
Rīgas Tehniskā universitāte 
 

1968.-1973. 
 
1979.-1982. 
 
 
 
 
1989. 
 
 
1993. 

Rūpniecības 
plānošana 
Specialitāte 08.00.05. 
tautsaimniecības 
ekonomika, 
plānošana un vadības 
organizācija 

 
 

Ekonomists 
 
- 
 
 

 
 
Ekonomikas 
zinātņu kandidāts 
Ekonomikas 
zinātņu doktors 

 

Darba pieredze 
No 2007  –          BAT Komercdarbības katedra, asociēta profesore. 
2006. – 2007       BAT Komercdarbības katedra, docente. 
2005                     BAT Ekonomikas zinātņu katedra, docente. 
2003– 2005          RSU ESF Reģionālās ekonomikas un biznesa katedras Eiropas ekonomikas un 
                             biznesa programmas vadītāja, docente. 
2002 – 2003         BAT Ekonomikas fakultāte, dekāne. 
2002 – 2007         BAT Uzņēmējdarbības vadības fakultātes maģistrantūras direktore. 
2000 – 2002         BAT Ekonomikas programmas direktore. 
1999 – 2003         BAT Ekonomikas katedra, docente. 
1998 – 1999         Sanktpēterburgas starptautisko ekonomisko sakaru, ekonomikas un tieslietu 
                             filiāle, docente. 
1993 – 1997         SIA „ANNIŅA” direktore. 
1991 – 1993        Rīgas Tehniskās universitātes Ekonomikas fakultāte, docente. 
1990 – 1991        Rīgas tehniskās koledža, pasniedzēja. 
1982 – 1990        LZA Ekonomikas institūts, zinātniskā līdzstrādniece. 
1974 – 1979        LZA Ekonomikas institūts, zinātniskā līdzstrādniece. 
1973 – 1974        Latvijas Valsts Statistikas Komiteja, ekonomiste. 
1971 – 1973        Latvijas VSK Skaitļošanas centrs, ekonomiste. 
1968 – 1971        Rīgas Tehniskā universitāte, laborante. 
1966 – 1968        Valsts Elektrotehniskā rūpnīca VEF, tehniķe-ķīmiķe. 



Zinātniskā darbība  
Latvijas Zinātnes padomes un citu valsts pētījumu projekti 

• Līdzdalība LZA Ekonomikas institūta granta tēmas izstrādē „Investīcijas cilvēkkapitālā kā 
Latvijas ekonomikas konkurētspējas paaugstināšanas faktors” 2005.g.  

• Līdzdalība Ekonomikas ministrijas pētījumā „Komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanas 
analīze” 2006. g. 

• ESF projekta “Docētāju stažēšanās komercdarbības studiju kursu tehnoloģisko kompetenču 
pilnveidošanai” vadība 2006-2007. 

• Biznesa augstskolas Turība finansētā projekta “Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu vadības 
darbība, tās izvērtējums darba ražīguma kāpināšanā un nepieciešamās izmaiņas valsts 
ekonomiskajā politikā darba ražīguma pieauguma stimulēšanā”, projekta termiņš 01.01.2010 – 
31.12.2011.  

Vadītie maģistra darbi: Laikā no 2002. g. vadīti 84 maģistru darbi. 
 
Publikāciju skaits  
Kopējais publikāciju skaits - vairāk par 30.    

 
Nozīmīgākās publikācijas  
Publikācijas LZP apstiprinātajos vispāratzītajos recenzējamos izdevumos: 

• Роль инновации и человеческого капитала в региональном развитии V starptautiskā 
zinātniskā konference „РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ’’ Роль человеческого капитала в 
развитии стран и регионов Центральной и Восточной Европы’’, 2010. gada 20.-21. maijā. 
(10 lpp.) redakcijā. 

• Inovācija un produktivitāte. Rakstu krājums (Proceeding) „Cilvēks, sabiedrība, valsts mūsdienu 
mainīgajos ekonomiskajos apstākļos” BAT XI starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 2010, 
elektroniskā formātā. ISSN 1691 – 6069. 

• Анализ возможностей и препятствий в развитии предпринимательской деятельности в 
Латвии. IV. Международный семинар Развитие Балтийской Европы „Международное и 
приграничное экономическое сотрудничество в контексте европейской интеграции” 
Toruņ, 2008. ISBN 978-83-7285-438-4. 461-470 lpp. 

• Маркетинговая стратегия города – роль и значение в современных условиях. 7th 
International Symposium Economy & Business 2008. Journal Economy & Business – 
International Scientific Publications Vol.2, Part 2 Info Invest, Bulgaria, 2008, ISNN 1313-2555  

• Pilsētas attīstības inovatīvā komponente. Rakstu krājums (Proceedings) „Darba tirgus sociālie 
un ekonomiskie izaicinājumi” BAT IX starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 2008 

• The Role of Human Capital in Regional development. 5th International Scientific Conference 
Business and Management’2008. Conference Proceedings. Lithuania, Vilnius.Tēzes 165-167 
lpp. Pilns teksts CD formatā. 

• The Role of Innovation in Economic Development. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir 
perspektīvos. Mokslo straipsniu rinkinys. Siauliu Univarsitetas ISSN 1648-9098, 2(9), 2007. g.  

• Latvijas inovatīvās uzņēmējdarbības attīstības problēmas globalizācijas apstākļos. RSU 
Zinātniskie raksti. Ekonomika, Komunikācija, Politika, Socioloģija, Tiesības. Rīga, RSU, 2007. 
Intelektuālais īpašums inovatīvās attīstības laikmetā. Rakstu krājums  (Proceedings). „Īpašums, 
tā apgrūtinājumi: problēmas, risinājumi, iespējas” BAT, 7, starptautiskā zinātniskā konference. 
Rīga, 2006. 155-160 lpp. 

Publikācijas starptautiskās zinātniskās konferencēs: 
• Инвестиции в инновационном процессе: роль и значение. Zinātnisko rakstu krājumā. 

Inwetycje w raschukowosci. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wroclawiu, 
Wroclaw, 2002. 11 – 20 lpp. 

• Mazo un vidējo uzņēmumu vadītāju attieksmes pret inovācijām saistība ar vērtībām un gatavību 
iesaistīties inovāciju procesā (līdzautors M. Ābeltiņa). RSU Zinātniskie raksti. Starptautiskā 
konference „Sociālo zinātņu attīstības tendences Eiropas Savienības paplašināšanas kontekstā”, 
RSU, Rīga, 2005. 92- 97 lpp. 

• lānošana” 2001.g. 
Citas publikācijas: 

• Merkūrijs konsultants, sertifikāts par kursu „Starptautiskie komerclīgumi”, 2002.g. 
• Komercizglītības centra sertifikāts par kursu „Uzņēmējdarbības analīze un plānošana” 2001.g. 



• Создание национального капитала в странах Балтии в переходный период. Zinātniskā 
žurnālā  Економiчний часопис XXI, Киiв, 2003. 22 – 24 lpp. 

• Grūti sākt, vēl sarežģītāk turpināt, bet viņi to dara. Žurnālā „Komersanta Vēstnesis” 8 (64) 2007. 
• Intelektuālā īpašuma aizsardzības ietekme uz ekonomikas aizsardzību. RSU 2007. gada 

Zinātniskā konference. Tēzes, Rīga, 2007. gada 29. – 30. martā, 285 lpp. 
• Mārketinga stratēģijas izvēles īpatnības, problēmas un risinājumi Rīgas pilsētā. RSU 2008. gada 

Zinātniskā konference. Tēzes, Riga, 2008. gada 13. – 14. martā.Studijas BAT Sabiedrisko 
attiecību maģistrantūrā – 2006- 2008.  

• Inovācija un krīze. RSU 2010. gada Zinātniskā konference. Tēzes, Rīga, 2010. gada 18. - 19. 
martā, 365. lpp. ISBN 978-9984-788-56-2. 

 

Uzstāšanās konferencēs: 
• Starptautiskā zinātniskā konference „Investment in accounting”, Akademija Ekonomiczna im. 

Oskara Langego we Wroclawiu, Wroclaw, 2002. gada novembris - referāta tēma: „Investment in 
innovation process: the role and importance. 

• Starptautiska konference „Way of the Baltic states to the EU: which experience can help 
Ukraine? Fridriha Eberta fonds, Kijeva, 2003. gada 2. jūnijā - referāta tēma: „Creation of the 
national capital in the Baltic states in the process of transformation. 

• Starptautiska konference „Sociālo zinātņu attīstība Eiropas Savienības paplašināšanas kontekstā: 
no vīzijām uz realitāti”, RSU, 2004.g. 29.05.-referāts  „Inovācijas Latvijā–uzņēmēju skatījums”. 

• Starptautiska konference „Globalizācijas tendences pasaulē un Baltijas reģiona valstu 
problēmas”, RSU, 2005. g. 18. aprīlī – referāta tēma „Latvijas inovatīvās uzņēmējdarbības 
attīstības problēmas globalizācijas apstākļos”. 

•  Starptautisks seminārs „Lisabonas stratēģija Latvijā: starp investīcijām cilvēkkapitālā un 
ekonomisko izaugsmi”, Baltijas Forums un Fridriha Eberta fonds, 2005. g. 28 aprīlī – referāta 
tēma „Inovāciju loma Lisabonas stratēģijas realizācijā”. 

• 10. starptautiskā konference „Lielā XXI gadsimta Eiropa: Kopīgi izaicinājumi? Kopīgas 
vērtības?”, Baltijas Forums, 2005.g. 27.-28.05.- referāts  „Inovāciju loma ekonomikas attīstībā”.  

• BAT UVF studentu zinātniski praktiskā konference “Uzņēmējdarbības attīstības aktuālās 
problēmas Latvijā” Rīga, 2006. g. 4. aprīlis – referāta tēma “Latvijas inovatīvās 
uzņēmējdarbības attīstības problēmas globalizācijas apstākļos”. 

• RSU Starptautiskā konference „Atstumtība un nedrošība – idejas jaunai līdzdalībai” 2006. g. 5. 
maijā – referāta tēma „Cilvēkkapitāls un inovāciju loma ekonomikas attīstībā”. 

• BAT 7. starptautiskā konference „Īpašums, tā apgrūtinājumi: problēmas, risinājumi, iespējas” 
Rīga, 2006. g. 2. jūnijā – referāta tēma – „Intelektuālais īpašums inovatīvās attīstības laikmetā”.  

• RSU 2007. gada zinātniskā konference 2007. g. 29. – 30. martā – referāta tēma „Intelektuālā 
īpašuma aizsardzības ietekme uz ekonomikas attīstību”.  

• IV. Starptautiskais seminārs „Развитие Балтийской Европы”. Par tēmu „Международное и 
приграничное экономическое сотрудничество в контексте европейской интеграции” 
Toruņa, Polija, 2007. g. 15. – 16 . jūnijā – referāta tēma „Анализ возможностей и препятствий 
в начале предпринимательской деятельности в Латвии”. 

• RSU 2008. gada zinātniskā konference 2008. g. 13. – 14 martā – referāta tēma „Mārketinga 
stratēģijas izvēles īpatnības, problēmas un risinājumi Rīgas pilsētā”.  

• 5th International Scientific Conference Business and Management’2008. Viļņa, 2008. gada 16.-
17. maijā. Referāta tēma: „The Role of Human Capital in Regional development”. 

• BAT IX starptautiskā zinātniskā konference. „Darba tirgus sociālie un ekonomiskie 
izaicinājumi” Rīga, 2008. gada 30.05. Referāts „Pilsētas attīstības inovatīvā komponente”. 

• 7th International Symposium Economy & Business 2008. Bulgārija, Burgasa 2008. gada 3.-7. 
septembris. Referāta tēma: „Маркетинговая стратегия города – роль и значение в 
современных условиях”. 

• Conference “Challenging innovation – creating synergy between education and business”. 
Central Baltic Interreg IVA Programm 2007 - 2013. Referāta tēma “What is innovation and 
what we can teach to students about innovations” BAT, 2009. g. 22. septembrī. 

• BAT XI starptautiskā zinātniskā konference “Cilvēks, sabiedrība, valsts mūsdienu mainīgajos 
ekonomiskajos apstākļos” Rīga 2010. gada 26. martā. Referāta tēma “Inovācija un 
produktivitāte”. 

• Роль инновации и человеческого капитала в региональном развитии V starptautiskā 



zinātniskā konference „РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ’’ Роль человеческого капитала в 
развитии стран и регионов Центральной и Восточной Европы’’, 2010. gada 20.-21. maijā. 

 
Studiju kursi (studiju priekšmeti)  
Vadītie maģistra darbi: Laikā no 2002. g. vadīti 64 maģistru darbi.  
Studiju kursu  vadība un metodisko materiālu izstrēde  

• Zināšanu un inovāciju menedžments 2 KP (Doktora studiju programmā „Komunikācijas 
vadība”)  

• Inovācijas – 2 KP (A daļa UVF 2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības „Uzņēmējdarbības 
ekonomika” programmā) 

• Inovāciju vadīšana 3 KP (A daļa  UVF maģistrantūras programmā ) 
• Mikroekonomika – 4 KP (A daļa UVF 2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības 

„Uzņēmējdarbības vadība” programmā). 
• Makroekonomika – 4 KP (A daļa UVF 2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības 

„Uzņēmējdarbības vadība” programmā).  
• Ekonomikas teorija – 3 KP (Izvēles priekšmets Starptautiskā tūrisma fakultātes un Sabiedrisko 

attiecību fakultātes maģistrantiem). 
• Starptautiskā ekonomika – 3 KP (A daļa  UVF 2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības 

„Uzņēmējdarbības vadība” programmā). 
 
Metodiskais darbs  
Mācību grāmatu un mācību līdzekļu sagatavošana un publicēšana: 

• Inovācija – XXI gadsimta fenomens -  mācību līdzeklis maģistrantiem un bakalauriem 2009.g. 
• Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca. Mācību palīglīdzeklis vidusskolām. Biznesa augstskola 

Turība, Rīga, 2007,93 lpp. 
• Финансовая и бухгалтерская деятельность брокерских контор.В учебном пособии для 

брокеров товарной, фондовой и биржи недвижимости «Как добиться успеха в бизнесе и 
заработать деньги», ЛУБ, Рига, 1993 стр. 25-34. 

• Акции, облигации и другие ценные бумаги. В учебном пособии для брокеров товарной, 
фондовой и биржи недвижимости «Как добиться успеха в бизнесе и заработать деньги», 
ЛУБ, Рига, 1993 стр. 70 – 80. 

• Galvenie vērtspapīru veidi (lekciju konspekts) Ekonomikas fakultātes studentiem, RTU, 1994.g.  
 
Kvalifikācijas celšana: 

• Studijas BAT Sabiedrisko attiecību maģistrantūrā – 2006- 2008.  
• BAT un sadarbības partneri projekta Nordplus ietvaros sertifikāts par semināru „Kā efektīva 

cilvēkresursu pārvaldība palielina organizācijas konkurētspēju” 2006. 
• LLU sertifikāts par kursu „Augstskolu didaktika”, 2005.g. 
• Daugavpils Pedagoģiskās universitātes sertifikāts par kursu „Inovācijas pedagoģijā”, 2004.g. 
• Merkūrijs konsultants, sertifikāts par kursu „Starptautiskie komerclīgumi”, 2002.g. 
• Komercizglītības centra sertifikāts par kursu „Uzņēmējdarbības analīze un plānošana” 2001.g. 

 
Organizatoriskā darbība: 

Zinātnisko un akadēmisko komisiju vai koleģiālo institūciju vadība vai līdzdalība to darbībā: 
• BAT Uzņēmējdarbības vadības Domes locekle (no 2002.g.). 
• BAT Ekonomikas fakultātes Domes vadītāja (2002.g. – 2003.g.). 
• RSU ESF Domes locekle (2003.g. – 2005.g.). 
• LZA Ekonomikas institūta Zinātniskās padomes locekle (no 2005.g.). 
• BAT Satversmes locekle.  
• Bakalauru darbu aizstāvēšanas Valsts pārbaudījumu komisijas priekšsēdētāja (RPIIVA) – 2005.g. 
• Kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas Valsts pārbaudījumu komisijas priekšsēdētāja (RPIIVA) – 

2005.g. 
• Diplomdarbu darbu aizstāvēšanas Valsts pārbaudījumu komisijā priekšsēdētāja (BAT)– 2006.  
• Kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas Valsts pārbaudījumu komisijas priekšsēdētāja (BAT) – 2004. 

g.  
• Valsts pārbaudījumu eksaminācijas komisijas locekle (BAT) – 1999 



Starptautisko konferenču organizācijas komisijas vadība vai līdzdalība to darbībā 
• Līdzdalība Starptautiskās konferences „Ekonomisko un sociālo attiecību transformācija: procesi, 

tendences, rezultāti”, Turība, 2001, 30-31 marts organizācijas komitejas darbā. 
• Līdzdalība Starptautiskās konferences „Uzņēmējdarbība un tās tiesiskā vide”, Turība, 2002, 12 

aprīlis organizācijas komitejas darbā. 
• Līdzdalība IX Starptautiskās zinātniskās konferences „Darba tirgus sociālie un ekonomiskie 

izaicinājumi”, Turība, 2008, 30 maijs organizācijas komitejas darbā. 
Zinātnisko izdevumu redakcijas kolēģijas vadība vai līdzdalība to darbībā 
• Līdzdalība Starptautiskās konferences „Ekonomisko un sociālo attiecību transformācija: procesi, 

tendences, rezultāti”, Turība, 2001, 30.-31.03 rakstu krājuma redkolēģijas darbā. 
• Līdzdalība Starptautiskās konferences „Uzņēmējdarbība un tās tiesiskā vide”, Turība, 2002, 12. 

aprīlis rakstu krājuma redakcijas kolēģijas darbā. 
• Līdzdalība Starptautiskās zinātniskās konferences „Ilgtspējīga tūrisma attīstība: tendences, 

pieredze, iespējas”, Turība, 2003, 25. aprīlis rakstu krājuma redakcijas kolēģijas darbā.  
• Dalība Starptautiskās zinātniskās konferences „Uzņēmējdarbības iespējas, problēmas un to 

risinājumi  globalizācijas apstākļos”, Turība, 2004, 23.04. rakstu krājuma redkolēģijas darbā. 
• Līdzdalība Starptautiskās zinātniskās konferences “Sabiedriskās attiecības: kvalitāte, ieguvumi un 

riski” Turība, 2005, 3. jūnijs  rakstu krājuma oficiālajā recenzēšanā. 
• Līdzdalība Starptautiskās zinātniskās konferences “Jauni tūrisma produkti reģionu attīstībā” 

Turība, 2007, 1. jūnijs rakstu krājuma oficiālajā recenzēšanā 
• Dalība X Starptautiskās  zinātniskās konferences “Komunikācijas vadības informācijas 

sabiedrībā”, Turība, 2009.gada 25.maijs, rakstu krājuma oficiālajā recenzēšanā  
• Dalība XI Starptautiskās  zinātniskās konferences “Cilvēks, sabiedrība, valsts mūsdienu 

mainīgajos ekonomiskajos apstākļos”, Turība, 2010.gada  26. marts, rakstu krājuma oficiālajā 
recenzēšanā  

Oficiāli apstiprināts valsts, pašvaldību un citu juridisko vai fizisko personu dibināto 
uzņēmējsabiedrību konsultants 
 

 
Valodu zināšanas: Lasītprasme Rakstītprasme Runātprasme 
 teicami, labi, vidēji teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji 

Latviešu valoda X   X   X   

Krievu valoda X   X   X  

Angļu valoda  X    X  X  

_______ valoda          

 

   
15.06.2010.  (Paraksts) 



Curriculum vitae 
 

Jolanta     Brilte 
 Uzvārds Vārds 

   

Dzimšanas vieta  Personas kods 
Krāslava  1251268-12364 

Datums, mēnesis, gads  Tautība 
25.12.1968  Latviete 

Darba vieta un ieņemamais amats 
Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 

Biznesa augstskola Turība, Filiāles vadītāja 
Graudu 68, Rīga, LV 1058  

 Stacijas iela 20-7, 
Olaine, LV 2114 

   

Tālruņa Nr.  7616022,   Tālruņa Nr. 26389103 
Fakss: 67619152  E-mail: - 
E-mail: jolanta@turiba.lv    

 

Izglītība 
Pamatstudijas, maģistrantūra, 

doktorantūra. 
Mācību iestāde, valsts 

Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

 

Biznesa augstskola Turība 
Uzņēmējdarbības vadības fakultāte 
pamatstudijas, Latvija 
 

Biznesa augstskola Turība 
Uzņēmējdarbības vadības fakultāte 
maģistrantūra, Latvija 

 
1998-2002 

 
 
 
2002 - 2004 

 
Uzņēmējdarbības 
vadība 
 
 
Uzņēmējdarbības 
vadība 

 
Uzņēmumu, iestāžu vadītājs 
 
 
 
Uzņēmumu, iestāžu vadītājs 

 

Darba pieredze 
1988-1991       “Rīgas Paraugtipogrāfija” - datoroperatore 
1999-2000       SIA “Biznesa augstskolas Turība” Ekonomikas katedras laborante – lietvede 
2000-2001       SIA “Biznesa augstskola Turība” augstskolas nodarbību plānotāja 
2001- 2003      SIA “Biznesa augstskola Turība” studiju daļas lietvede 
No 2003. -       SIA “Biznesa augstskola Turība” filiāļu vadītāja 
 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 
Bakalaura studiju programmās 

• Menedžments                                        A  daļa                       3 kredītp.  
 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide 
• 1997 -1998 -  Uzņēmējdarbības vadītājs, Biznesa augstskola Turība 
• 2000 -  “Microsoft Outlook” 
• 2004 -   Lietvedība 
• 2005 -  Didaktika 40 stundas 3 KP   
• 2006 -  Elektronisko dokumentu izstrādāšana valsts budžeta iestādēs 
• 2010 -  Jaunais arhīvu likums 

 

Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda              

Krievu valoda              

Angļu valoda              
 

   
26.08.2010  (Paraksts) 



Curriculum vitae 
 

Ieva  Bruksle 
Vārds  Uzvārds 
Rīga  270275-10407 

Dzimšanas vieta  Personas kods 
27.februāris 1975.g.  latviete 

Datums, mēnesis, gads  Tautība 
Darba vieta un ieņemamais amats 

Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 
Biznesa augstskola Turība 

Uzņēmējdarbības vadības fakultātes lektore 
Komercdarbības katedras lektore 
Graudu iela 68, Rīga LV-1058 

 Tērbatas iela 56 – 2a,  
Rīga LV-1001 

   
Tālruņa Nr.  7618746  Tālruņa Nr. 9404321, 7299489 
Fax: 7619152  E-mail:              ieva.bruksle@gmail.com 
E-mail: ievab@turiba.lv   
    
 
Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, 
doktorantūra.  

Mācību iestāde, valsts 

Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

 
RTU Inženierekonomikas 
fakultāte, Latvija 
 
 
 
RTU Inženierekonomikas 
fakultāte, Latvija 
 
 
RTU Inženierekonomikas fakultāte 
doktorantūra, Latvija 
 
 
 
 
 

 
1993.-1996. 

 
 
 
 

1996.-1998. 
 
 
 

1998. –2008. 

 
Starptautisko 

ekonomisko sakaru 
organizēšana un 

plānošana 
 

Starptautisko 
ekonomisko sakaru 

vadīšana 
 

Ekonomikas 
zinātnes, 

Uzņēmējdarbības 
ekonomikas 
apakšnozare 

 
Inženierzinātņu bakalaurs 

ekonomikā 
 

 
 

Ekonomisko zinātņu maģistrs 
 
 
 
 
 
 

 

Darba pieredze 
1995-1996    SIA “Kanāls –2” galvenā grāmatvede 
1996-1997    SIA “Baltic Marketing” pārdevēja 
1997-1998    SIA “Pasaules prese” pārdevēja 
1997-2000    SIA “Urbāna radošās metālmākslas darbnīca – salons” galvenā grāmatvede 
2000-2006    SIA Baltijas Krievu institūts,  lektore 
2003-2006    SIA  Humanitārā privātģimnāzija, ekonomikas skolotāja. 
2004-2008    Rīgas Stradiņa universitāte, lektore 
2004-2009    RSEBAA, lektore 
1999-2009    BA Turība Uzņēmējdarbības vadības fakultāte, Komercdarbības katedra  - lektore 
 
Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 
Maģistrantu vadīšana: 

9 maģistra darbu vadība  
 



Uzstāšanās konferencēs  
Piedalīšanās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs ar referātu: 
• Starptautiskā zinātniskā konference “Rūpniecības  attīstība pārejas periodā “  Rīga , RTU 1999.g. 
• Starptautiskā zinātniskā konference “Uzņēmējdarbības iespējas, problēmas un risinājumi                

globalizācijas apstākļos” Rīga, BAT 2004.g. 
• Starptautiskā zinātniskā konference “Development of economimy: thteory and practice” 
      Kaunas, Vilnius University Kaunas Faculty of Humanities 2004.g. 
• Starptautiskā zinātniskā konference “ Insights into the sustainable growth of business”,  University of 

Management and Economics, Vilņā. Ziņojums “ Price as the Element of Economics Dynamics” 
20.11.2009. 

• 1 ikgadējā Latvijas Ekonomistu asociācijas konference, Rigā  05.03.2010. Ziņojums “Cena kā 
ekonomiskās vides mainīgais elements”. 

• 14 ikgadējā Eiropas Ekonomiskās Domas Vēstures asociācijas zinātniskā konference  “ The Practices 
of Econonists in the Past and Today”, Amsterdamā. Ziņojums “The role of the state in price setting” 
26.03.2010. 

• 13.starptautiskā zinātnātniskā konference “Sabiedrība un kultūra : Haoss un harmonija “Liepājā. 
Ziņojums “Ekonomiskās izaugsmes faktori un Latvijas saimnieciskā vide ” 29.04.2010 

• Eirāzijas Biznesa un Ekonomikas Asociācijas conference, Stambulā. Ziņojums “The price variation 
regularities of the Latvian economy” 26. 05.2010 

 
Studiju kursi (studiju priekšmeti) 
Bakalaura studiju programmās 

• Mikroekonomika                               A  daļa                      3  kredītp.  
• Makroekonomika                                     A  daļa                      3  kredītp. 
• Starptautiskā ekonomika                                      A daļa                       3  kredītp. 

 
Metodiskais darbs 

• Mācību grāmatas “ Biznesa ekonomikas pamati vidusskolām “ izstrāde 
 
Publikāciju skaits  
Kopējais nozīmīgāko publikāciju skaits - 9 
 
Nozīmīgākās publikācijas 
Publikācijas LZP apstiprinātajos vispāratzītos recenzējamos izdevumos: 

• Cenu veidošanas specifika // Starptautiskās zinātniskās konferences “Uzņēmējdarbības vide : 
tiesiskā bāze un kvalitāte” rakstu krājums . Rīga BAT 1999.g. 

• Cenu veidošana pārejas periodā // RTU zinātniskie raksti “Rūpniecības  attīstība pārejas periodā “ 
2000.g. 

• Izmaksas kā cenas veidošanas bāze // Starptautiskās zinātniskās konferences “Ekonomisko un 
sociālo attiecību transformācija: procesi tendences, rezultāti” rakstu krājums . Rīga BAT 2001.g. 

• Cenu veidošanas specifika un vides nozīme tūrismā// Starptautiskās zinātniskās konferences 
“Ilgspējīga tūrisma attīstība” rakstu krājums . Rīga BAT 2003.g. 

• Cenu veidošanu ietekmējošie faktori globalizācijas apstākļos// Starptautiskās zinātniskās 
konferences “Uzņēmējdarbības iespējas, problēmas un risinājumi globalizācijas apstākļos” rakstu 
krājums . Rīga BAT 2004.g. 

• Price forming process and factors influencing it in modern economics / Economics and 
Managment Nr 2. /2005. 

• Price as the Element of Economics Dynamics// Starptautiskā zinātniskā konference “ Insights into 
the sustainable growth of business”,  University of Management and Economics, Vilņā  
kopnferences rakstu krājums 2009. 

• Cenu veidošanas specifika // Starptautiskās zinātniskās konferences “Uzņēmējdarbības vide” 
• The price variation regularities of the Latvian economy// EBES 2010 Conferenc – Istambul 

konferences rakstu krājums 2010 
Publikācijas profesionālos izdevumos: 
 Cena  mērķis vai instruments? / Bilance 13/14. 2009 

 
 



Tālākizglītība un profesionālā pilnveide  
• 1995.g. - RTU sertifikāts par kursu “ Uzņēmējdarbības grāmatvedība”  
• 2005.g. - LLU sertifikāts par kursu “Augstskolu didaktika”  
• 2007.g. - Apliecība par dalību granta projektā ”Docētāju stažēšanās komercdarbības studiju kursu 

tehnoloģisko kompetenču pilnveidošanā.  (BAT, ESF  projekts)  
• Oficiāli apstiprināts valsts, pašvaldību un citu juridisko vai fizisko personu dibināto 

uzņēmējsabiedrību konsultants: 
o Namīpašuma Tērbatas 56 
o SIA Delicate ECO 
o SIA Robert Advisory Services 

 
Goda nosaukumi, apbalvojumi 
Nav 
 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
Nav 
 
Valodu zināšanas: Lasītprasme Rakstītprasme Runātprasme 
 teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji 

Latviešu valoda X   X   X   

Krievu valoda X   X   X   

Vācu valoda   X   X   X 

Angļu valoda  X    X  X  

_______ valoda          

 

   
(Datums)  (Paraksts) 

 



Curriculum vitae 
 

Baiba  Kizika 
Vārds  Uzvārds 

Jelgava  221166-10036 
Dzimšanas vieta  Personas kods 

22.11.1966  latviete 
Datums, mēnesis, gads  Tautība 

 
Darba vieta un ieņemamais amats 

Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 
LLU Ekonomikas fakultāte, Ekonomikas 

katedra , lektore 
Svētes 18, Jelgava, LV-3001 

 Puķu 28, 
 Jelgava, LV-3001 

Tālruņa Nr.  63021041  Tālruņa Nr. 29733144 
Fax: 63084987  E-mail:                     baiba.kizika@apollo.lv 
E-mail: baiba.kizika@apollo.lv   

 
Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, 
doktorantūra (aspirantūra). Mācību 

iestāde, valsts 

Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

LLA Lauksaimniecības ekonomikas 
fakultāte, Latvija 

1986-1990 Ekonomikas un 
organizācijas 

Ekonomists-
organizators 

LLU EF maģistrantūra, Latvija 1994-2002 Ekonomika Mg. oec. 
 
Darba pieredze 
Kopš 2006. -         Biznesa augstskolas Turība  lektore  
Kopš 2002. -         LLU EF Ekonomikas katedra, lektore 
1997. – 2002.        LLU EF Ekonomikas katedra, asistente 
1992. – 1997.        LLU EF Ekonomikas katedras vecākā laborante 
1990. – 1992.        LLA LEF vecākā dispečere 
1985. – 1990.        LLA sekretāre - mašīnrakstītāja 
 
Zinātniskā darbība un publikācijas: 
01.07. – 24.09.2004.           Vienādas iespējas attīstībai LV 11 – 68 – 2004- R3 Ščecina (Polija) 
01.02. – 30.04.2005.           Lauku jauniešu nodarbinātības iespējas LV-11-81-2004-R5 (Jelgava) 
20.11. – 27.11.2005.           Lauku jaunieši Eiropā Ščecina (Polija) 
27.03.- 02.04.2006.             Darbaspēka mobilitāte ES (Jelgava) 
01.03. – 31.12.2008.           Biogāzes ražotnes saimnieciskās darbības un ienesīguma vērtējums. 
                                            Projekta Nr.Xp125 
 
Nozīmīgākās publikācijas:  

• B.Kizika, V.Tetere – Ekonomikas teorija /mācību palīglīdzeklis/: Jelgava,2005.; 54 lpp 
• B.Kizika, V.Tetere – Ekonomikas teorija / mācību palīglīdzeklis/ otrais papildinātais 

izdevums; Jelgava, 2006., 56.lpp 
• A.Eglīte, A.Grīnfelde, D.Kaufmane, B.Kizika “Vecu cilvēku dzīves kvalitāte Latvijā”/ 

9.starptautiskā zinātniskā konference Sabiedrība un kultūra, Liepāja, 2007. 90.- 96.lpp 
 
Pedagoģiskā darbība BAT: 
Studiju kursu vadīšana 2009./2010. studiju gadā  
Mikroekonomika 
Makroekonomika 
Ekonomikas teorija  
 

 
 
 



Kvalifikācijas celšana: 
2004.g.aprīlis             “Inovāciju menedžments” – teorētiskais kurss ar nobeiguma darbu; 
2004.g. aprīlis            “Investīciju projektu efektivitātes novērtējuma un ekspertīzes prakse”-  seminārs 
2004.maijs                  Presentation skills – teorētiski – praktisks kurss 
2007.g. janvāris          Izglītība ES kontekstā – praktisks seminārs (Nīderlande)   
2007.g. janvāris          Lekciju kurss Drontenas Profesionālajā Lauksaimniecības Universitātē( 8 st.)  
2007.g. jūnijs              Didaktika- Drontenas profesionālās lauksaimniecības universitātes profesora  
                                    vieslekciju kurss LLU EF 
 
Valodu zināšanas: Lasītprasme Rakstītprasme Runātprasme 
 teicami, labi, vidēji teicami, labi, vidēji         teicami, labi, vidēji  

Latviešu valoda X   X   X   

Krievu valoda X   X   X   

Vācu valoda          

Angļu valoda   X   X   X 

 

27.08.2010.   
(Datums)  (Paraksts) 

 



Curriculum vitae 
 

Anna   Medne 
Vārds  Uzvārds 
Saldus  240655 – 12557  

Dzimšanas vieta  Personas kods 
24.06.55.  Latviete  

Datums, mēnesis, gads  Tautība 
 

Darba vieta un ieņemamais amats 
Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 

BA Turība UVF Finanšu un 
grāmatvedības programmu direktore, 

lektore 
Graudu iela 68, Rīga, LV - 1058 

 Parka iela 5, Jaungulbene, Gulbenes rajons, 
LV - 4420 

   
Tālruņa 
Nr.  

67617096  Tālruņa Nr. 9246603  
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kā konkurenci veicinošs faktors Latvijā” 

13. BA Turība, 2006.gada 2.jūnijs, Starptautiskā zinātniskā konference Īpašums, tā apgrūtinājumi: 
problēmas, risinājumi, iespējas, ziņojums “Nekustamais īpašums, tā vērtības noteikšana un 
maksājamie nodokļi” 

14. Maskavas Valsts Universitāte, 2006.gada 28.jūnijs, 34. starptautiskajā zinātniskajā konferencē 
Taturas lasījumi, ziņojums “Главные рроблемы гармонизации налогов Латвийскои 
Республики”   

15. Viļņas Universitātes Ekonomikas fakultāte, 21.09.2006. Starptautiskajā zinātniskā konference 
“Ekonomikas attīstības iespējas jaunajā Eiropā” ar ziņojumu ”Nodokļu harmonizācija ES 
kontekstā kā priekšnosacījums stabilai uzņēmējdarbības vides veidošanai”  

16. Viļņas Universitātes Kauņas, Humanitārā fakultāte, 2006.gada 29.septembrī., 3.Starptautiskā 
zinātniskā konference “Ekonomikas attīstība: teorija un prakse” ar ziņojumu ”Small and Middle 
Enterprises in Latvia and Factors of Their Development in the Future”. 

17. Vroclavas Ekonomiskā Akadēmija, (Polija), 2006.gada 5.- 7.novembris, VII starptautiskā 
zinātniskā konference Saimniecisko apakšvienību restrukturizācija ar referātu “Grāmatvedības 
un nodokļu uzskaite saimniecisko vienību restrukturizācijā”.  

18. Tallinas Tehnoloģiskajā Universitātē, 2006.gada 26.-27.oktobris, Starptautiskā zinātniskā 
konference Accounting, Taxes and Audit ar referātu “Гармонизациа бухгалтерского и 
налогового учота в Латвии”  

19. BA Turība, 2007.g.1.06.,VIII Starptautiskā zinātniskā konference Jauni tūrisma produkti 
reģionu attīstībai ar ziņojumu “Efektīva nodokļu politika kā tūrisma attīstību veicinošs faktors 
Latvijā” 

20. Maskavas Valsts Universitāte, 2007.gada 28.jūnijs, 35. starptautiskajā zinātniskajā konferencē 
Taturas lasījumi, ziņojums “Изменение стоимости долгосрочных активов, причины, 
решения, согласование с международными стандартами бухгалтерского учета и их 
отражение на налоговое законодательство Латвии”  Maskavas Valsts Universitāte,  

21. Житомирський Державний технологічий університет, Украіна,18.10.2007.,VI Міжнародна 
наукова конференці , ziņojums, Лизинг его формы и обложение налогами в Латвии  

22. Vroclavas Ekonomiskā Universitātē, (Polija), 2008.gada 3.- 5.novembris, VIII Starptautiskā 
zinātniskā konference “Small and Medium – sized Entities Accounting” ar referātu 
“Бухгалтерский учёт и особенности подсчёта налогов для малых предпприятий в Латвии”  

23. Maskavas Valsts Universitāte, 2009.gada 18.septembrī, 37. starptautiskajā zinātniskajā 
konferencē Taturas lasījumi “Kompleksā ekonomiskā analīze un informācijas nodrošinājums ”ar 
ziņojumu Nodokļi un valsts konsolidētā budžeta ieņēmumi   

24. Žurnāla Bilance praktiskā konference “Aktuālas mazo un vidējo uzņēmumu uzskaites un finanšu 
pērvaldības problēmas un to risinājumi” ar referātu “Nodokļu politikas pēdējā laika izmaiņu 



ieteme uz mazo un vidējo biznesu Latvijā” 2009.gada 16. oktobŗī  
25. Riga Teacher Training and Educational Management Academy 5th International Scientific 

Conference Theory for practice in the education of contemporary society with the report “Tax 
policy in Latvia under conditions of economic crisis” March 25, 2010.  

26. Liepājas Universitātes Sociālo zinātņu katedras un Vadībzinātņu katedras organizētajā 
13.starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Sabiedrība un kultūra: Haoss un harmonija” 
2010.gada 30.aprīlī ar ziņojumu “Fizisku personu – saimnieciskās darbības veicēju uzskaite”  

27. Poltavas Ekonomikas un Tirdzniecības Universitāte Menedžmenta katedras organizētajā 
5.starptautiskajā zinātniski – praktiskajā konferencē “Menedžmenta metotodoloģija uz XXI 
gadsimta sliekšņa: valstiskie, nozares un reģionālie aspekti” 2010.gada 13.-14.maijā ar ziņojumu 
plenārsēdē “Значение налоговой политики в решении экономических проблем” 

 
Pedagoģiskā darbība BAT: 
Vadītie maģistru darbi:      2003.- 2010.g.  - 20  
Studiju kursu vadīšana 2010./2011. studiju gadā  

• Nodokļi                                               st. programmā “Uzņēmējdarbības vadība” 3 KP  
• Nodokļi                                               st. programmā “Tūrisma un viesmīlības nozares 

                                                                         uzņēmumu vadība” 2 KP  
• Nodokļi                                                st. programmā “Finanses un grāmatvedība” 2 KP  
• Finansu vadība un grāmatvedība       st. programmās “Starptautiskās komunikācijas 
                                                                   vadība”,“Sabiedriskās attiecības” 2 KP  
• Finanšu un vadības grāmatvedība      st.programmā “Uzņēmējdarbības vadība” 2 KP  
• Grāmatvedība un nodokļi                    st.progr. “Mārketinga un tirdzniecības vadība” 4 KP  
• Grāmatvedība                                      st. programmā “Uzņēmējdarbības vadība” 4KP  
• Grāmatvedības praktikums                  st. programmā “Uzņēmējdarbības vadība” 3KP  

 
Kvalifikācijas celšana: 

• LR Grāmatvežu asociācijas sanāksmju un kvalifikācijas semināru par aktuālām grāmatvedības 
uzskaites un nodokļu likumdošanas izmaiņām apmeklēšana. 

• Piedalīšanās Riga Managers school rīkotajā starptautiskajā konferencē “Audits, nodokļi un 
grāmatvedība 2005” 09.12.05.  

• Angļu valodas apmācības kursi Berlitz 56 stundas no 20.02.2006. – 31.05.2006.  
• Piedalīšanās Latvijas zaļā punkta kopā ar Vides ministriju organizētajā seminārā 26.02.2007. 

“Esi brīvs no dabas resursu nodokļa”  
• Piedalīšanās ESF projektā Nr VPDI/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0042/0014 “Docētāju 

stažēšanās komercdarbības studiju kursu tehnoloģisko kompetenču pilnveidošanai”2007.g. 
• Piedalīšanās Riga Managers school rīkotajā starptautiskajā konferencē “Audits, nodokļi un 

grāmatvedība 2007” 14.12.07.  
• LR Grāmatvežu asociācijas vienas dienas profesionālās pilnveides kurss “PVN likuma grozījumi 

un citi aktuāli PVN piemērošanas jautājumi” lektore Ņina Podvinska, 31.10.2008. 
• LR Grāmatvežu asociācijas vienas dienas profesionālās pilnveides kurss “Aktuāli jautājumi 

jaunās uzņēmumu ienākumu nodokļa deklarācijas sagatavošanā” lektore – zvērināta revidente 
Viktorija Usoviča, 23.01.2009. 

• Piedalīšanās LR Ekonomikas ministrijas rīkotajā konferencē “Latvija. Izaugsme. Labklājība” 
26.08.2009. BA Turībā  

• Piedalīšanās Riga Managers school rīkotajā starptautiskajā konferencē “Revīzija, nodokļi un 
grāmatvedība 2009” 11.12.09.  

• piedalīšanās BA Turības organizētajā seminārā “Uzņēmumu un organizāciju izaicinājumi 
pārmaiņu apstākļos” 09.01.2010.  

• piedalīšanās SIA “Biznesa investīciju konsultācijas” organizētajā seminārā “Aktuālie jautājumi 
par jaunākajiem grozījumiem PVN likumā no 2010.gada 1.jūlija” 02.07.2010. 

 
Organizatoriskā darbība: 
Zinātnisko un akadēmisko komisiju vai koleģiālo institūciju vadība vai līdzdalība to darbībā: 

• Diplomdarbu un kvalifikācijas eksāmena Valsts pārbaudījumu komisijas loceklis BA Turība un 
RPIVA  (2005.gadā) 

• Valsts pārbaudījumu komisijas loceklis Ekonomikas un Kultūras augstskolā  (2007.gadā) 



Starptautisko konferenču organizācijas komisijas vadība vai līdzdalība to darbībā 
• BA Turība V starptautiskā konferencē “Uzņēmējdarbības iespējas, problēmas un to 

risinājumi globalizācijas apstākļos” 2004.gadā vadīta 1. sekcija “Finanšu un nodokļu 
sistēmas darbība globalizācijas apstākļos”  

• 2005.gadā no 18. – 19. janvārim noorganizēta starptautiskā apaļā galda diskusija Cēsu 
rajona “Cīrulīšos” par nodokļu harmonizācijas jautājumiem ES.  

• Dalība 9.Starptautiskā konferencē 2006.g. 15.decembrī “Revīzija, nodokļi un grāmatvedība 
2006”  

• Dalība  Starptautiskajā konferencē Femstart 2007.gada 14. –15. aprīlī Štutgartē 
Hohenheimas Universitātē “Universities debate female start – ups” 

• 2007.gada 8.martā BATsadarbībā ar Latvijas nekustamo īpašumu darījumu asociācijas 
LANĪDA organizētajā konferencē uzstāšanās ar referātu Nekustamo īpašumu tirgu 
ietekmējošie nodokļi  

• Dalība  2007.gada 24.maijā Biznesa augstskolas Turība organizētajā Starptautiskās 
korporatīvās sociālās atbildības konferencē “Bizness: peļņa & atbildība II”  

• Dalība Dr. Kristiāna Ketelsa semināra “Sadarbība ar Baltijas jūras reģionu – izdzīvošanas 
stratēģija?” 2007.gada 13.jūnijā Rīgas Ekonomikas augstskolā 

• Dalība  ekspertu diskusijā par sieviešu – zinātnieču iesaistīšanos uzņēmējdarbībā Banku 
augstskolā 2007.gada 14.jūnijā   

• BAT IX starptautiskā konferencē “Darba tirgus sociālie un ekonomiskie izaicinājumi” 
2008.gada 30.maijā vadīta sekcija  

Zinātnisko izdevumu redakcijas kolēģijas vadība vai līdzdalība to darbībā 
• BAT V starptautiskā konferencē 2004.gadā “Uzņēmējdarbības iespējas, problēmas un to 

risinājumi globalizācijas apstākļos” iesūtīto referātu recenzēšana.  
 

Oficiāli apstiprināts valsts, pašvaldību un citu juridisko vai fizisko personu dibināto 
uzņēmējsabiedrību konsultants uzņēmumos  

 
Valodu zināšanas: Lasītprasme Rakstītprasme Runātprasme 
 teicami, labi, vidēji teicami, labi, vidēji         teicami, labi, vidēji  

Latviešu valoda X   X   X   

Krievu valoda X    X  X   

Vācu valoda  X    X  X  

Angļu valoda  X    X   X 

 

01.09.2010.   
(Datums)  (Paraksts) 

 



Curriculum vitae 
 

Sandra    Medne 
 Uzvārds Vārds 

   
Dzimšanas vieta  Personas kods 

Gulbene  260584-12557 
Datums, mēnesis, gads  Tautība 

26.05.1984  Latviete 
Darba vieta un ieņemamais amats 

Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 
SIA “D&A SERVISS” galvenā grāmatvede,  

Loka maģistrāle 2c, Jelgava, LV 3004  
 Lazdu 7, Jelgava 

LV3002 
   

Tālruņa Nr.  26183294  Tālruņa Nr. 26183294 
Fakss: -  E-mail: sandrame@inbox.lv 
E-mail: sandrame@inbox.lv    
 
Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, 
doktorantūra. 

Mācību iestāde, valsts 
Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Gulbīša vidusskola 
 
LLU, Ekonomikas fakultāte, 
bakalaura studijas 
 
LLU, Ekonomikas fakultāte, 
maģistra studijas 
 

 1991-2003 
 
 

2003 - 2007 
 
 

2007 - 2010 
 

Pamatzināšanas  
 
 

Grāmatvedība 
 
 

Grāmatvedība 
 

 
 

Bakalaura grāds ekonomikā 
 
 

Mg.oec. 

 
Darba pieredze 
2005-2006  grāmatvede, „TP Partners” SIA 
2007-2008 grāmatvede, „Capital City Media” SIA 
2007-2008 galvenā grāmatvede, Latgales skolu atbalsta fonds „Veronika” 
Kopš 2008 galvenā grāmatvede, “D&A SERVISS” SIA 
Kopš 2008 lektore, BA „Turība” 
Kopš 2009 lektore, Mācību centrs „Buts” 
 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
Pētniecisko projektu vadītāja: 
       Nav 
Valsts finansēto pētījumu projektu, programmu dalībnieks: 
       Nav 
Starptautisko pētījumu projektu dalībnieks: 
       Nav 
Maģistrantu vadīšana: 
       Nav 
Doktorantu vadīšana: 
       Nav 
 

Uzstāšanās konferencēs  
Piedalīšanās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs ar referātu: 
       Nav 
Piedalīšanās ar referātiem akadēmiskajās konferencēs: 
       Nav 



Studiju kursi (studiju priekšmeti) 
Bakalaura studiju programmās 

Nodokļi                           A  daļa                       2 kredītp.   
 
Metodiskais darbs 
Nav 
 
Publikāciju skaits  
Nav 
 
Nozīmīgākās publikācijas  
Nav 
 
Tālākizglītība un profesionālā pilnveide  
Nav 
 
Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 
Nav 
 
Goda nosaukumi, apbalvojumi 
Nav 
 
Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
Nav  
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda x   x   x   
Krievu valoda x    x  x   
Vācu valoda  x      x  
Angļu valoda x    x x x              
_____________ valoda          
 
 

30.08.2010   
  (Paraksts) 



Curriculum vitae 
 

 

Aivars  
 

Mednis 
Vārds  Uzvārds 

Jaungulbene,  Gulbenes nov.   051055-12559 
Dzimšanas vieta  Personas kods 

05.10.55.  LATVIETIS 
Datums, mēnesis, gads  Tautība 

 
Darba vieta un ieņemamais amats 

Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 
Gulbenes vidusskola,  direktors  
Skolas iela 12, Gulbene, LV - 4401 

 Parka iela 5, Jaungulbenes pag. 
 Gulbenes novads, LV-4420 

   
Tālruņa  Nr.  64473278  Tālruņa Nr. 64470118 
Fax: 64473278  E-mail:                           aimed@inbox.lv 
E-mail: aimed@lanet.lv   
 
Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, 
doktorantūra (aspirantūra). 

 Mācību iestāde, valsts 
Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija 1977 -1982 
Lauksaimniecības 
mehanizācija 

Inženieris mehāniķis 

Latvijas Lauksaimniecības universitātes 
maģistratūra 

1994 -1995 Pedagoģija Pedagoģijas maģistrs 

Latvijas Universitāte 1995 - 1997 Informātika 
Vidusskolas 
informātikas 
skolotājs 

Latvijas Universitāte 1997 - 1999 Fizika 
Vidusskolas fizikas 
skolotājs 

Latvijas Lauksaimniecības universitātes 
doktorantūra 

2004 - Pedagoģija  

 
Darba pieredze 
No 2008  -         lektors SIA "Biznesa augstskola Turība" 
No 2006  -         lektors Ekonomikas un kultūras augstskolā 
No 2005  -         lektors Starptautiskajā praktiskās psiholoģijas augstskolā 
No 2005  -         Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas eksperts, vispārizglītojošo skolu 
                          darbības kvalitātes vērtēšanas komisijas vadītājs 
2001 - 2005       Gulbenes pilsētas domes deputāts 
No 1999  -         lektors SIA Mācību centrs "Austrumvidzeme" 
No 1998  -         direktors Gulbenes vidusskolā, informātikas un fizikas skolotājs 
No 1998  -         lektors SIA Mācību centrs "Buts"  
1992                  praktikants AFS starptautiskās apmaiņas programmā lauksaimniecības firmā 

                    "Bruholm", Dānijā. 
1989 - 1992      Republikāniskās Lauksaimniecības izglītības iestāžu mehanizācijas mācību priekšmetu 
                          metodiskās komisijas vadītājs. 
1982 - 1998      skolotājs Jaungulbenes lauksaimniecības skolā; 
1976                  praktiskās apmācības meistars Jaungulbenes lauksaimniecības skolā 
 
Zinātniskā darbība un publikācijas 
Pētījums par interešu izglītību Latvijas lauku skolās 
Pētījums par vispārējās izglītības lomu civilās aizsardzības sistēmas uzdevumu izpildē  
 
 
 



Nozīmīgākās publikācijas  
• Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, VIII / Sastād. Arturs Medveckis. – Liepāja: LiePA, 

2006. – 516 lpp. Aivars Mednis, „Jauniešu interešu izglītības programmas Latvijas lauku un 
mazpilsētu skolās”. 

• Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, VII / Sastād. Arturs Medveckis. – Liepāja: LiePA, 2005. 
– 408 lpp. Aivars Mednis, „Interešu izglītības problēmas Latvijas lauku un mazpilsētu 
apstākļos”. 

• Gulbenes vidusskola 60.Vītola izdevniecība, Gulbene, 2004. 
• Mednis A. Tehnikas mācība, Ozolnieki, Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības 

atbalsta centrs 1998. – 92 lpp. 
• Bergens A. Jansons E. Jašuks P. Mednis A. Spīdainis G.  “Traktori” II daļa; Rīga, 

Agroinformācija 1993. – 132 lpp. 
• Bergens A. Greiškāns J. Mednis A. Spīdainis G. “Traktori” I daļa;  Rīga, Agroinformācija 1992. 

– 140 lpp.  
• Traktoru tehniskās apkopes” metodiski norādījumi laboratorijas un praktisko darbu izpildei 

lauksaimniecības skolu audzēkņiem. Rīga, Latvijas Republikāniskais neklātienes 
lauksaimniecības tehnikums, 1990. – 168 lpp.  

• Lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības skolu mācību plāni un programmas. Plaša profila 
traktorists mašīnists. Autovadītājs. Rīga, LM Mācību metodiskais centrs 1991. – 188 lpp. 

 
Uzstāšanās konferencēs 

• Liepājas pedagoģijas akadēmijas Sociālo zinātņu un vadības katedras rīkotajā 13. Starptautiskajā 
zinātniskajā konferencē “ Sabiedrība un kultūra: haoss un harmonija” ar referātu “Vispārējās 
izglītības loma nacionālās civilās aizsardzības sistēmas uzdevumu izpildē” . 

• Liepājas pedagoģijas akadēmijas Sociālo zinātņu un vadības katedras un Melardalenas 
augstskolas (Zviedrija) Sociālo zinātņu departamenta rīkotajā 8. Starptautiskajā zinātniskajā 
konferencē „Sabiedrība un kultūra: ilgtspējīga attīstība” 2005.gada 28. un 29.aprīlī ar referātu 
„Jauniešu interešu izglītība Latvijas laukos un mazpilsētās”. 

• Liepājas pedagoģijas akadēmijas Sociālo zinātņu un vadības katedras un Melardalenas 
augstskolas (Zviedrija) Sociālo zinātņu departamenta rīkotajā 7. Starptautiskajā zinātniskajā 
konferencē „Sabiedrība un kultūra: ilgtspējīga attīstība” 2004.gada 6. un 7.maijā ar referātu 
„Interešu izglītības problēmas Latvijas lauku un mazpilsētu apstākļos”. 

 
Studiju kursi (studiju priekšmeti) 
Civilā aizsardzība                         A daļa                        2 kredītp. 
 
Metodiskais darbs 

• Izstrādātas  pasniedzamo studiju kursu programmas un metodiskie materiāli 
• Konsultāciju sniegšana uzņēmumiem darba un darba aizsardzības likumdošanā 

 
Kvalifikācijas celšana: 

• 2010.gada  20.augusts, SIA “Digitālais ekonomikas attīstības centrs” skolu vadības sistēma “e-
klase”2010.2011. ( 4 stundas).  

• 2010.gada  27.maijs,  mācību centrs “Buts”. “Darba drošība darba devējiem” (8 stundas).   
• 2009.gada 1.-5.oktobris,  Autonomous Program Educativos de Europeo Madrid (Spain), Comenius 

Contact seminar "Motivating students for science and technology studies and upper secondary 
Completion". 

• 2009.gada 16.septembris,  mācību centrs “Buts”. “Darba drošība darba devējiem” (8 stundas)   
• 2009.gada 28. augusts, izglītības attīstības centrs “Ego”. Mūsdienīgs izglītības process 

profesonālajā izglītībā pielietojot  praktiskā darba metodes. ( 12 stundas). 
• 2008.gada 06.jūnijs, ISEC, informācijas tehnoloģijas mūsdienīgā dabaszinātņu un matemātikas 

mācību procesā (8 stundas). 
• 2008.gada 30.aprīlis, Merkūrijs konsultants, Būtiskākie jautājumi izstrādājot civilās aizsardzības 

plānu atbilstoši MK noteikumiem (5 stundas). 
• 2007.gada 1.jūnijs, Vidzemes augstskola, Informācijas tehnoloģiju laborantu sagatavošana (36 

stundas). 



• 2007.gada 22.augusts, Merkūrijs konsultants, Darba likumdošanas piemērošana izglītības iestādēs 
strādājošajiem (5 stundas). 

• 2006.gada 28.decembris, VIKNVA, Vispārējās izglītības iestādes darba organizācija (72 stundas). 
• 2006.gada 25.augusts, Vidzemes augstskola, operētājsistēmas Linux iekļaušana mācību procesā un 

informātikas pasniegšanas metodika vidusskolā. (36 stundas). 
• 2005.gada 12.decembris, Gulbenes IP kursi Skolas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana (36 

stundas). 
• 2005.gada 17.marts, European Center for Leadership Development, kursi Līdera darbības ētikas 

principi" (12 stundas). 
•  2004.gada marts, Gulbenes IP kursi "Aktualitātes skolvadībā" (24 stundas). 
• 2003.gada 13.novembris, Latvijas izglītības sistēmas attīstības projekts, Skolu vērtēšanas 

komponents, semināri par vispārējās izglītības iestāžu darbības kvalitātes ārējo vērtēšanu (36 
stundas). 

• 2003.gada aprīlis, Gulbenes IP kursi "Skolas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana" (36 
stundas). 

• 2002.gada 24.oktobris Daugavas Vanagu Melburnas nodaļa, Latvijas Izglītības vadītāju asociācija, 
skolu direktoru kursi (36 stundas). 

• 2002.03.jūlijs, Latviešu aprūpes biedrība Daugavas Vanagi Melburnas nodaļas rīkotie kursi 
"Tēvzemes mīlestības jūtu audzināšana: teorija un prakse" (72 stundas). 

• 2002.gada 7.maijs, Gulbenes IP kursi "Fizikas mācīšanas un mācīšanās aktuālās problēmas" (72 
stundas). 

• 2002.gada 13.marts, Skolu atbalsta centrs, seminārs "Skolas mārketings un tēla veidošana" (16 
stundas). 

• 2001.gada 28.decembris, Skolu atbalsta centrs, seminārs "Nevaldāmā klase" (16 stundas). 
• 2001.gada 27.augusts, Gulbenes IP kursi "Izglītības vadītāja darba aktualitātes un analīze" (72 

stundas). 
• 2000.gada 30.marts, Skolu atbalsta centrs, seminārs "Skolas attīstības plānošana" (21 stunda). 

 
Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

• Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas valdes loceklis  
• 2001. – 2005.     Gulbenes pilsētas domes deputāts 

 
Valodu zināšanas:  
  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda x   x   x   
Krievu valoda x    x  x   
Angļu valoda x   x   x          
 
 

01.09.2010.   
(Datums)  (Paraksts) 

 



Curriculum vitae 
 

Claudio Andres   Rivera 
 Uzvārds Vārds 

   
Dzimšanas vieta  Personas kods 

Santa Fe (Argentīna)  220376-14688 
Datums, mēnesis, gads  Tautība 

22.03.1976  Itālijas 
Darba vieta un ieņemamais amats 

Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 
Elevator International SIA , valdes loceklis 

Ausekļa iela 11-243, Rīga, LV-1010  
 Elizabetes iela 17-2,  

Rīga, LV-1010-  
   

Tālruņa Nr.  67320953  Tālruņa Nr. 20016616 
Fakss: 67326354  E-mail: claudio.rivera@elevator.lv 
E-mail: claudio.rivera@turiba.lv    
 
Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, 
doktorantūra. 

Mācību iestāde, valsts 
Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Santa Fe Katoļu universitāte 
(Argentīna) – Ekonomikas zinātņu 
skola 
 
Stokholmas Ekonomikas 
augstskola Rīgā 
 
 
Doktorantūra LU Ekonomikas un 
Vadības fakultātes Publikas 
pārvaldes katedrā 

 1994.-1999. 
 
 

2004. – 2006. 
 
 

2006.-2009. 
 

Finanšu un vadība 
 

 
Uzņēmējdarbībā  

 
 

Cilvēkresursos  
 

Neatkarīgā grāmatveža grāds  
 
 

Biznesa administrācijas 
maģistra grāds  

 
 

Doktora grāda pretendents 
(aizstāvēšana 26.11.2010) 

 
Darba pieredze 
No 2010 -         Biznesa augstskola Turība, lektors  
2010.-               Elevator International SIA (www.bigbusinessday.com / www.elevator.lv) – apmacības 
                          kompānija. Dibinātājs un valdes loceklis .  
2006.- 2009.     AWA (Accesos Web Alternativos), augstākas tehnoloģijas kompānija. 

- Pārstāvis Baltijas valstīs ( no 2006. gada līdz 2007. gadam). Pienākumi: Atbildīgs par 
sabiedriskajām attiecībām un uzņēmumu pārstāvēšanu Baltijas valstīs. Padots AWA 
Operāciju un pārdošanas direktoram. 

- Eiropas attīstības menedžeris (no 2007. gada jūlija). Pienākumi: Atbildīgs par biznesa 
attīstību Centrālajā un Austrumeiropā. Padots Direktoru padomei.  

- AWA Pasaule (no 2007. gada 1. jūlija). Pienākumi: atbildīgs par darbības uzsākšanas 
procesu pagaidu vadošā amatā.  

- AWA Baltic konsultācija – Izpilddirektors (no 2007. gada 1. decembri) – Nepilna slodze  
 

2005.        Baltijas Kultūras un izglītības attīstības asociācija: Dibinātājs un priekšsēdētājs. Kopš 
2005. gada novembra. Atbildīgs par darbības uzsākšanu un vairākām aktivitātēm (piemēram: jaunā 
studentu viesnīcas uzsākšana).  

  
2006.- 2007.   Euromonitor International: britu vadošais neatkarīgais biznesa informācijas sniedzējs par 
rūpniecību, valstīm un patērētājiem (2006-2007). Ārštata tirgus pētījumu analītiķis Latvijā. 
 
2005.            Universidad Austral (www.austral.edu.ar) – Baltijas delegāts – kopš 2005. gada augusta.                              
Pienākumi: kontaktu tīklu veidošanas attīstība Austrumu un Ziemeļvalstīs.  



 
2000.- 2004.- APRED (Instituto Madero – www.madero.org) – Argentīna. Akadēmiska un konsultāciju 
institūcija, kas izveidota, lai uzlabotu cilvēku, kas strādā vidējā un vadošā līmenī vidēja lieluma un lielās 
kompānijās jaunās valstīs, pilnveidošanās un apmācību iespēju uzlabošanai. Dalībnieku skaits 2003. gadā: 
1800. 

- Attīstības direktors. Gads: 2000-2003. Funkcijas: Kā galvenajam vadītājam vai komandas 
dalībniekam izstrādāt un vadīt projektu darbības sākuma fāzi. Projekti: Vadības apmācību 
institūts vidēja lieluma un lielām kompānijām; Cisco kontaktu tīklu veidošanas vietējā 
akadēmija (Cisco Networking Local Academy); Tehniskais institūts profesionālajai 
apmācībai informācijas tehnoloģijās sadarbībā ar Amerikas Attīstības Banku 
(Interamerican Development Bank (IDB)) un Izglītības ministriju (budžets: 6 miljoni 
USD). Apmācību projekti sadarbībā ar Starptautisko jaunatnes fondu (International Youth 
Foundation) (ASV) un Amerikas Attīstības Banku (budžets: 500 tūkstoši USD), ar Itālijas 
Ārlietu ministriju (2 miljoni USD), ar Itālijas Darba ministriju (300 tūkstoši USD).        

- Direktoru padomes konsultants reorganizācijas procesā un iekšējo apmācību veikšanā. 
- Administrācijas vadītājs un Direktoru padomes loceklis (2003.-2004.). 

 
2002.- 2004.  Seguridad Argentina (vislielākā drošības pakalpojumu kompānija ar vairāk nekā 2500 
darbiniekiem). Mājas lapa: www.seguridadargentina.com.ar. Amats: Valdes konsultants.  

 
1999.- 2000.   IAE (www.iae.edu.ar - viena no trīsdesmit pasaules labākajām biznesa skolām - Financial 
Times).. Argentīna. Petniecības assistents  

 
1998.- 1999.    Fundación Habitat – Ekoloģiskais Arģentīnas NVO – Izpildirekotora palīgs  
 
Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 
Dalība pētniecisko projektu realizācijā 

• Eiropas Komisija – Learning from peers program (www.epme.eu)  – Pētnieks Baltijas valstīs 
un Somijā. 2009 

• Intermedia Consulting – YouTube use survey among teenagers  – Pētnieks Latvijā. 2009 
• Intermedia Consulting – El Salvador aptaujas iztradāšana – Datu apstrādes konsultants. 2009 
• Radošās vadības centrs (Center of Creative Leadership) (Amerikas Savienotās Valstis) - 

Topošo līderu programma (http://eleaders.ccl.org/) – Latvijas menedžeru nepieciešamība 
pilnveidoties – 2005./2006. 

• Ikmēneša makroekonomikas ziņojumi uzņēmējiem, kas iesaistīti IAE studentu asociācijā 
(viena no trīsdesmit pasaules labākajām biznesa skolām - Financial Times).  Argentīna. 
Pētniecības asistents. 1999 

• Referāti, pētījumu dokumenti un konkrētu gadījumu apraksti IAE galvenajām programmām 
(www.iae.edu.ar) un Biznesa administrācijas maģistra studiju programmām, semināriem un 
kongresiem. Galvenās tēmas: Mazie un vidējie uzņēmumi jaunattīstības un jaunajās valstīs 
(pieredze gūta Argentīnā, Brazīlijā un Čīlē) un politiskās reformas Argentīnā, Brazīlijā un 
Čīlē. Pētniecības asistents. 1999-2000 

• Associazione ARCES (Italy) / European University College Association (Italy) / Warsaw 
University of Technology (Polland) / Intermedia Consulting (Italy) / Baltijas Izglitibas un 
Kulturas Attistibai biedriba (Latvia) / Netherhall Educational Association (UK) / Consejo de 
Colegios Mayores Universitarios de España (Spain) / MedinEurope (Belgium) – Project 
Citizenship Europe – 2009-2010 

 
Uzstāšanās konferencēs  
Starptautiskas konferences vai kongresi 
• Claudio Rivera and Reynaldo Rivera. Social Leadership in university. Conference at the international 

forum UNIV 2009 (Roma)  
• Inese Voronchuk and Claudio Rivera. Role models: tutor in leadership development in crisis times. 

Lomonosov Moscow State University. Public Administration in the XXI Century: traditions and 
innovations. Publicēta – Marts 2009 

• Claudio Rivera. How an end-user website has become the leading Latvian eBusiness site for 
snowboarding – Conference in the framework of Learning from peers program of the European 



Commission. Prāga, Maijs 2009 
• Claudio Rivera. Developmental needs of senior executives in Latvia’s private sector: the challenge of 

becoming leaders – 3rd. Annual International Student Conference. Riga International School of 
Economics & Business Administration. Rīga, Aprilis 2007. 

Vietējas konferences vai kongresi 
• Rivera, Claudio Andrés. Developmental Needs of Senior Executives in Latvia’s Private Sector. 

Latvijas Universitātes Zinātnisko Konference. 2007 
• Claudio Rivera. Role models: tutor in leadership development in crisis times. Latvijas Universitātes 

Zinātnisko Konference. 2009 
 
Studiju kursi (studiju priekšmeti) 
Bakalaura studiju programmās 

• Human Resources Management                A  daļa                   3 kredītp.  
Maģistra studiju programmās 

• Personalvadība                                                       A daļa                      2 kredītp.  
Vadītie bakalaura, maģistra un kvalifikācijas darbi 
Rīgas Ekonomikas Augstskola – Bakalaura darbu tēžu izstrādes vadītājs un izvērtētājs – no 2005. gada 
janvāra.  
 
Metodiskais darbs 

• Turības Augstskola – Personalvadība – Bakalaura Programma – Lektors – No 2009. Gada II 
semestrī. 

• Baltijas Kultūras un izglītības attīstības asociācija: Seminārs „Kā kļūt par līderi profesijā un   
dzīvē” – Akademiskais Direktors un Galvenais organizators – 2005-2007. 

• Baltijas Kultūras un izglītības attīstības asociācija: Līderību pasākumu lektors – no 2005. 
• IAE (www.iae.edu.ar) - Dokumenti un konkrētu gadījumu apraksti IAE galvenajām 

programmām (www.iae.edu.ar) un Biznesa administrācijas maģistra studiju programmām 
• IAE (www.iae.edu.ar ) – Seminārs par līderību – Atbildīgais par akademisko dizainu – 2000 
• APRED (www.madero.org ) – Apmacību projekts IT jomā sadarbībā ar Itālijas Darba 

ministriju – Direktors – 2002 
• APRED - Cisco Networking Local Academy programma – Buenosairesā – Direktors – 2002-

2004 
• Università Campus Bio-Medico di Roma/ European University College Association / Instituto 

Andaluz de Tecnologia/ Consejo de Colegios Mayores Universitarios de España/ Warsaw 
University of Technology/ Netherhall Educational Association/ MedinEurope/others – 
Modernising higher Education through Soft skills accreditation – 2009-2012 

 
Publikāciju skaits  
Kopējais publikāciju skaits 25, tai skaitā zinātniskās - 11 
 
Nozīmīgākās publikācijas  
Periodikā ar aprēķinātu citējamības indeksu 

1. Rivera, Claudio Andrés. Developmental Needs of Senior Executives in Latvia’s Private 
Sector. Latvijas Universitātes Raksti. 2007. Latvija. Publicēta. 10 lpp. 

2. Rivera, Claudio Andrés. Notes on the fundamental role of anthropological insights for 
leadership studies. Latvijas Universitātes Raksti. Janvāris 2009. Latvija. Iesniegta un 
akceptēta. 15 lpp.  

3. Inese Voronchuk and Claudio Rivera. Crisis as ground for leadership development. 
Latvijas Universitātes Pārsniedzēju Raksti. Iesniegta un akceptēta – Aprilis 2009. Latvija. 
12 lpp. 

4. Inese Voronchuk and Claudio Rivera. Role models: tutor in leadership development in 
crisis times. Lomonosov Moscow State University. Public Administration in the XXI 
Century: traditions and innovations. Publicēta – Marts 2009. Krievija. 9 lpp. 

5. Inese Voronchuk and Claudio Rivera. Management education and crisis: reviewing 
assumptions. Lomonosov Moscow State University. Public Administration in the XXI 
Century: traditions and innovations. Iesniegta un akceptēta – 2010  

6. Claudio Rivera. Building a model of leadership development in times of crisis.NISPACee 



18th. Annual Conference. Warsaw, Poland. Iesniegta un akceptēta – 2010  
Citas publikācijas 

7. Claudio Rivera. Conference paper: Model of leadership development for transition 
processes. Iesniegta un akceptēta – Aprilis 2009. Baltkrievija. 3 lpp. 

8. Claudio Rivera. Developmental Needs of Senior Executives in Latvia’s Private Sector: 
The challenge of becoming leaders. Iesniegta un akceptēta –Stockholm School of 
Economics in Riga. Master Thesis Series. Maijs 2006. Latvija. 65 lpp. 

9. Claudio Rivera. Distribución del Ingreso, Pobreza y Delito ne Argentina. IAE. Argentīna 
1999. Publicēta. 13 lpp. 

10. De Irala, Joakin et al. Estilo de vida de los adolescentes peruanos. Universidad de Piura. 
Perú, 2010. Loma: lidzstrādnieks.  

Monogrāfijas 
11. Eduardo Fracchia, Claudio Rivera and Marcos José Dal Bianco. La economía argentina: 

evolución y perspectivas en un período de transición. IAE. Argentina 1999. Publicēta. 25 
lpp. 

 
Tālākizglītība un profesionālā pilnveide  

• IESE/IAE (Spānija – Argentīna) – Project Management 
• Berlitz Certificate – General English Level 5o (upper intermediate – augstākais)  
• Instituto de Idiomas San Roque – Argentina – Apzīme: 7 

 
Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

• Baltijas Kultūras un izglītības attīstības asociācija: Dibinātājs un priekšsēdētājs. 
 
Goda nosaukumi, apbalvojumi 
Akadēmiskā zelta medaļa – Bakalaura programmā 
 
Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
Nav  
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda x    x  x   
Krievu valoda          
Itāļu valoda  x        
Angļu valoda x   x   x           
Spāņu valoda x   x   x   
 
   

14.09.2010  (Paraksts) 

 



Curriculum vitae 
 

Vineta  Tetere 
Vārds  Uzvārds 
Aloja   170674-11754 

Dzimšanas vieta  Personas kods 
17.06.1974.  latviete 

Datums, mēnesis, gads  Tautība 
 

Darba vieta un ieņemamais amats 
Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, 
Ekonomikas fakultātes Ekonomikas 

katedra,  lektore 
Jelgava, Svētes iela 18 

 Asteru 14 – 23,  
Jelgava, LV-3001 

   
Tālruņa 
Nr.  

630 21 041  Tālruņa Nr. 26543783 

Fax: 63084987  E-mail:                    vineta.tetere@llu.lv 
E-mail: vineta.tetere@llu.lv   
 
Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, 
doktorantūra (aspirantūra). Mācību 

iestāde, valsts 

Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

LLU EF bakalaura studijas 1993-1997 Reģionālā 
attīstība un 
pārvalde 

Bc.oec. 

LLU EF maģistrantūra 1997-1999 Reģionālā 
attīstība un 
pārvalde 

Mg. oec. 

Drontenas Lauksaimniecības universitāte, 
Nīderlande 

1999-2000 Pārtikas ķēdes 
menedžments 

Lauksaimniecības  
(agrobizness)  

 bakalaurs 
LLU EF doktorantūra  10.2007.-

09.2010. 
Agrārā un 
reģionālā 
ekonomika 

 

 
Darba pieredze 

No 1997. -                  LLU EF Ekonomikas katedra, lektore 
01.1998. - 01.1999.    Kuldīgas slimokase, ekonomists 
02.2004.-01.2005.      Starptautiskā Praktiskās Psiholoģijas Augstskola, lektore 

No 2006.-                   Biznesa augstskola „Turība” lektore 
02.2008.- 12.2009.     IZM Akadēmisko programmu aģentūra, Augstskolu nodaļas Programmas 

                                   vadītāja 
 

Zinātniskā darbība un publikācijas 
05.2007.-12.2007. -          „Administratīvā sloga un izmaksu izvērtējums lauksaimniekiem”, Nr. 
                                          100507/S103, ZM LAD, Ls 24 569, (dalībnieks) 
20.11.2005. – 27.11.2005. „Lauku jaunieši Eiropā” ZM subsīdijas 1 000 LVL, (vadītāja) 
01.02.2005. – 30.04.2005. „Lauku jauniešu nodarbinātības iespējas” LV-11-81–2004– R5 Budžets  
                                            10 013 EUR, (vadītāja) 
01.07.2004. – 24.09.2004. - „Vienādas iespējas attīstībai”, LV-11- 68 – 2004 – R3. Budžets 1 500 
                                           EUR, (vadītāja) 
 

Nozīmīgākās publikācijas: 
• Publikāciju sērija „Ekonomista komentāri par aktualitātēm Latvijas tautsaimniecībā” „Lauku 

Biznesa laikrakstā”, 2006 



• V.Tetere, B.Kizika, Ekonomikas teorija, mācību palīglīdzeklis, pārstrādāts un papildināts 
izdevums, Jelgava, 2006, 56 lpp. 

• V.Tetere, I.Pilvere, EU Strucutral Funds for Development of Latvia`s Economy, 2007 
• V.Tetere, I.Pilvere, Administrative Burden and Expense Evaluation to Latvian Farmers, 2008 
• V.Tetere EU Structural Funds – Part of Investment in Latvia`s Development, 2009 

 
Uzstāšanās konferencēs: 
2005. - Ščecina, Polija 
2007. - Ščecina, Polija, The Economicc and Social Issues of Sustainable Development 
2008. - Berlīne, Vācija, MACE Green Week Scientific Conference 
          - Tulūza, Francija, Knowledge for Growth Conference 
2009. - Jelgava, Ekonomikas zinātne lauku attīstībai 2009 
          - Jelgava, Zinātne lauku attīstībai 2009 
2010 -  Jelgava, Ekonomikas zinātne lauku attīstībai 2010 
 
Pedagoģiskā darbība BAT: 
Studiju kursu vadīšana 2010./2011.studiju gadā:  

- Ekonomikas teorija(angļu val.),  
- Mikroekonomika (angļu val.),  
- Makroekonomika (angļu val.) 

 
Kvalifikācijas celšana: 
03.11.2005. – 28.12.2005. - sertifikāts par piedalīšanos tālākizglītības semināru ciklā PROJEKTU 
                                             VADĪBA, LLU un RAMK (Somija) 
05.06.2005. – 07.06.2006.-  sertifikāts par piedalīšanos lekciju kursā „Starpkultūru komunikācija” 
                                             (angļu valodā, 6 h), LLU un DPLU (Nīderlande)  
01.2007. – 06.2007. –          sertifikāts „Izglītība Eiropas kontekstā, organizācija, internacionalizācija 
                                             un didaktika”, DPLU (Nīderlande)  
10.10.2007.-14.03.2008. –  LLU augstākās izglītības pedagogu profesionālās pilnveides sertifikāts 
                                             „Inovācijas augstskolu didaktikā”, 4 KP, Nr. 000139 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme Rakstītprasme Runātprasme 
 teicami, labi, vidēji teicami, labi, vidēji teicami, labi, vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Vācu valoda          

Angļu valoda          

Nīderlandiešu valoda          

 
13.09.2010.   
(Datums)  (Paraksts) 



Curriculum vitae 
 

Iveta  Upīte 
 Uzvārds Vārds 

   
Dzimšanas vieta  Personas kods 

Rīga   121162-10121 
Datums, mēnesis, gads  Tautība 

12.11.1962  Latviete 
Darba vieta un ieņemamais amats  

Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 
Biznesa augstskola Turība 

Komercdarbības katedras lektore 
Graudu 68, Rīga, LV 1058  

 Brīvības ielā 320, dz.40,  
Rīga, LV 1006 

   
Tālruņa Nr.  67618746  Tālruņa Nr. 26559910 
Fakss: 67619152  E-mail: ivetau@inbox.lv 
E-mail: ivetau@turiba.lv    
 
 Izglītība 
Pamatstudijas, maģistrantūra, 

doktorantūra. 
Mācību iestāde, valsts 

Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

LU Vēstures un filozofijas 
fakultāte  

LU Filozofijas fakultāte,   
Aspirantūra                                                             
 
Biznesa augstskola Turība 
studijas sociālo zinātņu 
profesionālā maģistra programmā 
vadībzinātnē - profesionālā 
maģistra grāds uzņēmējdarbības 
vadībā 

LU Ekonomikas un vadībzinību 
fakultāte – doktorantūra   

1981 – 1986 

                           
1989 – 1991 

                   
2001 – 2004 

 

 

                         
no 
2006./2007.m.g. 

 
 
 
 
                         
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Filozofs, pasniedzējs 
 
 
 
 
 

MBA 

 
Darba pieredze 
1986-1989      Rīgas Politehniskā institūta Filozofijas pasniedzēja 
1991-1993      Rīgas 7.medicīnas skolas Ētikas pasniedzēja 
1993-1996      Kristīgā avīze “Solis”, Datorsalicēja, tulkotāja, korektore 
1997-1998      Igaunijas Radio Ārštata korespondente 

2001      Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BAUER”, Īpaša pieprasījuma preču reklāmas un  pārdošanas 
konsultante, personāla apmācības vadītāja 
No 1999.-       Biznesa augstskolas Turība pasniedzēja Kursu departamentā 
No 2001.-       Biznesa augstskolas Turība Komercdarbības katedras docētāja 
 
Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 
Zinātniski pētnieciskā darbība:  
Maģistrantu vadīšana: 

2009.-2010.    6 maģistra darbu vadība  
 
 Uzstāšanās konferencēs  
Piedalīšanās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs ar referātu: 
• Konference “Laba Servisa Dienas V” - “Klientu apkalpošana kā produkts un tā nozīme 



ilgtermiņa attiecību ar klientiem nodrošināšanā”, 2007.gada 3.aprīlī 
• Liepājas Pedagoģijas akadēmijas Sociālo zinātņu katedras un Vadībzinātņu katedras 

organizētajā 10.starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Sabiedrība un kultūra: Cilvēkresursu 
attīstība zināšanu sabiedrībā”, 2007.gada 26.un 27.aprīlī 

• Konference “Veiksmīga iepirkumu organizēšana uzņēmumos. Atslēga uz attīstību”, 2007. 
gada 5.oktobrī; “Sadarbības partneru tipu noteikšana biznesā – “IT Europe” pētījuma 
rezultātu praktiskais pielietojums 

 
Studiju kursi (studiju priekšmeti) 
Bakalaura studiju programmās 

• Tirgus izpēte                                                 A  daļa                       3 kredītp.  
 
Publikāciju skaits  
Kopējais publikāciju skaits - 2 

 
Nozīmīgākās publikācijas  

• Iveta Upīte, Kārlis Apkalns  Izglītības nozīme personāla pārvaldībā Latvijas uzņēmējdarbības 

vidē  
 
Tālākizglītība un profesionālā pilnveide  
• 2001 -   kursi “Mārketinga vadīšana” 
• 2004 -   kursi “Mārketinga aktualitātes: no teorijas līdz mūsdienām” 
• 2006 -   LU Sertifikāts par kursu “Augstskolu didaktika” 
• Oficiāli apstiprināts valsts, pašvaldību un citu juridisko vai fizisko personu dibināto 

uzņēmējsabiedrību konsultants: 
o Mācību un konsultāciju centrs ABC 
o BKG Biznesa Konsultantu centrs 
o Inovāciju Aģentūra 
o “NT Piedzīvojumi” 

 
Goda nosaukumi, apbalvojumi 
Nav 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
Nav 

 
Valodu zināšanas: Lasītprasme Rakstītprasme               Runātprasme 
 teicami, labi, vidēji teicami, labi, vidēji        teicami, labi, vidēji  

Latviešu valoda X   X   X   

Krievu valoda X   X   X   

Vācu valoda          

Angļu valoda  X   X    X 

_____________ valoda                                                             
 

   
26.08.2010  (Paraksts) 

 



Curriculum vitae 
 

Vita  Zariņa  
Vārds  Uzvārds 

Kuldīga  191163-11100 
Dzimšanas vieta  Personas kods 

19.11.1963.  Latviete 
Datums, mēnesis, gads  Tautība 

 
Darba vieta un ieņemamais amats 

Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 
Biznesa augstskola Turība, 
Komercdarbības katedra, 

asoc. prof., programmu direktore  
Graudu iela 68, Rīga LV-1058 

 Braslas iela 53-39,  
Rīga LV - 1035 

Tālruņa Nr.  7615541  Tālruņa Nr. 29417045 
Fax: 7619152  E-mail:                  zarinavita@inbox.lv 
E-mail: vitaz@turiba.lv   
 

Izglītība 
Pamatstudijas, maģistrantūra, 

doktorantūra (aspirantūra). Mācību 
iestāde, valsts 

Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

 
LLU Ekonomikas fakultāte 
 
 
LU Pedagoģijas fakultāte 
 
RSEBAA 
 
 
LU Ekonomikas un vadības fakultāte, 
doktorantūra. Promocijas darbs: 
Ilgtermiņa materiālo aktīvu novērtēšana 

 
1983-1988 
 
 
1996-1998 
 
2000-2002 
 
 
2003. - 2007 
Aizstāvēts 
18.06.2007 LU 

 
Ekonomika 
 
 
Pedagoģija 
 
Biznesa 
administrācija 
 
Ekonomika – 
grāmatvedības 
teorija 

 
Ekonomists, 
organizators 
 
Pamatskolas angļu 
valodas pedagogs 
 
MBA 
 
Ekonomikas 
zinātņu doktors 
(Dr.oec.) 

 

Darba pieredze 
No 2009.gada                       Biznesa augstskola Turība, Komercdarbības katedra, asoc. prof., 
                                              programmu “Mārketings un tirdzniecības vadība” un “Mārketings un 
                                              tirdzniecība” direktore 
No 2008.g.                            Biznesa augstskola Turība, Komercdarbības katedra, docente 
No 2008.g.                            Žurnāla Bilance redaktore, papilddarbs 
No 2000.g.                            Biznesa augstskola Turība, Komercdarbības katedra, lektore 
No 2003.g.                            Ekonomikas un kultūras augstskolas lektore 
No 2007.g.                            LU lektore maģistratūras studiju programmā 
1999.g.-2007.g.                    VAS Diplomātiskais serviss, finanšu departamenta direktore 
1997.g.-1999.g.                    VAS Diplomātiskais serviss, galvenā grāmatvede 
1990.g.-1994.g.                    SIA EIVA izpilddirektore. 
1986.g.-1990.g.                    Tukuma rajona izpildu komiteja,  ekonomists 
 

Pedagoģiskā darbība BAT 
Vadīti diplomdarbi un kvalifikācijas darbi, kas arī veiksmīgi aizstāvēti 
Studiju kursi:  2008./2009. studiju gadā  

• Grāmatvedība budžeta iestādēs – 3KP, Tiesību zinātņu profesionālā maģistratūras studiju 
programma (izvēles kurss) 

• Starptautiskie grāmatvedības standarti– 3KP, Uzņēmējdarbības vadības studiju programmā 
(izvēles kurss) 

• Finanšu grāmatvedība– 3KP, Grāmatvedība, pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītības 



studiju programmā. 
• Revīzija un audits– 2KP, Grāmatvedība, pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītības studiju 

programmā. 
• Grāmatvedības praktikums– 2KP, Grāmatvedība, pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītības 

studiju programmā. 
• Starptautiskie revīzijas standarti– 2KP, Uzņēmējdarbības vadības studiju programmā (izvēles 

kurss) 
• Accounting – 2KP, Hospitality and Management, International program 
• Financial Management – 2 KP, Hospitality and Management, International program 
• Publiskās finanses – Publiskās pārvaldes maģistratūras studiju programma   

Mācību līdzekļi, grāmatas: 
• Lekciju kurss E-studijām “Grāmatvedības darba organizācija”, 2008. gadā 
• Lekciju kurss E-studijām “Grāmatvedība budžeta iestādēs”, 2008. gadā 
• Lekciju kurss E-studijām “Starptautiskie grāmatvedības standarti”, 2008. gadā 
• Lekciju kurss E-studijām “Starptautiskie revīzijas standarti”, 2008. gadā 
• Grāmatvedības sistēma: attīstība, standartu prasības.// Rīga: BA Turība, 2004. 260.lpp. 
• Uzdevumu krājums finanšu grāmatvedībā.// Rīga: BA Turība, 2005. 260.lpp. 
• Finanšu grāmatvedība //Tālmācības kurss, Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta 

akadēmija, 2007. 313.lpp. 
• Finanšu plānošana uzņēmumā // Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 106 lpp. 

Publikācijas starptautiskos zinātniskos izdevumos: 
1. Starptautiskā konference Aktīvu vērtības zudums, 2004.gada 7-9.nov. Polija, Vroclava, 

O.Langego vārdā nosauktā Vroclavas ekonomikas akadēmija 
2. XXXII Starptautiskā zinātniski praktiskā konference Grāmatvedības uzskaites un audita 

reformēšana saskaņā ar starptautiskiem standartiem, Krievijas Federācija, Maskavas Valsts 
Universitāte, 2004. 24.jūnijs 

3. Starptautiskā zinātniskā konference Development of economy: theory and practice, Lietuva, 
Viļņas Universutātes Kauņas fakultātē 2004.gada 30.nov.-2.okt.  

4. 12. Gadskārtējā NISPAs konference Central and Eastern European Countries Inside and 

Outside the European Union: Avoiding a New Divide, Lietuva, Viļņa, 2004.g.13-15.maijs 
5. Starptautiskā konferencē Accounting, audit and taxes: development and trends of theory and 

practice, Rīga 10. februārī 2005. 
6. Starptautiskā konference Uzskaites teorija un prakse, 2005.gada 4-6.nov. Polija, Vroclava, 

O.Langego vārdā nosauktā Vroclavas ekonomikas akadēmija 
7. VII Starptautiskā zinātniski praktiskā konference Īpašums, tā apgrūtinājumi, iespējas, Rīga, 

2006. 2.jūnijs 
8. Starptautiskā konference Biznesa rekonstrukcija, 2006.gada 5-7.nov. Polija, Vroclava, 

O.Langego vārdā nosauktā Vroclavas ekonomikas akadēmija 
9. VII Starptautiskā konference Zinātniskās grāmatvedības skola pasaulē: evolūcija, pašreizējais 

moments un perspektīvā attīstība, 2007.gada 3.-4.novembrī Ukraina, Žitomiras valsts tehniskā 
universitāte 

10. Keišs S., Zariņa V. Izdevumu kapitalizācija ilgtermiņa materiālo aktīvu iegādē un remontos.// 
Latvijas Universitātes zinātniskie raksti. 702.sējums. – Rīga: LU, 2006.- 211.-220.lpp. 

11. Zariņa V. Atliktā nodokļa ietekme uz MVU finanšu pārskatu Starptautisko grāmatvedības 
standartu skatījumā // Tautsaimniecības attīstības problēmas Latvijā Nr.4 – Rīga 2005. – 242. – 
244. lpp  

12. Zariņa V., Medne A., Влияние бухгалтерского учета хозяиственной деятельности и 
налогов на управление предпринимательством. // Vilnius University Kaunas faculty of 
humanities: - Kaunas, Lithuania 2004. – 44 – 49p. 

13. Keišs S., Zariņa V., Opportynity of getting high professional accountants education in Latvia. // 
Vilnius University Kaunas faculty of humanities: - Kaunas, Lithuania 2006. – 44 p. 

14. Medne A., Zariņa V., Saimnieciskās darbības uzskaites un nodokļu grāmatvedības ietekme uz 
uzņēmējdarbības vadību // Liepājas pedagoģiskās akadēmijas Sociālo zinātņu un vadības 
katedras rakstu krājums VII. – Liepāja: 2006. – 325. – 329.lpp. 

15. Zarina V., Medne A., Taxes and labour market problems in Latvia // Tallin University of 
Technology Department of Accounting: - Tallin, Estonia 2008. 210 – 215 str. ISBN 978-9949-
430-22-2 



16. Zarina V. И авт.колекив, Особнности бухгалтерского учета, аудита и анализа в 
Латвийской республике\\ Житоирскй Государтвенный ехнологиекий универитт: - 
Житомир, Украина 2008 . 133 – 185 стр. ISBN 978-966-683-165-4 

17. Accounting to small and middle Enterprises in Latvia. // Tartu University, May 08-09 
2009.gads, Starptautiskā zinātniskā konference Accounting and Performance Management 
Perspectives in Business and Public Sector Organizations, 88. – 95.lpp., ISBN 978 – 9949 – 19 
– 122 – 2  

18. XI Starptautiskā zinātniskā konference Biznesa augstskolā Turība, Individuals, society, state in 
changing economic circumstances (Cilvēks, sabiedrība, valsts mūsdienu mainīgajos 
ekonomiskajos apstākļos), Uzņēmuma darbības turpināšanas principa nozīme finanšu pārskatā 
sniegtajā informācijā (Importance of going concern concept in the financial statement 
information, 2010.gada 26.marts, ISSN 1691 - 6069 

Citas publikācijas  
1. Keišs S., Tilta E., Kazinovskis A., Zariņa V., Medne A. Reģionālās attīstības virzieni un 

pasākumu sistēma reģionu izveidei Latvijā ES kontekstā.// LZP Ekonomikas un juridiskās 
zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2004.gadā: Nr.10. – Rīga: LZP Ekonomikas un juridiskās 
zinātnes ekspertu komisija, 2005. – 73.-79.lpp. 

2. Zariņa V., Medne A. Long Term Tangible Assets Valuation and Taxes in Latvia.//  
Accounting and Performance Management Perspectives in Business and Public Sector 
Organizations. – Tartu: Tartu University School of Economics and Business Administration 
Institute of Finance and Accounting, 2005. – 122 -129 p. 

3. Zariņa V. Vai reāls palīgs grāmatvežiem ikdienas darbā? // Bilance, Nr.20 (128).2005.- 12.- 
14.lpp. 

4. Zariņa V. Jāuzlabo finanšu pārskatu kvalitāte. // Bilance, Nr. 19 (127).2005. – 4. – 6.lpp. 
5. Zariņa V. Grāmatvedības sistēma: attīstība, standartu prasības.// Rīga:BAT, 2004. 260.lpp. 
6. Zariņa V. Nepieciešama vienota grāmatvedības valoda // Bilance, Nr. 13 (145).2006.-5.- 7.lpp. 
7. Keišs S., Tilta E., Kazinovskis A., Zariņa V., Medne A. Balode G. Reģionalizācija ES un 

Latvijā sociāli ekonomiskās attīstības kontekstā.// Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas 
institūta gadagrāmata 2007.- Rīga: LZP Ekonomikas institūts, 2007. – 115.-129.lpp 

8. Zarina V., Medne A., Изменение стоимости долгосрочных активов, причины, решения, 
согласование с международными стандартами бухгалтерского учета и их отражение на 
налоговое законодательство Латвии // Московский Государственный Университет, 
Материали XXXV научно – практичесой конференции “Татуровские чтения – 2007“, 28 
– 29 июня 2007г., 181 –189 стр. 

9. Zariņa V. Uzņēmējdarbība reģistrēta. Ko tālāk? // Bilance, Nr.7 (187) 2008.- 16.-19.lpp. 
10. Zariņa V.Vai reāls palīgs grāmatvežiem ikdienas darbā?//Bilance, Nr.20 (128).2005.-12.-

14.lpp. 
11. Zariņa V. Analizēsim finanšu informāciju // Bilance, Nr.15 (195) 2008.- 16.-19.lpp. 
12. Zariņa V. Grāmatvedības politikas piemērs // Bilance, Nr.7 (187) 2008.- 16.-19.lpp. 
13. Zariņa V. Darba kapitāls  // Bilance, Nr.21 (201) 2008.- 16.-19.lpp. 
14. Zariņa V. Grāmatvedības vēsture // Bilance, Nr.22 (202) 2008.- 15.-18.lpp. 
15. Zariņa V. Grāmatvedim ir ļoti “jādraudzējas” ar skaitļiem // Bilance, Nr.2 (206) 2009. 20 – 

21.lpp. 
Dalība zinātniskos pētījumos 

1. LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes pētījums Reģionālās attīstības virzieni un pasākumu 

sistēmas reģionu izveidē Latvijā ES kontekstā, 2002-2007.g. 
2. Zinātniskais un lietišķais pētījums ES integrācijas ietekmes izpēte uz Latvijas nodokļu politiku, 
2003-2007.g. 
3. BAT Zinātniskais pētījums Mazo un vidējo uzņēmumu darba ražīguma palielināšanas iespējas 
2010. – 2011.gads 

 

Uzstāšanās starptautiskās (peer reviewed) konferencēs: 
28. BA Turība, 2004.gada. 23.aprīlis, Starptautiskā zinātniskā konference Uzņēmējdarbības 

iespējas, problēmas un to risinājumi globalizācijas apstākļos ar referātu “Nodokļu likumu 
izmaiņu ietekme uz Latvijas uzņēmējdarbības vidi”. 

29. Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 2004.gada 6. –7. maijs, Starptautiskā zinātniskā konference 
Sabiedrība un kultūra ar referātu “Saimnieciskās darbības uzskaites un nodokļu grāmatvedības 
ietekme uz uzņēmējdarbības vadību”. 



30. Vroclavas Ekonomiskā Akadēmija, (Polija), 2003.gada 03. - 05.novembris, VI starptautiskā 
zinātniskā konference Rezerves grāmatvedībā ar referātu  “Rezerves Latvijas grāmatvedības 
sistēmā”. 

31. Vroclavas Ekonomiskā Akadēmija, (Polija), 2004.gada 7.- 8.novembris, V starptautiskā 
zinātniskā konference Aktīvu vērtības samazināšanās ar referātu “Ilgtermiņa aktīvu vērtības 
izmaiņu iemesli, risinājumi, saskaņošana ar Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem un to 
atspoguļojums Latvijas nodokļu sistēmā”.  

32. Vroclavas Ekonomiskā Akadēmija, (Polija), 2005.gada 6.- 8.novembris, VI starptautiskā 
zinātniskā konference Grāmatvedības uzskaite uzņēmumu saplūšanas, dalīšanās un sanācijas 
procesos ES ar referātu “Grāmatvedības un nodokļu uzskaites īpatnības uzņēmumu 
pārveidošanas procesā”. 

33. BA Turība 2005.gada 3.jūnijs, Starptautiskā zinātniskā konferencē Sabiedriskās attiecības: 
kvalitāte, ieguvumi un riski ar referātu “Sociālo garantiju riski uzņēmumā”. 

34. Viļņas Universitātes Kauņas Humanitārā fakultāte, (Lietuva) 2004.gada 30.09 – 02.10., 
Starptautiskā zinātniskā konference ar ziņojumu ”Saimnieciskās darbības grāmatvedības un 
nodokļu uzskaites ietekme uz uzņēmējdarbības vadīšanu”   

35. Latvijas Universitātes Grāmatvedības institūts, 2006.gada 10.02., Starptautiskā konference 
Grāmatvedība, audits, nodokļi: teorijas un prakses attīstība un tendences ar ziņojumu “Nodokļi 
kā konkurenci veicinošs faktors Latvijā” 

36. BA Turība, 2006.gada 2.jūnijs, Starptautiskā zinātniskā konference Īpašums, tā apgrūtinājumi: 
problēmas, risinājumi, iespējas, ziņojums “Nekustamais īpašums, tā vērtības noteikšana un 
maksājamie nodokļi” 

37. Viļņas Universitātes Ekonomikas fakultāte, 21.09.2006. Starptautiskajā zinātniskā konference 
“Ekonomikas attīstības iespējas jaunajā Eiropā” ar ziņojumu ”Nodokļu harmonizācija ES 
kontekstā kā priekšnosacījums stabilai uzņēmējdarbības vides veidošanai”  

38. Viļņas Universitātes Kauņas, Humanitārā fakultāte, 2006.gada 29.septembrī., 3.Starptautiskā 
zinātniskā konference “Ekonomikas attīstība: teorija un prakse” ar ziņojumu ”Small and Middle 
Enterprises in Latvia and Factors of Their Development in the Future”. 

39. Vroclavas Ekonomiskā Akadēmija, (Polija), 2006.gada 5.- 7.novembris, VII starptautiskā 
zinātniskā konference Saimniecisko apakšvienību restrukturizācija ar referātu “Grāmatvedības 
un nodokļu uzskaite saimniecisko vienību restrukturizācijā”.  

40. Tallinas Tehnoloģiskajā Universitātē, 2006.gada 26.-27.oktobris, Starptautiskā zinātniskā 
konference Accounting, Taxes and Audit ar referātu “Гармонизациа бухгалтерского и 
налогового учота в Латвии”  

41. BA Turība, 2007.gada 1.jūnijs,VIII Starptautiskā zinātniskā konference Jauni tūrisma produkti 
reģionu attīstībai ar ziņojumu “Efektīva nodokļu politika kā tūrisma attīstību veicinošs faktors 
Latvijā” 

42. Maskavas Valsts Universitāte, 2007.gada 28.jūnijs, 35. starptautiskajā zinātniskajā konferencē 
Taturas lasījumi, ziņojums “Изменение стоимости долгосрочных активов, причины, 
решения, согласование с международными стандартами бухгалтерского учета и их 
отражение на налоговое законодательство Латвии”  Maskavas Valsts Universitāte,  

43. Житомирський Державний технологічий університет, Украіна, 18.10.2007., VI 
Міжнародна наукова конференці , ziņojums, Лизинг его формы и обложение налогами в 
Латвии  

44. Vroclavas Ekonomiskā Universitātē, (Polija), 2008.gada 3.- 5.novembris, VIII Starptautiskā 
zinātniskā konference “Small and Medium – sized Entities Accounting” ar referātu 
“Бухгалтерский учёт и особенности подсчёта налогов для малых предпприятий в Латвии”  

45. Vroclavas Ekonomiskā Universitātē, (Polija), 2009.gada 26.-27.oktobris, IX Starptautiskā 
zinātniskā konference “Income as a part of Balance” ar referātu “Assets value and its impact to 
company profit”  

46. XI Starptautiskā zinātniskā konference Biznesa augstskolā Turība, Individuals, society, state in 
changing economic circumstances (Cilvēks, sabiedrība, valsts mūsdienu mainīgajos 
ekonomiskajos apstākļos), Uzņēmuma darbības turpināšanas principa nozīme finanšu pārskatā 
sniegtajā informācijā (Importance of going concern concept in the financial statement 
information, 2010.gada 26.marts 

Citas konferences: 
1. Tartu Universitātē, (Igaunija), 2005.gada 29.-30.septembris, Starptautiskā zinātniskā 

konference Accounting and Performance Management Perspectives in Business and Public 



Sector Organizations ar referātu “Ilgtermiņa materiālo aktīvu novērtējums un nodokļi Latvijā”. 
2.    Žurnāla Bilance praktiskā konference “Aktuālas mazo un vidējo uzņēmumu uzskaites un 

finanšu pērvaldības problēmas un to risinājumi” ar referātu “Nodokļu politikas pēdējā laika 
izmaiņu ieteme uz mazo un vidējo biznesu Latvijā” 2009.gada 16. oktobrī 

 
Kvalifikācijas celšana: 
2008.g.              Angļu valoda 
2008.g.              Risku pārvaldība, sertifikāts 
2002.g.              Starptautiskie grāmatvedības standarti, sertifikāts 
1998.-1999.g.    RBS Biznesa angļu valoda, sertifikāts  
2005.-2006.g.    Angļu valoda, Valodu mācību centrs 
 
Valodu zināšanas: Lasītprasme Rakstītprasme Runāt prasme 
 teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji 

Latviešu valoda X   X   X   

Krievu valoda X   X X  X   

Angļu valoda  X   X                  X        

 

30.08.2010.   
(Datums)  (Paraksts) 



Curriculum vitae 
 

Ligita  Zīlīte 
 Uzvārds Vārds 

   

Dzimšanas vieta   Personas kods 
Tukums  210157-11079 

Datums, mēnesis, gads  Tautība 
21.01.1957  Latviete 

Darba vieta un ieņemamais amats 
Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 

Biznesa augstskola Turība 
Komercdarbības katedras lektore 

Graudu 68, Rīga, LV 1058 

 Kurzemes iela 16 – 18, 
Tukums, LV 3101 

   
Tālruņa Nr.  6761096  Tālruņa Nr. 29174598 
Fax: 67619152  E-mail:              
E-mail: ligita@turiba.lv   
 
Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, 
doktorantūra. 

Mācību iestāde, valsts 
Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

 

LU Bioloģijas fakultāte, Latvija  
 
 

LU Pedagoģijas un psiholoģijas 
fakultāte, Latvija  
 

Maģistrantūra LU Pedagoģijas un 
psiholoģijas fakultātē, Latvija 
 
 

Doktorantūra LU Pedagoģijas un 
psiholoģijas fakultātē 
 
 
 

Doktorantūra LU Pedagoģijas un 
psiholoģijas fakultātē 
 
 

 

1975. -1980. 
 
 

1994. -1995. 
 
 

1997.- 1999. 
 
 
 

2005. – 2009. 
 
 
 
 

2010 
 
 
 

 

Bioloģija 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Biologs, bioloģijas un ķīmijas 
pasniedzējs 
 

Mājturības skolotājs 
 
 

Pedagoģijas maģistra grāds 
Izglītības vadības 
apakšnozarē  
 

Izpildīta doktora studiju 
programma 
Vadībzinātnēs izglītības 
vadības apakšnozarē 
 

Statuss: doktora grāda 
pretendents 
 
 

 
Darba pieredze 
1980-1987     Bioloģijas, ķīmijas skolotāja Tukuma rajona Tumes un Praviņu pamatskolās, direktora  

vietniece audzināšanas darbā 
1987-1999   Tukuma rajona Zelmeņa pamatskola – direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā; 

direktora v.i., arī bioloģijas, ķīmijas, mājturības skolotāja 
No 2000.-      Biznesa augstskolas Turība lektore 
 
Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
• Tiek pētītas socionikas izmantošanas iespējas vadītāju izglītībā 
Maģistrantu vadīšana: 
       55  maģistra darbu vadība 
      
Uzstāšanās konferencēs  
Piedalīšanās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs ar referātu: 
• Konference „Social and Aducational Sciences in Nordic and Baltic cultural context”. Referāta tēma: 

„Possibilities of the use of Socionics on Investigation of Students of Tourism: Implications for 



Academic Management”. Tallina, Igaunija, Tallinas Universitāte 13 – 14. 03.2007 
• VIII Starptautiskā zinātniskā konference „Jauni tūrisma produkti reģionu attīstībai”. Referāta tēma: 

„Socionika tūrisma izglītībā”. Rīga, Latvija, Biznesa augstskola Turība 01. 06. 2007. 
• Starpaugstskolu studentu zinātniski praktiskā konference „Uzņēmējdarbības attīstība Latvijā: vakar, 

šodien, rīt”. Referāta tēma: „Socionikas teorijas izmantošana personāla atlasē” (ar I. Jaunsleini). 
Rīga, Latvija, Biznesa augstskola Turība 03. 04. 2007  

• Starptautiskā zinātniskā konference “Management Horizons: visions and challenges”. Referāta tēma: 
„Socionics in the Education of Managers”. Kauņa, Lietuva, Vytautas Magnus University 2007 

• 66.konference. Izglītības vadības sekcija. Referāta tēma: „ Studentu sociotipi izglītības vadības un 
tūrisma studiju programmās”. Rīga, Latvija, Latvijas Universitāte 04.02. 2008 

• 50. starptautiskā zinātniskā konference. Referāta tēma: „ Studentu izziņas vajadzību socioniskais 
izvērtējums mācību procesa diferencēšanai”. Daugavpils, Latvija, Daugavpils Universitāte 2008 

• IX starptautiskā zinātniskā konference. Referāta tēma: „Akadēmiskā personāla un studentu sociotipu 
salīdzinājums”. Rīga ,Latvija. Biznesa augstskolas Turība 30.05. 2008 

• IV starptautiskā zinātniskā konference. Referāta tēma: „Akadēmiskā personāla darba pievilcības 
faktori”. Jelgava, Latvija. Latvijas Lauksaimniecības Universitāte 25. – 26. 09. 2008 

• Starptautiskā viesnīcu industrijas konference „Viesnīcu un restorānu industrija pieaugošās 
konkurences apstākļos”. Referāta tēma: „Socionika un tās izmantošana personālvadībā konkurences 
apstākļos”. Rīga , Latvija. Hotel de Rome 30.10.2008 

• Referāta tēma: „Mijattiecību veidošana izglītības iestādē: pasaules pieredze”. /LU SZK un VK 12. 
starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība un kultūra: Citādība un mazākuma intereses”. 
Liepāja, Latvija, Liepājas universitāte 05.2009 

• Biznesa augstskola Turība. XI starptautiskā zinātniskā konference. Referāta tēma: Komunikācijas 
pilnveides aspekti izglītības iestādē. Rīga, Latvija. 26.03.2010 

 
Studiju kursi (studiju priekšmeti) 
Bakalaura studiju programmās 

• Personāla vadība                              A  daļa                       2 kredītp.  
• Menedžments                                                         A daļa                        3 kredītp. 

 
Metodiskais darbs 
• ESF Projektā “Tālmācības programmas “Komercdarbība” izveide un realizācija jauniešiem ar 

speciālām vajadzībām” izstrādātas kursu programmas un mācību līdzeklis ar uzdevumiem 
priekšmetos “Saskarsme” un “Menedžments”, 2005 

• Izstrādātas kursu programmas: Personāla vadība. Menedžments 
• Izstrādāti un atjaunoti izdales materiāli, pārbaudes darbu jautājumi studiju kursos „Personāla vadība” 

un „Menedžments” 
• Izstrādāts mācību līdzekļa – grāmatas „Personāla vadības pamati un socionika” manuskripts. 2009 
 

Publikāciju skaits  
Kopējais publikāciju skaits - 31, tai skaitā zinātniskās – 8 (un 1, kas nodots publicēšanai) 
 

Nozīmīgākās publikācijas 
• Zīlīte L. Toward a Typology of Learning Styles Among Tourism Students”. Grāmatā:  

Research, Planning and Policy: Emerging Trends in Baltic and Nordic Lifelong Learning. Editors: 
Ilsley P., Karing J., Kerulis M. Published co-operation with University of Tampere, University of 
Tartu and Tallinn University, 2008. – (263lpp.) -233. – 245. lpp. 

• Zīlīte L. Socionika tūrisma izglītībā. / VIII Starptautiskā zinātniskā konferences „Jauni tūrisma 
produkti reģionu attīstībai” rakstu krājums. Elektroniskais resurss. ISBN 978-9984-766-93-5. 
Rīga, BAT, 2007. .  

• Zilite L. Socionics in the Education of Managers./ Proceedings. 9th International Scientific 
Conference “Management Horizons: visions and challenges”. Kaunas, Lithuania, 27 – 28 
September 2007., p.485. – 501.  

• Raksts iekļauts EBSCO datu bāzē: http://web.ebscohost.com/bsi/pdf?vid=12&hid=9&sid=893c2c0c-
30dd-4841-a953-1b8377e760f4%40sessionmgr4 

• Zīlīte L. Studentu sociotipi tūrisma un izglītības vadības studiju programmās / Latvijas 
Universitātes raksti. Izglītības vadība. 749. sējums. 2009. – (168 lpp.)145. – 153. lpp.  



• Zīlīte L. Studentu izziņas vajadzību socioniskais izvērtējums mācību procesa diferencēšanai. 
Daugavpils Universitātes 50. starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Daugavpils 
Universitātes akadēmiskais apgāds „Saule”, 2009.(368 lpp.) - 355.– 362. lpp. 

• Zīlīte L. Akadēmiskā personāla un studentu sociotipu salīdzinājums./BAT IX starptautiskās 
zinātniskās konferences „Darba tirgus sociālie un ekonomiskie izaicinājumi” rakstu krājums. 
Elektroniskais resurss. ISBN 978-9984-828-06-0. Rīga, BAT, 2008. 

• Zīlīte L. Akadēmiskā personāla darba pievilcības faktori. /Proceedings „New Dimensions in the 
Development of Society 2008”. LLU SZF, 2008.(388 lpp.)- 294. – 301. lpp. 

• Zīlīte L. Mijattiecību veidošana izglītības iestādē: pasaules pieredze. / Raksts iesniegts 
publicēšanai Liepājas Universitātes Sociālo zinātņu katedras un Vadībzinātņu katedras rīkotās 12. 
starptautiskās zinātniskās konferences „Sabiedrība un kultūra: Citādība un mazākuma intereses” 
rakstu krājumam. 2009.- (10 lpp.) Pieņemts  publicēšanai. 

• Zīlīte L. Komunikācijas pilnveides aspekti izglītības iestādē./Biznesa augstskolas Turība 
konferenču rakstu krājums. Elektroniskais resurss ISSN 1691 – 6069. BAT, 2010.  

Publikācijas presē:                                                                                                                                                                                
• Zīlīte L. Kā izprast savu vadītāju” // Office manager. Nr. 36. Janvāris, 2008., 20. – 23. lpp.  
• Zīlīte L. Kā izprast savu vadītāju (turpinājums)// Office manager.Nr.37.Februāris, 2008., 4 lpp.  
• Zīlīte L. Kādi ir mani lēmumi? (socionika vadītājam)//Office manager.Nr.38.Marts, 2008, 6 lpp. 
• Zīlīte L. Sociālās tehnoloģijas par cilvēku rīcības stimuliem // Office manager. Nr. 39. Aprīlis, 

2008., 4 lpp. 
• Zīlīte L. Izproti sevi un savu kolēģi (sociotipu raksturojumi)” // Office manager. Nr. 40. Maijs, 

2008., 4 lpp. 
• Zīlīte L. Ar ko rēķināties, ja strādājat ar Napoleonu? Sociotipu lietišķo īpašību raksturojums. // 

Office manager. Nr.41. Jūnijs, 2008., 8 lpp. 
• Zīlīte L. Amata prasību profils un socionika.//Office manager.Nr.42.Jūlijs/augusts, 2008., 3 lpp. 

 
Tālākizglītība un profesionālā pilnveide 

• 1999 - 2000 - Biznesa augstskola Turība “Uzņēmējdarbības vadītāji un vadošie speciālisti”  
• 2002 – 2003 - Komunikāciju akadēmija “Personāla menedžments” 
• 2002 – 2003 - Lietišķā angļu valoda (40 st.), BAT 
• 2005.g. MBTI – personības tipa noteikšana.Organizācijas attīstības centrs Spring Valley 
• 2005 – 2006 - Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide (80 st.), LU 
• 2006 – 2007 - Akadēmiskā angļu valoda (56 st.), LU Valodu centrs 
• 2006 - Pamatprogramma socionikā (36 st.). Piešķirtā kvalifikācija: Socionikas konsultants. 

Biedrība Socionika 
• 2007 - Stažēšanās firmā “New Rosme” projekta Nr. PD1/ESF/PIAA/05/APK /3.2.5.2./ 0042/0014 

“Docētāju stažēšanās komercdarbības studiju kursu tehnoloģisko kompetenču pilnveidošanai” 
aktivitātes “Atbalsts akadēmiskā personāla un profesionālās izglītības pedagogu tehnoloģiskai 
praksei uzņēmumos, skolotāju un akadēmiskā personāla pedagoģisko, profesionālo, tehnoloģisko 
un informācijas tehnoloģijas kompetenču paaugstināšanai” ietvaros 

• 2007.g. septembris - Iekšējo auditoru apmācību kurss. Sertifikāta Nr. 272/07. Vadības 
konsultācijas. Leilands un Putnis. 

 
Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 
No  2006 -      Dalība Socionikas asociācijā 
 
Goda nosaukumi, apbalvojumi 
Nav 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
Nav 
 

 
 
 
 
 



Valodu zināšanas:                      Lasītprasme                           Rakstītprasme                 Runātprasme 
 teicami, labi, vidēji                teicami, labi, vidēji          teicami, labi, vidēji  

Latviešu valoda x   x   x   

Krievu valoda x    x  x   

Vācu valoda          

Angļu valoda  x   x        x  

_____________ valoda          
 

   
30. 08. 2010  (Paraksts) 



Curriculum vitae 

 
Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, 
doktorantūra. 

Mācību iestāde, valsts 
Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

 
Biznesa augstskola Turība  
 
Biznesa augstskola Turība  
 
LLU Doktorantūra 
 

 
1997.-2001. 
 
2001.-2002. 
 
No 2004. 

 
Uzņēmējdarbības 
vadība 
Sociālās zinātnes 
 
Reģionālā 
ekonomika 

 
MVU vadītājs 
 
MBA 
 

 

Darba pieredze 
2001-2003       BAT Ekonomikas katedra -  laborante, asistente                                                                      
2002-2007 Restorānu servisa skola – skolotāja  
No 2003. -       Biznesa augstskola Turība, Ekonomikas zinātņu katedra – lektore          
No 2005. -       Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Ekonomikas fakultāte -  lektore      
No 2006. -       BAT, Komercdarbības katedras vadītāja, lektore                                                                                                                                                             
 

Uzstāšanās konferencēs  

Piedalīšanās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs ar referātu: 
• Šauļu Universitātes zinātniskajā konferencē 2005 
• LLU zinātniskajā konferencē Ekonomikas zinātne lauku attīstībai 2005 
• Šauļu Universitātes zinātniskajā konferencē 2006 
• LLU zinātniskajā konferencē Ekonomikas zinātne lauku attīstībai 2006 
• LLU zinātniskajā konferencē Ekonomikas zinātne lauku attīstībai 2007 
• Šauļu Universitātes zinātniskajā konferencē 2007 
• LLU zinātniskajā konferencē Ekonomikas zinātne lauku attīstībai 2008 
• Viļņas zinātniskajā konferencē 2008 
• BAT rīkotajā konferencē. Rīgā, 2008 
 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 
Bakalaura studiju programmās 

• Finanšu menedžments                                    A daļa                                3 kredītp.  
 

Metodiskais darbs  
Mācību līdzekļi: 

• Finanšu analīze un plānošana. Tālmācības studiju kurss, SIA Uzņēmējdarbības un menedžmenta 
akadēmija, Rīga, 2007. 259 lpp. 

Rosita    Zvirgzdiņa 
 Uzvārds Vārds 

   
Dzimšanas vieta  Personas kods 

Ventspils   301064-10014 
Datums, mēnesis, gads  Tautība 

30.10.1964  Latviete 
Darba vieta un ieņemamais amats 

Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 
Biznesa augstskola Turība 

Komercdarbības katedras vadītāja  
Graudu 68, Rīga, LV 1058  

 Strautu 13, Mežciems  
Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas raj.  

LV  3019 
   

Tālruņa Nr.  7618746  Tālruņa Nr. 26408253 
Fakss: 7619152  E-mail: rositazvirgzdina@inbox.lv 
E-mail: Rosita@turiba.lv    



• Statistika. Tālmācības studiju kurss, SIA Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija, Rīga, 
2007. 260 lpp. 

 
Publikāciju skaits 
Kopējais publikāciju skaits – 10 

 

 
Nozīmīgākās publikācijas  

• Uzņēmējdarbības uzsākšanu kavējošie faktori lauku teritorijās / Starptautiskā zinātniskā 
konference “Ekonomikas zinātne – lauku attīstībai 2008”. Nr. 15 Jelgava, 2008. – 289.- 295. lpp. 

• Role of innovations in regional development of Latvia. Business and Management' 2008. Viļņa 
– 475. – 482. lpp. 

• Komercdarbību ietekmējošo faktoru vērtējums Latvijas reģionos. IX Starptautiskā zinātniskā 
konference "Darba tirgus sociālie un ekonomiskie izaicinājumi" BAT, 2008 

• Uzņēmējdarbības attīstības tendences Latvijas reģionos / LLU Raksti 19(314), 2007. - 54.- 61. 
lpp. 

• Uzņēmējdarbība un tās attīstības iespējas Latvijas reģionos / Economic science for rural 
development No 12, Jelgava, 2007. - 184. – 191. lpp. 

• Facilities of introduction of new organizing forms in Latvian regions / Ekonomika un vadība: 
aktualitātes un perspektīvas, Šauļi, 2007., 2(9). 347.-354. lpp. 

• Possibilities of business activization at Latvia’s country territories / Socialiniai Tyrimai, 
Šauļi, 2006. – 173.-179. lpp. 

• Uzņēmējdarbības aktivizēšana lauku reģionos globalizācijas kontekstā  / Economic science 
for rural development No 10, Jelgava, 2006. - 227.-233. lpp. 

• Logistic`s Centers Formation – Business Diversification Opportunity for the Regions of 
Latvia / Ekonomika un vadība: aktualitātes un perspektīvas, Šauļi, 2005., 347-352 lpp. 

• Uzņēmējdarbības diversifikācijas iespējas laukos uz franšīzes pamatprincipiem / 
”Ekonomikas zinātne lauku attīstībai”, Jelgava, Nr.9., 2005., 114. – 119. lpp. 

 
Tālākizglītība un profesionālā pilnveide  

• 2005  -  LLU Sertifikāts par kursu “Augstskolu didaktika” 
 
Valodu zināšanas: Lasītprasme Rakstītprasme Runātprasme 
 teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji 

Latviešu valoda X   X   X   

Krievu valoda  X   X   X  

Angļu valoda  X   X   X  

_______ valoda          

 

   
30.08.2010  (Paraksts) 



Curriculum vitae 
 

Jānis    Broks 
 Uzvārds Vārds 

   
Dzimšanas vieta  Personas kods 

Madona  081156-10332 
Datums, mēnesis, gads  Tautība 

08.11.1956  Latvietis 
Darba vieta un ieņemamais amats 

Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 
Biznesa augstskola Turība 

Komunikācijas zinātņu katedra 
Asociētais profesors 

Graudu 68, Rīga, LV 1058  

 Jēkabpils ielā 2-45,  
Rīga, LV 1003 

   
Tālruņa Nr.  67628870  Tālruņa Nr. 28252460 
Fakss: 67619152  E-mail: broks.janis@gmail.com 
E-mail: JanisB@turiba.lv    
 
Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, 
doktorantūra. 

Mācību iestāde, valsts 
Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

 
Studijas LU Vēstures un filozofijas 
fakultāte 
 
Latvijas ZA neklātienes 
aspirantūra 
 
Latvijas ZA 

  
1975.-1980. 

 
 

1982-1986 
 
 

1992. 
 

Filozofija 
 

 
Filozofija 

 
 

Filozofija 

Filozofs, pasniedzējs 
 

 
Filozofijas zinātņu kandidāts 

 
 

Dr.phil. 

 
Darba pieredze 
1980.-1989.  Stažieris, jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks, zinātniskais līdzstrādnieks Latvijas  ZA 
Filozofijas un socioloģijas institūts 
1990.-1994.  docents, Filozofijas katerdas vadītājs Latvijas Medicīnas akadēmija 
1994.-2004.  Docents, asociētais profesors Latvijas Policijas akadēmija, Filozofijas katedra 
2005.- asociētais profesors Biznesa augstskolā Turība, komunikācijas zinātņu katedra 
2006. - vadošais pētnieks LU Filozofijas un socioloģijas institūts 
 
Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
Kopš 2010. Nacionālās identitātes apziņas veidošanās pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas: tendences un 

faktori. Latvijas Zinātnes padomes grants 09.1531. (izpildītājs) 
Kopš 2010. Patiesības literārais un zinātniskais diskurss: eiropeiskā tradīcija mūsdienu Latvijā. Latvijas 

Zinātnes padomes grants 09.1569. (galvenais izpildītājs) 
2009. Eiropeiskā cilvēces tipa sākotnes un perspektīvas. Latvijas Zinātnes padomes grants 09.1511. 

(projekta vadītājs) 
2009. Latviešu un krievu valodas masu mediju tirgus un auditorija Latvijā. Latvijas Zinātnes padomes 

grants 09.11.33. (izpildītājs) 
2007 – 2008. Latvijas krievvalodīgo mediju tirgus un auditorija. Latvijas Zinātnes padomes grants 

07.2087. (izpildītājs) 
2005 – 2008. Tiesība filosofiskās antropoloģijas skatījumā. Latvijas Zinātnes padomes grants 05.1415. 

(projekta vadītājs) 
2001 – 2004. Dabīgais un dabiskais cilvēka esamībā. Latvijas Zinātnes padomes grants 01.0463  . 



(projekta vadītājs) 
1997 – 2000. Etniskās, valsts un režīma identitātes izmaiņas Latvijā. Centrāleiropas universitātes grants. 

(izpildītājs) 
1997 – 2000. Dabas koncepcija mūsdienu filosofijā. Latvijas Zinātnes padomes grants 96.0418. (projekta 

vadītājs) 
1994 – 1996. Daba kā mūsdienu filosofijas problēma. Latvijas Zinātnes padomes grants 93.163. (projekta 

vadītājs) 
1993-1994. Jaunas politiskās sistēmas veidošanās un demokrātiskās stabilitātes iespējas. Latvijas 
gadījums. Centrāleiropas universitātes grants. (izpildītājs) 
Maģistrantu vadīšana: 
2007.-2009.gadā 4 maģistra darbu vadība BAT 
 
Uzstāšanās konferencēs  
Piedalīšanās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs ar referātu: 
• 2005. SPPA II. starptautiskais zinātniskais kolokvijs “Klusuma un klusēšanas semantika”. Latvija – 

Lietuva – Vācija – Zviedrija – Francija – Itālija – Somija – Bulgārija – Krievija. Rīga, 2005. gada 14 
– 17. aprīlī. “Klusuma esamība”. 

• 2005. RTU 46. Starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 2005. g. 13-15. oktobris. “Vēsture un 

teorija: patiesa vai šķietama humanitāro studiju dilemma”. 
• 2006. RSU Eiropas studiju fakultātes Starptautiskā akadēmiskā personāla konference “Atstumtība un 

nedrošība – riski un risinājumi” Rīga, 2006. 5. maijs. “Atstumtības problēma tiesībā”.  
• 2006. BAT 7. zinātniskā konference. “Īpašums, tā apgrūtinājumi: problēmas, risinājumi, iespējas”. 

Rīga, 2006. gada 2. jūnijs. “Īpašuma antropoloģiskās dimensijas”. 
• 2006. RTU 47. Starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 2006. g. 12-14. oktobris. „Tiesiskais 

nihilisms un tā specifiskās izpausmes mūsdienu Latvijā” 
• 2007. BAT 8. Starptautiskā zinātniskā konference. “Jauni tūrisma produkti reģionu attīstībai“. Rīga, 

2007. gada 1. jūnijs. “Tūrisma produktu antropoģenēze“. 
• 2007. RTU 48. Starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 2007. g. 11-13. oktobris. „Tiesiskā 

nihilisma perspektīvas” 
• 2008. BAT 9. Starptautiskā zinātniskā konference. “Darba tirgus sociālie un ekonomiskie 

izaicinājumi”. Rīga, 2008. gada 30. maijs.  “Darbs kā vērtība mainīgajā pasaulē”. 
• 2008. RTU 49. Starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 2008. g. 13-15. oktobris. „Tiesība kā 

vērtība pēcmodernitātes kultūrā” 
• 2009. BAT 10. Starptautiskā zinātniskā konference. “Komunikācijas vadība informācijas sabiedrībā”. 

Rīga, 2009. gada 28. maijs.“Informācija informācijas sabiedrībā”. 
• 2009. RTU 50. Starptautiskā zinātniskā konference. Rīgā, 2009. g. 14-16. oktobris. „Kopības 

transformācijas informācijas sabiedrībā”. 
• 2010. BAT 11. Starptautiskā zinātniskā konference. “Cilvēks, sabiedrība, valsts mūsdienu mainīgajos 

ekonomiskajos apstākļos” Rīga, 2010. gada 26. marts. “Pēcmodernitātes sabiedrības politiskā 
organizācija” 

• 2010. The 10th Conference on European Bussines Communikation. Local aspects of European 
Bussines Communication. Rīga, 2010. gada 20-22. augusts.  „Die Wahrheit im Netz”. 

Piedalīšanās ar referātiem akadēmiskajās konferencēs un semināros: 
• 2005. SPPA zinātniski praktiskajā konferencē “Cilvēks lietu pasaulē. Lieta – portrets” Rīga, 2005. 

gada 7. februāris. “Cilvēka priekšmetiskošanās un atpriekšmetiskošanās portretā”. 
• 2007. Akadēmiskās vienības „Austrums” 5. atklātajā sabiedriskajā diskusijā „Vai apzinīgam pilsonim 

vajadzīgs aizliegums?” Rīga 2007. g. 18. oktobrī. „Kam vajadzīgi aizliegumi?” 
• 2010. LASAP seminārs Rīga, 2010. gada 25. februāris. “Sabiedriskās attiecības pēcmodernitātes 

politikā” 
• 2010. Friedrich Ebert Stiftung darba seminārā Liepājā 2010. 13-14. marts. “Pilsoniskās sabiedrības 

mīts Latvijā”. 
• 2010. Cēsu mākslas festivāla konference „Mūsdienu mākslas komunikācija un estētika” Cēsis, 2010. 

gada 14. augusts. ”Mūsdienmāksla kā medijs”. 
 

 
 
 



Studiju kursi (studiju priekšmeti) 
Bakalaura studiju programmās 

• Filosofija                           A  daļa                       4 kredītp.  
• Tiesības filosofija                                   A  daļa                       3 kredītp.  
• Socioloģija                          A  daļa                       2  kredītp. 

Doktora studiju programmās 
• Zinātniskās darbības metodoloģija un pētījumu metodes 
                                                               A daļa                       4 kredītp. 

 
Publikāciju skaits  
Kopējais publikāciju skaits 97, tai skaitā zinātniskās - 45 
 
Nozīmīgākās publikācijas  
Monogrāfijas 
• Broks J. Tiesības filosofija: Doktrīnas, koncepcijas, diskursi. Otrais papildinātais un pilnveidotais 

izdevums. Biznesa augstskola Turība, Rīga, 2008. 431 lpp. 
• Broks J. Tiesības filosofija: Doktrīnas, koncepcijas, diskursi. Biznesa augstskola Turība, Rīga, 2004. 

419 lpp 
Līdzautors 
• National, State and Regime Identity in Latvia. Ed. A.Tabuns. Riga, 2001. 271 p. 
• Broks J., Rozenvalde I., Vēbers E. Daba sabiedrībā. Rīga: Zinātne, 1984. 86.lpp. 
Grāmatu red. 
• Daba. Cilvēks. Sabiedrība. Rīga: Zinātne, 1983. 224. lpp. 
Boazs D. Pasaules filosofiskā doma labklājības formulas meklējumos. Rīga: BAT 2006. 317 lpp. 
Raksti grāmatās  
• Broks J., Ozoliņš U., Ozolzīle G., Tabuns A., Tisenkopfs T. Demokrātijas stabilitāte Latvijā: 

priekšnoteikumi un izredzes. // Sabiedrības pārmaiņas Latvijā. Rīga: Jumava, 1998. 142-173. lpp. 
• Tabuns A., Bišers Ā., Broks J., Priede Z., Ramiņa B., Tāre I. Indivīds, privātsektors un valsts: kopīga 

atbildība par darbaspēka tirgus attīstību.//Latvija.Pārskats par tautas attīstību 1998. R.,1998. 56-71. lpp. 
• Broks J. Brīvības sākotnes un perspektīvas. // Boazs D. Pasaules filosofiskā doma labklājības formulas 

meklējumos. Rīga, Biznesa augstskola Turība, 2006. 6-14. lpp. 
Raksti žurnālos, krājumos  
•  Брокс Я.А. Природный фактор и развитие науки. // LPSR ZA Vēstis. Nr 1 1985. 22.-34. lpp. 
• Брокс Я.А. Задачи и возможности науки в решении социально-экологических проблем. // LPSR 

ZA Vēstis. Nr 4 1986. 9.-20. lpp. 
• Брокс Я.А. Понятие общественной природы. // В кн.: Проблема взаимодействия общества и 

природы: философские аспекты. Р., Зинатне. 1986. с. 37-42. 
• Broks J. Ventspils ekoloģiskās krīzes veidošanās sociālais mehānisms.// Latvijas ekoloģija. 

Informatīvais biļetens. I. laidiens. Ventspils. R., 1989. 61.-69. lpp. 
• Ozolzīle G., Broks J., Ozoliņš U., Tabuns A., Tisenkopfs T. Jaunu politisko sistēmu veidošanās un 

demokrātiskā stabilitāte: Latvijas gadījums. // Socioloģijas un politoloģijas žurnāls. nr. 5. decembris. 
1994. 2-3.lpp. 

• Broks J. Cilvēka daba teorētiskā un normatīvā skatījumā.// LPA Raksti 2. 1995. 9.-24. lpp. 
• Broks J. Fizikālisms kā formas princips sociālajās zinātnēs.// LPA Raksti 3. 1996. 39-48. lpp. 
• Broks J., Ozoliņš U., Ozolzīle G., Tabuns A., Tisenkopfs T. The Stability of Democracy in Latvia: Pre-

requistes and the Prospects.// Humanities and Social Sciences. Latvia. Social Changes in Latvia. 
4(13)/96, 1(14)/97. p.103-134. 

 

• Broks J. Dabiskā ievirze tiesību teorijā.// LPA Raksti 4. 1997. 37-50. lpp. 
• Broks J. Stabilitātes jēdziens sociāli filosofiskajā teorijā.// Sociālās Tehnoloģijas Institūts. Zinātnisko 

rakstu krājums. 1. izdevums. R., 1997. 4-17. lpp. 
• Broks J. Dzīves kā māksla - kompromiss starp dabisko un mākslīgo. LPA Raksti 5.R., 1998. 23-40.lpp. 
• Broks J. Kāda dabas filosofija iespējama mūsdienās? // Балтийский Русский Институт. Сборник 

научных трудов. т.3. Рига, 1997. c. 50-63. 
• Broks J. Labor as a value in a transitional society.// Humanitie and Social Sciences. Latvia. Latvia in 

Europe Sociologically. 1(22)/99. p. 49-71. 
• Broks J. Varas mirko- makro un meta- fizika.// LPA Raksti 6. R., 1999.  35-56. lpp. 



• Broks J. Identitāšu pētniecība sociālajās zinātnēs. // Latvijas sabiedrība mūsdienās. (2.laidiens) R., 
1999. 29-32.lpp. 

• Broks J. Daba un uzstādījums cilvēka esamībā. // LPA Raksti 7. R., 2000. 53-74. lpp. 
• Broks J. Ēnas fenomens cilvēka esamībā. // LPA Raksti 8. R., 2001. 37-56 lpp. 
• Broks J. Sociālās realitātes ideālās formas. // RTU Zinātniskie raksti. Humanitārās un sociālās zinātnes. 

Sērija 8. Sējums 1. Rīga 2002. 89-97. lpp. 
• Broks J. Determinisma princips cilvēka esamības izpratnē. // LPA Raksti 9. R., 2002. 39-58. lpp. 
• Broks J. Tiesības kā sociālās normas. // RTU Zinātniskie raksti. Humanitārās un sociālās zinātnes. 

Sērija 8. Sējums 4. Rīga, 2003. 105-114. lpp. 
• Broks J. Kas ir tiesība? // LPA Raksti 10. Rīga, 2003. 27-46. lpp. 
• Broks J. Taisnības un likumības argumenti tiesībā. // RTU Zinātniskie raksti. Humanitārās un sociālās 

zinātnes. Sērija 8. Sējums 8. Izdevniecība “RTU”, Rīga, 2005. 121 – 132. lpp. 
• Broks J. Īpašuma antropoloģiskās dimensijas. // Īpašums, tā apgrūtinājumi: problēmas, risinājumi, 

iespējas. BAT 7. starptautiskā zinātniskā konference. Rakstu krājums. Rīga, 2006. 169 – 175. lpp. 
• Broks J. Tūrisma produktu antropoģenēze. // Jauni tūrisma produkti reģionu attīstībai. BAT 8. 

starptautiskā zinātniskā konference. Rakstu krājums. ISBN 978-9984-766-93-5 – Rīga: SIA „Biznesa 
augstskola Turība”, 2007. CD. 

• Broks J. Nihilisma modalitātes tiesībā. // RTU Zinātniskie raksti. Humanitārās un sociālās zinātnes. 
Sērija 8. 12. sējums. Izdevniecība “RTU”, Rīga, 2007. 83-95.  lpp. 

• Broks J. Darbs kā vērtība mainīgajā pasaulē. // Darba tirgus sociālie un ekonomiskie izaicinājumi. 
BAT 9. starptautiskā zinātniskā konference. Rakstu krājums. ISBN 978-9984-828-06-0 – Rīga: SIA 
„Biznesa augstskola Turība”, 2008. CD. pieejams arī internetā: 
http://www.turiba.lv/darba_tirgus_2008/index.html 

• Broks J. Kam vajadzīgi aizliegumi? // Akadēmiskā Dzīve. 45. rakstu krājums. 2008. – 45. – 53. lpp. 
• Broks J. Informācija informācijas sabiedrībā. // Komunikācijas vadība informācijas sabiedrībā. BAT 

10. starptautiskās zinātniskā konference. Rakstu krājums. ISBN 978-9984-828-36-7 – Rīga: SIA 
„Biznesa augstskola Turība”, 2009. CD. 0,7 a.l. pieejams arī internetā: 
http://www.turiba.lv/komunikacijas_2009/index.html 

• Broks J. Masu mediju komunikācija telpa. // Acta Prosperitatis. Nr. 1. Komunikācija publiskajā telpā. – 
Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2010. - 7-27 lpp. 

 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 
Kopš 2010.gada – nodibinājuma „ Filozofijas atbalsta fonda Latvijā” valdes loceklis 
Kopš 2008. gada – BAT Satversmes sapulces priekšsēdētājs 
Kopš 2006. gada - BAT  Senāta loceklis 
 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 
1985. Latvijas ZA prēmija „Jaunajiem zinātniekiem” 
 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
Nav  
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda x   x   x   
Krievu valoda x   x          x   
Vācu valoda  x    x   x  
Angļu valoda   x           
_____________ valoda          
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Curriculum vitae 
 

Māra  Dirba 
 Uzvārds Vārds 

   
Dzimšanas vieta  Personas kods 

Jūrmala  090663-12754 
Datums, mēnesis, gads  Tautība 

09.06.1963  Latviete 
Darba vieta un ieņemamais amats 

Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 
Latvijas Universitātes 

Humanitāro zinātņu fakultāte, docente 
Visvalža ielā 4a, Rīga, LV-1050 

 Dumbrāja iela 18/1-22, 
 Rīga, LV 1067 

   
Tālruņa Nr.  6703 4841  Tālruņa Nr. 29540512 
Fakss: 6722 6601  E-mail: mara.dirba@gmail.com 
E-mail: mara.dirba@gmail.com    
 
Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, 
doktorantūra. 

Mācību iestāde, valsts 
Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

 
Studijas LU Vēstures un filozofijas 
fakultātē 
 
LU Moderno valodu  fakultāte 
 
 
Doktorantūra LU Pedagoģijas un 
psiholoģijas institūtā 
 
LU Ekonomikas un vadības 
fakultāte  

 1980.-1985. 
 
 
2002. 
 
 
1995.-2003. 
2008.- 2010. 

Vēsture, 
sabiedrības mācība 
 
 
Angļu filoloģija 
 
 
Pedagoģija  
Projektu vadība 

Vēsturnieks, pasniedzējs 
 
Humanitāro zinātņu maģistra 
grāds  (angļu)  filoloģijā  
 
 
Dr.paed. 
 
 
Profesionālais maģistra grāds 
projektu vadībā 

 
Darba pieredze 
No 2007. -                     BAT Komunikācijas zinātņu katedras lektore 
No 2003. -              Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte, docente. 
1999. - 2003.                 Latvijas Universitātes Moderno valodu fakultāte, asistente. 
1993. - 1999.              Glūdas pamatskola, Jelgavas rajons, angļu valodas skolotāja. 
1986. - 1991.                 Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, zinātniskā līdzstrādniece 
 
Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 
Pētnieciskie projekti:  

• 2008-2009 Eiropas daudzveidības darba grupas vadība projektā „Face it. Focus on Awareness of    
Culture and Education for International Teachers” (Ref.nr.:134362-2007-NL-COMENIUS –  
CMP); ES finasējums; 

• 2008. Latvijas Universitāte, zinātniskais projekts “Valodas pētījumu grupa” (Zin. vad. doc. Vita 
Kalnbērziņa); 

• 2008.-2009. Latvijas Universitāte, zinātniskais projekts Nr. Y2-ZP116-100 “Matemātikas un 
angļu valodas programmu saturiski integrētā pilnveide”; 

• 2008.  Latvijas Universitāte, zinātniskais projekts Nr. Y2-I3L08-100 „Angļu valodas un 
matemātikas skolotāju izglītības zinātniskā metodoloģija” 

Bakalaura un diplomdarbu vadīšana:  12 bakalaura darbu un 16 diplomdarbu vadība LU 
Maģistrantu vadīšana:   2007.-2009.gadā 7 maģistra darbu vadība  LU 
 

• Letonikas I kongresā, Rīgā, 2005. gada oktobrī. Referāts ” Daudzveidīgās identitātes un valodu 



izglītība.” Publicēts Latvijas un latviešu identitātes: kultūra, izziņa, komunikācija, Rīga: LZA, 2006., 
135. – 142. lpp. 

• Konferencē “ Valodu un mijkultūru kompetences novērtēšana augstākajā izglītībā” Turku 
Universitātē,  Somijā, 2007. gada 29. augustā – 1. septembrim. Referāts “Students` Interpretation  of   
Intercultural     Competence ”.  

• Starptautiskajā konferencē "Academic mobility: crossed perspectives", Turku, Somijā, 2006.21.-23. 
septembrī.  

• Referāts „Figures of liquid strangeness: the case of mobile academics in Finland and Latvia ”. 
Publicēts Students, Staff and Academic Mobility in Higher Education. Ed. by M. Byram and F. 
Dervin. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. 2008., 237.- 261. 

• Letonikas  2. kongresā ,  Rīgā, 2007. gada 30. – 31. oktobrī.  Referāts ”Zenta Mauriņa un mijkultūru 
kompetence.” Publicēts  Zenta Mauriņa Eiropas tautu kultūru dialogā. 2007., SIA Drukātava,. 146 – 
156.lpp. ISBN 978-9984-798-38-7. 

• Konferencē „Anthropology, Interculturality and Language Learning and Teaching” Parīzē , 2008. 
gada 4.-6. decembrī. Referāts ”Anthropology of Interculturality in Cyberspace”. Pieņemts 
publicēšanai konferences rakstu krājumā. 

• Starptautiskās skolotāju izglītības asociācijas (ATEE) pavasara konferencē 2010. gada 2.-3. maijā, 
Rīgā ar referātu. 

 
Studiju kursi (studiju priekšmeti) 
Bakalaura studiju programmās 
Angļu valodas mutvārdu un rakstveida saziņa I, II, III, IV – (Angļu filoloģijas BSP, A daļa, 4 
kredītpunkti.) 
Integrētā tekstu analīze I - (Angļu filoloģijas BSP, A daļa, 3 kredītpunkti ) 
Integrētā tekstu analīze II - (Angļu filoloģijas BSP, A daļa, 5 kredītpunkti ) 
Starpkultūru saskarsme (BAT)                                  C daļa  2 kredītpunkti   
 
Maģistra studiju programmās 
Mijkultūru izglītības integrācija svešvalodu mācību procesā – (Angļu filoloģijas MSP, B daļa, 2  
                                                                                                     kredītpunkti ) 
Pētniecības semināri                 B daļa  4 kredītpunkti  
 
Metodiskais darbs 

• Deviņu studiju kursu autore 
• Dalība trīs studiju programmu sagatavošanā akreditācijai 
• 2008.-2010. RPIVA  izglītības vadības bakalaura studiju programmas kvalifikācijas komisijas 

priekšsēdētāja 
 
Publikāciju skaits  
Kopējais  zinātnisko publikāciju skaits- 48 
 
Nozīmīgākās publikācijas  

• Dervin F., Dirba M. (2008) Figures  of Liquid Strangeness: Blending Perspectives from Mobile 
Academics. Students, Staff and Academic Mobility in Higher Education. Ed. by M. Byram and F. 
Dervin. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 237.- 261. 

• Dirba M. (2007) Intercultural Learning and Language Education. In:  A.Krūze, I.Mortag, 
D.Schulz. Sprachen-und- Schulpolitik in multikulturellen Gesellschaften. Leipzig: Leipziger 
Universitatsverlag,101-109. 

• Dirba M. (2007) Towards proteophilic competence? Intercultural learning and language education 
in Latvia. In: Intercultural Education, Volume 18, Issue 3 August 2, pages 193.-205. 

• Dirba M. (2006) Daudzveidīgās identitātes un valodu izglītība In: Latvijas un latviešu identitātes: 

kultūra, izziņa, komunikācija, Rīga: LZA, 2006., 135. – 142. lpp. 
• Dirba M. (2006) Mijkultūru izglītības daudzveidība. Rīga: RaK 

 
Tālākizglītība un profesionālā pilnveide  

• 2008. gada novembris      “ES struktūrfondu projektu administrēšana”,  Latvijas 
Universitāte, iegūts sertifikāts 



• 2008. gada septembris      “CLIL Across Borders”,  Lapzemes vasaras universitāte, Rovaniemi, 
                                                        Somija 

• 2008. gada maijs               “ Stresa menedžments ”  iegūts sertifikāts 
Vieslekcijas 

• “Eiropas daudzveidība un izglītība” Uludag Universitātē, Bursā, Turcijā,11.-17.maijā, 2009.gadā  
ES ERASMUS programmas ietvaros,  

• „Mijkultūru saskarsme Latvijā” Turku Universitātē, Somijā 2005. gada 10.novembrī, 2006. gada 
4. – 5. aprīlim un 23. – 25.septembrim,  2007. gada 6. –  7.martā.  

 
Eiropas Padomes mijkultūru izglītības eksperte seminārā, Tallinā 2008. gada oktobrī. 
 
Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 
Kopš 2003. gada dalība Latvijas valodu skolotāju asociācijā un Latvijas pedagogu domē. 
Latvijas Izglītības Inovāciju fonda Humanitārās padomes priekšsēdētāja līdz 2009. gadam  
 
Goda nosaukumi, apbalvojumi 
Nav 
 
Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
Nav  
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda x   x   x   
Krievu valoda x    x  x   
Vācu valoda          
Angļu valoda x  X X   X        
_____________ valoda          
 
 
   

23.08.2010  (Paraksts) 



 Curriculum vitae 
 

Žanete   Narkēviča 
 Uzvārds Vārds 

   
Dzimšanas vieta  Personas kods 

Rīga  110969-10125 
Datums, mēnesis, gads  Tautība 

11.09.1969.  Latviete 
Darba vieta un ieņemamais amats 

Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 
LU Filozofijas un Socioloģijas  institūts, 

zinātniskā  pētniece,  
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1940 

 Biķernieku 107-6,  
Rīga, LV-1039 

   
Tālruņa Nr.  67229208   Tālruņa Nr. 26727003 
Fakss: 67210806  E-mail: narkevica@gmail.com 
E-mail: narkevica@gmail.com    
 

Izglītība 
Pamatstudijas, maģistrantūra, 

doktorantūra. 
Mācību iestāde, valsts 

Studiju 
laiks 

Specialitāte Kvalifikācija 

 
Studijas LU Filozofijas un vēstures 
fakultāte 
 
Studijas maģistratūrā, LU 
Filozofijas un vēstures fakultātē 
 
LU Filozofijas un Socioloģijas 
Institūta doktorande 

  
1987-1992 

 
 

1992-1994 
 
 

1995-2000;  
 

2009. 

 
Filozofija 
 
 
Filozofijas vēsture 
 
 
Filozofijas vēsture 
 

 
Filozofijas pasniedzēja 
 
 
Filozofijas maģistra grāds 
 
 
 
 
Dr.Phil. 

 
Darba pieredze 
1994 – 2010                Pasniedzēja Rīgas Dizaina un Mākslas koledžā 

         Mācību kurss: Filozofijas vēsture 
1994 – 1995                Pasniedzēja J. Rozentāla Mākslas skolā 

         Mācību kurss: Ētika 
1995 – 2002               Asistente, pētniece LU Filozofijas un Socioloģijas Institūtā 
1998 – 2003          Asistente LU Vēstures un filozofijas fakultātē 
           Docētais studiju kurss: Filozofiskā propedeitika 
2006 – 2010          Docente Rīgas Augstākajā reliģijas zinātņu institūtā 
                                   Docētie studiju kursi: Filozofijas vēsture; Ētika; Filozofiskā antropoloģija 
2008– 2010                Pasniedzēja Biznesa augstskolā “Turība” 
 
Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
Zinātniskās studijas 

- Zviedrijas Institūta stipendiāte Lundas Universitātē projekta nosaukums: “Methodological Studies 
in Theory of Culture and Hermeneutics” (03.97-07.97) 

- Rutku fonda stipendiāte Lundas Universitātē 
P. Rikēra hermeneutikas studijām (02.98 – 05.98) 

• P.Rikēra hermeneutikas studijas Lundas Universitātē  
• 2002 – 2003 doktora disertācijas izstrāde Oslo (Norvēģijā) 

tēma: “Iztēle un valodas jaunrade Pola Rikēra filosofijā.”  
(09.02 – 06.03) 



 Organizatoriskā darbība  
1996 Starptautiskās Semiotikas konferences organizēšana (Jūrmala, 

08.1996.) 
2000 Apaļā galda diskusijas „Klasisko studiju perspektīvas Baltijas 

valstīs“ organizēšana un vadīšana (Rīga, LU 06.2000.)  
2000 Baltijas valstu konferences „Antīkā filosofija tradīcijā un 

perspektīvā“ organizēšana (Rīga, LU 06.2000.) 
Zinātnisko darbu vadīšana un recenzēšana  

2008 Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes studentes 
Zanes Ozolas bakalaura darba „Cilvēka realitātes izpratne Pola 
Rikēra filozofijā“ recenzēšana  

2009 Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāles Rīgas Augstākā 
Reliģijas Zinātņu institūta sudenta Jāņa Fomina bakalaura darba 
„Ticības un prāta problēmas antropoloģiskie aspekti pāvesta 
Benedikta XVI Rēgensburgas universitātes uzrunā „Ticība, prāts 
un universitāte ─ atmiņas un pārdomas““  

2009 Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāles Rīgas Augstākā 
Reliģijas Zinātņu institūta sudentes Annas Mežnieces bakalaura 
darba „40. psalma ekseģēze“ recenzēšana 

2010 Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes studentes 
Zanes Ozolas maģistra darba „Pieredzes atraisīšanās naratīvais 
aspekts“ recenzēšana 

2010 Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāles Rīgas Augstākā 
Reliģijas Zinātņu institūta sudentes Ineses Janēvičas bakalaura 
darba „Gudrības nozīme cilvēka garīgajā dzīvē“ recenzēšana 

2010 Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāles Rīgas Augstākā 
Reliģijas Zinātņu institūta sudentes Anitas Caunes bakalaura 
darba „Gudrības nepieciešamība kristīgās dzīves pilnveidošanā 
Jāņa Pāvila II enciklikas Fides et ratio gaismā“ recenzēšana 

2010 Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāles Rīgas Augstākā 
Reliģijas Zinātņu institūta sudentes Sanitas Babčukas bakalaura 
darba „Skaistā epifānijas nozīme patiesības izziņas ceļā pāvesta 
Jāņa Pāvila II „Vēstulē māksliniekiem““ vadīšana 

 

Uzstāšanās konferencēs  
 

1. Piedalīšanās Starptautiskā Semiotikas Konferencē ar referātu “Iconological language and 
iconography” (Tartu, 08.1995) 

2. Piedalīšanās Starptautiskā Semiotikas Konferencē ar referātu “Creative aspects of language and 
metaphor.” (Jūrmala, 08.1996) 

1998   Piedalīšanās Antīko studiju simpozijā ar referātu  
“Aristotle’s mimēsis in the modern philosophy of Paul Ricœur.” 
(Lunda 05.1998) 

2000 Piedalīšanās Baltijas valstu konferencē “Antīkā filosofija tradīcijā 
un perspektīvā” ar referātu “Poiēsis in Aristotle’s Poetics” (Rīga, 
06. 2000) 

2002 Piedalīšanās starptautiskā konferencē “Contemporary French 
philosophy” (Lunda, 05.2002) 

2005 Piedalīšanās Klasisko un orientālo pētījumu centra "Ad Fontes" 
organizētajā starptautiskajā seminārā "Platona "Sofists"" (Krēta, 
18.-26.09.2005) 

2007  Piedalīšanās LETONIKAS II kongresā ar referātu “Filosofiskās 
refleksijas hermeneitiskie aspekti”, 30.10.07.  

2010  Piedalīšanās Kristīgās kultūras institūta Edītes Šteinas foruma 
rīkotajā konferencē „Kas patiesību meklē...“ ar referātu  „Teksts 
un tā lasījuma eksistenciālā dimensija“ (09.01.2010) 

2010 Piedalīšanās Latvijas Universitātes zinātniskajā konferencē, 
Estētikas un un literatūrfilozofijas sekcijā ar referātu „Stāstījuma 
temporālie aspekti Pola Rikēra hermeneitikā“ (05.03. 2010)  



Studiju kursi (studiju priekšmeti) 
Bakalaura studiju programmās 

• Sabiedrisko attiecību ētika                                   A daļa                       2 kredītp. 
• Biznesa ētika                                        A  daļa                       2 kredītp.  
• Biznesa ētika                                               A  daļa                       2 kredītp.  

 
Metodiskais darbs 
Docējamo studiju kursu programmu un metodisko materiālu izstrāde  
 
Publikāciju skaits  
Kopējais zinātnisko publikāciju skaits 15 
 
Nozīmīgākās publikācijas  

2000 Ž. Narkēviča “Distancēšanās kā hermeneutikas pamatproblēma 
Pola Rikēra filosofijā” Filosofijas almanahs “Filosofija,” Nr.2, 
FSI, Rīga, 2000. 

2007 Ž. Narkēviča “Poiēsis, mimēsis, metaphora Aristoteļa Poētikā”, 
Filosofijas almanahs “Filosofija,” Nr.6, FSI, Rīga, 2007  

2007  Ž. Narkēviča “Iztēle un valoda: no Kanta un Heidegera uz Rikēra 
iztēles hermeneitiku”, Latvijas Universitātes Raksti, sēj. 713, 
Rīga, LU 2007. 

2008  Ž.Narkēviča „Metaforas darbības skaidrojums mūsdienu 
metaforas teorijās“, Kentaurs XXI, Nr. 45, Rīga, 2008. 

2009  Publikācija: Žanete Narkēviča „Bašlāra poētiskā fenomenoloģija 
un Rikēra valodas jaunrades izpratne“, Zinātņu Akadēmijas 
Vēstis, Rīga, 2009. (pieņemts publicēšanai) 

2009                            Ž.Narkēviča „Promocijas darba Iztēle un valodas jaunrade Pola 

Rikēra filosofijā kopsavilkums“ (latviešu un angļu valodā) Rīga, 
2009  

2010 Zinātniska monogrāfija „Iztēle un valodas jaunrade” (tiek 
gatavota publicēšanai) 

 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide  
Nav 
 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 
Nav 
 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 
Nav 
 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
Nav  
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme  Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami, labi, vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda x   x   x   
Krievu valoda x    x  x   
Vācu valoda          
Angļu valoda x    x   x      
Franču valoda  x    x   x 
 
   

20.08.2010  (Paraksts) 
 



Curriculum vitae 
 

Axel  Reetz 
 Uzvārds Vārds 

   
Dzimšanas vieta  Personas kods 

Düsseldorf   
Datums, mēnesis, gads  Tautība 

12.02.1968  German 
Darba vieta un ieņemamais amats 

Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 
Biznesa augstskola Turība 

Sabiedrisko Attiecību Fakultāte 

Docents 
Graudu 68, Rīga, LV 1058  

 Ganu 1-13,  
Rīga, LV 1010 

   
Phone No:  67628870   Phone No: 29693741 
Fax: 67619152  E-mail: - 
E-mail: Axel.reetz@turiba.lv    
 
Izglītība 

Pamatstudijas, 
maģistrantūra, 
doktorantūra. 

Mācību iestāde, valsts 

Studiju 
laiks 

Specialitāte Kvalifikācija 

Universität Konstanz 
Freie Universität Berlin 

1987-1993 
2004 

Verwaltungswissenschaften 
Political Science 

Diplom-
Verwaltungswissenschaftler 

Dr. 
 
Darba pieredze 
1994-1995 Journalist, Zwickauer Tageblatt 
1995-2004 Vieslektors vairäkas augstskolās: Sillamäe, Tallinn, Tartu, Riga 
2004-                 Biznesa Augstskola Turība 
 
Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 

Partiju un vēlēšanu sistēmas 
 
Uzstāšanās konferencēs  
Piedalīšanās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs ar referātu: 
• 2010 BAT conference 
• 2010 Civil Society in cooperation with Friedrich Ebert Foundation 
• 2009 Bīriņi 
• 2008 Parliamentarism in post-socialist Europe, Budapest, Konrad Adenauer Foundation 
• 2007 Party systems in post-socialist Europe, Budapest, Konrad Adenauer Foundation 
 
Studiju kursi (studiju priekšmeti) 
Bakalaura studiju programmās 

• Politikas zinātne /Politoloģija                    A daļal                      3 kredītpunkti  
 
Publikāciju skaits  
Pāri 100, ap 50 zinātniskās – www.infobalt.de/reetz.html 
 
Nozīmīgākās publikācijas  

1. Šķēršļi “good governance” realizēšanai Latvijā. Cilvēks, sabiedrība, valsts mūsdienu 
mainīgajos ekonomiskajos apstākļos: BAT 11. starptautiskās zinātniskā konference: Rakstu 
krājums. ISSN 1691-6069. Rīga: SIA „Biznesa augstskola Turība”, CD 



2. Prezidenta Zatlera jaunā interpretācija, Jurista Vārds 12 (607) 23.03.2010, S.23-25 
3. Reakcijas uz Gruzijas konfliktu Vācijā, Acta Prosperitatis 1, 03.2010, S. 85-91 
4. Latvijas deviņdesmitā un trīsdesmit trešā gadskārta. Akadēmiskā Dzīve 2008, S. 21-29 
5. Baltische Staaten. Politiker als Fixpunkte und verschiedene Varianten von parteipolitischer 

Fluidität; in: Bos, Ellen / Segert, Dieter: Osteuropäische Demokratien als Trendsetter? 
Parteien und Parteiensysteme nach dem Ende des Übergangsjahrzehnts. (S.229-252) 

6. Ilgas pēc nevainīgas politikas, www.politika.lv 28.03.2007 
7. Die Parteiensysteme in den baltischen Staaten; in: Der Bürger im Staat 2/3 2004, S.120-125 
8. Die Entwicklung der Parteiensysteme in den baltischen Staaten. Vom Beginn des 

Mehrparteiensystems 1988 bis zu den dritten Wahlen, Wilhelm-Surbir-Verlag, 
Wittenbach/SG 2004 

 
Goda nosaukumi, apbalvojumi 
Nav 
 
Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
Nav  
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda x   x  x   
Krievu valoda          
Vācu valoda  x   x   x   
Angļu valoda   x    x  x  
Igauņu valoda  x      x  
 
   

20.08.2010  (Paraksts) 



Curriculum vitae 
 

Daina  Škuškovnika 
 Uzvārds Vārds 
  

Dzimšanas vieta  Personas kods 
Dobele, Latvija  290359-12755 

Datums, mēnesis, gads  Tautība 
29.03.1959.  Latviete 

Darba vieta un ieņemamais amats 
Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 

Biznesa augstskola Turība 
Sabiedrisko attiecību fakultāte, 

Komunikācijas zinātņu katedra, docente 
Graudu 68, Rīga, LV 1058  

 Vairogu 56-18,  
Rīga, 

LV1039  

   
Tālruņa Nr.  67628870  Tālruņa Nr. 29456873 
Fakss: 67619152  E-mail: Daina.Skuskovnika@turiba.lv 
E-mail: turiba@turiba.lv    
 
Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, 
doktorantūra. 

Mācību iestāde, valsts 
Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

 
 
LVU Fizikas un matemātikas 
fakultāte  
LU Psiholoģijas bakalaura 
programma 
LU Pedagoģijas maģistrantūra  
LU Psiholoģijas maģistrantūra  
LU Psiholoģijas doktorantūra  

 
 

1977 -1983 
 

1993 -1996 
 

1994 -1995 
1996 -1998 
1998- 2004 

 
 

matemātika  
 
psiholoģija 
 
 
Sociālā psiholoģija 
Sociālā psiholoģija 

 
pasniedzēja kvalifikācija 
 
psihologa asistente 
MA paed.  
MA psych.  
Dr. psych. 

 
Darba pieredze 
 
1980 - 1983 
 
1983 - 1996 
 
1996 - 2004 
 
1999 - 2005 
 
2004 - 2006  
 
kopš   2006 - 
 
 

 
Rīgas 84. vidusskola,  
matemātikas skolotāja 
Strazdumuižas internātskola vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem, direktora 
vietniece audzināšanas darbā 
LU PPF Psiholoģijas nodaļa,  
lektore 
LU RHI Psiholoģijas nodaļa,  
Sociālā psihologa asistenta profesionālās studiju programmas direktore 
LU PPF Psiholoģijas nodaļa,  
docente 
Biznesa augstskola Turība – Sabiedrisko attiecību fakultāte, Komunikācijas 
zinātņu katedra,  
docente  

 
Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 
Pētniecisko projektu vadītāja: 
2006., 2007. - LZP finansētais grants Nr. 06.2008  „Matemātikas izraisītā trauksme”  
Valsts finansēto pētījumu projektu, programmu dalībniece: 

• 2001., 2002. Projekta dalībniece LZP finansētā grantā “Latvijas dažādās struktūrās strādājošo 



dzīves stila un motivācijas rādītāju atšķirības” 
• 2002., 2003., 2004. Projekta dalībniece LZP finansētā grantā “Sociālās adaptācijas problēmas 

pusaudžiem Latvijā”  
• 2007., 2008. Projekta dalībniece LZP finansētā grantā Nr. 07.2087 “Latvijas krievvalodīgo 

mediju tirgus un auditorija” 
• 2008., 2009. Projekta dalībniece LZP finansētā grantā Nr. 07.2087 “Latviešu un krievu valodas 

masu mediju tirgus un auditorija Latvijā“ 
• 2010. Projekta dalībniece LZP finansētā grantā Nr. 09.1531 "Nacionālās identitātes apziņas 

veidošanās pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas: tendences un faktori" 
• 2009. – 2011. Pētniece ESF līdzfinansētie projektā „Integratīvas mācību metodikas izstrāde un 

ieviešana adaptācijai sociālajā vidē skolēniem un jauniešiem ar mācīšanās, kognitīvo funkciju un 
kustību traucējumiem” 

Starptautisko pētījumu projektu dalībnieks: 
     nav 
Maģistrantu vadīšana: 

2007.-2009.gadā 20 maģistra darbu vadība  
Doktorantu vadīšana: 

nav 
 
Uzstāšanās konferencēs  
Piedalīšanās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs ar referātu: 

• Škuškovnika D. (2009). Matemātikas izraisītā trauksme: pedagoģiskie un psiholoģiskie aspekti. 
Liepājas Universitātes 2. starptautiskā  zinātniskā konference „Psiholoģijas aktualitātes 

mūsdienu izglītībā”   
• Škuškovnika D., Tiltiņa-Kapele I. (2008) Sociālo zinātņu studentu emocionālā inteliģence. 

Daugavpils Universitātes 50. zinātniskās konference.  
• Škuškovnika D., Tiltiņa Kapele I. (2007). Skolas sociālās vides novērtējums un trauksme 10. un 

12. klašu skolēniem. Liepājas Pedagoģijas akadēmijas rīkotajā 1. starptautiskā zinātniskā 
konferencē „Psiholoģijas aktualitātes mūsdienu izglītībā”.  

• Škuškovnika D. (2002). Studentu stresa un trauksmainības rādītāju sakarības. LU Zinātniskā 
konference.  

• Škuškovnika D. (2002). Students’ Anxiety. Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības 

ilgspējīgā attīstībā. Starptautiskās zinātniskā konference. Rēzeknes Augstskola.  
• Škuškovnika D. (2002). Trauksmainības rādītāju atšķirības 19–59 gadīgiem strādājošiem. LU 

Starptautiskā zinātniskā konference “Izglītības zinātnes un pedagoģija mūsdienu pasaulē”.  
• Tiltiņa I., Škuškovnika D., Kristapsone S. (2002). Components of Teachers’ Job Motivation in 

Latvia. Decade of Reform: Achievements, Challenges, Problems. Research in Educational 
Psychology. ATTE Spring University. LU PPI 

 
Studiju kursi (studiju priekšmeti) 
Bakalaura studiju programmās 

• Saskarsmes psiholoģija un komunikācijas prasme  A  daļa                       4 kredītp.  
• Saskarsmes psiholoģija                                            A  daļa                       4 kredītp. 
• Sociālā psiholoģija                                         A  daļa                       2 kredītp.  
• Vadības psiholoģija                              A  daļa                       4  kredītp. 

Maģistra studiju programmās 
• Klientu orientēta organizācija                                  A daļa                        4 kredītp.  
• Konfliktoloģija                                                         B daļa                        2 kredītp.  

Doktora studiju programmās 
• Vadības un komunikācijas psiholoģija                    A daļa                       4 kredītp.  
 

 
Metodiskais darbs 
Sagatavotie mācību līdzekļi: 

• Pļaveniece M., Škuškovnika D. (2003). Sociālā psiholoģija pedagogiem.  Raka, 200 lpp. 
• Darbs autoru kolektīvā pie mācību līdzekļa “Psiholoģija vidusskolām.” (2001).Zvaigzne ABC 

                                                                                                                                                               



Vadītie semināri un kursi: 
• Emocionālā izdegšana. Kontrole un vadīšanas iespējas. Mērķauditorija : Rīgas Bāriņtiesas 

darbinieki. 2010. gada 29. aprīlis, 27. maijs.  
• Pārrunu vadīšana un starpniecība. 2009. gada janvāris, 2008. g. augusts, Mērķauditorija: ZS LMT 

vienības karavīri. 
• Saskarsme ar nodokļu maksātāju. Mērķauditorija: VID Galvenās nodokļu pārvaldes darbinieki, 

2008. g. 12. decembris 
• Inovācijas psiholoģijā. 2007.g. 20-25. augusts. Rīgas Skolu valde. Mērķauditorija: jaunie skolu 

direktori. 
• Stresa menedžments – 2007.g. 12.,19.janvārī ; 2. februārī. Rīgas Skolu valde. Mērķauditorija: 

skolu direktori, direktoru vietnieki. 
• Skola kā organizācija. 2007. gada aprīlis, jūnijs. Rīgas Skolu valde. Mērķauditorija: skolu 

psihologi. 
• Efektīva saskarsme. Konfliktsituāciju vadīšanas psiholoģiskie aspekti. 2000.-2009. LPMC, 

Mērķauditorija: pašvaldību, sociālo iestāžu vadītāji, sociālie darbinieki 
• Emocionālā inteliģence – panākumu atslēga. 2000.-2009. LPMC, Mērķauditorija: pašvaldību, 

sociālo iestāžu vadītāji, sociālie darbinieki 
• Stresa menedžments. 2000.-2009. LPMC, Mērķauditorija: pašvaldību, sociālo iestāžu vadītāji, 

sociālie darbinieki 
• Konfliktu risināšana. 2000.-2009. LPMC, Mērķauditorija: sociālie darbinieki, sociālo iestāžu 

vadītāji. 
 
Publikāciju skaits 
Kopējais publikāciju skaits 15, tai skaitā zinātniskās - 10 
 
Nozīmīgākās publikācijas  

• Škuškovnika D. (2010). Latviešu un krievu avīžu lasītāju emocionālā reakcija uz informāciju. 
Biznesa augstskolas Turība zinātnisko rakstu žurnāls “Acta Prosperitatis” Nr.1.,  ISSN 1691-
6077, 41.-43.lpp. 

• Škuškovnika D. (2009) Matemātikas izraisītā trauksme: pedagoģiskie un psiholoģiskie aspekti., 
iesniegts publicēšanai  Liepājas Universitātes 2. starptautiskā s zinātniskās konferences 
„Psiholoģijas aktualitātes mūsdienu izglītībā”  rakstu krājumā  

• Škuškovnika D., Tiltiņa-Kapele I. (2009). Sociālo zinātņu studentu emocionālā inteliģence. // 
Daugavpils Universitātes 50. starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Daugavpils 
Universitātes akadēmiskais apgāds "Saule", ISBN 978-9984-14-426-9., 348. - 354. lpp. 

• Škuškovnika D., Tiltiņa Kapele I.(2008). Skolas sociālās vides novērtējums un trauksme 10. un 
12. klašu skolēniem. Liepājas Pedagoģijas akadēmijas 1. starptautiskās zinātniskās konferences 
„Psiholoģijas aktualitātes mūsdienu izglītībā” rakstu krājums. 4-12 lpp.  

• Skuskovnika D. (2005). Anxiety in latvians and rusians residing in Latvia. Baltic Journal of 

Psychology. Vol. 4 (1), pp.7-16.  
• Skuskovnika D. (2003). Psychometric properties of the Latvian and Russian Version of the State-

Trait Anxiety Inventory (form Y). Baltic Journal of Psychology. Vol. 4 (1), pp.7-16.  
• Škuškovnika D. (2002). Studentu stresa un trauksmainības rādītāju sakarības. LU Zinātniskās 

konferences rakstu krājums. 655. sējums, 541.-549. lpp. 
• Škuškovnika D. (2002). Students’ Anxiety. In Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības 

ilgspējīgā attīstībā. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rēzeknes Augstskola. 129. 
– 135.lpp.  

• Škuškovnika D. (2002). Trauksmainības rādītāju atšķirības 19–59 gadīgiem strādājošiem. LU 

Zinātniskie raksti. Izglītības zinātnes un pedagoģija mūsdienu pasaulē. 649. sējums, 525.– 533. 
lpp.  

• Tiltiņa I., Škuškovnika D., Kristapsone S. (2002). Components of Teachers’ Job Motivation in 
Latvia. In Decade of Reform: Achievements, Challenges, Problems. Research in Educational 

Psychology. ATTE Spring University. LU PPI, pp.16-24. 
 
Tālākizglītība un profesionālā pilnveide  

• 2009 - Labvēlīgas psiholoģiskās vides veidošana skolā (A2). LR IZM tālākizglītības kursu 
apliecība 

• 2008 - Mandalu simbolisms mākslas terapijas metodēs. Tērvete. Vadītāja: Dr. psych Ē. Zalcmane  



• 2007 - Kaučinga metode darbam ar grupu, vadītājs profesors Zemļickis, Maskava. 
• 2006 - Group facilitator five day training. Fasilitator: Jo May-Prussak BSc(hons).Dip IDHP. 

CPP. AAPP. UKCP. 
 
Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

• Latvijas Skolu psihologu asociācijas locekle 
• International School Psychology Association (ISPA) locekle 

 
Goda nosaukumi, apbalvojumi 
Nav 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
Nav 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda x   x   x   
Krievu valoda x    x  x   
Vācu valoda  x    x   x 
Angļu valoda   x   x        x 
_____________ valoda          
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Curriculum vitae 
 

Velga   Vēvere 
 Uzvārds Vārds 

   
Dzimšanas vieta  Personas kods 

Rīga  241058-10306 
Datums, mēnesis, gads  Tautība 

24.10.58  Latviete 
Darba vieta un ieņemamais amats 

Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 
Latvijas Universitātes Filozofijas un 

socioloģijas institūts 
Akadēmijas laukums 1 

Rīga LV 1940 

 Ludzas 56-42, 
Rīga LV 1003 

   
Tālruņa Nr.  67229208  Tālruņa Nr. 26463584 
Fakss: 67210806  E-mail: vvevere@latnet.lv 
E-mail: vvevere@latnet.lv    
 
Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, 
doktorantūra. 

Mācību iestāde, valsts 
Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

 
Studijas LU Vēstures un filozofijas 
fakultātē 
 
LU Vēstures un filozofijas 
fakultāte 
 
 
Doktorantūra LU Vēstures un 
filozofijas fakultātē 

 1977.-1982.. 
 
 

1992-1994. 
 
 

2006.-2009.. 
 

Filozofija 
 

 
Filozofija 

 
 

Filozofija  
 

Filozofs, pasniedzējs 
 

Filozofijas maģistra grāds 
 
 

Disertācijas aizstāvēšana 
24.09.2010. 

 
Darba pieredze 
1980.-1986.  vecākā laborante un stundu pasniedzēja Mūzikas akadēmijā 
1986-1990.  Skolotāja Jelgavas mūzikas koledžā 
1990.-1994.  asistente LU Filozofijas un socioloģijas institūts 
1994.- līdz šim laikam – pētniece LU FSI  
 
Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
Valsts finansēto pētījumu projektu, programmu dalībnieks: 

• No 2000.g. – LZP granta “Dzīvespasaules hermeneitiskā un fenomenoloģikā deskripcija” 
dalībniece 

• No 2002. g. Valsts programmas “Letonika” dalībniece 
Sadarbības projekts ““Latvija un ES – zināšanu sabiedrības veidošanās ekonomiskie, sociālie un 
kultūras aspekti” 

 
Starptautisko pētījumu projektu dalībnieks: 
Maģistrantu vadīšana: 

2007.-2010.g. 20 maģistra darbu vadība (BAT) 
 
Uzstāšanās konferencēs  
Starptautiskas konferences: 

1. Komunikācijas vadība informācijas sabiedrībā, Rīga, BA “Turība”, 2009.g. 28.maijs, ref. 
“Publiskās telpas transformācijas: sociālsemiotiskais skatījums”. 

2. Praktiskais prāts un dzīvespasaule, Rīga, Latvijas Universitāte, 2008.g. 16.-18.oktobris. Referāts 



„Kirkegora kategoriskais imperatīvs ar pastāvīgu atsaukšanos uz Kantu”. 
3. XXII World Congress of Philosophy, Seoul (Korea), July 30-August5., ref. „Soren Kierkegaard 

on the modes of reading and their hermeneutical significance” (tēzes publicētas XXII World 
Congress of Philosophy. Abstracts., Seoul, 2008. – P. 528.) 

4. Phenomenology and Human Sciences”, Vilnius, April 25-27., paper „Temporality and Pure 
Experience: William James and Henri Bergson.” 

5. Riga-Berlin. Ein Philosophischer Uberflug (Internationales Philosophisches Seminar), Berlin, 
Juni 19., pr. „Non-emphaty in Kierkegaard.” 

6. Despite Oneself. Subjectivity and its Secret in Kierkegaard and Levinas., paper “To be the Other: 
Techniques of Alientation in Kierkegaard and Levinas” , Copenhagen, Febr, 8-10. 

7. Latvian-Italian philosophy seminar „Contemporary Philosophy and European Values”, Rome, 
Italy, paper “Strategies of Existential Communication in Soren Kierkegaard”, Dec. 3, 2007. 

8. „Dzīvesmāksla: Latvia, Baltija, Eiropa,”, LU, 8.-9.okt., ref. “Sērens Kirkegors un 
autobiogrāfiskās pašinscenēšanās māksla”. 

9. 36th international phenomenology congress „Rethinking education in the perspective of life”, 
Daugavpils University, Aug. 24-26, 2006. Paper:„Edifying self-contemplation in media 
experience”. 

10. Freids: Sapnis un īstenība globalizētajā sabiedrībā, LU, 2006, 26.-29.sept., ref. „Oidipālā aina 
literatūrkritikā”. 

11. Cilvēks mūsdienu pasaulē. No ikdienas pasaules līdz augstākajām vērtībām, ref. „Facticity of 
media Experience”, LU, 2006, 14.-15.dec. 

12. Literatūrkritikas problēmas, Liepājas Pedagoģijas Akadēmija, 2005.g. 24.-26.febr., ref. 
“Literatūrkritika kā filosofija, filosofija kā literatūrkritika: neopragmatiskais projekts.” 

13. Vērotājs un sabiedrība, Latvijas Universitāte, 2005.g. 29.sept.-1.oktobris, ref. “Cits, citādais, 
absolūti citādais un intersubjektivitātes iespējamība S. Kirkegora filosofijā.” 

14. 55th International Phenomenology Congress, Nijmegen, The Netherlands, August 17-20, 2005, 
paper “To dive back in the flux of life W. James’s critique of intellectualism.” 

15. Kultūras krustpunkti, Kultūras Akadēmija, 2004.g. 12.nov., ref. “Zīmolu semiotika”. 
16. Baltic States between East and West, Culture, Philosophy and Arts Institute, Vilnius, May 2-3, 

2005, paper “The proeblem of existential philosophy in S. Kierkegaard’s philosophy.” 
17. Learning to live together: problems and solutions in the XXI century, Vilnius, Law University, 

21-22 October, 2004, paper “Political brand “Europe” and we”. 
18. The Third World Congress of Phenomenology “Logos of Phenomenology and Phenomenology of 

the Logos”, University of Oxford, August 15-21, 2004, paper “Disposition to phenomenology in 
W. James’s conception of pure experience.” 

19. Imanuelam Kantam 280, Latvijas Universitāte, 2004.g. 22.-23.aprīlis, ref. “Ticības subjektivitāte: 
Kants un Kirkegors.” 

20. XXI World Congres of Philosophy, Istanbul, Turkey, August 10-17, 2003, pap. “Eksistence and 
communication: challenge of the times.” 

21. Eksistence un komunikācija, Latvijas Universitāte, 2003.g.5.-6.maijs, ref. “Narrative and critique 
of metaphysics” (tēzes krājumā “Eksistence un komunikācija”, R: FSI, 2003. – 38.lpp., P. 73.). 

22. Humanism and Globalization: Significance of the Philosophy to the Progress of Society”, Law 
University, Vilnius, Apr. 24-25, 2003, pap. “Philosophy in Globalization/anti-globalizatiob 
debate”. 

23. VII conference ‘European Culture’, Pamplona, Spain, Oct. 23-26, 2003, pap. “Communicative 
rationality and globalization” . 

24. Immediacy and Reflection in Kierkegaard’s Thought, Leuven-Antwerpen, Belgium, Ocy.10-13, 
2001, pap. “Irrony between Immediacy and Reflection.” 

25. II Pasaules latviešu zinātnieku kongress, Rīga, 2001.g. 14.15.augusts, ref. “S;erena Kirkegora 
recepcija Latvijā”. 

26. Phenomenology at the Beginning of the Third Millenium, Rome, Italy, June 26-30, 2001, pap. 
“Phenomenology of the poetical”. 

27. Dzīve tekstā: sieviete mūsdienu literatūrā un humanitārajās zinātnēs, Rīga, 2001.g. 6.-7.aprīlis, 
ref. “Kirkegora dialogs ar sievišķo”. 

28. Mākslas darbs un komentārs, Rīga, 2001.g. 11.-13.janvāris, ref. “Mākslas darba radikālā 
rekontekstualizācija”. 

29. Kierkegaard Seminar, Dānijas Kultūras institūts, Rīga, 2000.g. 4. dec. “Kirkegors un Latvija”. 
30. Knowledge, Power, Gender. Zurich, October, 11-14., pap. “The problem in internal exile in 

feminist literature.” 
31. Antīkās domas mantojums: vēsture un perspektīvas, Rīga, 200.g.8.-9.jūnijs, pap. “Plato’s 



phonocentrism within the context of contemporary interpretations”. 
32. The Passion for Truth: Reality, Cognition, Deceit, Illusion Revisited, Puebla, Mexico, May 20-22, 

2000, pap. “Symbolis Reception as Precondition and reflection of the present in human 
condition.’ 

33. No mākslas filosofijas līdz ikdienas estētikai, Rīga, 1999.g. 23.-25.sept., ref. “Ironisms kā 
estētiska un ētiska problēma mūsdienu amerikāņu pragmatismā.” 

34. Forces, Dynamisms, and Shaping of Life: Vital, Existential, Creative, krakow, Poland, Sept. 13-
16, 1999, pap. “Irony as supplement of life”. 

35. V Congreso Internacional “Cultura Europea”, Pamplona, Spain, October 28-31, 1998, pap. 
“Coming to grips with her-story. Surviving self in A. Nesaule ‘s nove; “Woman in Amber.” 

36. Origin of Life; Individualisation, Evolution of Types, New Critique of Reason, Human Creativity, 
Gdansk, Poland, June 5-9, 1997, pap. “Multiple selves in S. Kierkegaard’s authorship.” 

37. IV Congreso “Cultura Europea”, Pamplona, Spain, Oct. 23-26, pap. “Twilight of the author(ity)”. 
38. Enjoyment, Laughter, and Comedy in Philosophy, Literature, Fine Arts and Aesthetics”, April 6-

8, 1995, Harvard University, USA, pap. “Plastic expression and intuition of being in P. Tillich’s 
philosophy”. 

39. Eiropas filozofijas dimensijas. Reģionālais un nacionālais filozofijas vēsturiskajā attīstībā. 
Teorētiska konference veltīta T. Celma 100.dzimšanas dienai,  1993.g. 15.-17. sept., ref. “Sakrālā 
izpaudumi sekulārajā pasaulē.” 

40. Pāvesta Jāņa Pāvila II vizītei veltītā konference, Rīga, 1993.g. 9. sept., ref. “Is M. Eliade a 
phenomenologist of religion?” 

41. I. Kanta “Spriestspējas kritikas” 200 gadi, Rīga, Liepāja, 1990.g. 21.-22.maijā, ref. 
“Kultūrsemiotiskās plaisas I. Kanta pirmskritiskajā estētikā.” 

Citas konferences 
1. Bergsonam – 150. “Dzīve un nākamības neparedzamība: caur paradumiem uz radošumu”, LU 36. 

konf. 2009.g. 16. oktobrī. – ref. “A. Bergsona ietekme un V. Džeimsa laikapziņa sinterpretāciju”.  
2. Kirkegoriskie lasījumi. “Slimība uz nāvi”, Rīga, LU, 2009.g. 5.maijs, ref. “Izmisuma formu 

tipoloģija”. 
3. E. Huserlam – 100. Fenomenoloģijas sākotne/fenomenoloģijas nākotne, Rīga, LU 36. konference, 

2009.g. 16. aprīlī, ref. “V. Džeimss par laiku un laikapziņu”. 
4. Kirkegoriskie lasījumi. “Atkārtošanās”, Rīga, LU, 2008.g. 7. maijā, ref. “Atkārtošanās fenomens 

S. Kirkegors filosofijā”.  
5. Letonikas 2. kongress, Rīga, 2007.g. 20.-21.okt., ref. “Prāta gūstā. Modernitātes formu vērojums. 

Kārlis Račevskis.” 
6. Vardarbības izpausmes medijos. Cēloņi un sekas, Rīga, 2007.g. 30.nov., ref. “Patērētājsabiedrība 

un vardarbība”.  
7. Kopības telpas pieredzējumi: Eiropa un Latvija sociālās fenomenoloģijas skatījumā, Rīga, 2007.g. 

1. febr., ref., “Aprezentatīvās norises sociālajā telpā.” 
8. Latvija Eiropas Savienībā: ekonomikas un kultūras mijiedarbība zināšanu sabiedrības veidošanā, 

Rīga, 2007.g. 18. dec., ref. “Res universitas: universitātes lieta zināšanu sabiedrībā.” 
9. Ētika un dzīvespasaule (LU konference), 2007.g. 13.apr., ref. “Patības vērstība.” 
10. Kultūra un ētika Latvijā, Rīga, 2005.g. 5. dec., ref. “Mediju ētika”.  
11. Letonikas 1. kongress, Rīga, 2005.g. 24.-25.okt., ref;. Reliģiskās pieredzes konceptualizācija H. 

Biezā darbā “Kristiānisms laikmetu maiņā.” 
12. Kristīgās vērtības un to loma latviskās identitātes veidošanā, Rīga 2005.g. 10.-11.febr., , ref. “S. 

Kirkegora izpratne par kristīgajām vērtībām.” 
13. Filozofija pret vardarbību, LU, Rīga, 2004.g. 16.-17.dec., ref. “Zīmju vardarbība.” 
14. F. Nīčem 160, LU, Rīga, 2004.g. 15.-16.okt., ref. “Mūžīgās atgriešanās eksistenciālais motīvs.” 
15. J. Herdera aktualitāte jaunās Eiropas kontekstā, Rīga, 2004.g. 16. dec., ref. “R. V. Emersona 

apgaismības idejas un Latvija.” 
16. Barondienas konference. Folklora un ikdienas kultūra: interpretācijas teorija un prakse, Rīga, 

2003.g. 31. okt., ref. “(ik)dienas filosofija: lietu pasaule”.  
17. Eiropeinskās vērtības izglītībā un kultūrā: Latvijas specifika ceļā uz ES, Rīga, 2002.g. 17. okt., 

ref. “Kāpēc (ne) mācīt filosofiju biznesa ievirzes augstskolās?” 
18. Eiropas ideja un liberālisma tradīcija, Rīga, LU, 2001.g. 26.nov., ref. “Liberālisms un Eiropas 

komunikatīvā telpa”.  
 
 
 
 



Studiju kursi (studiju priekšmeti) 
Bakalaura studiju programmās 

• Filozofija                                                                A daļa                    3 kredītp. 
• Survey of Philosophy                                             A daļa                     4 kredītp.                                                                                                            

                                          
Maģistra studiju programmās 

• Zīmola vadība                                                       A daļa                       4 kredītp.                            
• Retorika                                                                 A daļa                       3 kredītp.                    

 

Publikāciju skaits  
Zinātnisko publikāciju skaits - 50 
 

Nozīmīgākās publikācijas  
Starptautiskas publikācijas: 

1. Soren Kierkegaard on the Modes of Reading anf their Hermeneutical Significance, - Proceedings, 
XXII World Congress of Philosophy. Rethinking Philosophy Today, Seoul, (iesniegts 
publicēšanai, tiks publicēts 2009. gadā) 

2. Contemporary changes within the social space: a socio-semiotical perspective // Humanities and 
Social Sciences in Latvia 2(55) 2008. – Pp. 8-14. 

3. On the Phenomenology of Everyday Life and its Manifestations: Alfred Schutz, Peter Berger and 
Thomas Luckmann // Dilemmas of Values and Contemporary Life-world, Riga: FSI, 2007., Pp. 
125-134. 

4. To Dive Back in the Flux of Life: William James’s Critique of Intellectualism. – Analecta 
Husserliana, XCIV, the Hagues: Springer, 2006. – Pp. 419-433. 

5. „Existence and Communication: challenge of the times” // Analecta Husserliana LXXXIV. 
Netherlands: Springer, 2005, 165-175. 

6. “Either/or or both/and? Communicative rationality and Globalization // Actas del VII Congreso 
“Cultura Europea”. Pamplona: Thomas Aranzodi, 2005. – Pp. 233-240. 

7. Philosophy in the Globalization/Antiglobalization Debate // Šuolaikine Filosofija: Globalizacijos 
Amižius. Vilnius: Lietuvos Teisas Universitas, 2004. – Pp. 226-235. 

8. Soren Kierkegaard and 20th century discourse over religious philosophy in Latvia”. – Humanities 

and social sciences, Latvia, Nr. 4, 2000, pp. 92-106. 
9. “Multiple Persons in Kierkegaard’s Pseudonymous Atuhorship”, Analecta Husserliana LXVII, 

Kluwer Academic Publishers, 2000, pp. 185-198. 
10. “Staging Life – Interpretation of Life in Kierkegaar’s Concluding Unscientific Postscript”, 

Analecta Husserliana LXVIII, Kluwer Academic Publishers, 2000, pp. 131-142. 
11. “Twilight of the Authority”- Actas del IV Congreso “Cultura Europea”, Aranzadi Editorials, 

1998, pp. 1315-1320. 
12. “Plastic Expression and Intuition of Being in Paul Tillich’s Theology”- Analecta Husserliana, 

vol. LVI, 1998., pp. 203-208. 
13. “Grimaces of Estrangement in the Age of E(mediacy)”- Estrangement from Philosophy and the 

Return to Ethics, Riga-Oxford, 1997, pp. 73-77. 
14. “Theological Interpretation of the History of Religion”- Phenomenological Inquiry, vol 20, 

October 1996, pp. 97-104.  
Publikācijas krājumos:  

1. Sērens Kirkegors un autobiogrāfiskās pašinscenēšanās māksla. – Dzīvesmāksla: Latvija, 
Baltija, Eiropa. R: FSI, 2008. 170. – 193.lpp. 

2. Komunikācijas divkāršā kustība. Sērens Kirkegors. – Vērotājs un sabiedrība, R: FSI, 2008. – 
223.-233.lpp. 

3. Šķirklis „Maija Kūle - filosofe”. – 100 Latvijas sievietes kultūrā un politikā, LU, 2008. – 
254.-267.lpp. 

4. Kritiskā latviešu filosofisko ideju ģeogrāfija. Dažas metodoloģiskas piezīmes. – Letonikas 2. 
kongress. Filosofiskās idejas Latvijā, Eiropas vērtības un latviskā identitāte. Raksti, R, 2008. 
– 123.-132.lpp. 

5. Reliģiskās pieredzes konceptualizācija Haralda Biezā darbā „Kristiānisms laikmetu maiņā”. – 
R: LU FSI, 2006., 251.-262.lpp. 

6. Priekšvārds grāmatai „Eksistence un komunikācija. Sērena Kirkegora filosofija.” R., 2006, 5.-
22.lpp. 

7. Komunikācijas temporalitāte. – Eksistence un komunikācija, R., 2006., 36.-60.lpp. 
8. Globalizācija un filosofija// Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas. 



Globalizācija un kultūra. Daugavpils: Daugavpils Universitāte, 2005. – 9.-18.lpp. 
9. Tas – vienīgais – reliģiskais indivīds un modernitātes kritika. – Kristīgās vērtības un 

modernitātes izaicinājums, R, 2005. – 41.-60.lpp. 
10. „Zīmolu semiotika”  – Kultūras krustpunkti, R: Mantojums, 2006, 365.-375.lpp. 
11. „Filosofija kā literatūrkritika, literatūrkritika kā filosofija: neopragmatiskais projekts”. – 

Aktuālas problēmas literatūras zinātnē., Liepāja: LiePa, 2006. – 186.-193.lpp. 
12. “Naratīvs 20.gadsimta filosofiskajā diskursā”. Cilvēks. Dzīve. Stāstījums., R., 2002., 102.-

112.lpp. 
13. “Ironisms kā estētiska un ētiska problēma”. – Homo aesteticus.No mākslas filosofijas līdz 

ikdienas estētikai., R.: Tapals, 2001.,  207.-218.lpp.  
14. “Sērens Kirkegors un Latvija”. Sērens Kirkegors. Četri raksti par filozofu Sērenu Kirkegoru. 

Rīga: Dānijas kultūras institūts, 2000, 23.-29.lpp. 
15. “Naratīvu konflikts” – Pēcvārds. R. Rortijs “Nejaušība, ironija un solidaritāte”. Pētergailis, 

R., 1999, 243-261.lpp. 

16. “Junga Trinitātes simbola interpretācija”- Tagadnes izaicinājums, R., 1996, 266-280.lpp. 
17. “Kultūrsemiotiskās plaisas Kanta pirmkritiskajā estētikā”- Teleoloģija un estētika. Imanuēla 

Kanta “Spriestspējas kritikas” 200. gadadienā”, R., 1990, 191-196.lpp. 
Raksti zinātniskos žurnālos:  

1. Latviešu filosofiskās idejas trimdā: Konceptualizācijas iespējas. – Akadēmiskā dzīve, Nr. 46, 
2009. – 102.-107.lpp. 

2. Ekspedīcija „Lasvegasa”. – Kentaurs XXI, R., 2008., . 74.-80.lpp. 
3. Ideju arheoloģijas un topogrāfija. – Alamanhs, Nr. 6, R., 2007. 143.-149.lpp. 
4. Eksistenciālā majeitika. Platona dialoga „Dzīres” inscenējums S. Kirkegora darbā „Dzīves ceļa 

stadijas”. – Latvijas Universitātes raksti. Filosofija, Nr. 713., LU, 2007., 56.-65.lpp. 
5. Zināšanu sabiedrība un zināšanu kultūras. – Kas ir zināšanu sabiedrība? Latvijas Eiropas 

savienībā: ekonomikas un kultūras mijiedarbības zināšanu sabiedrības veidošanā”, LZA 
Ekonomikas institūts, 2007. 121.-133.lpp. 

6. Absolūtais klusuma paradokss. – Filosofija, Nr. 5, 2006, 48.-62.lpp. 
7. Nepatikšanas ar vāveri jeb vai iespējams domāt pragmatiski? – Kentaurs XXI, 2005. – 84.-92.lpp. 
8. Kriticisma problēmas amerikāņu neopragmatismā. – Latvijas Universitātes Rkasti. Filosofija, Nr. 

687, 2005. – 136.-143.lpp. 
9. (ik)dienas filosofija: lietu pasaule. – Letonika. 2004, 148-156.lpp. 
10. „Komunikatīvās racionalitātes loma Jaunās Eiropas veidošanā”. – Latvija un ES. 2004., 98-104. 
11. „Atkalieraudzīšana. Ralfs Voldo Emersons”. – Filosofija, Nr. 4, 2004. – 11.-32.lpp. 
12. “Sērena Kirkegora dialogs ar sievišķo”, Feministica Lettica, Nr. 3, 2003., 329.-345.lpp. 
13. “Antiglobalizācija kā 21.gadsimta fenomens”. – Latvijas integrācija ES. Jaunās Eiropas aprises, 

tautsaimniecības pielāgošana. LZA Ekonomikas institūts, 2003. – 398.-403.lpp. 
14. “Paula Tilliha vēstures filosofija”. – Filosofija [Almanahs] #3., R., 2002., 36.-47.lpp. 
15. Skatījums uz Kirkegorisko Kopenhāgenu”. – Filosofija [Almanahs]., R., #3., 2002., 140.-144. 
16. Mākslas darba radikāla rekontekstualizācija”. Mākslas darbs un komentārs. Estētiskas burtnīcas 

Nr.2, 2001, 28-30.lpp. 
17. Ironiskā intelektuāļa izaicinājums.”- Kentaurs XXI, Nr. 23, 2000.g.decembris, 59-71.lpp. 
18.  “KKK – Kirkegora komunikācijas koncepcijas. – almanahs “Filosofija” (2), 1999, 59-71.lpp. 
19. “Esamības ziņa Paula Tilliha kultūrfilosofijā”- almanahs Filosofija, 1998 (1), lpp.19-27. 
20. “Pauls Tillihs – robežpētnieks”- Kentaurs, # 14 (1997) 57-62.lpp.  

 
Tālākizglītība un profesionālā pilnveide  
1.Stažēšanās Hārvarda Universitātē ASV (ar Fulbraita stipendiju) 1994.-1995.g. 
2. Stažēšanās Kopenhāgenas Universitātes Kirkegora pētniecības centrā 1997.g. augusts, 
    septembris 
3.Seminārs Oslo Universitātē, 1998.g. oktobris 
4.Seminārs Helsinku Universitātē 1999.g. decembris 
5,.Stažēšanās Kopenhāgenas universitātes Kirkegora pētniecības centrā 1009.g. novembris 
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Valdis  Blūzma 
 Uzvārds Vārds 

   
Dzimšanas vieta  Personas kods 

Rīga  110351-10124 
Datums, mēnesis, gads  Tautība 

11.03.1951  Latvietis 
Darba vieta un ieņemamais amats 

Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 
Biznesa augstskola Turība 
Publisko tiesību katedra 

Profesors 
Graudu 68, Rīga, LV 1058  

 Anniņmuižas bulv. 30-89,  
Rīga, LV 1067 

   
Tālruņa Nr.  67607662  Tālruņa Nr. 28318573 
Fakss: 67619152  E-mail: valdisbl@yahoo.com 
E-mail: ValdisB@turiba.lv    
 
Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, 
doktorantūra. 

Mācību iestāde, valsts 
Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

 
Latvijas Valsts universitāte, 
Vēstures un filozofijas 
fakultāte, pamatstudijas 
 
Latvijas Valsts universitāte, 
Vēstures un filozofijas 
fakultāte, aspirantūra 
 
Promocijas darba aizstāvēšana 
Latvijas vēsturē 
 
Doktorantūra LU Juridiskās  
fakultātes Tiesību teorijas un 
vēstures katedrā 

  
1969.-1974. 

 
 
 

1976. – 1980. 
 
 

1998. 
 
 
 

2001. – 2007. 

 
Vēsture 

 
 
 
Vēsture 

 
 
Vēsture 
 
 
 
Tiesības 

 
Vēsturnieks, pasniedzējs 

 
 

 
Vēstures zinātņu kandidāts 

 
 

Dr.hist. 
 
 
Pabeigts teorētiskais kurss 

 
Darba pieredze 
1974.-1976.  LPSR Revolūcijas muzeja zinātniskais līdzstrādnieks                                                              
1980.-1981.  Rīgas Politehniskā institūta zinātniskā komunisma katedras laborants 
1981. -1983. Rīgas Politehniskā institūta zinātniskā komunisma katedras asistents 
1983.-1988.      Rīgas Politehniskā institūta zinātniskā komunisma katedras vecākais pasniedzējs 
1988.- 1990.     LKP CK Partijas Vēstures institūta vecākais zinātniskais līdzstrādnieks  
1990. -1998. Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes lektors 
1998. - 2001.    Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes docents 
2001. - 2003.    Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes asociētais profesors 
2003. – 2005.   Baltijas Krievu institūta asociētais profesors 
2005. – 2008.   Biznesa augstskolas “Turība” asociētais profesors        
kopš 2008.g.    Biznesa augstskolas “Turība” profesors                           
 
Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
Pētniecisko projektu vadītājs: 
● 1999 – 2005. Sorosa fonda - Latvija finansētais projekts "Izdevuma “Latvijas tiesību avoti. Teksti un 
komentāri”  2. sējuma “16. un 17. gs. avoti” teksta sarakstīšana". Projekta direktors, zinātniskais redaktors 
un autors.  



● 1999 – 2009.Sorosa fonda - Latvija finansētais projekts "Latvijas tiesību vēsture (no  vissenākajiem 
laikiem līdz 1914. gadam)" sarakstīšana. Projekta direktors un autors.  
● 2006 – 2009. Erasmus – Jean Monnet Study Centre grants Eiropas modulis. - Mācību kursa „Eiropas 
sociālās un darba tiesības” maģistrantūras tiesību zinātņu programmai sagatavošana un docēšana. Projekta 
vadītājs.  
Valsts finansēto pētījumu projektu, programmu dalībnieks: 
● 2005 – 2009. Valsts pētījumu programmas „Letonika” projekts - monogrāfijas “Nevardarbīgā 
pretošanās totalitāram režīmam: teorija un pieredze Latvijā (1945 – 1991)” sarakstīšana.  
● 2009 – 2011. Valsts pētījumu programmas „Letonika” projekts – dokumentu krājuma “Nevardarbīgā 
pretošanās totalitāram režīmam: teorija un pieredze Latvijā (1945 – 1991)” sastādīšana.  
Starptautisko pētījumu projektu dalībnieks: 
● 2007 – 2010. Romas universitātes di Tor Vegata vadītais The Network of European Studies (SENT) 
projekts – Jean Monnet Study Centre grants. Projekta dalībnieks darba grupā 4 (WG 4) – Law.   
● 2010. Eksperts ES Reģionu komitejas doktoru darbu konkursam par reģionālās attīstības izpētes 
tēmām. 
Maģistrantu vadīšana: 

2004.-2009.gadā 35  maģistra darbu vadība (tai skaitā 7 BAT, 18 LU, 5 BSA) 
Doktorantu vadīšana: 

2009. - 2010. gadā 1 doktora darba vadība Biznesa augstskolā „Turība” (I.Nikolajeva) 
 
Uzstāšanās konferencēs  
Piedalīšanās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs ar referātu vai ziņojumu: 
• 2003.gada 14.februārī - Starptautiskā zinātniskā konference “Politika un tiesības Eiropas integrācijas 

kontekstā”. Rīga, Juridiskā koledža, „Tiesiskas valsts iedīgļu veidošanās Latvijā Eiropas tiesību 

kultūras iespaidā”  

• 2003.gada 17.oktobrī - Starptautiskā zinātniskā konference “Postkomunistiskā transformācija un 
demokratizācijas process Latvijā. 1987. - 2003.gads”. Rīga, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu 
fakultāte, “Konstitucionālo tiesību problēmas Latvijas tiesiskās reformas laikā (1991 - 2003)” . 

•  2006.gada 13.janvārī - Starptautiskā konference “Nevardarbīgā pretošanās: Latvijas pieredze”.  Rīga, 
Latvijas Kara muzejs, “Neformālās organizācijas - nevardabīgās pretošanās aizsācējas Latvijā 
Atmodas sākumposmā (1986 – 1989)”. 

• 2006.gada 21. – 22.augustā.- Starptautiskā konference „Demokrātijas attīstība: Baltijas un Taivānas 
pieredze”. Rīga, Viesnīcas „Rīga” konferenču zāle „Nevalstisko organizāciju loma demokratizācijas 

procesos Latvijā M. Gorbačova reformu laikā (1986.g. – 1989.g.)”.  
• 2008.gada 13. – 14.novembrī.  - Starptautiskā konference „Latvijas valsts neatkarība: Ideja un 

realizācija”. Rīga, Latvijas Kara muzejs, „Rietumu konstitucionālo tiesību kultūras ietekme uz 

Latvijas Republikas Satversmes tapšanu”. 
• 2009.gada 29.aprīlis. – Konference „Juridiskā palīdzība un atbalsts noziegumos cietušajiem”. Rīga, 

Viesnīca Radisson SAS „Juridiskā palīdzība un kompensācijas cietušajiem no starptautisko tiesību 

viedokļa”. 

• 2010.gada 5.maijs – Starptautiskā konference „Otrais Pasaules karš un Baltijas valstis: starp 
nacistisko Vāciju un antihitlerisko koalīciju”.  Rīga, Maskavas nams. „PSRS un Latvijas attiecību 

juridiskie aspekti (1939 – 1940)”. 

 
Piedalīšanās ar referātiem akadēmiskajās konferencēs: 
●  2007.gada 30. – 31. oktobrī.- Letonikas II kongress. Rīga, Latvijas Zinātņu akadēmija.    „Latvijas 

nacionāli demokrātiskās kustības iedarbība uz Latvijas komunistiskā režīma  politiskajām struktūrām 

(1986 – 1990)”.  
●   2010.gada 22.aprīlis - Konference – diskusija „Latvijas neatkarības atgūšanas stratēģijas izvēle un 

īstenošana (1989.g.31.maijs – 1990.gada 4.maijs): starp ideāliem un īstenību”. Rīgā, Latvijas Zinātņu 
akadēmijas Mazajā zālē. „Latvijas Tautas frontes stratēģijas maiņa un parlamentārā ceļa izvēle 

neatkarības atgūšanai”. 
 
Studiju kursi (studiju priekšmeti) 



1.līmeņa studiju programmās 
• Latvijas tiesību vēsture                            A  daļa                       3 kredītp. 
• Eiropas Savienības tiesības                      A  daļa                       3 kredītp. 

Bakalaura studiju programmās 
• Starptautiskās publiskās tiesības              A  daļa                       4 kredītp.  
• Starptautiskās tiesības                              A  daļa                       2 kredītp. 
• International Rights                                  A  daļa                       2 kredītp. 

Maģistra studiju programmās 
• Salīdzināmās tiesības                                A daļa                      4 kredītp.  
• Eiropas tiesības                                         A daļa                      4 kredītp. 
• ES sociālās un darba tiesības                    B daļa                      3 kredītp. 
• Starptautisko tiesu jurisdikcija                  B daļa                      2 kredītp. 
• Starptautisko publisko tiesību izmaiņas    B daļa                      2 kredītp.  
• Praktikums starptautiskajās tiesībās          B daļa                      4 kredītp. 
• Starptautisko strīdu izšķiršana                   B daļa                      2 kredītp. 

Doktora studiju programmās 
• Tiesību vēstures problēmjautājumi I          A daļa                     5 kredītp.  
• Starptautisko tiesību problēmas I               Adaļa                      5 kredītp. 

 
Metodiskais darbs 

• Mācību grāmatas Latvijas tiesību vēsturē (juridiskajām fakultātēm) līdzautors. 
• Mācību grāmatas Eiropas tiesībās (2 izdevumi, juridiskajām fakultātēm) līdzautors.  
• Mācību līdzekļa ārvalstu tiesību vēsturē (juridiskajām fakultātēm) līdzautors. 
• Divu mācību līdzekļu Latvijas tiesību vēsturē (juridiskajām fakultātēm) līdzautors. 

 
Publikāciju skaits  
Kopējais publikāciju skaits 180, tai skaitā zinātniskās - 150 
 
Nozīmīgākās publikācijas (2003 – 2010) 
Raksti recenzētos izdevumos: 

• Blūzma V. Rietumu konstitucionālo tiesību kultūras ietekme uz Latvijas republikas Satversmes 
tapšanu (1920-1922). Grām.: Latvijas valstiskumam 90. Latvijas valsts neatkarība: ideja un 
realizācija. Starptautiska konference 2008, 13.-14. novembris, Rīga. Rīga: Latvijas vēstures institūta 
apgāds, 2010. 1,5 a.l.  
• Blūzma V. Konstitucionālo tiesību elementi Senlatvijas teritorijā līdz Livonijas periodam. – 
Latvijas Vēsture, 2008, Nr. 1 (69), 67. – 76.lpp., Nr. 2 (70), 5. - 12.lpp. 
• Blūzma V. Role of Informal Non – governmental Organizations at the Initial Stage of the Renewal 
of Independence of Latvia (during the Third Awakening Period  1986 – 1989). In: Development of 
Democracy. Experience in the Baltic States and Taiwan. Proceedings and Materials of the 
International Conference on 21 – 22 August 2006, in Riga, Latvia. Riga, 2006, pp. 98  - 117. 

Raksti citos izdevumos: 
• Blūzma V. Latvijas konstitucionālo tiesību vēstures teorētiskās problēmas. – Jurista Vārds, 2008, 
10.jūn., Nr. 22 (527), 2. – 11.lpp., 17.jūn., Nr. 23 (528), 16. – 21.lpp. 
• Blūzma V. Neformālās organizācijas - nevardabīgās pretošanās aizsācējas Latvijā Atmodas 
sākumposmā (1986 – 1989). – Grām.: Nevardarbīgā pretošanās: Latvijas pieredze. R.: LZA, 2006, 
49. – 59.lpp. 
• Блузма В. Проблемы конституционного права Латвии в период осуществления правовой 
реформы. - Балтийский юридический журнал, 2005, № 1(5), с. 16 – 22. 
• Blūzma V. Konstitucionālo tiesību problēmas Latvijā tiesību reformas laikā (1991 - 2003). - 
Grām.: Latvija ceļā uz demokrātiju 1987 - 2003. Starptautiskā zinātniskā konference 
„Postkomunistiskā transformācija un demokratizācijas process Latvijā 1987. - 2003.gads” 2003.gada 
17. - 18.oktobrī. Rīga, 2004, 34. - 39.lpp. 
• Блузма В. К вопросу о периодизации истории права. - Балтийский юридический журнал, 
2003, № ½, c. 3 - 9. 
• Blūzma V. Seeds of Rule of Law in Latvia in the Context of the European Legal Culture//Politics and 
Law in the Context of the European Integration. Proceedings of the international conference 14 - 15 
February 2003. Riga: Baltic Centre for Strategic Studies, 2003, p.56 - 65. 



Monogrāfijas, mācību grāmatas un mācību līdzekļi: 
• Blūzma V., Jundzis T., Riekstiņš J., Sharp G., Strods H. Regaining independence: non-violent 

resistance in Latvia. 1945-1991. Riga: LAS, 2009,   671p. 
• Blūzma V., Jundzis T., Riekstiņš J., Strods H., Šārps Dž., Nevardarbīgā pretošanās: Latvijas 
neatkarības atgūšanas ceļš 1945 – 1991. Rīga: LZA, 2008, 639 lpp.  
• Blūzma V., Osipova S., Zemītis G. Ārvalstu tiesību vēstures avoti. Rīga: Turība, 2007, 350 
lpp.   
• Blūzma V., Buka A., Jarinovska K., Deksnis E.B., Levits E., Jundze I., Jundzis T. Eiropas 
tiesības. Otrais papildinātais izdevums. Rīga: Juridiskā koledža, 2007, 627 lpp. 
● Apsītis R., Blūzma V., Lazdiņš J. Latvijas tiesību avoti. Teksti un komentāri. 2.sējums. 
Poļu un zviedru laiku tiesību avoti. Rīga: Juridiskā koledža, 2006. 408 lpp. 
Blūzma V., Buka A., Jarinovska K., Deksnis E.B., Levits E., Jundzis T. Eiropas tiesības. 
Rīga: Juridiskā koledža, 2004, 388 lpp. 

 
Tālākizglītība un profesionālā pilnveide  

• 2001 - 2007                            Studijas Latvijas Universitātes tiesību zinātņu doktorantūrā 
• 2009.gada aprīlis   -               Vieslektors Mykolas Romeris universitātē Viļņā (Lietuva) ES 

                                                            Erasmus/Socrates programma  
• 2008.gada septembris -          kvalifikācijas celšana Eiropas Tiesību akadēmijas konferencē  
                                                    Trīrā (Vācija) „Eiropas Savienības anti – diskriminācijas 
                                                    direktīvas 2000/43 un 2000/78”. 
• 2008.gada aprīlī    -                  kvalifikācijas celšana Eiropas Tiesību akadēmijas seminārā 
                                                    Trīrā (Vācija) „Jaunākās izmaiņas Eiropas darba tiesībās” 
• 2007.gada maijā  -                    kvalifikācijas celšana Eiropas Tiesību akadēmijas seminārā 
                                                     Trīrā (Vācija) „Jaunākās izmaiņas Eiropas darba tiesībās” 

 
Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 
Kopš 2005.gada - BAT  Senāta loceklis. 
Kopš 2003.gada – žurnāla „Baltijskij juridičeskij žurnal” redkolēģijas loceklis 
Kopš 2002 nodibinājuma "Latvijas Universitātes žurnāla "Latvijas Vēsture" fonds" dibinātājs 
Kopš 1991.gada – žurnāla „Latvijas Vēsture” redkolēģijas loceklis 
 
Goda nosaukumi, apbalvojumi 
2001- 1991.gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme 
1993 – Godalga par pirmo vietu  LR Ekonomisko reformu ministrijas konkursā par labāko brīvās 
ekonomiskās zonas projektu ( kopā ar līdzautoriem) 
 
Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
Nav  
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda x   x   x   
Krievu valoda x   x           x   
Vācu valoda          
Angļu valoda x    x                x  
_____________ valoda          
 
   

31.08.2010  (Paraksts) 
 



Curriculum vitae 
 

Arvis   PIzelis 
 Uzvārds Vārds 

   
Dzimšanas vieta  Personas kods 

Rīga   230380-11701 
Datums, mēnesis, gads  Tautība 

23.03.1980  Latvietis 
Darba vieta un ieņemamais amats 

Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 
Biznesa augstskola Turība 

Privāto tiesību katedras lektors 
Graudu 68, Rīga, LV 1058  

 Brīvības gatve 241-4, 
Rīga, LV 1006 

 
   

Tālruņa Nr.  67606140  Tālruņa Nr. 27113123. 
Fakss: 67619152  E-mail: arvis.pizelis@inbox.lv 
E-mail: arvis.pizelis@turiba.lv    
 
Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, 
doktorantūra. 

Mācību iestāde, valsts 
Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

 

Latvijas Policijas akadēmija, otrā 
līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības studiju programma 
“Tiesību zinātnes” 
 
Latvijas Policijas 
akadēmija,akadēmiskās 
maģistrantūras studiju programma 
“Tiesību zinātnes” 
 
Latvijas Universitāte doktorantūras 
studiju programma Juridiskās 
zinātnes 

 

1998.- 2003. 
 
 
 
 
 
2003.-2005. 
 
 
 
 
No 2009. 
 

 
 
 
 
 
 

Bakalaura grāds tiesību 
zinātnēs 
 
 
 
Maģistra grāds tiesību 
zinātnēs 

 
Darba pieredze 
2002-2003  LR Iekšlietu ministrijas Valsts policijas juridiskās nodaļas galvenais speciālists 
2003-2004  Biznesa augstskolas Turības tiesību zinātņu katedras asistents 
2004              Individuāli praktizējošs jurists komerctiesību un civiltiesību jautājumos 
2004                  Biznesa augstskolas Turība Privāto tiesību katedras lektors 
2005                  Rīgas starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas tiesību katedras                 

lektors 
2007              Latvijas grāmatvežu asociācijas lektors 
2008-2010 Biedrības Cita Latvija valdes loceklis 
2008               Latvijas Balles deju asociācijas valdes loceklis 
2008- 2009 SIA Jurists ABC valdes priekšsēdētājs 
No 2010. -  SIA Partneri MG lektors 
 
Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 
• 2003-2004 Biznesa augstskolas Turība granta pētījuma “E – biznesa tiesiskā reglamentācija” 

līdzautors.  
• 2004-2005 Starptautiskā apaļā galda diskusija „Nodokļu harmonizācija Latvijā un citās ES 

valstīs” dalībnieks; 
• 2005 -  Publikācija 15.10.2005.  laikrakstā Rītdiena „Jaunie uzņēmēji – glābšanas riņķis” 
• 2006 -  Publiskā lekcija biznesa augstskolā Turība „Finanšu tiesības Latvijas Republikā”; 
• 2006 -  Studiju kursa „Komerctiesības un starptautiskās komerctiesības” docēšana angļu 



valodā; 
• 2010 -  ELSA tiesas procesa izspēles civiltiesībās tiesnesis; 
• 2010 -  Biznesa ideju konkursa Ideju kauss finālists; 
 
Uzstāšanās konferencēs  
Nav 
 
Studiju kursi (studiju priekšmeti) 
Bakalaura studiju programmās 

• Komerctiesības                                         A  daļa                       3 kredītp.  
 
Metodiskais darbs 
Attiecīgā studiju kursa programmas un metodisko materiālu izstrāde 
 
Publikāciju skaits  
Nav 
 
Tālākizglītība un profesionālā pilnveide  

• 2004  -  LR Uzņēmumu reģistra sertifikāts Nr. 96 “Pārreģistrācija komercreģistrā un 
Komerclikums praksē”; 

• 2005  -  LLA Pedagoģijas kursi “Augstskolu didaktika un mūsdienu teorija un prakse” 160 
akadēmiskās stundas, sertifikāts par pedagoģisko izglītību; 

• 2006-2007  -  Valodu mācību centra angļu valodas kursi „General&Business English” sertifikāts 
nr. 2006-6860; 

• 2007 - Darba drošības un aizsardzības speciālista kursi, sertifikāts; Igaunija 
 
Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 
Nav       
 
Goda nosaukumi, apbalvojumi 
Nav 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
Nav 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda х   х   х   
Krievu valoda  х   х   х  
Vācu valoda          
Angļu valoda х    х  х          
_____________ valoda          
 
 

   
16.08.2010  (Paraksts) 



Curriculum vitae 
 

Dana  Rone 
 Uzvārds Vārds 

   
Dzimšanas vieta  Personas kods 

Rīga, Latvija  171274-10607 
Datums, mēnesis, gads  Tautība 

1974. gada 17. decembris  Latviete 
Darba vieta un ieņemamais amats 

Darba vietas adrese:   Mājas adrese: 
Biznesa augstskola Turība 

Privāto tiesību  katedra,  lektore  
Graudu 68, Rīga, LV 1058  

 Gulbju iela 31, Rīga LV-1976 

   
Tālruņa Nr.  29442637  Tālruņa Nr. --- 
Fakss: 67215048  E-mail: ---- 
E-mail: dana.rone@latnet.lv    
 
Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, 
doktorantūra. 

Mācību iestāde, valsts 
Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

 
Latvijas Universitātes Juridiskā 
fakultāte 
 
 
Rīgas Juridiskā augstskola 
 
 
 
 
 
Latvijas Universitātes Juridiskā 
fakultāte 
 
 
 
 
Latvijas Universitātes Juridiskā 
Fakultāte 

2005. gada 
oktobris – 
šobrīd)  
2000 – 2001 

 
 
  
 
 
 

1998 – 2000 
 
 

1993 – 1998 
 
1982 - 1993 

 

Doktorantūras 
studijas  
 
Sociālo zinātņu 
maģistra grāds 
tiesību zinātnē ar 
specializāciju 
starptautiskajās 
tiesībās un 
Eiropas tiesībās  
 
Sociālo zinātņu 
maģistra grāds 
tiesību zinātnē  
 
 
 
Tiesību zinātņu 
bakalaura grāds  
 

 
 

 

 
Darba pieredze 
SIA „Biznesa augstskola Turība” 
2004. gada februāris – šobrīd                                   Lektore  
2005. gada aprīlis – 2007. gada marts                      Juridiskās fakultātes Privāto tiesību katedras vadītāja 
2004. gada aprīlis – 2005. gada aprīlis                     Juridiskās fakultātes Publisko tiesību katedras vadītāja 
„Danas Rones advokātu birojs” 
2003. gada marts – šobrīd                                         Zvērināta advokāte, biroja vadītāja 
Eiropas Kopienu Tiesa                                           Jurists – lingvists 
2005. gada decembris – šobrīd 
Individuālais komersants „Danas Rones juridiskais birojs” 
2002. gada oktobris – 2003. gada aprīlis                  Biroja vadītāja  
Apdrošināšanas akciju sabiedrība „Rīgas Slimokase” 
1999. gada decembris – 2003. gada aprīlis                Juridiskās nodaļas vadītāja 



Zvērinātu advokātu birojs „Lejiņš, Edžiņš, Torgāns un Vonsovičs” 
1998. gada novembris – 1999. decembris                  Advokāta palīgs 
Rīgas domes Īpašuma departaments  
1996. gada novembris - 1998. gada novembris          Galvenā juriskonsulte 
Zvērinātu advokātu birojs „Bluķis, Elksne & Rozenfelds” 
1996. gada maijs - 1996. gada oktobris                      Juriste 
SIA „Baltic Consultants” 
1995. gada marts - 1996. gada maijs                           Juriste 
Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte  
1994. gada decembris                                                Tiesību teorijas un politisko zinātņu katedras laborante 
 
Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 

• Juridiski zinātniska pētījuma izstrādāšana par mantojuma tiesību un testamentu vienādošanu 
Eiropas Savienībā , Leon Kozmiensky akadēmija (Varšava, Polija), Biznesa augstskola Turība, 

             2009.gada janvāris – 2010.g. janvāris 
• Juridiski zinātniska pētījuma izstrādāšana par advokatūras darbību Latvijā, Tieslietu ministrija 

             2008.g.februāris – oktobris 
• Juridiski zinātniska pētījuma izstrādāšana par Eiropas Kopienu tiesībām, Biznesa augstskola 

Turība,  2007.g.janvāris – 2008.g. decembris 
• Juridiski zinātniska pētījuma izstrādāšana par Eiropas Kopienas Ģimenes tiesībām,Tieslietu 

ministrija un AS Tiesu namu aģentūra, 2007.g.februāris – aprīlis  
• Juridiski zinātniska pētījuma izstrādāšana par juridiskās personas kriminālatbildības institūtu 8 

ziemeļvalstīs, LR Tieslietu ministrija, 2006.g. februāris - marts 
• Juridiskais eksperts ANO Latvija kampaņā pret vardarbību. Uzdevums: novērtēt normatīvos aktus 

un sagatavot grozījumu priekšlikumus jautājumos, kas attiecas uz vardarbību ģimenē pret sievieti 
            2005.g.15.novembris – 15.decembris 

• Satura konsultante tiesas portāla uzlabošanai ANO Attīstības programmas un Latvijas Republikas 
Tieslietu ministrijas projektā „Tiesu komunikācijas stiprināšana”. Uzdevums – izstrādāt Latvijas 
tiesu portāla www.tiesas.lv saturu, 2005.g. maijs – augusts  

• Juridiskais eksperts ANO Attīstības programmas un LR Ārlietu ministrijas projektā 
„Institucionālās kapacitātes veicināšana attīstības sadarbības jomā, lai stiprinātu Latvijas valdības 
attīstības sadarbības struktūru”. Uzdevums – izstrādāt juridisko sistēmu, saskaņā ar ko Latvijas 
eksperti varētu tikt nosūtīti dalībai starptautiskajās civilajās operācijās, 2004.g decembris – 
2005.g. aprīlis 

• ANO Attīstības programmas un LR Tieslietu ministrijas projekta „Atbalsts tiesu sistēmai” 
rezultāta novērtētāja, 2004.g.oktobris – novembris 

• Juridiskais eksperts ANO Attīstības programmas un LR Ārlietu ministrijas projektā par tiesisko 
struktūru Latvijas Republikas sadarbībai attīstības jomā. 2004.g.februāris – maijs 

Maģistrantu vadīšana: 
2004.-2010.gadā vairāk nekā 20 maģistra darbu vadība 

 
Uzstāšanās konferencēs  
Piedalīšanās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs ar referātu: 

• Latvijas Universitātes 1. Juridiskās zinātnes doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu zinātniski 
– praktiskā conference, 2010.g.11.06. Uzstāšanās ar referātu „Likumisko procentu izmaksas 
iespējas apdrošināšanas atlīdzības piedziņas lietās”. 

• Daugavpils universitātes 52. starptautiskā zinātniskā conference, 2010.g.14. 04. Uzstāšanās ar 
referātu „Likumisko procentu piedziņa apdrošināšanas atlīdzības izmaksas lietās”. 

• Leon Kozmiensky akadēmija (Polija), starptautiskā zinātniskā conference Mantojuma tiesību 

eiropeizācijas perspektīvas,2010.g.21.01. Uzstāšanās ar referātu „Testamenta forma”. 
• Viļņas universitāte, starptautiskā zinātniskā konference Mantojuma tiesību eiropeizācijas 

perspektīvas, 2009.g.15.12. Uzstāšanās ar referātu „Eiropas mantojuma apliecība”. 
• Biznesa augstskolas  Turība  starptautiskā zinātniskā konference Mantojuma tiesību eiropeizācijas 

perspektīvas, 2009.g.29.10. Uzstāšanās ar referātu „Ar likumisko mantošanu saistītā tiesiskā 
problemātika Latvijā”. 

• Biznesa augstskolas Turība X starptautiskā zinātniskā konference, 2009.g. 28.05. Uzstāšanās ar 
referātu „Savstarpējās komunikācijas tiesiskie aspekti apdrošināšanas līgumos”. 



• Starptautiska konference „Juridiskā palīdzība un atbalsts noziegumos cietušajiem”, 2009.g.29.04. 
            Uzstāšanās ar referātu „Juridiskās palīdzības sniedzēju tiesiskā reglamentācija Latvijā”.  

• Daugavpils universitātes 51. starptautiskā zinātniskā conference, 2009.g.17. 04. Uzstāšanās ar 
referātu „Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas juridiskā problemātika” 

• Biznesa augstskolas Turība IX starptautiskā zinātniskā konference „Darba tirgus sociālie un 
ekonomiskie izaicinājumi” 2008.g.30.05. Uzstāšanās ar referātu „Darba tiesisko strīdu risināšana 
ar mediācijas metodēm” 

• LR  Tieslietu ministrijas un Deutsche Stiftung für International Rechtliche Zusammenarbeit e.v. 

organizētā konference „Mediācijas brīnums” 2007.g.24.–25.05. Uzstāšanās ar runu par mediācijas 
attīstību Latvijā 

• Rīgas Juridiskās augstskolas Alternatīvās domstarpību risināšanas izglītības programmas 
sadarbībā ar ADR asociāciju Latvijā konference „Alternatīvās domstarpību risināšanas 
perspektīvas Latvijā” 2006.g.24.02. Uzstāšanās ar referātu „Mediācijas reālās iespējas šodienas 
Latvijā. Jurista skatījums” 

• Daugavpils Universitātes Starptautiskā zinātniskā konference „Tiesību pārkāpumu sekas 
privātajās un publiskajās tiesībās” 2005.g. 15.–16.09. Uzstāšanās ar referātu „Apdrošināšanas 
līguma nepildīšanas sekas un iespējamie iznākumi” 

• Biznesa augstskolas Turība VI Starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedriskās attiecības: 
kvalitāte, ieguvumi un riski” 2005.g.3.06. Uzstāšanās ar referātu “Zvērināta advokāta loma klienta 
sabiedrisko attiecību uzturēšanas procesā” 

• Starptautiska zinātniska konference „Pirmais gads ES: aktuālas tiesību problēmas” 2005.g.29. un 
30.04. Uzstāšanās ar referātu „Sadarbība attīstības jomā–jauns izaicinājums Latvijai” 

 
Studiju kursi (studiju priekšmeti) 
Bakalaura studiju programmās 

• Komercdarbības tiesiskā vide                          A  daļa                       3 kredītp. 
 
Metodiskais darbs 
Studiju kursa “Komercdarbības tiesiskā vide” programmas izstrāde 
 
Publikāciju skaits  
Kopējais publikāciju skaits – vairāk kā 30, tai skaitā zinātniskās - 4 
 
Nozīmīgākās publikācijas  

• Mantojuma tiesību eiropeizācija. – „Jurista Vārds”. – Nr. 45 (588), 10.11.2009. 
• Jurista profesijas reforma. – „Jurista Vārds”. – Nr. 6 (549), 10.02.2009. 
• Darba tiesisko strīdu risināšana ar mediācijas metodēm. – „Bilance”. – Nr. 13 (193), 01.07.2008. 
• Raksts „Eiropas ģimenes tiesības” grāmatā „Eiropas Savienības tiesību piemērošana. 

Rokasgrāmata praktizējošiem juristiem.” Autoru kolektīvs. – Rīga, Tiesu namu aģentūra, 2007 
• Jaunumi komersantiem. – „Praktiskais Latvietis”. – Nr. 40 (573) 2007 
• Uz Eiropas tiesu! – „Praktiskais Latvietis”. – Nr. 37 (570) 2007. 
• Mediācija: jēdziens un iespējas. – Latvijas Vēstnesis, Jurista Vārds. – 14.03.2006. 
• Personu brīvprātīgās un obligātās apdrošināšanas kolīzijas. – Diena. – 23.02.2006. 
• Zvērināta advokāta loma klienta sabiedrisko attiecību uzturēšanas procesā.  – Sabiedriskās 

attiecības: Kvalitāte, ieguvumi un riski. – Biznesa augstskolas Turība 6. starptautiskās zinātniskās 
konferences rakstu krājums, Rīga, 2005 

• Development Cooperation – New Challenges for Latvia. – First Year in the European Union: 
Current Legal Issues. Proceedings on the international conference, 29 – 30 April 2005, Riga, 2005 

• Jāgatavojas pārmaiņām. Civiltiesiskā atbildība būs jāapdrošina pilnīgi visiem apdrošināšanas 
starpniekiem. – Neatkarīgā Rīta Avīze. – 13.12.2004. 

• Sadarbība attīstības jomā: būtība un tiesiskais regulējums. – Latvijas Vēstnesis, Jurista Vārds. – 
07.09.2004., 14.09.2004. 

• Personas sensitīvo datu izpaušanas iespējas un formas. – Latvijas Vēstnesis, Jurista Vārds. – 
03.12.2002., 17.12.2002., 07.01.2003. 

• Līdzautore grāmatai „Legal Framework of User-Owner Dwellings in the Baltic Countries”. 
TemaNord 2001:544. Nordic Council of Ministers, Copenhagen 2001 

• Par nodokļu aprēķināšanas kārtību, noslēdzot darbinieku veselības vai nelaimes gadījumu 
apdrošināšanas līgumu. – Latvijas Ekonomists. 2000. gada Nr.11 



Tālākizglītība un profesionālā pilnveide  
• EK īpašās programmas „Civiltiesības” projekts „Civiltiesību jaunākās un nākotnes attīstības 

tendences Eiropas Savienības ietvaros”. Seminārs „Jaunākās attīstības tendences ES instrumentos, 
kas nosaka piemērojamo likumu”(LR Tieslietu ministrija), 2010.g. 2. un 4.03. 

• Izlīguma un izlīguma sanāksmes vadīšana krimināllietās (Valsts probācijas dienests), 2010.g.janv. 
• Eiropas Komisijas īpašās programmas „Civiltiesības” projekts „Civiltiesību jaunākās un nākotnes 

attīstības tendences Eiropas Savienības ietvaros”. Seminārs „Praktizējošo juristu apmācības 
mediācijas metodēs”(LR Tieslietu ministrija), 2009.g. 11. decembris 

• Seminārs „Ētikas robežas juridiskajā saskarsmē”(Latvijas Tiesnešu mācību centrs) 2009.g. 10.06. 
• Seminārs „Kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atbildība”(Sorainen advokātu birojs) 

            2009.g.18.03. 
• Seminārs „Civilprocesa likuma aktualitātes” (Latvijas Tiesnešu mācību centrs) 2008.g.26. 09. 
• Mediācijas kursi (L.A.D.R. & Rīgas Juridiskā augstskola) 2008.g.28.- 29.03. 
• Seminārs „Būvniecības process krustcelēs – kā izvairīties no juridiskajām problēmām nekustamā 

īpašuma projektos?” (Sorainen Law Office, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera) 
             2008. g. 22.02. 

• 12 dienu mediācijas apmācības seminārs - ES projekts „Strīdu izšķiršanas sistēmas un 
praktizējošu juristu apmācība”2006.g novembris – 2007.g. februāris 

• Seminārs „Eiropas Savienības jaunās robežas. – Eiropas nodokļu tiesības. Eiropas darba tiesības. 
Mazākuma akcionāru un kreditoru aizsardzība ES. Sabiedriskais iepirkums ES. Eiropas sociālās 
un pensiju tiesības ”(Rīgas Juridiskā augstskola; Van Mens & Wissekink) 2005.g.16.–19.09. 

• Kursi „Augstskolu didaktika” (Latvijas Lauksaimniecības universitātes Izglītības un 
mājsaimniecības institūts) 2005. g. janvāris – marts 

• Seminārs „Darba likums” (Latvijas Juridiskais centrs) 2002. gada 08. – 22.05. 
 
Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 
Kopš 2003. gada – Latvijas Zvērināta advokātu kolēģija 
 
Goda nosaukumi, apbalvojumi 
Nav 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
Nav 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda x   x   x   
Krievu valoda x   X          x   
Vācu valoda          
Angļu valoda x   X          X           
Spāņu valoda   X   X   X 

 
   

18.06.2010  (Paraksts) 



Curriculum vitae 
 

 

Marija  
 

Antāne 
 Uzvārds Vārds 

   

Dzimšanas vieta  Personas kods 
Preiļi, Latvija  140952-11000 

Datums, mēnesis, gads  Tautība 
14.09.52.                             Latviete 

Darba vieta un ieņemamais amats 
Darba vietas adrese:   Mājas adrese: 

Biznesa augstskola Turība 
Valodu katedra,  lektore  

Graudu 68, Rīga, LV 1058  

 Stabu iela 50-16,  
Rīga, LV- 1011 

   
Tālruņa Nr.  +371 67624084  Tālruņa Nr. 29435206 
Fakss: +371 67619152  E-mail: marija.antane@gmail.com 
E-mail: Marija@turiba.lv    
 

Izglītība 
Pamatstudijas, maģistrantūra, 

doktorantūra. 
Mācību iestāde, valsts 

Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Studijas doktorantūrā LU PPI 
(disertācijas tēma “Profesionālā 
saskarsme”) 
 
LU Starptautisko attiecību 
institūts  
 
Latvijas Universitātes Pedagoģijas 
un Psiholoģijas institūts maģistra 
grāds  
 
Latvijas Universitātes Svešvalodu 
fakultāte  

1998 – 2001 
 
 
  
1997-1998 
 
 
1996-1997 
 
 
 
1971-1978 
 
 

Pedagoģija 
 
 
 

Ekonomika un 
vadība 

 
Pedagoģija 

 
 
 

Vācu valoda un 
literatūra 

 

Nepabeigta 
 
 

 
Ārējo sakaru struktūrvienības 
vadītājs 

 
Pedagoģijas maģistra grāds 

(Mag.paed.) 
 

 
Filologs, vācu valodas 

pasniedzējs 
 

 

Darba pieredze 
No 1998           Biznesa augstskola Turība, Valodu katedras lektore 
1997-1998        Starptautiskā tūrisma augstskola, docētāja 
1995-1998       Ogres rajona vācu valodas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja 
1989-1998       Jumpravas vidusskola, vācu un krievu valodas skolotāja 
1981-1983       Aizkraukles 2. vidusskola, direktora vietniece ārpusskolas darbā 
 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 
Zinātniskās darbības virzieni: 
       -    Profesionālās svešvalodas loma projektu darbā un mācībā par valsti (Landeskunde); 

- Pieaugušo svešvalodu apguve; 
- Tūrisma izglītības pilnveide. 

2005-2006 Lektore-izpildītāja no BAT ES Leonardo da Vinci projektā “Eiropas ceļojumu un tūrisma 
koordinators”, BAT Valodu katedrai sadarbojoties ar Vācijas uzņēmumu SIA “Comhard”. 
 

Uzstāšanās konferencēs  
• 2010 - Referāts “Valodu apguves motivācijas veicināšana profesionālās vācu valodas apguvē” 

7.starptautiskajā zinātniski metodiskajā konferencē “Valodu apguve: problēmas un perspektīva”. 
 Liepājas Universitāte.  

• 2009 - Referāts “Projektunterricht im Bereich Landeskunde” Daugavpils Universitātes 50. 
starptautiskajā konferencē. 15.-18.04.2009. 



• 2008 -  Referāts Vācu valodas pasniedzēju starptautiskajos kursos Lībekā, Vācijā 
• 2008 -  Referāts “Projektu loma lietišķajā vācu valodā” starptautiskā zinātniskā konferencē 

“Sabiedrība, integrācija, izglītība” Rēzeknē, Rēzeknes Augstskolā. 22.-23.2008. 
• 2007 -  Referāts ”The Role of Project Work in Teaching German for Special Purposes at the 

International Tourism  Faculty” // Publicēts kppsavilkums. Abstract Book of the 7th Conference 
on Baltic Studies in Europe “The Baltic Region between Germany and Russia. Dependence and 
Independence in Past and Present” Nordost - Institut  Luneburg, Germany . 08.-10.06.2007. 

• 2004 - Referāts “Projektu loma studentu iztēles un kreativitātes attīstīšanā”.IX Starptautiskā 
kreativitātes konference “Kreativitātes izpēte un atraisīšana”. RPIVA, Rīga. 

• 2004 - Referāts “Tūrisma attīstības iespējas Latvijā” 109. Eiropas skolotāju seminārā “Europa – 
Lehrer – Seminars” Strasbūrā, Francijā. 14.-19.10.2004. 

 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 
Lietišķā svešvaloda (vācu valoda),  
Profesionālā terminoloģija (vācu, franču) lietišķā valoda,  
Starpkultūru komunikācija,  
Saskarsme un kultūra,  
Starpkultūru saskarsme,  
Lietišķā etiķete 
 

Metodiskais darbs 
Izstrādātie studiju kursi: 
2009 Starpkultūru komunikācija  
2009 Starkuktūru saskarsme 
2009 Saskarsme un kultūra 
2009 Profesionālā terminoloģija (franču valoda) 4KP, BAT Profesionālā bakalaura studiju programmai 
“Lietišķo un rekreatīvo pasākumu vadība”; 
2009 Profesionālā terminoloģija (franču valoda) 4KP, BAT Profesionālā bakalaura studiju programmai 
“Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība”; 
2008 Vācu valodas programmu izstrādāšana līmeņiem A1, A2, B1, B2 BAT Mūžizglītības nodaļai; 
2008 Franču valodas programmu izstrādāšana līmeņiem A1, A2, B1, B2 BAT Mūžizglītības nodaļai. 
 

Publikāciju skaits  
Kopējais publikāciju skaits – 7, tai skaitā zinātniskās - 5 
Zinātniskās publikācijas: 

• 2010 Projektunterricht als ein Wichtiger Bestandteil des Fremdsprachlichen und 
Landeskundlichen Lernens. // Daugavpils Universitātes 51.starptautiskās zinātniskās konferences 
materiāli. Volume 1. Daugavpils Universitātes Akadēmiskais Apgāds “Saule”, s.230-235. ISBN 
978-9984-14-480-1 

• 2009 Nov. Publikācija “Projektunterricht im Bereich Landeskunde” Daugavpils Universitātes 51. 
starptautiskās konferences zinātnisko rakstu krājumā (pieņemts publicēšanai). 

• 2008 Publikācija “Projektu loma lietišķajā vācu valodā” starptautiskās zinātniskās konferences 
“Sabiedrība, integrācija, izglītība” materiāli. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2008. 18.-24. lpp. 

• 2007 Referāta kopsavilkums ”The Role of Project Work in Teaching German for Special Purposes 
at the International Tourism  Faculty””  Starptautiskās konferences Lineburgā (Vācijā) rakstu 
krājumā 08.-10.06.2007 

• 2006 Publikācija “Projektu loma studenu iztēles un kreativitātes attīstīšanā lietišķajā vācu valodā” 
// Zinātnisko rakstu krājums “Radoša personība IV”. Rīga: izdevniecība Kreativitātes centrs”. 234. 
– 239.lpp. 

 

Citas publikācijas: 
• 2010 Valodu katedras pasniedzēja viesojas Sanktpēterburgā. Publicēts BAT mājas lapā. 

http://www.turiba.lv/lat/dzive_turiba/aktualitates/valodu_katedras_pasniedzeja_vi Ievietots 
2010.gada 17.maijā. 

• 2007 Raksts „Baltijas reģions starp Vāciju un Krieviju. Atkarība un neatkarība pagātnē un 
tagadnē” Lineburgā (Vācija) BAT mājas lapā. www.turiba.lv Ievietots 2007. gada 15. jūnijā. 

 
 
 
 
 



Nozīmīgākās publikācijas  
• 2008 Publikācija “Projektu loma lietišķajā vācu valodā” starptautiskās zinātniskās 

konferences “Sabiedrība, integrācija, izglītība” materiāli. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 
2008. 18.-24. lpp. 

• 2006 Publikācija “Projektu loma studenu iztēles un kreativitātes attīstīšanā lietišķajā vācu valodā” 
// Zinātnisko rakstu krājums “Radoša personība IV”. Rīga: izdevniecība Kreativitātes centrs”. 234. 
– 239.lpp. 

 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide  
• 2010.gada 26.-30.aprīlis lekciju lasīšana lietišķajā valodniecībā (vācu valodā), pedagoģijā, 

svešvalodu pasniegšanas metodikā: 
              - Sankt-Pēterburgas Valsts Universitātes Starptautisko attiecību fakultātes studentiem,  
             -  Sankt-Pēterburgas Inženierekonomikas Universitātes Ekonomikas un menedžmenta fakultātes 

          Tūrisma un viesmīlības programmas studentiem,  
             - Sankt-Pēterburgas Baltijas Tūrisma un uzņēmējdarbības akadēmijas studentiem. 

• 2009 LU starptautiskais metodiskais seminārs “Eiropas Savienības juridiskā terminoloģija” 
• 2009 LU noslēguma konference Eiropas valodu dienām 
• 2008 Spāņu valodas kursi BAT PIC  
• 2008 Vācu valodas pasniedzēju starptautiskie kursi Lībekā, Vācija “Landeskunde” 
• 2007 Piedalīšanās vācu valodas skolotāju gadskārtējā sanāksmē  
• 2006 LVAVA  kursi metodikā par latviešu valodas kā otrās valodas pasniegšanu 
• 2005/2006 Metodikas kursi “Augstskolu mācību spēku pedagoģiskā pilnveide/inovācija 

augstskolu izglītības sistēmā/izglītības darba vadība. Sertifikāts Nr.0896, 14.02.2006. 
• 2000-2004 Franču valodas kursi Franču kultūras centrā 
• 2002 Praktikums (stundu hospitācija un vadīšana) vācu valoda ārzemniekiem Lesinga ģimnāzijas 

Uelzen (Vācija) 
• 2001 Klausītāja pedagoģijas fakultātē Kārļa Universitātē Minsterē (Vācija) 
• 1998 Seminārs – kursi vācu valodas skolotājiem Brēmenē (Vācija) 
• 1997 Starptautisks pētniecības seminārs – konference “Fremdsprachenerwerb -

Fremdsprachenvermittlung” 
• 1996 Vācu valodas pasniedzēju kursi Ostakademie, Lineburga, Vācijā 

 
Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

• Latvijas tūrisma gidu asociācijas valdes locekle; 
• Ekskursiju vadīšana vācu, franču, krievu valodā ārvalstu delegācijām, viesiem un tūristiem; 
• Dalība vācu karavīru kapu sakopšanas pasākumos Latvijā 
• Darbs starptautiskajās tūrisma izstādēs “Balttour” 

 
Valodu zināšanas:  
  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda x   x   x   
Krievu valoda x   x   x   
Vācu valoda x   x   x   
Angļu valoda  x    x   x 
Franču valoda x   x   x   
Spāņu valoda   x  x  x   
 
 
 

21.06.2010   
(Datums)  (Paraksts) 

 



Curriculum vitae 
 

Inese    Ate 
 Uzvārds Vārds 

   
Dzimšanas vieta  Personas kods 

Talsu rajons, Mērsrags  260858- 10139 
Datums, mēnesis, gads  Tautība 

26.08.1958  Latviete 
Darba vieta un ieņemamais amats: 

Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 
Biznesa augstskola Turība 
Valodu katedra,  lektore 

 Rīga, Graudu iela 68, LV-1058 

 Maskavas iela 268/1 dz.45,  
Rīga, LV-1063 

   
Tālruņa Nr.  +371 67624084  Tālruņa Nr. 67255645 
Fakss: +371 67619152  E-mail: inese_ate@inbox.lv 
E-mail: IneseA@turiba.lv    
 
Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, 
doktorantūra. 

Mācību iestāde, valsts 
Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Latvijas Universitātes Svešvalodu 
fakultāte 
 
 
Latvijas Universitātes Pedagoģijas 
un Psiholoģijas fakultāte, 
maģistrantūra 

1976-1982 
 
 
 
2003-2006 
 
 
 

angļu valodas un 
literatūras 
specialitāte 
 
vispārīgā 
pedagoģija 
 
 

filologs, pasniedzējs 
 
 
 
izglītības zinātņu maģistra 
grāds pedagoģijā 
 

 
Darba pieredze 
No 2008 -          Biznesa augstskola Turība, valodu katedras lektore 
1999 – 2008       Biznesa augstskola Turība, valodu katedras asistente 
1994 – 1999       Mārupes vidusskola, angļu valodas skolotāja 
1981 – 1993       Firma “Latvhimsnabsbit” (tagad firma “Latvijas ķīmija”) 
1976 – 1981       Uzskaites un kredīta tehnikums, bibliotekāre 
 
Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 
2009-2010   Projekta izpildītāja ES NordPlus projektā “Online blended learning English (A2/B1) module  
                     for adults “In Charge of My World”. (Lietuva, Latvija Igaunija). Projekta Nr. AD-2009_ 
                     1- 17650. 
2008-2010   Projekta izpildītāja ES mūžizglītības programmas Grundtvig projektā “Adults Learning 
                     Languages and Intercultural Awareness”. (Rumānija, Latvija, Vācija, Polija, Turcija). 
                     Projekta  Nr. 2008-1RO-GRU-06-001134. 
2006             Projekta izpildītāja ES projekts “Angļu valodas apmācība policistiem”. 
 
Uzstāšanās konferencēs  

• Referāts ”Pieaugušo valodas prasmju pilnveidošanas pieredze Grundtvig projekta “Adults 
Learning Languages and Intercultural Awareness” ietvaros” 8.Grundtvig mācību partnerības 
konferencē “Support for Flexible and Self-directed- Learning” Stokholma, Zviedrija, 06.-09.10. 
2009. 

• Referāts “Kognitīvo karšu izmantošanas iespējas studiju procesa intensificēšanai” starptautiskajā 
zinātniskajā konferencē “Sabiedrība, integrācija, izglītība” Rēzekne, Rēzeknes Augstskolā, 27.-
28.02.2009.  

• Referāts “Dažu paātrinātās mācīšanās elementu izmantošana studiju procesa intensificēšanai” 
starptautiskā zinātniskā konferencē “Sabiedrība, integrācija, izglītība” Rēzeknē, Rēzeknes 
Augstskolā. 22.-23.02.2008. 



Studiju kursi (studiju priekšmeti) 
2008-2009 Profesionālā terminoloģija (angļu valoda) 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju  
                  programmā Viesnīcu vadība (6 KP) 
2008-2009 Lietišķā svešvaloda (angļu) 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā  
                  Mārketings un tirdzniecība (6 KP) 
2006–2009 Profesionālā leksika (angļu valoda) Sabiedrisko attiecību studiju programmā (8 KP). 
No 2005     Lietišķā angļu valoda Uzņēmējdarbības vadības studiju programmā (11 KP) 

No 2006    Profesionālā terminoloģija (angļu valoda) Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadības 
                  studiju programmā (10 KP).  
2004-2005 Profesionālā terminoloģija (angļu valoda) Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadības  
                   studiju programmā (12 KP).  
 
Metodiskais darbs 
2003.  Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadības studiju programmas studiju kursa “Lietišķā 
angļu valoda-2” tēmas “Ēdināšana un ēdināšanas serviss”  apgūšanai  studentiem ar zemām angļu valodas 
zināšanām ( Elem., Pre-int.) 
 
Publikāciju skaits  
Kopējais publikāciju skaits – 3, tai skaitā zinātniskās – 2 

• 2010. Lūka, I., Emse, A., Ābola, I., Ate, I., Kļaviņa, L. (2010) The Development of University 
Educators’ Research Competence in Academic and Research Activity. // Reviewed and selected 
materials of the International Conference – ATEE Spring University “Teacher of the 21st Century: 
Quality education for quality teaching”. Riga: Latvijas Universitāte, pp. 240-249. ISBN 978-9984-
49-027-4 

• 2009. Ate, I., Liepiņa, K. Kognitīvo karšu izmantošanas iespējas studiju procesa intensificēšanai. 
//Starptautiskās zinātniskās konferences “Sabiedrība, integrācija, izglītība” rakstu krājums. 
Rēzekne: Rēzeknes augstskola, 2009, 13.-23. lpp.  

• 2008.Publikācija “Dažu paātrinātās mācīšanās elementu izmantošana studiju procesa 
intensificēšanai” starptautiskās zinātniskās konferences “Sabiedrība, integrācija, izglītība” 
materiāli. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2008. 25.-31. lpp. 

Citas publikācijas: 
• Raksts par Valodu katedras docētāju piedalīšanos Grundtvig projekta “Adults Learning Languages 

and Intercultural Awareness” noslēguma tikšanos Kutahya, Turcijā. Publicēts BAT mājas lapā. . 
http://www.turiba.lv Ievietots 2010.gada jūnijs. 

• Raksts par Valodu katedras darbību Grundtvig projektā “Adults Learning Languages and 
Intercultural Awareness” Publicēts BAT mājas lapā. http://www.turiba.lv Ievietots 2008. gada 
septembris 

 
Nozīmīgākās publikācijas  

• Lūka, I., Emse, A., Ābola, I., Ate, I., Kļaviņa, L. (2010) The Development of University 
Educators’ Research Competence in Academic and Research Activity. // Reviewed and selected 
materials of the International Conference – ATEE Spring University “Teacher of the 21st Century: 
Quality education for quality teaching”. Riga: Latvijas Universitāte, pp. 240-249. ISBN 978-
9984-49-027-4, 2010 

• Ate, I., Liepiņa, K. Kognitīvo karšu izmantošanas iespējas studiju procesa intensificēšanai. 
//Starptautiskās zinātniskās konferences “Sabiedrība, integrācija, izglītība” rakstu krājums. 
Rēzekne: Rēzeknes augstskola, 2009, 13.-23. lpp.  

• Publikācija “Dažu paātrinātās mācīšanās elementu izmantošana studiju procesa intensificēšanai” 
starptautiskās zinātniskās konferences “Sabiedrība, integrācija, izglītība” materiāli. Rēzekne: 
Rēzeknes Augstskola, 2008. 25.-31. lpp. 

 
Tālākizglītība un profesionālā pilnveide  
2010.   Pieredzes apmaiņa pieaugušo izglītības centrā Turcijā, Kutahya ES Mūžizglītības        programmas 
            Grundtvig projekta ietvaros 
2008.    Pieredzes apmaiņa pieaugušo izglītības centrā „Hox and Erix SRL” Rumānijā, Miercurea Ciuc ES 
             Mūžizglītības programmas Grundtvig projekta  
2006.    Kursi “Augstskolas didaktika: mūsdienu teorijas un prakse” LU, PPF, sertifikāts Nr. 005872. 
2006.    LU Moderno valodu fakultātes un Lielbritānijas padomes Latvijā organizētie mācīšanas   

       metodikas kursi “Angļu valoda speciāliem mērķiem” 32 akadēmisko stundu apjomā. 



2004.    4.Baltijas IATEFL un LATE 12 gadu jubilejas konference “English in the New Europe: Exploring 
             the Changing Nature of Teaching & Learning English in a Wider European Context”  
2003.     “The development of Thinking Skills in the EL Classroom”, “Thinking Approach” (Domāšanas 
             pieejas) metodiskais seminārs BAT 
1997.    Kursi “A three-day Year 12 exam preparation course” 
1997.    Tematiskie kursi “Mūsdienu mācību stunda” 
1996 –  1997  Britu padomes kursi “Angļu valodas mācīšanas profesionālā attīstības programma” 
 
Valodu zināšanas:  
  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda x   x   x   
Krievu valoda x    x  x   
Angļu valoda x   x   x          

 
15.06.2010.   
(Datums)  (Paraksts) 

 



Curriculum vitae 
 

Inita    Ābola 
 Uzvārds Vārds 

   
Dzimšanas vieta  Personas kods 

Rīga  060662 - 10607 
Datums, mēnesis, gads  Tautība 

06.06.1962  latviete 
Darba vieta un ieņemamais amats 

 
Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 

Biznesa augstskola Turība 
Valodu katedra, lektore 

 Graudu iela 68, Rīga, LV-1058 

 Kazdangas 3-1, Rīga,  
LV-1004, Latvija 

   
Tālruņa Nr.  67624084  Tālruņa Nr. 29277486 

Fakss: 67619152  E-mail: inita.abola@apollo.lv 
E-mail: inita@turiba.lv    
 
Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, 
doktorantūra. 

Mācību iestāde, valsts 
Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Latvijas Valsts universitātes 
Svešvalodu fakultāte  
 
 
Latvijas Universitātes Pedagoģijas 
un psiholoģijas fakultāte 
 
Latvijas Universitātes Moderno 
Valodu fakultātes Valodniecības 
doktorantūra  

1981 – 1987 
 
 
2003 – 2006 
 
 
No 2009- 
 
 

Angļu valoda un 
literatūra 
 
 
Vispārīgā 
pedagoģija 
 
 
Lietišķā 
valodniecība 
 
 

Filologs, pasniedzējs 
 
Izglītības zinātņu maģistra 
grāds pedagoģijā 
 
 

 
Darba pieredze 
No 2008-    Biznesa augstskola Turība – Valodu katedras lektore 
2001-2008  Biznesa augstskola Turība – Valodu katedras asistente 
1998-2001  Rīgas Katoļu ģimnāzija – angļu valodas skolotāja 
1995-1998  Rīgas 3.vidusskola – angļu valodas skolotāja 
1992-1995  Rīgas 47.vidusskola – angļu valodas skolotāja 
 
Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 
Zinātniskās darbības virzieni: 

• Lingvofunkcionālās kompetences veidošanās studentiem angļu valodas starpdisciplinārā 
lietojumā; 

• Starpkultūru saskarsmes prasmju veidošanās studentiem lietišķās angļu valodas studijās; 
• Kreativitātes attīstība studentiem lietišķās angļu valodas studijās; 
• Interaktīvas sadarbības veidošanās studentiem lietišķās angļu valodas studijās augstskolā; 
• Valodu mācīšanās mūžizglītības kontekstā. 

Starptautisko projektu dalībniece: 
2010       ES Transversal projekta “On-line interdisciplinary learning English module course in 

cooperation with enterprises” pieteikuma izstrāde. Mūžizglītības apakšprogrammā 
“Multilateral Projects. Key Acticity 2” (Latvija BAT, Polija, Lietuva 2 partneri, Slovēnija, 
Slovākija). Projekta Nr. 511487-LLP-1-2010-1-LV-KA2-KA2MP. 

2009 - 2010 Projekta izpildītāja (no Latvijas) NordPlus projektam “Online blended learning English (A2/B1) module 
for adults “In Charge of My World”.” (Lietuva, Latvija Igaunija). Projekta Nr. AD-2009_1-17650.  



2008-2010     Projekta izpildītāja ES mūžizglītības programmas Grundtvig projektā “Adults Learning 
Languages and Intercultural Awareness”. Projekta Nr. 2008-1RO-GRU-06-001134. 

Latvijas projektu dalībniece: 
2005-2006, 2009 Projekta izpildītāja ESF projektā “Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā”. 
 
Uzstāšanās konferencēs  
Piedalīšanās ar referātu starptautiskās zinātniskās konferencēs: 

• 2010.gada 4.februārī referāts “Interdisciplinary Aspects in EU projects” LU 68.konferencē.  
• 2009.gada 22.-23.maijā referāts “Implementing a Multidisciplinary Approach in Language 

Studies at Tertiary Level” starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Applied Linguistics for 
Specialised Discourse”, LU Moderno Valodu fakultāte, LR Ārlietu Ministrija.  

• 2008.gada 22.-23.februārī referāts “Studentu starpkultūru saskarsmes prasmju pilnveide lietišķās 
angļu valodas studijās augstskolā” starptautiskā zinātniskā konferencē “Sabiedrība, integrācija, 
izglītība” Rēzeknē, Rēzeknes Augstskolā.  

• 2007.gada 15.-16.jūnijā referāts “Studentu radošuma pilnveide lietišķās angļu valodas mācībās 
augstskolā” Pasaules Valodu skolotāju federācijas Ziemeļvalstu – Baltijas valstu reģiona 
starptautiskajā konferencē “Novitātes valodu mācīšanā un apguvē starpkultūru kontekstā”, 
LVASA, Latvija. Publicēts kopsavilkums.  

• 2006.gada 10.-11.novembrī referāts “Studentu kreativitātes attīstība lietišķās angļu valodas 
mācībās augstskolā” XI starptautiskajā kreativitātes konferencē “Kreativitāte kā process”, RPIVA 
Kreativitātes centrs 

• 2006.gada 30.martā referāts “Interaktīvas sadarbības veidošana angļu valodas mācībās 
augstskolā” V starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Valodu apguve: problēmas un 
perspektīva”, Liepājas Pedagoģijas akadēmija.  

 
Studiju kursi (studiju priekšmeti) (pēdējie 6 gadi) 
2003-2009 Lietišķā angļu valoda Uzņēmējdarbības vadības studiju programmā. 
                  Lietišķā angļu valoda Mārketinga un tirdzniecības vadības studiju programmā. 
                  Profesionālā leksika (angļu valoda) Sabiedrisko attiecību studiju programmā.  

              Profesionālā terminoloģija (angļu valoda) Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība 
              studiju programmā.               

                  Profesionālā terminoloģija (angļu valoda) Tiesību zinātņu studiju programmā.  
 
Metodiskais darbs 
Izstrādātie studiju materiāli, lekciju konspekti: 
2003-2009 Lietišķā angļu valoda 1,2,3 Uzņēmējdarbības vadības studiju programmā. 
                  Lietišķā angļu valoda 1, 2 Mārketinga un tirdzniecības vadības studiju programmā. 
                  Profesionālā leksika (angļu valoda) 1,2 Sabiedrisko attiecību studiju programmā 
                  Profesionālā terminoloģija (angļu valoda) Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadības  
                  studiju programmā. 
                  Profesionālā terminoloģija (angļu valoda) Tiesību zinātņu studiju programmā.    
 
Publikāciju skaits   
Kopējais publikāciju skaits  - 5, tai skaitā  zinātniskās - 3 

• Kopā ar Lūku, I., Emsi, A., Ati, I., Kļaviņu, L. The Development of University Educators’ 
Research Competence in Academic and Research Activity. // Reviewed and selected materials of 
the International Conference – ATEE Spring University “Teacher of the 21st Century: Quality 
education for quality teaching”. Riga: Latvijas Universitāte, pp. 240-249. ISBN 978-9984-49-027, 
2010 

• Publikācija “Implementing a Multidisciplinary Approach in Language Studies at Tertiary Level” 
starptautiskās zinātniskās konferences “Applied Linguistics for Specialised Discourse” Conference 
Proceedings, Latvijas Universitāte, 2009.  

• Publikācija “Studentu starpkultūru saskarsmes prasmju pilnveide lietišķās angļu valodas studijās 
augstskolā” starptautiskās zinātniskās konferences “Sabiedrība, integrācija, izglītība” materiāli. 
Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2008. 32.-38. lpp. 

• Publikācija “Studentu kreativitātes veicināšana lietišķās angļu valodas apguvē augstskolā”. 
Zinātnisko rakstu krājums “Radoša personība V”. Rīga: Izdevniecība Kreativitātes zinātniskais 
institūts, 2007. 238. – 246.lpp. 



• Publikācija “Interaktīvas sadarbības veidošana angļu valodas mācībās”. LPA Zinātnisko rakstu 
krājums “Valodu apguve: problēmas un perspektīva V”. Liepāja: LiePa, 2006. 129.-137. lpp. 

Citas publikācijas: 
• Krakovā notikusi Grundtvig projekta partneru tikšanās. Publicēts BAT mājas lapā. 

http://www.turiba.lv/lat/dzive_turiba/aktualitates/krakova_notikusi_grundtvig_pro Ievietots   
2010.gada 29.martā. 

• Raksts par Grundtvig projekta „All_in” trešo starpnacionālo tikšanos Latvijā, BAT. Publicēts BAT 
mājas lapā. http://www.turiba.lv Ievietots 2009. gada 22. oktobrī. 

• Raksts par Valodu katedras darbību Grundtvig projektā “Starptautiskā Eiropas Savienības 
finansētā projekta dalībvalstu otrā tikšanās”. Publicēts BAT mājas lapā. http://www.turiba.lv 
Ievietots 2009. gada 29. aprīlī. 

 
 
Nozīmīgākās publikācijas  
Publikācija “Implementing a Multidisciplinary Approach in Language Studies at Tertiary Level” 
starptautiskās zinātniskās konferences “Applied Linguistics for Specialised Discourse” Conference 
Proceedings, Latvijas Universitāte, 2009.  
 
Tālākizglītība un profesionālā pilnveide  

• 2010. - pieredzes apmaiņa pieaugušo izglītības centrā “Krakowskie Centrum Doskonalenia Kadr 
Oswiatowych”, Krakovā, Polijā ES Mūžizglītības programmas Grundtvig projekta ietvaros 

• 2009.- pieredzes apmaiņa pieaugušo izglītības centrā “Muenchner Volkshochschule GmbH”, 
Minhenē, Vācijā ES Mūžizglītības programmas Grundtvig projekta ietvaros 

• 2009.-  seminārs tulkiem sinhronajā tulkošanā (organizators SIA Mestako) 
• 2009.- dalība seminārā “Pearson Language Tests”, Latvijas Universitātes Moderno valodu 

fakultāte, PLT Testēšanas centrs 
• 2008.- augstskolu mācībspēku pedagoģiskās pilnveides kursi “Inovācijas izglītības sistēmā, 

izglītības darba vadībā”, Latvijas Universitāte. Sertifikāts Nr.007574 
• 2008.- dalība konferencē lietišķajā valodniecībā “Innovations in Teaching ESP at Tertiary Level”, 

Latvijas Universitātes Moderno valodu fakultāte  
• 2003.- metodiskais seminārs “The Development of Thinking Skills in the English Language 

Classroom”, Biznesa augstskola Turība  
• 2002.- dalība starptautiskā konferencē “Considering Challenges in ELT”, LVASA 
• 2001.- seminārs “Juridiskās angļu valodas mācīšanas metodika”, Rīgas Juridiskā augstskola  
• 1993-2001.- angļu valodas pasniedzēju profesionālās kvalifikācijas celšanas programma, 

Lielbritānijas Padome 
 
Valodu zināšanas:  
  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda x   x   x   
Krievu valoda x    x  x   
Angļu valoda x   x   x           
 
 

15.06.2010.   
(Datums)  (Paraksts) 



Curriculum vitae 
 

Anita    Emse 
 Uzvārds Vārds 

Limbažu rajons, Latvija  250352 - 11846 
Dzimšanas vieta  Personas kods 

25. 03 1952  latviete 
Datums, mēnesis, gads  Tautība 

   
Darba vieta un ieņemamais amats:  

Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 
Biznesa Augstskola Turība  
E-projektu daļas vadītāja,  

Valodu katedras  lektore, vācu valodas 
metodiķe  

Graudu iela 68, Rīga, LV – 1058, Latvija 

 Stendera ielā 4 A,  
Rīga, LV – 1014, Latvija 

   
Tālruņa Nr.  67615541  Tālruņa Nr. 29425352 
Fakss: 67619152  E-mail: - 
E-mail: anitae@turiba.lv    
 
Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, 
doktorantūra. 

Mācību iestāde, valsts 
Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Latvija Valsts Universitātes 
Moderno valodu fakultāte  

Latvijas Valsts Universitātes Svešvalodu fakultātes 
Vācu valodas un literatūras nodaļa  

1998 - 2000   
 
 
1970 – 1975   
 

 

 
Vācu filoloģija 
 
 
Vācu valoda un 
literatūra 

Humanitāro zinātņu maģistra 
grāds filoloģijā 
( Mg.philol.) 
 
Filologs 
Vācu valodas pasniedzējs 
 
 

 
Darba pieredze 
   Biznesa augstskola Turība E-projektu daļas vadītāja. 
   Biznesa augstskola Turība – vācu valodas lektore un metodiķe  
   Rīgas ostas pārvaldnieka palīgs 
   Vācu valodas tulks 
   Rīgas 3. medicīnas skola – vācu un latīņu valodas pasniedzēja un valodu metodiskās komisijas vadītāja. 
 
Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 
Zinātniskās darbības virzieni: 
• Profesionālas vācu valodas kompetences veidošana uzņēmējdarbības, tūrisma un jurisprudences 

programmu studentiem. 
• Pieaugušo svešvalodu apguves īpatnības mūžizglītībā 
• Datorizētās tālmācības iespēju izmantošana pamatizglītībā un tālākizglītībā. 

Starptautisku projektu dalībniece vai vadītāja. 
• Darba grupas dalībniece projekta pieteikuma izstrādei starptautiskā ES KA3 ICT projektā „Modern 

ICT based International business course for LLP” (2010-2011) (Polija, Vācija, Lietuva). 
• Projekta vadītāja starptautiskā ES KA2 Langueges projektā: „Mehrsprachige Interkulturelle 

Geschäftskommunikation für Europa” (Slovēnija, Vācija, Ungārija, Čehijas Republika, Slovākija, 
Rumānija, Lietuva, Igaunija).  

• Projekta izpildītāja ES Leonardo da Vinci projektā „TOURNEU: Kulturelle und wirtschaftliche 
Aspekte des Incoming-Tourismus in den neuen EU-Ländern (Slowakische Republik, Estland, 
Lettland) – Ausarbeitung internetgestützter multimedialer Lehr- und Lernmittel für 
Tourismuswirtschaft in Bezug auf den Incoming-Bereich aus deutschsprachigen Ländern“. 

• Projekta izpildītāja ES mūžizglītības programmas Grundtvig projektā “Adults Learning Languages 



and Intercultural Awareness”. Projekta Nr. 2008-1RO-GRU-06-001134. 
• Kopā ar I.Lūku, V.Maļavsku, S. Vaidesvaranu darba grupas dalībniece ES projekta “ON-line 

language learning course in five languages” pieteikuma iztrādei. Projekta pieteikums Mūžizglītības 
apakšprogrammā “Multilateral Projects. Key Acticity 2”. (Latvija, Vācija, Igaunija, Lietuva, Polija). 
Nr. 143473-LLP-1-2008-1-LV-KA2-KA2MP. 2008. gada februāris-marts. 

• Vadītāja un izpildītāja ,BAT pārstāve ES finansētā sadarbības projektā “Eiropas ceļojumu un tūrisma 
koordinators”  SIA “Comhard, Berlīnē, Vācijā. 

Latvijas projektu vadītāja. 
• Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0074/0014 “Kvalifikācijas 

prakses organizēšana sabiedrisko attiecību specialitātes studentiem” projekta pieteicēja un vadītāja.  
 
Uzstāšanās konferencēs  

Referāts “Baltijas valstu vācu valodas skolotāju konference Tallinā”. Publicēts laikrakstā “Izglītība un  
kultūra”, 2002. gada 24.oktobrī 

• Referāts “Latvija Eiropas Savienībā” 109. Eiropas skolotāju seminārā “Europa – Lehrer – Seminar”, 
Strasbūrā, Francijā. 14.-19.10.2004. 

• Referāts“Spezifik des fachbezogenen Sprachunterrichts"  starptautiskā konferencē “Valoda kā 
identitāte”. Rīga, Valodu mācību centrs.  14.-15.05.2005 

• Referāts starptautiskā konferencē “Spring University. Changing Education in a Changing 
Society.” Lietuva, Klaipēdas Universitāte. 2005.g. 5.-8. maijā 

• Referāts “Kreativitat im Fachsprachunterricht an der Fachhochschule” X starptautiskajā kreativitātes 
konferencē “Kreativitātes kompleksā izpēte un tās rezultātu īstenošana izglītības praksē’. RPIVA. 
2005. g. 11.-12.nov. 

• Referāts “Profesionālās leksikas specifika jurisprudencē” V starptautiskā konferencē “Valodu apguve: 
problēmas un perspektīva”. LPA, Liepāja. 2006.g. 30. martā 

• 2007. gada 8.-10.jūnijā referāts “Deutsch – to be or not to be”. In the 7th Conference on Baltic Studies 
in Europe “The Baltic Region between Germany and Russia. Dependence and Independence in Past 
and Present”. Germany, Nordos-Institut Lineburg. Publicēts kopsavilkums.   

 
Studiju kursi (studiju priekšmeti) 
• Profesionālā terminoloģija vācu valodā  Uzņēmējdarbības vadības  2. līmeņa bakalaura studiju 

programmai. 
• Profesionālā terminoloģija vācu valodā Tiesību zinību 2. līmeņa bakalaura studiju programmai. 
• Profesionālā terminoloģija vācu valodā programmai  Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu 

vadība 2. līmeņa bakalaura augstākās izglītība programmā. 
• Profesionālā terminoloģija vācu valodā 1. līmeņa studiju programmām: Finanses un Grāmatvedība, 

Reklāma uzņēmējdarbībā, organizāciju drošība, Viesmīlības serviss.  
 
Metodiskais darbs 
• Vācu valodas pasniedzēju metodiskās komisijas vadīšana. 
• Mācību programmu izstrādāšana Profesionālajā terminoloģijā 2. līmeņa Profesionālā bakalaura 

programmās sekojošiem studiju kursiem: Tiesību zinātnes, uzņēmējdarbības vadība, mārketinga un 

tirdzniecības vadība, Sabiedriskās attiecības, Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība, 

Tourism and Hospitality Management , Lietišķo un rekreatīvo pasākumu vadība. 
• Mācību programmu izstrādāšana Profesionālajā terminoloģijā 1. līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības programmās sekojošiem studiju kursiem: Reklāma uzņēmējdarbībā, Finanses un 

grāmatvedība, Viesmīlības serviss, Sabiedriskās attiecības, mārketings un tirdzniecība, Tiesību 

zinātnes, Organizāciju drošība. 

• Mācību metodisko materiālu sagatavošana vācu valodā sekojošām studiju programmām  
• 2. līmeņa Profesionālā bakalaura programmās sekojošiem studiju kursiem: Tiesību zinātnes, 

Uzņēmējdarbības vadība, Mārketinga un tirdzniecības vadība, Sabiedriskās attiecības, Tūrisma un 

viesmīlības nozares uzņēmumu vadība, Tourism and Hospitality Management , Lietišķo un 

rekreatīvo pasākumu vadība; 

• līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās sekojošiem studiju kursiem: Reklāma 

uzņēmējdarbībā, Finanses un grāmatvedība, Viesmīlības serviss, Sabiedriskās attiecības, 

mārketings un tirdzniecība, Tiesību zinātnes, Organizāciju drošība. 

• Programmas Tourism and Hospitality Management tulkošana vācu valodā.  
• Kontroles materiālu sagatavošana Profesionālās terminoloģijas kursam vācu valodā augstāk 



minētajās 2. līmeņa profesionālās bakalaura un 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
programmās.  

• Materiālu sagatavošana 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās vācu valodā   
augstskolas filiālēm.  

• Pieredzes apmaiņas pasākumu sagatavošana augstskolas filiāļu pasniedzējiem. 
 
Publikāciju skaits  

Kopējais publikācijau skaits – 15, tai skaitā zinātniskās - 6 
Zinātniskās publikācijas: 
• Lūka, I., Emse, A., Ābola, I., Ate, I., Kļaviņa, L. (2010) The Development of University 

Educators’ Research Competence in Academic and Research Activity. // Reviewed and selected 
materials of the International Conference – ATEE Spring University “Teacher of the 21st Century: 
Quality education for quality teaching”. Riga: Latvijas Universitāte, pp. 240-249. 

• “Deutsch – to be or not to be”. 2007. gada jūnijā. Abstract Book of the 7th Conference on Baltic 
Studies in Europe „The Baltic Region between Germany and Russia. Dependence and Independence 
in past and present Dependence and Independence in Past and Present”. Germany,  - Nordos-Institut 
Lineburg.   

• "Vācu valodai būt vai nebūt?"  "Akadēmiskā Dzīve”. LU Akadēmiskais apgāds. 2007. Nr.44. 
• “Profesionālās leksikas specifika jurisprudencē”  V starptautiskās konferences “Valodu apguve: 

problēmas un perspektīva”, Liepājas Pedagoģijas akadēmija. 2006. LiePa, 215.-219.lpp. 
• “Ziel, Inhalt und Methodik des Sprachunterrichts an der Fachhochschule”Annual Book “Spring 

University. Changing Education in a Changing Society”. Volume 2. Klaipeda University. 52.-57.p. 
• Publikācija “Spezifik des fachbezogenen Sprachunterrichts" starptautiskās konferences “Valoda kā 

identitāte”. Rakstu krājums. Rīga: Valodu mācību centrs. SIA “Mācību grāmata”.2006. 61.-66.lpp. 
Citas publikācijas: 
• “Tikšanās projektā “Daudzvalodu starpkultūru lietišķā komunikācija Eiropā”. 30.04.2010. Raksts 

portālā http://www.turiba.lv  
•  “E-studijas pieejamas vienmēr un visur!” Raksts žurnālā  “b-formāts” Nr.14, marts 2010. 
• “Iegūsti izglītību e-studiju ceļā”. Raksts žurnālā “Šūpulītis”, Nr.52, marts 2010. 
• “Valodu katedra iesaistās starptautiskā 9 valstu projektā” ”, 03.02.2009. Raksts portālā 

http://www.turiba.lv  
• “E-studiju gadsimts ir sācies” Raksts portālā „Latvijas Vēstnesis”, 2. oktobris 2009, http://www.lv.lv 
• „Valodu izglītība ikvienam”.  „Izglītība un Kultūra”. 27. novembris 2008. 
• "Deutsch - to be or not to be?" Raksts Vācu valodas skolotāju asociācijas žurnālā " Mein Fach   

Deutsch". August 2007. 44.-50.lpp. 
•  “Vai mācīsim Eiropas tautām latviešu valodu?” Publicēts LVAVA mēnešrakstā Nr.2. 
• “Baltijas valstu vācu valodas skolotāju konference Tallinā”. “Izglītība un kultūra”, 2002. gada 

24.oktobrī. 
 

 
Nozīmīgākās publikācijas  
•  “Deutsch – to be or not to be”. 2007. gada jūnijā. Abstract Book of the 7th Conference on Baltic 

Studies in Europe „The Baltic Region between Germany and Russia. Dependence and 
Independence in past and present Dependence and Independence in Past and Present”. Germany,  
Nordos-Institut Lineburg, Germany. 2007  

• “Profesionālās leksikas specifika jurisprudencē”  V starptautiskās konferences “Valodu apguve: 
problēmas un perspektīva”, Liepājas Pedagoģijas akadēmija. LiePa,  2006. 215.-219.lpp. 

• “Ziel, Inhalt und Methodik des Sprachunterrichts an der Fachhochschule”Annual Book “Spring 
University. Changing Education in a Changing Society”. Volume 2. Klaipeda University. 2005. 52.-
57.p. 

• Publikācija “Spezifik des fachbezogenen Sprachunterrichts" starptautiskās konferences “Valoda kā 
identitāte”. Rakstu krājums. Rīga: Valodu mācību centrs. SIA “Mācību grāmata”.2006. 61.-66.lpp. 

• “E-studiju gadsimts ir sācies” Raksts portālā „Latvijas Vēstnesis”, 2. oktobris 2009, 
http://www.lv.lv 

 
 
 
 



Tālākizglītība un profesionālā pilnveide  
• Pieredzes apmaiņas seminārs Kauņas Tehnoloģiju Universitātē par E-apmācības organizēšanu. 
• GLOBALY seminārs  „E-mācības plusi un mīnusi”. Sertifikāts Nr.5  
• Pieredzes apmaiņa pieaugušo izglītības centrā „Hox and Erix SRL” Rumānijā, Miercurea Ciuc ES 

Mūžizglītības programmas Grundtvig projekta ietvaros. Sertifikāts 08-GRU-C-LP-7-HG-RO 
• Spāņu valodas kursi BAT Turība Profesionālās izaugsmes centrs. Apliecība Nr.12324  
• BAT PIC LLU kursi Augstskolu didaktika. Sertifikāts Nr.0306. 14.03.2005 
• Kursi Rīgas juridiskajā augstskolā “Ievads juridiskajā terminoloģijā vācu valodā” Apliecība 

No.K5/02-04 
• Starptautisks seminārs par tēmu „Interkulturelles Lernen im Fremdsprachenunterricht” Sächsische 

Akademie für lehrerfortbildung. Teilnehmerbescheinigung 
• Starptautisks seminārs Gētes Institūtā Rīgā “Mācīties mācīšanās svešvalodu nodarbībās“ 

Bestätigung. 
• Tālākizglītošanās kursi „Wirtschaftsdeutsch für baltische Deutschlehrer“,  Deutsche 

Auslandsgesellschaft. Lübeck. 
• Tālākizglītības kursi Tallinna Saksa Kultuuriinstituut Tallinā 3. Baltijas vācu valodas skolotāju 

dienu ietvaros. Bestätigung 
• Seminārs Gētes institūtā Rīgā par profesionālās valodas mācīšanu „Wirtschaftsdeutsch“. 

Teilnehmerbestätigung. 
• Latvijas Izglītības un Zinātnes Ministrijas seminārs Nr. 0938. Teilnehmerbestätigung. 
• Europa-Lehrer-Seminar in Straßburg Europäische Akademie. Nordrhein Westfahlen. Vācija. 
• Datorkursi LU Matemātikas un Informātikas institūtā. Apliecība. 

 
Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

Latvijas vācu valodas skolotāju asociācijas biedre.(DLVL) 

 
Goda nosaukumi, apbalvojumi 
Biznesa augstskolas Turība Atzinības raksts Par ieguldījumu zinātniskos pētījumos un to izmantošanu 

studiju procesā. 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda +   +   +   
Krievu valoda  +   +   +  
Vācu valoda +   +   +   
Angļu valoda  +   +        +  
 
 

15.06.2010.  A. Emse 
(Datums)  (Paraksts) 

 



Curriculum vitae 
 

Viola    Ēvele 
 Uzvārds Vārds 
  

Dzimšanas vieta  Personas kods 
Rīga, Latvija  020462 - 10679 

Datums, mēnesis, gads  Tautība 
02.04.1962.  Latviete 

Darba vieta un ieņemamais amats:  
Darba vietas adrese: 

Biznesa augstskola 
Turība,  
Valodu katedra,  

angļu valodas lektore 

 Mājas adrese:  
Tēriņu iela 25-1, 
 Rīga, LV-1004 

Graudu iela 68, Rīga, LV-1058, Latvija   
   

Tālruņa Nr.  +371 67624084  Tālruņa Nr. +371 29376486 
Fakss: +371 67619152  E-mail: violae2@inbox.lv  
E-mail: Viola.Evele@turiba.lv     
 
Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, 
doktorantūra. 

Mācību iestāde, valsts 
Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Latvijas Universitāte     
Pedagoģijas un psiholoģijas 
fakultāte, doktorantūra 
 
Latvijas Universitātes  
Pedagoģijas un psiholoģijas 
institūts, maģistrantūra 
 
Sociālā darba un Sociālās 
Pedagoģijas augstskola ”Attīstība” 
 
 
Latvijas Universitātes 
Svešvalodu fakultāte 
 

2008 
 
 
 
1999-2000 
 
 
 
1995-1999 
 
 
 
1980-1987 
 
 

Vadības zinātne 
Izglītības vadība 
 
 
Pedagoģija 
 
 
 
Sociālais 
darbs/sociālā 
pedagoģija 
 
Angļu valoda un 
literatūra 
 

 
 
 
 
Izglītības zinātņu maģistra 
grāds pedagoģijā 
(Mag.paed..) 
 
Sociālā darbinieka/sociālā 
pedagoga kvalifikācija 
 
 
Filologa, pasniedzēja 
kvalifikācija 
 

 
Darba pieredze 

2003-                    Biznesa augstskola Turība, valodu katedras angļu valodas  
lektore 

2002-2004            Latvijas Policijas akadēmija., valodu katedras angļu valodas lektore 
1999-2000            Rīgas pašvaldības bērnu nams ”Ilga”, direktore 
1998-1999 Rīgas 45. vidusskola, angļu valodas skolotāja 
1998-2000  
 
Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 
Zinātniskās darbības virziens: 
Vadības prasmju veidošanās augstskolā. 
Projektu darbs: 
2006  Eiropas Savienības projekts ”Angļu valodas apmācība policistiem” 

2003 Piedalīšanās ”Peace-keeping English Project” (PEP) projektā 
 

Uzstāšanās konferencēs  
• 2010. Referāts :”Vadības prasmju nepieciešamība”13. Starptautiskā zinātniskā konference 

”Sabiedrība un kultūra: Haoss un harmonija”, Liepājas Universitāte (29.04-30.04.) 



• 2009. Referāts: “Vadības prasmju veidošanās iespējas augstskolā ” 12. Starptautiskā zinātniskā 
konference “Sabiedrība un kultūra: Citādība un mazākuma intereses”, Liepājas Universitāte          
( 23.04.-24.04.) 

• 2008. Referāts : “Darbs ar grupu” 4. Starptautiskā zinātniskā konference “Teorija praksei 
mūsdienu sabiedrības izglītībā”,  Rīgas Pedagoģijas un izglītības augstskola (RPIVA) (13.03.-
15.03.) 

 
Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

• Profesionālā leksika 
• Lietišķā svešvaloda 
• Lietišķā angļu valoda 
• Juridiskā terminoloģija 

 
Metodiskais darbs 
Mācību metodisko materiālu izstrāde angļu valodas apguvei juristiem, uzņēmējiem, sabiedrisko attiecību 
speciālistiem. 
 
Publikāciju skaits  
Kopējais publikāciju skaits - 3  

• Viola  Ēvele  (2011.)  ”Vadības prasmju nepieciešamība” 13. Starptautiskā zinātniskā konference 
”Sabiedrība un kultūra: Haoss un harmonija” Zinātniskie raksti un konferences referāti, Liepājas 
Universitāte 

• Viola Ēvele (2010.) ”Vadības prasmju veidošanās iespējas augstskolā” 12. Starptautiskā 
zinātniskā konference ”Sabiedrība un kultūra: Citādība un mazākuma intereses”. Zinātniskie raksti 
un konferences referāti, Liepājas Universitāte 

• Viola Ēvele (2008.) “Darbs ar grupu”. 4. Starptautiskā zinātniskā konference “Teorija praksei 
mūsdienu sabiedrības izglītībā” Zinātniskie raksti un konferences referāti,  Rīgas Pedagoģijas un 
izglītības vadības augstskola, 2008.( 428.-432. lpp.) 

 
Nozīmīgākās publikācijas  
Viola Ēvele (2010.) ”Vadības prasmju veidošanās iespējas augstskolā” 12. Starptautiskā zinātniskā 
konference ”Sabiedrība un kultūra: Citādība un mazākuma intereses”. Zinātniskie raksti un konferences 
referāti, Liepājas Universitāte 
 
Tālākizglītība un profesionālā pilnveide  
2008  06.02.-10.11. Augstskolu mācībspēku pedagoģiskās pilnveides kursi “Inovācijas izglītības sistēmā, 
izglītības darba vadībā”, Latvijas Universitāte. Sertifikāts Nr.007581. 
2003                       PEP summer school on self- access learning in Sevastopol, Ukraine 
2003                       ” The information technology for the English language teaching”  
2003                       ”Materials design for ESP” 
 
Valodu zināšanas:  
  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda X   X   X   
Krievu valoda X   X   X   
Vācu valoda   X   X   X 
Angļu valoda X   X   X          
 
   

30.08.2010.  (Paraksts) 



Curriculum vitae 
 

Iveta Zinta    Ivansone 
 Uzvārds Vārds 

   
Dzimšanas vieta  Personas kods 

Vilmingtona, Delavera, ASV                           311265 - 12602 
Datums, mēnesis, gads  Tautība 

31.12.1965  Latviete 
Darba vieta un ieņemamais amats: 

 
Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 

Biznesa augstskola Turība  
Valodu katedras, angļu valodas asistente 

Graudu iela 68, LV-1058 

 Ventspils iela 5, Riga, LV-1002 

   
Tālruņa Nr.  67624084  Tālruņa Nr. 29450278 
Fakss: 67619152  E-mail: izilv@apollo.lv 
E-mail: Iveta.Ivansone@turiba.lv    
 
Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, 
doktorantūra. 

Mācību iestāde, valsts 
Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Latvijas Universitāte Pedagoģijas 
un Psiholoģijas fakultāte, studijas 
maģistratūrā, Izglītības Zinātnes 
studiju programmā Pieaugušo 
izglītībā 
 
SIA “Biznesa Augstskola Turība”, 
studijas maģistratūrā, 
Sabiedriskajās attiecībās 
 
Delawares Universitāte, Newark, 
Delaware, ASV – Bakalaura grāds 
mūzikā – vokālā mākslā 
 

2001-2003, 
2009 
 
 
 
 
No 2006 
 
 
 
1988 
 
 

 

Pieaugušo izglītība 
 
 
 
 
 
Sabiedriskās 
attiecības 
 
 
Mūzika –vokālā 
māksla 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bakalaura grāds 

 
Darba pieredze 
No 1999. -                     Biznesa augstskola Turība – angļu valodas asistente  
No 1998. -                     Redaktore/tulkotāja, līguma darbos tulkojusi, rediģējusi vairākus rakstus,  
                                      grāmatas, anotācijas juridiskajā, tehniskajā u.c. specifiskajās nozarēs, 
                                      sadarbojoties ar izdevniecībām: Musica Baltica un RaKa 
1998                              Mērsraga vidusskola – angļu valodas un datoru zinības skolotāja, datora pulciņa  
                                      vadītāja 
1997-1998                     Wilmingtonas Mūzikas Festivāls Wilmington, Delaware, ASV WMF  
                                      kamermūzikas koncertu sērijas ar Filadelfijas Filharmonijas mūziķiem  
                                      organizatore  
1991-1997                     Denco, Incorporated Wilmington, Delaware, ASV – Biroju vadītāja,  atbildīgā  
                                      par projekta koordinēšanu  
1988                              Vokālā Mākslas Festivāla Wilmington, Delaware, ASV – Direktora asistente 
                                      atbildīgā par mākslinieku uzņemšanu, sludinājumiem, teātra klasi u.c. 
 
 
Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 
Maģistra darbs: Lietišķās svešvalodas personificēšana – Lietišķās svešvalodas metodoloģija studentiem 
bez darba pieredzes. Kritiskās domāšanas veicināšana lietišķās svešvalodas apguves procesā. 
[Personalizing ESP – Teaching Business English to young adults with little or no work experience.  



Fostering critical thinking through ESP.] 
 
Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Profesionālā terminoloģija ( angļu valoda) 
Profesionālā leksika (angļu valoda) 
Business English 
Lietišķā angļu valoda 
Lietišķā svešvaloda 
 
Metodiskais darbs 
Materiāla gatavošana 
Kontroldarbu uzdevumu gatavošana 
Lomu spēles gatavošana grupu darbam 
 
Tālākizglītība un profesionālā pilnveide  
2004                   Further Certificate for Teachers of Business English . Lietišķās angļu valodas skolotāja 
                           sertifikāts no Londonas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras 

2002                         “Multimēdiju sistēmu izmantošana mācību procesā”, Biznesa augstskola Turība 

2001                  “Juridiskās angļu valodas mācīšanas metodika”, Rīgas Juridiskā augstskola 
1996-1998        Delawares Universitāte, Newark, Delaware, ASV – papildus kursi vokālā mākslā 
                          maģistratūrai: latīņu, itāļu, vācu, franču un spāņu valodas dikcija, “Alexander Technique” 
                          kustība 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda          
Krievu valoda          
Vācu valoda          
Angļu valoda               
_____________ valoda          

 
15.06.2010.   
(Datums)  (Paraksts) 

 



Curriculum vitae 
 

Līga    Kļaviņa 
 Uzvārds Vārds 

   
Dzimšanas vieta  Personas kods 

Aizkraukle, Latvija  260281 – 11147 
Datums, mēnesis, gads  Tautība 

26.02.1981  Latviete 
Darba vieta un ieņemamais amats:  

Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 
Biznesa augstskola Turība,  

Valodu katedras asistente vācu/franču valodā 
Graudu iela 68, LV-1058 

 Avoti – 4, Zebrenes pagasts,  
Dobeles novads, LV- 3731 

   
Tālruņa Nr.  +371 67624084  Tālruņa Nr. +371 28632453 
Fakss: +371 67619152  E-mail: - 
E-mail: Liga.Klavina@turiba.lv      
 
Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, 
doktorantūra. 

Mācību iestāde, valsts 
Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Daugavpils Universitāte, 
Humanitārā fakultāte, maģistra 
studijas vācu filoloģijā 
 
Daugavpils Universitāte, 
Humanitārā fakultāte, bakalaurs 
vācu filoloģijā 
 
Daugavpils Universitāte, 
Humanitārā fakultāte, vācu angļu 
valodas skolotājs / tulkotājs 
 

2004 – 2006 
 
 

 
2003 – 2004 
 
 
 
1999 – 2003 
 
 
 

Vācu valoda un 
filoloģija, franču 
valoda 
 
Vācu valoda un 
filoloģija 
 
 
Pedagoģija un 
Filoloģija 
 
 

Filoloģijas maģistra grāds 
(Mg. philol.)  

 
 
Filoloģijas bakalaurs vācu 
valodā (BA) 
 
 
vācu angļu valodas skolotājs / 
tulkotājs 
 
 

 
Darba pieredze 
No 2007-                    Vācu / angļu / franču  valodas asistente Biznesa augstskolā Turība 
2004.10. – 2008.09.    Angļu  valodas pamatskolas skolotāja Dobeles rajona Zebrenes pamatskolā 
2004.04. – 2004.09.    Sekretāre-referente SIA „Magistr”, Daugavpils 
2003.09. – 2003.12.    Angļu valodas pamatskolas skolotāja Pļaviņu Marijas Brimmerbergas vidusskolā 
 
Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 
2008-2010   Projekta izpildītāja ES Leonardo da Vinci projektā „TOURNEU: Kulturelle und 
wirtschaftliche Aspekte des Incoming-Tourismus in den neuen EU-Ländern (Slowakische Republik, 
Estland, Lettland) – Ausarbeitung internetgestützter multimedialer Lehr- und Lernmittel für 
Tourismuswirtschaft in Bezug auf den Incoming-Bereich aus deutschsprachigen Ländern“. 
 

Uzstāšanās konferencēs  
27. – 28.04.2006.         Referāts “Műnchhausens Leben  im Vergleich  zu „Műnchhausens Erzählungen” 
(Minhauzena dzīves salīdzinājums ar Minhauzena stāstiem) nolasīts 48.Jauno zinātnieku konferencē, 
Daugavpils Universitāte. 
 
Studiju kursi (studiju priekšmeti) 
Profesionālā terminoloģija (vācu/franču valoda) 
Profesionālā leksika (angļu valoda) 
Profesionālā terminoloģija (angļu valoda) 
Lietišķā svešvaloda 
 



Metodiskais darbs 
• 2008-2010 Projekta izpildītāja ES Leonardo da Vinci projektā „TOURNEU: Kulturelle und 

wirtschaftliche Aspekte des Incoming-Tourismus in den neuen EU-Ländern (Slowakische 
Republik, Estland, Lettland) – Ausarbeitung internetgestützter multimedialer Lehr- und 
Lernmittel für Tourismuswirtschaft in Bezug auf den Incoming-Bereich aus deutschsprachigen 
Ländern“. 

• 21. – 26.05.2002. Seminārs „Deutschland und das Baltikum – Partner in Europa” ( Vācija un 
Baltija – partneri Eiropā ), Otzenhausen, Vācija. Referāts „Leben und Schaffen von Hieronimus 
Karl Friedrich von Münchhausen ”( H.K. Frīdriha dzīve un daiļrade). 

 
Publikāciju skaits  
Kopējais publikāciju skaits- 4, tai skaitā zinātniskās - 2  

• Lūka, I., Emse, A., Ābola, I., Ate, I., Kļaviņa, L. (2010) The Development of University 
Educators’ Research Competence in Academic and Research Activity. // Reviewed and selected 
materials of the International Conference – ATEE Spring University “Teacher of the 21st Century: 
Quality education for quality teaching”. Riga: Latvijas Universitāte, pp. 240-249. 

• Lūka, I., Smilga, S., Kļaviņa, L. (2008) Die Bildung der Fachkompetenz der Studenten der 

Fachrichtung Tourismus in den Fremdsprachenstudien. // Starptautiskās zinātniskās konferences 

Foreign Languages – Lifelong Challenge Rakstu krājumā “Cudzie Jazyky – Celoživotná Výzva”. 

Technical University of Košice, Slovakia. Jūnijs 26-27, 2008. 137.-149.lpp. 

• Tikšanās Ansbahā (Vācijā) TOURNEU projekta - Blended learning – ietvaros. www.turiba.lv 
Ievietots 2009.gada 19.martā. 

• Jauktās mācīšanās (blended-learning) svešvalodu apguvē, 
http://www.turiba.lv/lat/dzive_turiba/blogi/augstskolas_blogi/liga_klavina/ . Ievietots 20.05.2010. 
 

Nozīmīgākās publikācijas  
• Lūka, I., Emse, A., Ābola, I., Ate, I., Kļaviņa, L. (2010) The Development of University 

Educators’ Research Competence in Academic and Research Activity. // Reviewed and selected 
materials of the International Conference – ATEE Spring University “Teacher of the 21st Century: 
Quality education for quality teaching”. Riga: Latvijas Universitāte, pp. 240-249. 

• Lūka, I., Smilga, S., Kļaviņa, L. (2008) Die Bildung der Fachkompetenz der Studenten der 

Fachrichtung Tourismus in den Fremdsprachenstudien. // Starptautiskās zinātniskās konferences 

Foreign Languages – Lifelong Challenge Rakstu krājumā “Cudzie Jazyky – Celoživotná Výzva”. 

Technical University of Košice, Slovakia. Jūnijs 26-27, 2008. 137.-149.lpp. 
 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide  
2009                   Pieredzes apmaiņa TOURNEU projekta - Blended learning – ietvaros. Tartu 
2009 febr.-jūn.   Profesionālās pilnveides kursi augstskolu docētājiem Augstskolu pedagoģija, 

 Latvijas Universitāte, PPF, Sertifikāts Nr.009956, 15.06.2009. 
2007                    Profesionālās pilnveides programma LPA “Bērnu ar speciālām vajadzībām integrācija 
                            un iekļaušana izglītības procesā”. Sertifikāts Nr.1182. 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda x   x   x   
Krievu valoda  x   x  x   
Vācu valoda x   x   x   
Angļu valoda x   x   x       
Franču  valoda x    x  x   
 

15.06.2010.   
(Datums)  (Paraksts) 

 



Curriculum vitae 
 

Anda    Komarovska 
 Uzvārds Vārds 

   
Dzimšanas vieta  Personas kods 

Rīga, Latvija  260266 - 10620 
Datums, mēnesis, gads  Tautība 

26.02.1966  Latviete 
Darba vieta un ieņemamais amats: 

Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 
Biznesa Augstskola Turība 

Valodu katedras lektore 
 Graudu iela 68, LV-1058 

 Zaļenieku iela 3 
 Rīga LV1058 

   
Tālruņa Nr.  +371 67624084  Tālruņa Nr. 67621241, 29814487 
Fakss: + 37 67619152  E-mail: AndaK@turiba.lv 
E-mail: AndaK@turiba.lv    
 
Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, 
doktorantūra. 

Mācību iestāde, valsts 
Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Studijas Maģistrantūrā BA Turība 
(progr. “Tūrisma stratēģiskā 
vadība”)  
 
Nepabeigtas studijas maģistrantūrā 
RPIVA (progr. Vispārīgā 
pedagoģija)  
 
LVU Svešvalodu fakultāte, angļu 
valodas un literatūras nodaļa 
 
Rīgas Angļu ģimnāzija 

2003 - 2005. 
 
 
 
2000-2002 
 
 
 
1984-1989. 
 
 
 1973-1984 
 
 

Uzņēmējdarbības 
vadība 
 
 
Pedagoģija 

 
 
 

Angļu valoda un 
pedagoģija 
 
 
 
 

Maģistra profesionālais grāds 
uzņēmējdarbības vadībā un 
uzņēmumu un iestāžu 
vadītāja kvalifikācija. 
 
 
 
 
Angļu valodas un literatūras 
skolotājs 
 
 
 
 

 
Darba pieredze 
No 2008  -         Biznesa Augstskola Turība – valodu katedras lektore 
1999- 2008        Biznesa Augstskola Turība – valodu katedras asistente 
1993-1999 Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Adminstrācijas Augstskola – angļu valodas 
                          pasniedzēja 
1991-1993         Rīgas 94. vidusskola – angļu valodas skolotāja 
1989-1990         Ogresgala pamatskola – angļu valodas skolotāja 
 
Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 
Latvijas kā tūrisma vietas tēls 
 
Uzstāšanās konferencēs  

• 2010 Referāts “Latvija- ES. Sadarbības bilance” BAT XI Starptautiskajā zinātniskajā konferencē 
“Cilvēks, sabiedrība, valsts mūsdienu mainīgajos ekonomiskajos apstākļos”. 

• 2008 Referāts IX starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Darba tirgus sociālie un ekonomiskie 
izaicinājumi”. Rīga, SIA “Biznesa augstskola Turība”. 30.05.08. 

• 2007 Referāts 8. Starptautiskā zinātniskā konferencē “Jauni produkti reģionu attīstībai” BA 
Turība, Latvija. 01.06.07. 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 
Profesionālā terminoloģija ( angļu valoda) 



Profesionālā leksika (angļu valoda) 
Lietišķā angļu valoda 
 
Metodiskais darbs 
2006   ES projekts “Angļu valodas apmācība policistiem”  
 
Publikāciju skaits  
Kopējais publikāciju skaits - 4 

• 2010   “Latvija- ES. Sadarbības bilance”(līdzautors Ainārs Komarovskis) Biznesa augstskolas 
Turība konferenču krājums. XI starptautiskā zinātniskā konference “Cilvēks, sabiedrība, valsts 
mūsdienu mainīgajos ekonomiskajos apstākļos”. 

• 2009   Publikācija “Latvijas tūrisma tēla attīstības potenciāls mūsdienu informācijas sabiedrībā” 
10.starptautiskās zinātniski praktiskās konferences “Komunikācijas vadība informācijas 
sabiedrībā” Rakstu krājums. Rīga: SIA “Biznesa augstskola Turība”, 2009. 

• 2008   “Zīmola attīstības tendences”. IX starptautiskās zinātniskās konferences “Darba tirgus 
sociālie un ekonomiskie izaicinājumi” Rakstu krājums. Rīga: SIA “Biznesa augstskola Turība”, 
2008. 

• 2007    “Latvijas tūrisma tēls: vēlamais un esošais”. 8. starptautiskās zinātniskās konferences 
“Jauni tūrisma produkti reģionu attīstībai” Rakstu krājums. Rīga: SIA “Biznesa augstskola 
Turība”, 2007. 

 
Nozīmīgākās publikācijas  
Publikācija “Latvijas tūrisma tēla attīstības potenciāls mūsdienu informācijas sabiedrībā” 10.starptautiskās 
zinātniski praktiskās konferences “Komunikācijas vadība informācijas sabiedrībā” Rakstu krājums. Rīga: 
SIA “Biznesa augstskola Turība”, 2009. 
 
Tālākizglītība un profesionālā pilnveide  

• 2009 apr. Baltijas Menedžmenta attīstības asociācijas organizētie tālākizglītības kursi “The 
Scholarship of Teaching”  

• 2005 Profesionālā pilnveide programmā “Augstskolu didaktika”- sertifikāts Nr.0311 
• 2005 Kursi „Further Certificate for Teaching Business English”, London Chamber of 

Commerce&Industry izsniegts biznesa angļu valodas pasniedzēja sertifikāts Nr.30322193. 
• 2001-2002 Angļu valodas pasniedzēju profesionālās kvalifikācijas celšanas programma 

 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda x   x   x   
Krievu valoda x    x  x   
Angļu valoda x   x   x           
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(Datums)  (Paraksts) 

 



Curriculum vitae 
 

Ineta    Lūka 
 Uzvārds Vārds 

   

Dzimšanas vieta  Personas kods 
Jūrmala, Latvija  301164-10624 

Datums, mēnesis, gads  Tautība 
30.11.1964.  Latviete 

Darba vieta un ieņemamais amats:  
Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 

Biznesa augstskolas Turības Valodu katedras 
vadītāja, asociētā profesore,  

angļu valodas metodiķe  
Graudu iela 68, Rīga, LV-1058, Latvija. 

 Zaļenieku 24-1,  
Rīga, LV-1058, Latvija. 

   
Tālruņa Nr.  +371 67624084  Tālruņa Nr. +371 26370934 
Fakss: +371 67619152  E-mail: ineta.luka@inbox.lv  
E-mail: Ineta@turiba.lv     
 
Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, 
doktorantūra. 

Mācību iestāde, valsts 
Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Latvijas Valsts Universitātes 
Pedagoģijas fakultāte, Latvija 
 
Latvijas Universitātes Pedagoģijas 
fakultātes Pedagoģijas 
maģistratūra, Latvija 
 
Latvijas Universitātes Pedagoģijas 
un psiholoģijas fakultātes 
Pedagoģijas doktorantūra, Latvija 

1983–1988 
 
 

1992–1993 
 
 
 
2003–2008 
 
 

Angļu valoda un 
pedagoģija 
 
Pedagoģija 
 
 
 
Augstskolas 
pedagoģija 

 

Angļu valodas skolotājs, 
audzinātājs – metodiķis, 
diploms ar izcilību 
 
Pedagoģijas maģistra grāds 
(Mag. paed..) 
 
Pedagoģijas doktora 
zinātniskais grāds augstskolas 
pedagoģijā 

 
Zinātniskā kvalifikācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte Zinātniskais 
grāds 

Diploms  

Pedagoģijas doktora zinātniskais grāds 
augstskolas pedagoģijā, Latvijas 
Universitāte, Latvijas Republika 

2008 Augstskolas 
pedagoģija 

Dr.paed Sērija D 
Nr.0149,  

 
Darba pieredze 
No 2009 jūn.  Biznesa augstskola Turība; Valodu katedras vadītāja, angļu valodas metodiķe; ievēlēta par 

asociēto    profesori augstskolas pedagoģijā  
2005-2009  Biznesa augstskola Turība; Valodu katedras vadītāja, ievēlēta par docenti Lietišķajā 

valodniecībā (angļu val.), angļu valodas metodiķe; docente augstskolas pedagoģijā (no 
2008) 

2001–2005     Biznesa augstskola Turība; Valodu katedras vadītāja, lektore, angļu valodas metodiķe 
1999–2001     Biznesa augstskola Turība; lektore, angļu valodas metodiķe 
1994–1999   Starptautiskā Tūrisma augstskola; angļu valodas pasniedzēja, angļu valodas pasniedzēju 

metodiskās komisijas vadītāja 
1989–1994     Rīgas 94. vidusskola; angļu valodas skolotāja, svešvalodu metodiskās komisijas vadītāja 
1988–1989     Rīgas 2. vidusskola; pionieru vadītāja, angļu valodas skolotāja 
 
 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 
Zinātniskās darbības virzieni: 

- Profesionālās angļu valodas kompetences veidošanās tūrisma studentiem; 



- Mūžizglītība un mūžmācīšanās; 
- Pieaugušo svešvalodu apguve; 
- Augstākās profesionālās izglītības pilnveide. 

Latvijas Zinātņu Padomes (LZP) projekti: 
No 2009 febr.    vadošā pētniece LZP fundamentālā pētījuma projektā Nr.09.1131 „Iekļaušanās 

pedagoģija versus normatīvai pedagoģijai” 
2008 – 2009  pētniece LU zinātniskajā projektā „Jaunās paaudzes mācīšanās kvalitātes veicināšanas 

izpētes metodoloģija” Projekta Nr.2007/ZP-41.  
Starptautisko projektu dalībniece/vadītāja: 
 No 2008 sept ASEM Education and Research Hub for LLL [ASEM Izglītības un pētniecības 

organizācijas Mūžizglītības organizēšanai] Network 4 “National strategies of Lifelong 
Learning with regard to citizens' motivation and barriers against continuing education and 
training” [4.zinātniskā tīkla “Mūžizglītības politikas nacionālās stratēģijas pilsoņu 
motivācijas veicināšanai un tālākizglītības un mācīšanās šķēršļu novēršanai”] Latvijas 
Universitātes vadītāja, vadošā pētniece   

2009 – 2011 Projekta pētniece, pasniedzēja (no Latvijas) ES Transversal projektā „Mehrsprachige 
interkulturelle Geschäftskommunikation für Europa”. Projekta Mūžizglītības 
apakšprogrammā “Multilateral Projects. Key Acticity 2” (Vācija, Lietuva, Slovēnija, 
Slovākija, Igaunija, Latvija, Čehija, Ungārija, Rumānija). Projekta Nr. 504431-LLP-1-
2009-1-DE-KA2-KA2MP. 

2009 – 2010 Projekta vadītāja (no Latvijas) NordPlus projektam “Online blended learning English 
(A2/B1) module for adults “In Charge of My World”.” (Lietuva, Latvija Igaunija). 
Projekta Nr. AD-2009_1-17650.  

2008 – 2010  Projekta vadītāja (no Latvijas) ES mūžizglītības sektorālās programmas Grundtvig 
mācību partnerības projektā "Adults Learning Languages and Intercultural Awareness" 
svešvalodu apguves un starpkultūru izglītības jomā (Rumānija, Latvija, Vācija, Polija, 
Turcija). Projekta Nr. 2008-1-RO-GRU06-00113 4. 

2008 – 2010 Projekta vadītāja asistente (no Latvijas) ES Leonardo da Vinci projektā „TOURNEU: 
Kulturelle und wirtschaftliche Aspekte des Incoming-Tourismus in den neuen EU-
Ländern (Slowakische Republik, Estland, Lettland) - Ausarbeitung internetgestützter 
multimedialer Lehr- und Lernmittel für Tourismuswirtschaft in Bezug auf den Incoming-
Bereich aus deutschsprachigen Ländern“. ["Jauno Eiropas Savienības dalībvalstu 
(Slovākija, Igaunija, Latvija) ienākošā tūrisma kultūras un ekonomiskie aspekti."]. 
(Slovākija, Vācija, Latvija, Igaunija). Projekta Nr. 2008-1-SK1-LEO05-00228. 

2007 nov. Darba grupas dalībniece FR7-SSH-2007-1 pieteikuma CP-FP apakštēmas projekta 
„Teacher’s facilitator training with ICT, University and Business: Challenges of Regional 
Development in Evaluating International Contexts” izstrādē (Spānija, Portugāle, Latvija).  

2005–2006 Projekta vadītāja asistents no BAT ES Leonardo da Vinci projektā „Eiropas ceļojumu un 
tūrisma koordinators”, BAT Valodu katedrai sadarbojoties ar Vācijas uzņēmumu SIA 
„Comhard”.  

Latvijas projektu dalībniece/vadītāja: 
2007–2008  Konsultante ESF finansētajā projektā ar BAT līdzfinansējumu Nr. 
VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0074/0014 „Kvalifikācijas prakses organizēšana Sabiedrisko attiecību 
specialitātes studentiem” aktivitātē „Atbalsts mācību prakses īstenošanai profesionālās izglītības un 
augstākās izglītības studentiem". 
 

Eksperta darbība 
Eksperte UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Britu Padomes Latvijā organizētajā interaktīvajā 
seminārā – Nākotnes pilsētas spēlē “Vides veidošana pašvaldībās mūžizglītības iespēju veicināšanai” 
2010.gada 29.-30.aprīlī.  
 

Uzstāšanās konferencēs  
Piedalīšanās ar referātu starptautiskās zinātniskās un akadēmiskās konferencēs, kongresos, simpozijos: 
• 2010.gada 8.maijā referāts „The Development of University Educators’ Research Competence in 

Academic and Research Activity” (līdzautori Emse, A., Ābola, I., Ate, I., Kļaviņa, L.) starptautiskajā 
zinātniskajā konferencē ATEE Spring University “Teacher of the 21st Century: Quality education for 
quality teaching”, Latvijas Universitāte (publicēts referāts). 

• 2010.gada 26.martā referāts „Developing students’ leadership skills in tourism studies” (līdzautori 
Niedritis, J.E., Donina, A.) BAT XI starptautiskā zinātniskā konferencē „Cilvēks, sabiedrība, valsts 
mūsdienu mainīgajos ekonomiskajos apstākļos”, Biznesa augstskola Turība, Latvija (publicēts 



referāts). 
• 2010.gada 26.martā referāts „Promoting students’ intercultural competence in tourism studies” 

(līdzautori Vaidesvarans, S., Vinklere, D.) BAT XI starptautiskā zinātniskā konferencē „Cilvēks, 
sabiedrība, valsts mūsdienu mainīgajos ekonomiskajos apstākļos”, Biznesa augstskola Turība, Latvija 
(publicēts referāts). 

• 2009. gada 16.-17. oktobrī referāts “Challenges of Tourism Education: Emotions versus 
Business” (līdzautori Niedritis, J.E., Donina, A.) ANO PTO starptautiskajā konferencē “Higher 
Tourism Education: Issues and Practices”, Boloņas Universitāte, Rimini, Itālija (publicēts 
kopsavilkums). 

• 2009.gada 8.-9.oktobrī referāts “Adults Learning Languages” – Towards More Effective Language 
Training In Europe” (līdzautors Andy Hockley) 3.starptautiskajā konferencē “Language and Culture: 
New Challenges for the Teachers of Europe, Viļņas Universitāte (publicēts kopsavilkums). 

• 2009. gada 28.-30.septembrī referāts “Effectiveness of the use of more than two languages and quality 
assurance in European interuniversity master studies” (līdzautori Irina Maslo, Sarmite Ludborža), 
EERA ECER starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Theory and Evidence in European Educational 
Research”, Austrijā, Vīnes Universitātē (publicēts izvērstais kopsavilkums). 

• 2009. gada 29.-30.jūnijā referāts “English for Special Purposes: Components, Criteria, Levels and 
Development Model”starptautiskā konferencē “Towards a Better Language Education”, Viļņā, 
Lietuvā (publicēts referāts). 

• 2009. gada 16.-19.jūnijā referāts “Lifelong Learning Strategies of Latvia: Analysis and 
Suggestions for Eliminating the Barriers to Continuing Education and Training with regard to 
citizens' motivation and barriers against continuing education and training " ASEM HUB LLL 
Research Network 4 “National strategies of lifelong learning” starptautiskā zinātniskā 
sanāksmē Rīgā, Latvijas Universitātē (publicēts referāts). 

• 2009. gada 22.-23.maijā referāts “ESP Competence – an Integral Component of Tourism Students’ 
Professional Competence” starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Applied linguistics for specialized 
discourse”, Latvijas Universitāte (publicēts referāts). 

• 2009. gada 7.-9.maijā referāts “Developing more effective language training for adults in Europe” 
(līdzautors Andy Hockley, Romania) starptautiskajā konferencē ATEE Spring University “Teacher of 
the 21st Century: Changing Education in a Changing Society” Lietuva, Klaipēdas Universitāte 
(publicēts referāts). 

• 2009. gada 8. aprīlī referāts “Tūrisma izglītības programmu attīstība Boloņas deklarācijas kontekstā” 
zinātniski metodiskajā seminārā par tūrisma izglītības aktualitātēm “Tūrisma izglītības  programmu 
attīstība  Boloņas deklarācijas kontekstā” (Biznesa augstskola Turība, La Fondation pour la Formation 
Hôtelière (Šveice),  Manchester Metropolitan University ( Lielbritānija) un Latvijas Tūrisma izglītības 
asociācija). 

• 2008. gada 23.-25.novembrī Latvijas pārstāvis diskusijā par Latvijas mūžizglītības politiku un 
iespējām kopīgu starptautisku projektu realizēšanā mūžizglītības jomā starp Āzijas un Eiropas valstīm 
ASEM Education and Research Hub for Lifelong Learning 4.starptautiskajā zinātniskajā tīklā 
“National strategies of Lifelong Learning with regard to citizens' motivation and barriers against 
continuing education and training”, Pekinā, Pekinas Universitātē. 

• 2008. gada 22. septembrī referāts „Angļu valodas kompetences veidošanās tūrisma studijās” Latvijas 
Universitātes Valodu apguves pētījumu grupas organizētajā konferencē „Jaunākie pētījumi Valodu 
apguvē”. Rīga, Latvijas Universitāte (publicēts kopsavilkums, Latvijas Universitāte, 2008). 

• 2008. gada 10.-12.septembrī referāts „Students and the educator’s co-operation as a means of 
development of students’ ESP competence” EERA ECER starptautiskajā zinātniskajā konferencē 
„From Teaching to learning?”, Zviedrijā, Gēteborgas Universitātē (publicēts referāts).  

• 2008.gada 2.-3.maijā referāts “Development of Students’ ESP Competence and Educators’ 
Professional Activity in Tertiary Level Tourism Studies” starptautiskajā konferencē ATEE Spring 
University “Teacher of the 21st Century: Quality Education for Quality Teaching”, Rīga, Latvijas 
Universitāte (publicēts referāts). 

• 2007.gada 30.augustā–1.septembrī referāts “Development of Students’ ESP Competence in Tertiary 
Studies” starptautiskajā konferencē “Assessing language and (inter-) cultural competences in Higher 
Education”, Somija, Turku Universitāte (publicēts referāta kopsavilkums, University of Turku, 2007, 
p.28.; referāts pieņemts publicēšanai zinātniskā grāmatā).  

• 2007. gada 15.–16. jūnijā referāts “Development of Students’ ESP Competence” Pasaules moderno 
valodu asociācijas Ziemeļvalstu un Baltijas valstu reģiona starptautiskajā konferencē “Innovations in 
Language Teaching and Learning in the Multicultural Context”, Rīga (publicēts referāts). 



• 2007.gada 15.–18. martā referāts “Development of Students’ Intercultural Competence at the Tertiary 
Level” 1. starptautiskajā pedagoģijas un psiholoģijas doktorantu simpozijā “Human relations and 
nowadays challenges”, Polija, Vroclavas Universitāte (publicēts referāts). 

• 2007.gada 15.–18. martā referāts “Some Aspects of the ESP Curriculum Design for Tertiary 
Institutions” 1. starptautiskajā pedagoģijas un psiholoģijas doktorantu simpozijā “Human relations and 
nowadays challenges”, Polija, Vroclavas Universitāte (publicēts referāts).  

• 2006.gada 30.martā referāts “Development of Students’ ESP Competence in the Study Process of a 
Higher Educational Establishment” V starptautiskajā konferencē “Valodu apguve: problēmas un 
perspektīva”, LPA, Liepāja (publicēts referāts). 

• 2005.gada 5.–8.maijā referāts “A Social Constructivist Model for Developing Students’ ESP 
Competence” starptautiskajā konferencē “Spring University. Changing Education in a Changing 
Society”, Lietuva, Klaipēdas Universitāte (publicēts referāts). 

• 2004.gada 12.–13.novembrī referāts “Studentu kreativitātes atraisīšana lietišķās angļu valodas 
rakstītprasmes veidošanā” IX starptautiskajā Kreativitātes konferencē “Kreativitātes atraisīšana”, 
Rīga, RPIVA Kreativitātes centrs (publicēts referāts). 

• 2004.gada 14.–15.maijā referāts “Role-play as a Tool for Developing Students’ ESP Competence” 
starptautiskajā konferencē “Valoda kā identitāte”, Rīga, Valodu mācību centrs (publicēts referāts). 

• 2004.gada 6.–8.maijā referāts “ESP syllabus design for tourism students” starptautiskajā konferencē 
“Teacher Education 7th Spring University”, Igaunija, Tartu Universitāte (publicēts referāts). 

• 2004.gada 23.aprīlī referāts “English for Specific Purposes – Past, Present and Future” 5. 
Starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Uzņēmējdarbības iespējas, problēmas un to risinājumi 
globalizācijas apstākļos”, Rīga, Biznesa augstskola Turība (publicēts referāts). 

• 2004.gada 5.–6.aprīlī referāts “Effective Teaching Means Effective Learning” starptautiskajā 
zinātniskajā konferencē “Teorija un prakse skolotāju izglītībā II”, Rīga, RPIVA (publicēts referāts). 

• 2003.gada 7.novembrī referāts “Creative Tasks as Tools for Developing Students’ Language Skills” 
starptautiskajā VIII kreativitātes konferencē, Rīga, RPIVA (publicēts referāts). 

• 2003.gada 6.–7.jūnijā referāts „Implementation of Task-based Learning Approach in Teaching 
English at School of Business Administration Turiba” starptautiskā konferencē “Valoda starpkultūru 
komunikācijā”. Ventspils, Ventspils Augstskola (publicēts referāta kopsavilkums, Ventspils 
augstskola, Longman, Oxford University Press, 2003, 13.-14. lpp.). 

• 2003.gada 25.aprīlī referāts „Task-based Learning Means of Improvement of Students’ English 
Language Skills” starptautiskā zinātniskā konferencē “Ilgtspējīga tūrisma attīstība: tendences, 
pieredze, iespējas”. Rīga, Biznesa augstskola Turība (publicēts referāts). 

 
 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) (pēdējie 6 gadi) 
No 2010            Angļu valoda ar priekšzināšanām, pieaugušo izglītības programma (4 KP) 
No 2009            Augstskolu pedagoģija un vadība Juridiskās zinātnes doktora studiju programma. (4 KP) 
No 2009 Svešvaloda (angļu valoda) Uzņēmējdarbības vadības doktora studiju programma. (4 KP) 
No 2008 Augstskolu pedagoģija un vadība Uzņēmējdarbības vadības doktora studiju programma. 

(4 KP) 
No 2008 Svešvaloda (angļu valoda) Komunikācijas vadības doktora studiju programmā (2 KP). 
No 2006 Profesionālā terminoloģija (angļu valoda) Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu 

vadības studiju programmā (10 KP). 
2007–2008  Profesionālā leksika (angļu valoda) Sabiedrisko attiecību studiju programmā (8 KP). 
2004–2005 Lietišķā angļu valoda Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadības studiju 

programmā (12 KP).  
 
Metodiskais darbs 
Monogrāfija: 
Lūka, I. Profesionālās angļu valodas kompetences veidošanās augstskolā. Rīga: Biznesa augstskola 
Turība, 2008. 176 lpp. ISBN 978-9984-828-15-2. 
Izstrādātie mācību līdzekļi: 
2003 Studiju metodiskais materiāls Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadības studiju 

programmas studiju kursa “Lietišķā angļu valoda 1” apgūšanai. “Biznesa augstskola Turība”, 
SIA, 2003., 96 lpp. 

2003 Studiju metodiskais materiāls Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadības studiju 
programmas studiju kursa “Lietišķā angļu valoda 2” apgūšanai. “Biznesa augstskola Turība”, 
SIA, 2003., 112 lpp. 



Elektroniskā formā sagatavotie mācību līdzekļi: 
2010  Mācību metodiskais līdzeklis kursa “Angļu valoda ar priekšzināšanām” apguvei (BAT  

Profesionālās izglītības centra pieaugušo izglītības programma, 4 KP) 
2009 Mācību metodiskais līdzeklis „Svešvalodas” apguvei (BAT Uzņēmējdarbības vadības doktora 

studiju programmas 2. kursa doktorantiem, 4 KP). 
2008 Mācību metodiskais līdzeklis „Svešvalodas” apguvei (BAT Komunikācijas vadības doktora 
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2006 Mācību metodiskie līdzekļi „Profesionālās angļu valodas” apguvei (BAT Tūrisma un viesmīlības 
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Izstrādātie studiju kursi (pēdējie 6 gadi): 
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programma 
2009     Augstskolu pedagoģija un vadība (4 KP, BAT Juridiskās zinātnes doktora studiju programma). 
2009 Svešvaloda (angļu valoda) (4 KP, BAT Uzņēmējdarbības vadības doktora studiju programma).  
2008 Augstskolu pedagoģija un vadība (4 KP, BAT Uzņēmējdarbības vadības doktora studiju 

programma).  
2008 Svešvaloda (angļu valoda) (2 KP, BAT Komunikācijas vadības doktora studiju programma). 
2007 Profesionālā leksika (angļu valoda) (8 KP, BAT Sabiedrisko attiecību profesionālā bakalaura 

studiju programma). 
2006  Profesionālā terminoloģija (angļu valoda) (10 KP, BAT Tūrisma un viesmīlības nozares 

uzņēmumu vadības profesionālā bakalaura studiju programma). 
Izstrādātās studiju kursu programmas (pēdējie 6 gadi): 
2010   Augstskolu pedagoģija un vadība (Kopā ar Dr.paed. A Baumani Komunikācijas zinātnes doktora  

studiju programma. 1.kursam, 2 KP). 
2009 Augstskolu pedagoģija un vadība (Kopā ar Dr.paed. A Baumani Juridiskās zinātnes doktora 

studiju programma. 1.kursam, 4 KP). 
2009  Augstskolu pedagoģija un vadība (Kopā ar Dr.paed. A. Baumani Uzņēmējdarbības vadības 

doktora studiju programma. 1.kursam, 4 KP) 
2009 Starptautiskā komunikācija (profesionālā bakalaura studiju programmai Starptautiskās 

komunikācijas vadība. 4.kursam, 4 KP) 
2009 Diskusija un manipulācija (profesionālā bakalaura studiju programmai Starptautiskās 

komunikācijas vadība. 4.kursam, 4 KP) 
2009 Svešvalodas studiju kursu programmas doktora studiju programmās: Uzņēmējdarbības vadība, 4 

KP; Komunikācijas vadība, 2 KP; Juridiskās zinātne, 2 KP). 
2009 Juridiskā angļu valoda (Tiesību zinātņu profesionālās maģistrantūras studiju programmai. 1. 
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2009 Lietišķās svešvalodas studiju kursu programmas profesionālā bakalaura studiju programmās: 

Sabiedriskās attiecības, 1.kursam, 8 KP; Starptautiskās komunikācijas vadība, 1.kursam, 8 KP; 
Lietišķo un rekreatīvo pasākumu vadība,  1., 2.kursam, 8 KP; Tūrisma un viesmīlības nozares 

uzņēmumu vadība, 1., 2., 3.kursam, 10 KP; Tiesību zinātnes, 2.kursam, 3 KP. 
2009 Lietišķās svešvalodas studiju kursu programmas 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

studiju programmām: Mārketings un tirdzniecība, 1. kursam, 4 KP; Finanses un grāmatvedība, 
1.kursam, 6 KP; Reklāma uzņēmējdarbībā, 1. kursam, 6 KP; Sabiedriskās attiecības, 1. kursam, 6 
KP;  Organizācijas drošība, 1. kursam, 5 KP; Tiesību zinātne, 1. kursam, 4 KP; Viesmīlības 

serviss, 1., 2. kursam, 6 KP. 
2008 Svešvalodas studiju kursu programmas doktora studiju programmās: Komunikācijas vadība, 

2.kursam, 2 KP; Juridiskās zinātne, 2.kursam, 2 KP. 
2008 Profesionālā angļu valoda (Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadības studiju 

programma. 1., 2., 3. kursam. 10 KP). 
2008 Profesionālā angļu valoda (1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai 

Viesmīlības serviss. 1., 2. kursam. 6 KP). 
2008 Profesionālā leksika (angļu valoda) (Kopā ar Mag. phil. V. Maļavsku Sabiedrisko attiecību 

studiju programma. 1. kursam. 8 KP). 
2008 Profesionālā leksika (angļu valoda) (Kopā ar Mag. phil. V. Maļavsku 1. līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības studiju programmai Sabiedriskās attiecības. 1. kursam. 6 KP). 
2007 Profesionālā angļu valoda (Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadības studiju 

programma. 1., 2., 3. kursam. 10 KP). 
2006 Profesionālā angļu valoda (Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadības studiju 

programma. 1., 2., 3. kursam. 12 KP). 



2006 Lietišķā svešvaloda (Kopā ar Mag. phil. V. Maļavsku, Mag. phil. A. Emsi; Uzņēmējdarbības 

vadības studiju programma. 11 KP).  
2006 Profesionālā angļu valoda (2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju 

programma sabiedriskajās attiecībās. 4 KP).  
2005 Lietišķā angļu valoda (Kopā ar Mag. paed. K. Liepiņu; Sabiedrisko attiecību studiju programma. 

1., 2. kursam. 10 KP). 
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• Luka, I. Hockley, A. (2009) Developing more effective language training for adults in Europe. // 

ATEE Spring University 2009 journal “Changing Education in a Changing Society”. Klaipeda 
University. pp.142-150. ISSN 1822-2196.  
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• Lūka, I. (2008) Studentu profesionālās angļu valodas kompetences veidošanās tūrisma studijās. 

Promocijas darba kopsavilkums. Rīga: Latvijas Universitāte, 65 lpp. ISBN 978-9984-825-41-0. 
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1407-9739. 

• Lūka, I. (2005) A Social Constructivist Model for Developing Students’ ESP Competence // Spring 

University. Changing Education in a Changing Society. Vol. II. Klaipeda: Klaipeda University, 
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• Lūka, I. (2004) ESP Syllabus Design for Tourism Students // Collection of the selected papers 

presented at the International conference of Association for Teacher Education in Europe. European 
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facilitators of learning. Tartu: University of Tartu, pp. 151-156. ISBN 9985-4-0415-7. 
• Lūka, I. (2004) English for Specific Purposes – Past, Present and Future // 5. starptautiskās 

konferences Uzņēmējdarbības iespējas, problēmas un to risinājumi globalizācijas apstākļos rakstu 

krājums. Rīga: Biznesa augstskola Turība, pp. 223-232. ISBN 9984-766-05-5.  
• Lūka, I. (2004) Effective Teaching Means Effective Learning // Teorija un prakse skolotāju izglītībā 

II. II daļa. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rīga: RPIVA, pp.200-209.ISBN 9984-
689-29-8. 

• Lūka, I. (2003) Creative Tasks as Tools for Developing Students’ Language Skills // Zinātnisko rakstu 

krājums Radoša personība III. Rīga: Izdevniecība RaKa, pp. 196.-201. ISBN 9984-15-566-8. 
• Lūka, I. (2003) Task-based Learning Means of Improvement of Students’ English Language 



Skills // Starptautiskās zinātniskās konferences Ilgtspējīga tūrisma attīstība: tendences, 

pieredze, iespējas rakstu krājums. Rīga: “Biznesa augstskola Turība” SIA, pp. 196. – 201. 
ISBN 9984-728-56-0. 

Raksti, kas pieņemti/iesniegti publicēšanai starptautisko zinātnisko rakstu krājumos: 
• Luka, I., Niedritis, J.E., Donina, A. Challenges of Tourism Education: Emotions versus Business. 
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Universitātē, Madridē 
2007 Starptautiskais metodiskais seminārs “Language Case Studies” (noslēgums) Austrijā, Grācā 
2006 Tālākizglītības programma “Augstskolu didaktika: mūsdienu teorijas un prakse” LU 

Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē 
2005 Angļu valodas speciāliem mērķiem mācīšanas metodikas kursi LU Moderno Valodu 

fakultātē 
2005 Starptautiskais metodiskais seminārs “Language Case Studies” Somijā, Oulu Universitātē 
Lekcijas ārvalsts augstskolās: 
2008 dec. lekciju lasīšana augstskolas pedagoģijā un lietišķajā valodniecībā (angļu filoloģijā) 

Americanos College Kiprā mūžizglītības programmas ERASMUS docētāju mobilitātes 
ietvaros 

Pieredzes apmaiņa ārzemēs: 
2010 jūnijs  pieredzes apmaiņa Kutahya Valiligi reģiona pašvaldībā, Turcijā ES Mūžizglītības 

programmas Grundtvig projekta ietvaros  
2010 marts       pieredzes apmaiņa pieaugušo izglītības centrā “Krakowskie Centrum Doskonalenia Kadr 

Oswiatowych” ES Mūžizglītības programmas Grundtvig projekta ietvaros 
2009 aprīlis pieredzes apmaiņa pieaugušo izglītības centrā “Muenchner Volkshochschule GmbH”, 

Minhenē, Vācijā ES Mūžizglītības programmas Grundtvig projekta ietvaros 
2008 nov. pieredzes apmaiņa pieaugušo izglītības centrā „Hox and Erix SRL” Rumānijā, Miercurea 

Ciuc ES Mūžizglītības programmas Grundtvig projekta ietvaros 
2008 maijs Mūžizglītības programmas ERASMUS mobilitāte, augstskolas personāla pieredzes 

apmaiņa, Abertijas Universitāte Dandijā, Skotijā, Lielbritānijā  
2007 nov. pieredzes apmaiņa Spānijā, UNED Universitātē, Madridē 
2006 feb. pieredzes apmaiņa pieaugušo izglītības centrā „Comhard Ltd.” Vācijā, Berlīnē ES 

Leonardo da Vinci  projekta ietveros 
2005 nov. pieredzes apmaiņa pieaugušo izglītības centrā „Comhard Ltd. ”Vācijā, Berlīnē ES 

Leonardo da Vinci projekta ietveros 
 

Organizatoriskais darbs 
Dalība starptautisko zinātnisko pasākumu (konferenču, simpoziju, semināru) organizēšanā: 
• Starptautiskā zinātniskā semināra ASEM Education and Research Hub for LLL Network 4 “National 

strategies of Lifelong Learning with regard to citizens' motivation and barriers against continuing 

education and training” orgkomitejas locekle (2009.gada 16.-19.jūnijs; organizatoriskie darbi kopš 
februāra). 

• Dalība starptautiskās zinātniskās konferences ATEE Spring University “Teacher of the 21st Century: 
Quality Education for Quality Teaching”, Rīga, Latvijas Universitāte organizēšanā (2008.gada 2.-3.05) 



• Starpuniversitāšu doktorantu simpozija par starptautiskā pētnieciskā tīkla izveidi ar UNED (Madrides 
Tālmācības universitāti (Spānija) orgkomitejas locekle (2007. gada 1.–3. novembris). 

• Pasaules moderno valodu asociācijas Ziemeļvalstu un Baltijas valstu reģiona starptautiskās 
konferences “Innovations in Language Teaching and Learning in the Multicultural Context”, Rīgā, 
orgkomitejas locekle (2007. gada 15.–16. jūnijs). 

• Starptautiskā starpuniversitāšu doktorantu simpozija „Mācīšanās pētījumu uzbūve, metodes un 
rezultāti” orgkomitejas locekle un dalībniece apaļā galda diskusijā (2006. gada 22.–27. oktobris). 

• Eiropas Mācīšanās un mācīšanas izpētes asociācijas (EARLI) simpozija “Qualitative and Quantitative 

Approaches to Learning and Instruction” orgkomitejas locekle (2006. gada 20.–22. oktobris). 
Zinātnisko izdevumu redakcijas kolēģijas locekle/recenzente: 
• Starptautiskās zinātniskās konferences ECER 2010 “Education and Cultural Change” 11.zinātniskā 

tīkla “Educational Effectiveness and Quality Assurance” konferencē iesniegto rakstu recenzents (7+3 
referāti) (2010. gada februāris – marts).  

• Redkolēģijas locekle starptautiskam zinātniskam starpnozaru žurnālam „Journal of Education 

Culture and Society” I/2010 (sociālās zinātnes, humanitārās zinātnes, juridiskās zinātnes un 
ekonomika). Izdevējs: Polija, Vroclavas Universitāte, Interdisciplinary Science Club Variograf un 
AVEC Science Association. Pieejams: http://www.joedcuso.eu/index.php/journal  

• Xianjin Dou, Ineta Luka, Svetlana Surikova (redaktori) zinātniskajam izdevumam ASEM Education 

and Research Hub for LLL Network 4 “National strategies of Lifelong Learning with regard to 

citizens' motivation and barriers against continuing education and training” meeting in Riga, the 

University of Latvia, 16-19 June. Documentation of the Meeting. Rēzekne: RA Izdevniecība. ISBN 
978-9984-44-031-6.  

• Zinātniskais recenzents EERA (Eiropas izglītības pētījumu asociācijas) organizētās ECER  
starptautiskās zinātniskās konferences Theory and Evidence in European Educational Research 

11.zinātniskajā tīklā “Educational Effectiveness and Quality Assurance”iesniegtajiem referātiem (8 
referāti) (2009. gada februāris – marts).  

• Dalība starptautiski recenzētā zinātnisko rakstu krājuma Qualitative Psychology Nexus: Vol. 6 

Qualitative Psychology in the Changing Academic Context sagatavošanā (red. Maslo, I., Kiegelmann, 
M., Huber, G.L.).Vācija, Tībingena: Zentrum für Qualitative Psychologie e.V., 2008, 258 lpp. 

• Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences “Tūrisma prakses, izglītības un pētniecības 
integrācija: pieredze un vērtējums” Biznesa augstskola Turība, Rīga, Konferences rakstu krājuma 
redkolēģijas locekle (2000.g. marts). 

Plenārsēžu/ paneļdiskusiju/sekciju vadītāja starptautiskās zinātniskās konferencēs: 
• BAT XI starptautiskās zinātniskās konferences „Cilvēks, sabiedrība, valsts mūsdienu mainīgajos 

ekonomiskajos apstākļos”, Biznesa augstskola Turība, Latvija sekcijas vadītāja (2010.gada 26.martā). 
• EERA (Eiropas izglītības pētījumu asociācijas) organizētās ECER starptautiskās zinātniskās 

konferences „Theory and Evidence in European Educational Research” 11.zinātniskā tīkla 
“Educational Effectiveness and Quality Assurance”, Austrijā, Vīnes Universitātē, 03C sekcijas 
„Evaluation of educational systems and research on educational quality”, 05B sekcijas “Physical 

education and teacher’s training for its effectiveness” un 06B sekcijas “Quality of primary education” 
vadītāja. (2009.gada 28.-30.septembris). 

• Paneļdiskusijas vadītāja un sekcijas “Teaching English” vadītāja starptautiskā konferencē “Towards a 
Better Language Education”, Viļņā, Lietuvā (2009.gada 29.-30.jūnijs). 

• Plenārsēdes vadītāja Starptautiskā zinātniskā semināra ASEM Education and Research Hub for LLL 

Network 4 “National strategies of Lifelong Learning with regard to citizens' motivation and barriers 

against continuing education and training” (2009.gada 16.-19.jūnijs, Latvijas Universitāte). 
• Latvijas Universitātes un LR Ārlietu Ministrijas organizētās starptautiskās zinātniskās konferences 

“Applied Linguistics for Specialised Discourse” 3.sekcijas “Language Learning and Language 
Teaching” sekcijas vadītāja (2009.gada 22.-23.maijs). 

• EERA (Eiropas izglītības pētījumu asociācijas) organizētās ECER starptautiskās zinātniskās 
konferences „From teaching to Learning?” 11.zinātniskā tīkla “Educational Effectiveness and Quality 

Assurance”, Zviedrijā, Gēteborgas Universitātē, 4A. sekcijas „School Assessment to Improve 

Performance”, 5B. sekcijas “Quality of Educational Organization and Management” un 6. sekcijas 
“Leadership and Participation for Educational Effectiveness” vadītāja. (2008.gada 10.-12.09.) 

• Starptautiskās konferences “Assessing language and (inter-) cultural competences in Higher 

Education”, Somijā, Turku Universitātē, “Assessing LSP” sekcijas vadītāja (2007.gada 30.08-01.09). 
 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 
No 2002            Biznesa augstskolas Turība Senāta senators 



No 2001 Biznesa augstskolas Turība Starptautiskā tūrisma fakultātes Domes pārstāvis 
2007                  Biznesa augstskolas Turība Satversmes sapulces vadītājs 
2005–2007 Biznesa augstskolas Turība Sabiedrisko attiecību fakultātes Domes pārstāvis 
2002–2004 Biznesa augstskolas Turība Juridiskās fakultātes Domes pārstāvis 
Pasaules/Latvijas zinātnisko, akadēmisko un profesionālo biedrību līdzdalībnieks: 
• Latvijas angļu valodas skolotāju asociācijas biedre (LAVSA). 
• Business English Special Interest Group biedre (BESIG). 
• Pasaules valodu skolotāju asociācijas biedre (FIPLV). 
• European Association for Language Testing and Assessment biedre (EALTA). 
 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 
22.09.2008 Balva par labāko angļu valodas apguvei veltīto pētījumu LU izsludinātajā Pētniecisko 

darbu konkursā valodu apguvē (2007. un 2008. gadā aizstāvētajiem bakalaura, maģistra 
un doktora darbiem lietišķajā valodniecībā, filoloģijā, pedagoģijā). 

09.12.2006. Latvijas Studentu apvienības Atzinības raksts par izvirzīšanu Latvijas Studentu Gada 

balvas 2006 nominācijai Gada pētnieks. 
21.12.2006. Biznesa augstskolas Turība Atzinības raksts Par ieguldījumu zinātniskos pētījumos un to 

rezultātu izmantošanu studiju procesā.  
2001. dec. Biznesa augstskolas Turība Atzinības raksts par apzinīgu un pašaizliedzīgu pedagoģisko 

darbu.  
 

Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda  x    x    x   
Krievu valoda  x      x   x   
Angļu valoda  x    x    x       
 

15.06.2010.   
(Datums)  (Paraksts) 



Curriculum vitae 
 

Valērija    Maļavska 
 Uzvārds Vārds 

   
Dzimšanas vieta  Personas kods 

Rīga, Latvija  220678 - 12968 
Datums, mēnesis, gads  Tautība 

22.06.1978  Krieviete 
Darba vieta un ieņemamais amats: 

un angļu valodas Biznesa augstskola Turība lektore 
Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 

Biznesa augstskola Turība 
Valodu katedra 

Angļu valodas metodiķe un lektore 
Graudu iela 68, Rīga, LV-1058 

 Lokomotīves iela 48 /113, Rīga 

   
Tālruņa Nr.  +371 67624084  Tālruņa Nr. 00 371 28350855 
Fakss: +371 67619152  E-mail:        valmal@inbox.lv 
E-mail: valerija.malavska@turiba.lv    
 
Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, 
doktorantūra. 

Mācību iestāde, valsts 
Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

LU Valodniecības doktora 
studiju programma  
 
LU Modernu valodu fakultāte, 
maģistra grāds angļu filoloģijā 
 
 
LU Modernu valodu fakultāte, 
bakalaura grāds angļu filoloģijā 

2009. - 
 
 
2001 – 2003 
 
 
 
1996-2001 
 
 

Valodniecība, 
Filoloģija   
 
Angļu filoloģija, 
Svešvalodu 
mācīšanas 
metodika   
Filoloģija   
 
 

 
 
Maģistra grāds angļu 
filoloģijā (Mg.philol.) 

 
 

Bakalaura grāds angļu 
filoloģijā 

 
Darba pieredze 
No 2006            Sun Valley SIA īpašniece, valdes priekšsēdētāja un valodu pasniedzēja. 
No 2005            Biznesa augstskola Turība – angļu valodas metodiķe un angļu valodas lektore, latviešu  
                           – krievu valodas tulks 
No 2001            Biznesa augstskola Turība – angļu valodas asistente 
1999-2000         Stanley Beverages Ltd - pārdošanas menedžere 
1999                  Viesmīle restorānā, Students ‘’Inter Exchange  Program’’, USA, Colorado, Breckenridge. 
1996-1999         Rīgas Tehniskā Universitāte – angļu valodas pasniedzēja 
 
Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 
Zinātniskās darbības virzieni:  

• Humānistiskie un lingvistiskie priekšnosacījumi mutvārdu diskursa īstenošana angļu valodā 
speciāliem mērķiem augstskolā; 

• Pieaugušo svešvalodu apguve; 
• Lietišķās angļu valodas krājuma apguves veidi un paņēmieni, leksikoloģija.  

Latvijas projekti: 
2009            Dalība Izglītības inovācijas fonda 2009. gada projektu konkursā. Projekta nosaukums 

„Metodisko materiālu izstrādāšana angļu valodā studiju kursam „Starptautiskā 
komunikācija””. 

Starptautisko projektu dalībniece: 
2009 – 2011 Projekta dalībniece (no BAT) ES Transversal projektā “Materials for Innovative Russian 

Learning”. Projekts Mūžizglītības apakšprogrammā “Multilateral Projects. Key Acticity 2” 



(Latvija 3 partneri, Bulgārija 2 partneri, Itālija, Slovākija, Spānija, Igaunija, Lietuva). 
Projekta Nr. 504952-LLP-1-2009-1-LV-KA2-KA2MP. 

2008            Projekta dalībniece projektā “On-line language learning course in five languages”. Projekta 
pieteikums “Multilateral Projects. Key Activity 2” programmas ietvaros.  apakšaktivitātes 
pieteikuma izstrādē. (Latvija, Vācija, Igaunija, Lietuva, Polija). Nr 143473-LLP-1-2008-1-
LV-KA2-KA2MP. Februāris – Marts 2008. 

2006            Dalībniece ES projektā “Angļu valoda policistiem” – eksāmenu komisijas locekle. 
2005         Projekta dalībniece projektā „Eiropas sociālais fonds“. 3.prioritāte. 3.2.5.2. apakšaktivitātes  

pieteikuma izstrādē. 
 
Uzstāšanās konferencēs  

• Dalība konferencē “Karjera un izglītība 2009” Baltkrievijā, Minskā,  2009 februārī. 
• Piedalīšanās ar referātu „Comprehension of Academic Lecture Discourse in English by Overseas  

Students”, Starptautiskā zinātniskā konference Rēzeknes Augstskolā „Sabiedrība, integrācija, 
izglītība” 2010g.  februārī .Publicēts Zinātnisko rakstu krājumā „Sabiedrība, integrācija, 
izglītība”, 2010. 75.-82.lpp. 

• „Akadēmiskā lekciju diskursa problēmjautājumi svešvalodā ”, LU 68. Konference 2010 februārī  
• “Nature of ESP Vocabulary.  What Vocabulary to Teach”  V starptautiskajā   konferencē 

“Valodu apguve: problēmas un perspektīva” LPA. Publicēts LPA Zinātnisko rakstu krājumā 
“Valodu apguve: problēmas un perspektīva V”, 2006. 168.-173. lpp. 

• “Means and Techniques of Teaching – Learning ESP Vocabulary at Tertiary Level” Publicēts 
Konferences Tēžu krājumā “European added value in teacher education: The role of teachers as 
promoters of basic skills acquisition and facilitators of learning”. Tartu University Press, 2004, 
2004, 57.-58. lpp. 

 
Studiju kursi (studiju priekšmeti) 
Lietišķā angļu valoda, Mārketinga un tirdzniecības vadība,  bakalaura studiju programma. 
Svešvaloda (angļu valoda) Uzņēmējdarbības vadības bakalaura studiju programma. 
Profesionālā terminoloģija (angļu valoda ) Organizāciju drošība - 1. līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības studiju programma. 
Profesionālā terminoloģija (angļu valoda) Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadības studiju 
programmā.  
Profesionālā leksika (angļu valoda) Sabiedriskas attiecības, bakalauru studiju programmā.  
Profesionālā terminoloģija (angļu valoda) juristiem 
Angļu valodas bezdarbniekiem (Profesionālās Izaugsmes centrs) 
Angļu valoda sekretārēm (Profesionālās Izaugsmes centrs) 
 
Metodiskais darbs 
Izveidotie mācību līdzekļi: 
Mācību materiāli studiju kursa Personnel Management apguvei BAT STF studentiem ,2007 
Izveidotie mācību līdzekļi angļu valodas apguvei: 
Profesionālā terminoloģija (angļu valoda) Tūrisma un viesmīlības industrijas vadības studiju programmai 
(1. un 3. kurss) 
Profesionālā leksika (angļu valoda) Sabiedrisko attiecību fakultātes studentiem (1. kurss) 
Profesionālā terminoloģija (angļu valoda) juristiem (2. kurss) 
Angļu valoda Marketinga un pārdošanas vadības studiju programmai (1. kurss) 
Angļu valoda Organizāciju drošība studiju programmas studentiem (1. kurss) 
Angļu valodas bezdarbniekiem 
Angļu valoda sekretārēm 
Izveidotās studiju kursu programmas (pēdējie 6 gadi): 
2009 Lietišķā svešvaloda profesionālā bakalaura studiju programmām: Sabiedriskās attiecības 

1.gadam, 8 KP; Starptautiskā komunikācijas vadība 1.gadam, 8 KP; Tiesību zinātnes, 2.kursam, 3 
KP (kopā ar I. Lūku). 

2009 Lietišķā svešvaloda 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmām: Marketings 

un tirdzniecība, 1.kursam, 4 KP; Finanses un grāmatvedība, 1.kursam, 6 KP; Reklāma 

uzņēmējdarbībā, 1.kursam, 6 KP; Sabiedriskās attiecības, 1.kursam, 6 KP; Organizāciju drošība, 
1.kursam, 5 KP; Tiesību zinātnes, 1.kursam, 4 KP. (kopā ar I. Lūku) 

2008 Profesionālā leksika (angļu valoda) profesionālā bakalaura studiju programmas Sabiedriskās 

attiecības 1.kursam, 8 KP. (kopā ar I. Lūku, A.Emsi) 



2008 Profesionālā leksika (angļu valoda) 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmas Sabiedriskās attiecības 1.kursam, 6 KP. (kopā ar I. Lūku, A.Emsi) 

2006 Lietišķā svešvaloda profesionālā bakalaura studiju programmas Uzņēmējdarbības vadība 
1.kursam, 11 KP. (kopā ar I. Lūku, A.Emsi) 

 
Publikāciju skaits 

Kopējais publikāciju skaits - 3 
• Referāts „Comprehension of Academic Lecture Discourse in English by Overseas Students”, 

Rēzeknes Augstskola. Publicēts Zinātnisko rakstu krājumā „Sabiedrība, integrācija, izglītība”, 
2010. 75.-82.lpp. 

• Referāts “Nature of ESP Vocabulary. What Vocabulary to Teach”  V starptautiskajā konferencē 
“Valodu apguve: problēmas un perspektīva” LPA. Publicēts LPA Zinātnisko rakstu krājumā 
“Valodu apguve: problēmas un perspektīva V”, 2006. 168.-173. lpp. 

Referāts “Means and Techniques of Teaching – Learning ESP Vocabulary at Tertiary Level” 
Publicēts Konferences Tēžu krājumā “European added value in teacher education: The role of 

teachers as promoters of basic skills acquisition and facilitators of learning”. Tartu University 
Press, 2004, 2004, 57.-58. lpp. 

 
 
Nozīmīgākās publikācijas  
Referāts „Comprehension of Academic Lecture Discourse in English by Overseas Students”, Rēzeknes 
Augstskola. Publicēts Zinātnisko rakstu krājumā „Sabiedrība, integrācija, izglītība”, 2010. 75.-82.lpp. 
 
Tālākizglītība un profesionālā pilnveide  

• 2009 –LU, pilna laika studente Valodniecības doktora studiju programmā, Zinātnes apakšnozare - 
Lietišķā valodniecība. 

• 2009 apr. Haaga Helia, University of Applied Sciences, Somija. Mūžizglītības programmas 
Erasmus mobilitāte augstskolas personālam. 

• 2009 apr. Seminārs tulkiem sinhronajā tulkošanā (organizators SIA Mestako). 
• 2007 Seminārs “Fluent in Legal English?” (organizators British Council un Cambridge University 

Press). 
• 2007 Kursu apmeklēšana „Grāmatvedība bez priekšzināšanām ”(120 stundu mācību programma). 
• 2005-2006 Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide /Inovācijas augstākās izglītības 

sistēmā/Izglītības darba vadība. Sertifikāts Nr.0903. 14.02.2006. 
• 2005 „ Further Certificate for Teaching Business English” kursi, London Chamber of 

Commerce&Industry starptautiskais biznesa angļu valodas pasniedzēja sertifikāts Nr.30322187. 
 
 
Valodu zināšanas:  
  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda x    x  x   
Krievu valoda x   x   x   
Angļu valoda x   x   x           

 
15.06.2010.   
(Datums)  (Paraksts) 

 



Curriculum vitae 
 

Alberto    Sadu 
Vārds 

 
 Uzvārds 

Dzimšanas vieta  Personas kods 
Beiruta, Libāna  201070 - 14655 

Datums, mēnesis, gads  Tautība 
20.10.1970  Libānis 

Darba vieta un ieņemamais amats:  
Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 

Biznesa augstskola Turība 
Valodu katedra, lektors  

Graudu iela 68, Rīga, LV-1058 

 Kurzemes prospekts 98 – 17,  
Rīga, LV- 1069 

   
Tālruņa Nr.  +371 67624084  Tālruņa Nr. +371 6588088 
Fakss: +371 67619152  E-mail: - 
E-mail: alberto@turiba.lv    
 
Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, 
doktorantūra. 

Mācību iestāde, valsts 
Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

 
Latvijas Medicīnas Akadēmija,  
 
Studijas Korolinska institūtā, 
Stokholmas Medicīnas fakultāte 
 
Amerikas Universitātes Medicīnas 
fakultāte Beirutā 
 
Amerikas Universitātes Bioloģijas 
fakultāte Beirutā   

1998 
 
1992 
 
 
1990-1992 
 
 
1987-1990 
 
 

Medicīna 
 
Medicīna 
 
 
 
Medicīna 
 
Bakalaura grāds 
bioloģijā 
 

 
Ārsts,  M.D 
 
 
 
 
 
 
 
Biologs 
 
 
 

 
Darba pieredze 
No 2005.  -   Latvijas Universitāte, Moderno Valodu fakultāte, arābu valodas lektors.  
No 2002.  -   Biznesa augstskola Turība – angļu valodas lektors.  
2000.-2002.  LR Izglītības Ministrijas komisijas loceklis Latvijas 12.klašu valsts angļu valodas eksāmenu  
                      rezultātu novērtēšanā 
 
Uzstāšanās konferencēs  
• 2010 Referāts “Maintaining Effective Communicationb Inevitably Hits the Assigned Target” 

Daugavpils Universitātes 52.starptautiskajā zinātniskajā konferencē. Daugavpils Universitāte. 
• 2009 Referāts „Does Applying Common English Language in Verbal Communication Differ 

between Genders and Ages?” Daugavpls Universitātes 51. starptautiskajā zinātniskajā konferencē. 
Daugavpils Universitāte. 

• 2009 Referāts „A Professional Management Style of Any Communication Method Inevitably Hits 
the Target”. 10 starptautiskā zinātniski-praktiskā konference „Komunikācijas vadība informācijas 
sabiedrībā”. Biznesa Augstskola Turība. 

•  2007 Referāts ”Ārstu - pacientu uzticība mūsdienās”. Latvijas ārstu biedrības III starpdisciplinārajā 
      konferencē “New approaches of treatment of the 21st century”, Rīga, 24.11.2007. 
• 2006 Referāts “The Transitional Concept of Property along Years with Accompanying Obstacles” VII 

Starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Īpašums, tā apgrūtinājumi: problēmas, risinājumi, iespējas” 
BAT. 03.06.2006. 

• 2006 Referāts “Progressive English Teaching”. V starptautiskajā konferencē “Valodu apguve: 



problēmas un perspektīva”. Liepājā, LPA. 30.03.2006.  
• 2004 Referāts “Fruitful English teaching” 4. Baltijas IATEFL un LATE 12-gadu jubilejas konferencē 

“English in the new Europe: Exploring the Changing Nature of Teaching and Learning English in a 
Wider European Context”. Rīga, 20.-22.08.2004. 

• 1998 Starptautiskais ārstu Gastroenterologu kongress Beirutā 
• 1998 Starptautiskais ārstu Kardiologu kongress Francijā 
• 1997 Starptautiskais ārstu Anesteziologu un Reanimatologu kongress Stokholmā 
 
Studiju kursi (studiju priekšmeti) 
Profesionālā svešvaloda, Lietišķā angļu valoda, Lietišķā svešvaloda, Arābu valoda (LU) 
 
Metodiskais darbs 
• 2006 ES projekts “Angļu valodas apmācība policistiem” 
• No 2005. gada darbs ES projekta ietvaros, angļu valodas kursi bezdarbniekiem. 
 
Publikāciju skaits 
Kopējais publikāciju skaits - 3 
• 2010 Does Applying Common English Language in Verbal Communication Differ between Genders 

and Ages? //  Daugavpils Universitātes 51.starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Volume 1. 
Daugavpils Universitātes Akadēmiskais Apgāds “Saule”, pp.271-274. ISBN 978-9984-14-480-1. 

• 2010 Referāts “Maintaining Effective Communicationb Inevitably Hits the Assigned Target” 
Daugavpils Universitātes 52.starptautiskajā zinātniskajā konferencē. Daugavpils Universitāte. 
(Sagatavots publicēšanai). 

• 2006 Progressive English Teaching”. LPA Zinātnisko rakstu krājums “Valodu apguve: problēmas un 
perspektīva V”. Liepāja: LiePa, 2006. 187.-193. lpp. 

 
Nozīmīgākās publikācijas  
2006 Progressive English Teaching”. LPA Zinātnisko rakstu krājums “Valodu apguve: problēmas un 
perspektīva V”. Liepāja: LiePa, 2006. 187.-193. lpp. 
 
Tālākizglītība un profesionālā pilnveide  
• 2009 apr. Baltijas Menedžmenta attīstības asociācijas organizētie tālākizglītības kursi “The 

Scholarship of Teaching” 
• 2005 LU kursi “Augstskolu didaktika”. Sertifikāts Nr.0908. 14.02.2006. 
• 2003 „ Further Certificate for Teaching Business English” kursi, certificate of „ LCCI” London 

Chamber of Commerce&Industry, biznesa angļu valodas pasniedzēja sertifikāts Nr. 0030172800. 
• 1997-2000 Semināri (ģimenes, kardiologu, internistu) Ārstu Profesionālā Asociācija – lektors, 

klausītājs 
• 1998-1999 Vispārējās prakses ārsta specializācijā Beirutā 
 
Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 
2008-2009 Latvijas medicīnas politikas modernizēšanas programmas dalībnieks 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda  x    x       x          
Krievu valoda x   x   x   
Angļu valoda x   x   x          
Arābu  valoda x   x   x   

 
15.06.2010   
(Datums)  (Paraksts) 

 



Curriculum vitae 
 

Sandra    Smilga 
 Uzvārds Vārds 

   
Dzimšanas vieta  Personas kods 

Rīga, Latvija  031259-11224 
Datums, mēnesis, gads  Tautība 

03.12.1959  Latviete 
Darba vieta un ieņemamais amats 

Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 
Biznesa augstskola Turība  

Valodu katedra, vācu valodas lektore 
Graudu iela 68, Rīga, LV-1058 

 Rumbulas iela 7-78, Rīga LV-1035 

   
Tālruņa Nr.  +371 67624084  Tālruņa Nr. 67599606, 26439563 
Fakss: +371 67619152  E-mail: Sandra.smilga@inbox.lv  
E-mail: sandrasm@turiba.lv    
 
Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, 
doktorantūra. 

Mācību iestāde, valsts 
Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Studijas LU Pedagoģijas 
doktorantūrā 
 
BA Turība, maģistrantūras studijas 
Starptautiskā tūrisma fakultāte 
(Tūrisma stratēģiskā vadība),  
 
 
Latvijas Universitātes Pedagoģijas 
un psiholoģijas fakultāte Pieaugušo 
kvalifikācijas celšanas centrā 
(angļu valoda un literatūra) 
 
Latvijas Universitātes Svešvalodu 
fakultātes vācu valodas un 
literatūras nodaļa 

No 2006  
 
 
2003-2006 
 
 
 
 
1997-1999 
 
 
 
 
1980-1985 
 
 
 

Vispārējā 
pedagoģija 

 
Uzņēmējdarbība 
starptautiskajā 
tūrisma biznesa 

vidē 
 

Angļu valoda un 
pedagoģija 

 
 
 

Vācu filoloģija 
 
 
 

 
 
 
Maģistra profesionālais grāds 
uzņēmējdarbības vadībā un 
uzņēmumu un iestāžu 
vadītāja kvalifikācija 
 
 
Pamatskolas angļu valodas 
skolotājs  
 
 
Filologs, pasniedzējs tulks 
 
 
 

 
Darba pieredze 
No 2001.  Biznesa augstskola Turība– vācu valodas docētāja  

2001 maijs-augusts VIA „ Hansa Tours”, ekskursiju vadītāja-darbs ar vācu 
tūristiem 

1995-2001 Komerccentrs DATI grupa – sekretāre-administratore, muitas 
deklarāciju noformētāja 

1993-1995 Rīgas Tehniskā koledža – vācu valodas pasniedzēja  
1989-1991 Rīgas Tehniskā universitāte – vācu valodas pasniedzēja 
1985-1989 Rīgas 19. vidusskola – vācu valodas skolotāja 

 
Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 
Zinātniskās darbības virzieni: 

• Skolotāja autoritātes un līderisma veidošanās; 
• Mūžizglītība un mācīšanās teorijas; 
• Svešvalodu apguve pieaugušajiem. 

Darbs projektos: 
2008-2010   Projekta vadītāja ES Leonardo da Vinci projektā „TOURNEU: Kulturelle und wirtschaftliche 

Aspekte des Incoming-Tourismus in den neuen EU-Ländern (Slowakische Republik, Estland, 



Lettland) – Ausarbeitung internetgestützter multimedialer Lehr- und Lernmittel für 
Tourismuswirtschaft in Bezug auf den Incoming-Bereich aus deutschsprachigen Ländern“. 

2005-2006   Dalība ES finansētajā BAT un SIA “Comhard” (Vācija) projektā “Eiropas ceļojumu un 
tūrisma koordinators” 

 

Uzstāšanās konferencēs  
• 2010 Referāts “Pedagoģiskās autoritātes izpratnes veidošanās paradigmu maiņas apstākļos”. // 

Reviewed and selected materials of the International Conference – ATEE Spring University 
“Teacher of the 21st Century: Quality education for quality teaching”. Riga: LU, pp. 281-289.  

• 24.-25.2009 dalība starptautiskajā EERA ECER Pre konferencē „Theory and Evidence in 
European Educational Research” Vīnē, Austrijā ar referātu “Development of pedagogical 
authority in the circumstances of the shift of educational paradigm”, (publicēts kopsav.) 

• 2008 Referāts (kopā ar I.Lūku, L.Kļaviņu) “Die Bildung der Fachkompetenz der Studenten der 

Fachrichtung Tourismus in den Fremdsprachenstudien“ starptautiskajā zinātniskajā konferencē 
“Foreign Languages – Lifelong Challenge” Slovākijā, Košices TU, 26.-28.06.2008.  

• 2008 Referāts “Conception of Leadership and Authority as a Component of teacher’s Professional 
Activity” starptautiskajā konferencē ATEE Spring University “Teacher of the 21st Century: 
Quality Education for Quality Teaching”, Rīga, Latvijas Universitāte. 02.-03.05.2008. 

• 2008 Referāts (kopā ar I.Žoglu) “Criteria of Leadership and Authority as a Component of 
Teacher’s Professional Activity” starptautiskajā ATEE konferencē ATEE Spring University 
“Teacher of the 21st Century: Quality Education for Quality Teaching” Rīgā, LU. 02.-03.05.2008. 

• 2007 Referāts “Deutsch als dritte Fremdsprache in den Gruppen von mehrsprachigen Studenten” 
konferencē “International Nordic-baltic Region Conference of FIPLV “Innovations in Language 
Teaching and Laearning in the Multicultural Context”. Rīgas Ekonomikas augstskolā. Publicēts 
kopsavilkums. 15.-16.06.2007. 

• 2007 Referāts (kopā ar I. Lūku) “Topošo speciālistu profesionālās kompetences veidošanās 
augstskolas studijās” VIII starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Jauni tūrisma produkti reģionu 
attīstībai”. BAT, 01.06.2007. 

• 2007 Referāts “Deutsch als dritte Fremdsprache in den Gruppen von vielsprachigen Studenten” 
starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Sabiedrība, integrācija, izglītība”. Rēzeknes Augstskola, 
23.-24.02.2007.  

 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 
Profesionālā terminoloģija ( otrā valoda) 
Profesionālā terminoloģija ( angļu valoda) 
Lietišķā svešvaloda 
Lietišķā vācu valoda 
Business German 
Profesionālā leksika (angļu valoda) 
 

Metodiskais darbs 
• 2008.aug. – 2009.mar. Kopā ar I. Lūku darba grupas dalībniece ES projekta “Geschäftssprache 

Deutsch, Litauisch, Estnisch, Ungarisch, Tschechisch, Slowakisch, Rumänisch, Lettisch” 
pieteikuma izstrādē.  Mūžizglītības programma “Transversal Projects” . 

• 2008 Kopā ar Ineta Lūku darba grupas dalībniece ES Leonardo da Vinci projekta pieteikuma 
izstrādei „TOURNEU: Kulturelle und wirtschaftliche Aspekte des Incoming-Tourismus in den 
neuen EU-Ländern (Slowakische Republik, Estland, Lettland) - Ausarbeitung internetgestützter 
multimedialer Lehr- und Lernmittel für Tourismuswirtschaft in Bezug auf den Incoming-Bereich 
aus deutschsprachigen Ländern“ (Slovākija, Vācija, Latvija, Igaunija). 2008.gada janvāris-marts. 

 

Publikāciju skaits  
Kopējais publikāciju skaits - 9, tai skaitā zinātniskās  - 6.   

• 2010 Sandra Smilga, Pedagoģiskās autoritātes izpratnes veidošanās paradigmu maiņas apstākļos. 
// Reviewed and selected materials of the International Conference – ATEE Spring University 
“Teacher of the 21st Century: Quality education for quality teaching”. Riga: Latvijas Universitāte, 
pp. 281-289.  

• 2008 Lūka, I., Smilga, S., Kļaviņa, L. Die Bildung der Fachkompetenz der Studenten der 
Fachrichtung Tourismus in den Fremdsprachenstudien. Publicēts starptautiskās zinātniskās 
konferences Foreign Languages – Lifelong Challenge Rakstu krājumā “Cudzie Jazyky – 
Celoživotná Výzva”. Technical University of Košice, Slovakia. Jūnijs 26-27, 2008. 137.-149.lpp.  



• 2008 Sandra Smilga, Irēna Žogla “Criteria of Leadership and Authority as a Component of 
Teacher’s Professional Activity”. Spring University. Changing Education in a Changing Society. 
Klaipeda: Klaipeda University, Lithuania, 2008 (1). 11.-21.lpp. 

• 2008 “Conception of Leadership and Authority as a Component of teacher’s Professional 
Activity”. Reviewed and selected materials of the International Conference – ATEE Spring 
University “Teacher of the 21st Century: Quality Education for Quality Teaching”. Riga: 
University of Latvia Press”, 2008. 624.-634. lpp. 

• 2007 Lūka, I., Smilga, S. “Topošo speciālistu profesionālās kompetences veidošanās augstskolas 
studijās” VIII starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Jauni tūrisma produkti reģionu attīstībai”. 
Referāts publicēts konferences rakstu krājumā, 2007, 81.-90. lpp. 

• 2007 Referāts “Deutsch als dritte Fremdsprache in den Gruppen von vielsprachigen Studenten” 
starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Sabiedrība, integrācija, izglītība”. Publicēts konferences 
materiālos, 2007, 329.-336.lpp. 

• “Jaunu svešvalodu apmācības materiālu izstrāde”. Publicēts BAT mājas lapā. www.turiba.lv 
Ievietots 2008. gada 16. decembrī. 

• “ TOURNEU partneru tikšanās Tartu”. Publicēts BAT mājas lapā. http://www.turiba.lv Ievietots 
2009. gada  8 decembrī. 

• “TOURNEU partneru tikšanās Rīgā”. Publicēts BAT mājas lapā. http://www.turiba.lv Ievietots 
2010. gada  8.martā. 

 

Nozīmīgākās publikācijas  
• 2010 Sandra Smilga, Pedagoģiskās autoritātes izpratnes veidošanās paradigmu maiņas apstākļos. 

// Reviewed and selected materials of the International Conference – ATEE Spring University 
“Teacher of the 21st Century: Quality education for quality teaching”. Riga: LU, pp. 281-289.  

• 2008 Sandra Smilga, Irēna Žogla “Criteria of Leadership and Authority as a Component of 
Teacher’s Professional Activity”. Spring University. Changing Education in a Changing Society. 
Klaipeda: Klaipeda University, Lithuania, 2008 (1). 11.-21.lpp. 

• 2008 “Conception of Leadership and Authority as a Component of teacher’s Professional 
Activity”. Reviewed and selected materials of the International Conference – ATEE Spring 
University “Teacher of the 21st Century: Quality Education for Quality Teaching”. Riga: 
University of Latvia Press”, 2008. 624.-634. lpp. 

 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide  
2009 apr.-jun. Doktorantūras studijas Leipcigas Universitātē Erasmus programmas ietvaros 
2008 Kvalifikācijas celšanas kursi “Deutschland und die Deutschen heute II für Deutschlehrkräfte aus 
Estland, Lettland, Litauen, Russland un Skandinavien” Lībekā, Vācijā 
2007 janv.-jun. Augstskolu didaktikas kursi. Sertifikāts Nr.1437. 20.06.2007. 
2002 aug. LAVSA starptautiskās konferences “Considering Challenges in ELT” dalībniece 
2002 jun. EP kursi Vācijā, Rozenfelsē, “Video pielietošana svešvalodu apmācībā” 
2001 Ekskursiju vadītāju kursi VIA „ Hansa Tours” , piešķirts gida diploms 
 

Valodu zināšanas:  
  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda  X    X   X   
Krievu valoda  X     X  X   
Vācu valoda  X     X  X   
Angļu valoda   X     X        X  
 

15.06.2010.   
(Datums)  (Paraksts) 



Curriculum vitae 
 

Sundars    Vaidesvarans 
 Uzvārds Vārds 

   

Dzimšanas vieta  Personas kods 
Pune, Indija  180568 - 14026 

Datums, mēnesis, gads  Tautība 
18.05.1968  Tamils 

Darba vieta un ieņemamais amats:  
Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 

Biznesa augstskola Turība 
Valodu katedra, angļu valodas lektors  

Graudu iela 68, Rīga, LV-1058 

 Bērziņi 111, Rājumi, 
Olaines pagasts 

   
Tālruņa Nr.  +371 67624084  Tālruņa Nr. 29330125 
Fakss: +371 67619152  E-mail: sundar@inbox.lv  
E-mail: sundars@turiba.lv    

 

Izglītība 
Pamatstudijas, maģistrantūra, 

doktorantūra. 
Mācību iestāde, valsts 

Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Rīgas Aviācijas Universitāte 1987-1992 Datortīklu 
administrēšana 

Maģistra grāds datoru zinātnē 

 

Darba pieredze 
1996 -                                                 Biznesa augstskola Turība – angļu valodas lektors  
1995                                                   Continental Trading Company Ltd, Tirdzniecības menedžeris 
1993-1994                                         „ Amlet Exports Ltd”. Tirdzniecības menedžera vietnieks 
1992-1993                                         „ Exim Ltd”. Tirdzniecības pārstāvis 
 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 
Zinātniskās darbības virzieni: 

• Profesionālās angļu valodas (ESP) apguve; 
• Mūžizglītība un mācīšanās teorijas;  
• Svešvalodu mācīšana pieaugušajiem.  

Starptautisku projektu dalībnieks vai vadītājs. 
• Darba grupas dalībnieks projekta pieteikuma izstrādei starptautiskā ES KA3 ICT projektā 

„Modern ICT based International business course for LLP” (2010-2011) . 
• Kopā ar I.Lūku, V.Maļavsku, A.Emsi darba grupas dalībnieks ES projekta “ON-line language 

learning course in five languages” pieteikuma iztrādei. Proejkta pieteikums Mūžizglītības 
apakšprogrammā “Multilateral Projects. Key Acticity 2”. (Latvija, Vācija, Igaunija, Lietuva, 
Polija). Nr. 143473-LLP-1-2008-1-LV-KA2-KA2MP. 2008. gada februāris-marts. 

• Dalība Leonardo da Vinci Pilotprojektā “The Rural Tourism Project AMBER”  
• Projekta vadītāja vietnieks ES finansētajā projektā „Eiropas sociālais fonds“.„Kvalifikācijas 

prakses organizēšana Sabiedrisko attiecību specialitātes studentiem“. 
• Kopā ar V.Maļavsku dalība ES finansētā projekta „Eiropas sociālais fonds“. 3.prioritāte. 3.2.5.2. 

apakšaktivitātes pieteikuma izstrādē. 2005 Angļu valodas literārais redaktors 
• Darbs starptautiskā zinātniskā žurnāla “Qualitative Psychology Nexus: Vol. 6 Qualitative 

Psychology in the Changing Academic Context” sagatavošanā. (red. Maslo, I., Kiegelmann, M., 
Huber, G.L.).Vācija, Tībingena: Verlag Ingeborg Huber, 2008. Rakstu krājuma angļu valodas 
literārais redaktors. 

• Inetas Lūkas monogrāfijas “Profesionālās angļu valodas kompetences veidošanās augstskolā” 
angļu valodas teksta literārais redaktors. Rīga: SIA “Biznesa augstskola Turība”, 2008, 176 lpp. 

• Angļu valodas teksta literārais redaktors Inetas Lūkas promocijas darba kopsavilkumam 
“Development of Students’ ESP Competence in tertiary Level Tourism Studies”.  

• Angļu valodas teksta literārais redaktors Svetlanas Surikovas promocijas darba kopsavilkumam 
“Organisation of microgroups’ activity  for promoting pupils’ social competence”. 



Uzstāšanās konferencēs  
• Referāts Luka, I., Vaidesvarans, S. Vinklere, D. “Educating Tourism Students for Work in 

Multicultural Environment” prezentācija IX international conference “Hospitality in the 

Multicultural Environment”, Tallin , 20.-21.10.2009). 
• Referāts Luka, I., Vaidesvarans, S. Vinklere, D. 2010.gada 26.martā referāts „Promoting students’ 

intercultural competence in tourism studies” BAT XI starptautiskā zinātniskā konference 
„Cilvēks, sabiedrība, valsts mūsdienu mainīgajos ekonomiskajos apstākļos”. Biznesa augstskola 
Turība, Latvija (publicēts referāts) 

• Referāts Luka, I., Vaidesvarans, S. Vinklere, D. 2010.gada 11.jūnijā referāts „Promoting 
students’ intercultural competence for work in a multicultural environment”. X 
International conference of partner institutions “Current and future trends in hospitality industry 
and training”. La Fondation Pour La Formation Hôtèliere, La Fondation Nestlé Pro Gastronomia, 
University of Food Technologies, Bulgarijā  (11-12th June 2010,Plovdiv) 

 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 
Profesionālā terminoloģija (angļu valoda) 
Profesionālā leksika (angļu valoda) 
Lietišķā svešvaloda 
Lietišķā angļu valoda 
Biznesa angļu valoda 
 

Publikāciju skaits  
Publikāciju skaits - 2 

• Luka I., Vaidesvarans, S. Vinklere, D. Educating Tourism Students for Work in Multicultural 

Environment.’ IX international conference “Hospitality in the Multicultural Environment”, Tallin , 

20.-21.10.2009.,(pieņemts publicēšanai). 
• Luka, I. Vinklere, D., Vaidesvarans, S. Promoting students’ intercultural competence in tourism 

studies.  BAT XI starptautiskās zinātniskās konferences Cilvēks, sabiedrība, valsts mūsdienu 

mainīgajos ekonomiskajos apstākļos  rakstu krājums,  Biznesa augstskola Turība, 2010.g. 
 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide  
2010         Mācību brauciens, ERASMUS mācībspēku mobilitātes stipendijas ietvaros, no 23.05.2010 –   
                0.05.2010, Ekonomska Šola Murska Sobota, Slovēnija.  
2009        Baltijas Menedžmenta attīstības asociācijas organizētie tālākizglītības kursi “The Scholarship of 
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3. Salīdzinājumi ar l īdzīgām studiju programm ām Latvijas augstkol ās 

 
SIA “Biznesa augstskola 

Tur ība” 
KP Baltijas starptautiskā akadēmijs KP 

Oblig. kursi (A daĜa)    
Profesionālā terminoloăia 
(angĜu val.) 

8 
AngĜu valoda tūrismā (B) 8 

Profesionālā terminoloăija 
(vācu/franču val.) 

8 
Vācu valoda tūrismā (B) 
Latviešu/krievu valoda (C) 
SpāĦu/zviedru/franču valoda (C) 

8 
2 
2 

Tūrisms un viesmīlība 7 
Ievads specialitātē (A) 
Tūrisma veidi un tūrisma produkts (B) 
Kultūras tūrisms (C) 

2 
4 
2 

Informācijas tehnoloăijas 3 
Informācijas tehnoloăijas tūrisma un 
viesmīlības jomā (A) 

3 

Ēdināšanas organizācija un 
serviss 

6 
Ēdināšanas serviss (praktikums) (B) 
Lietišėais tūrisms (MICE) (B) 

2 
4 

Saskarsmes psiholoăija 2 
Saskarsmes psiholoăija (B) 
Vispārējā psiholoăija (A) 
Sociālā psiholoăija (2) 

2 
1 
2 

Kvantitatīvās metodes 4 Statistiskās metodes tūrismā (A) 2 

Komerctiesības 3 
Tiesiskais nodrošinājums tūrisma un 
viesmīlības jomā (A) 

2 

CeĜojumu organizēšana 3 Ekskursiju organizācija un vadīšana (B) 2 

Ekonomika 4 
Mikroekonomika (A) 
Makroekonomika (A) 

2 
2 

Tūrisma ăeogrāfija 2 Tūrisma ăeogrāfija (A) 4 

Komercdarbība tūrismā 4 
UzĦēmējdarbības ekonomika tūrisma 
jomā (A) 

2 

Vadība 3 

Menedžments tūrismā un viesmīlības 
jomā (A) 
Servisa menedžments un kvalitātes 
sistēmu vadība (B) 

2 
 
2 

Civilā aizsardzība 2 Darba aizsardzība un ugunsdrošība (A) 4st. 
Finanšu vadība 3 Finanses un grāmatvedība (A) 2 
Tūrisma projektu vadība 3 Tūrisma projektu vadība (B) 2 
Politoloăija 3 Politoloăija (A) 1 

Grāmatvedība un nodokĜi 4 
Finanses un grāmatvedība (A) 
NodokĜi tūrisma jomā (B) 

2 
2 

Pakalpojumu un tūrisma 
mārketings 

4 

Mārketings tūrisma un viesmīlības jomā 
(B) 
Tūrisma reăionālais mārketings (C) 
Stratēăiskās mārketinga komunikācijas 
(B) 

2 
 
1 
2 

Personāla vadība 2 
Cilvēkresursu vadība (A) 
Socioloăija (A) 

2 
2 

Tūrisma ekonomika un 
globalizācija 

3 
Starptautiskā tūrisma ekonomika (A) 2 

Filozofija 3 Filozofija (A) 2 

Pasaules kultūras vēsture 4 
Pasaules kultūras vēsture (A) 
Pasaules reliăijas un sakrālais tūrisms (B) 

3 
2 

E-komercija 3 E-mārketings tūrismā (C) 1 
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Tūrisma plānošana un vadība 4 
Tūrisma pamati, plānošana un vadība (A) 
Speciālo pasākumu tūrismā organizācija 
un vadība (C) 

2 
2 

Tūrisma un tirgus izpēte 3 Mārketinga pētījuma metodes (A) 2 
Korporatīvā atbildība un 
ilgtspējība 

3 
Vadības teorija un korporatīvā kultūra (A) 2 

Studiju darbs 8 Kursa darbs 5 
Prakse 14 Prakse 26 
Pirmsdiploma prakse 12 Prakse 26 
Valsts pārbaudījums 12 Diplomdarba izstrāde un aizstāvēšana 12 
Profesionālā  izvēle (B daĜa)    
Interneta tehnoloăijas 4   

Tūrisma aăentūras un 
informācijas sistēmas 

4 

Tūrisma gida darba pamati (C) 
Atpūtas un izklaides menedžments (C) 
Apdrošināšana tūrisma un viesmīlības 
jomā (B) 

1 
1 
1 

Viesnīcu dienestu darba 
organizācija 

4 
Viesnīcu menedžments (B) 
Tūrisma un viesnīcas pakalpojumi 
cilvēkiem ar specālām vajadzībām (C) 

3 
2 

Valoda un starpkultūru 
saskarsme 1 

3 

Anglofonisko valstu kultūras studijas 
(angĜu val.) (B) 
Zinātniskā un studiju darba teorija un 
metodika (A) 

2 
 
16st. 

Ēdināšanas uzĦēmumu 
organizācija un vadība 

3 
Speciālo pasākumu tūrismā organizācija 
un vadība (C) 

2 

Viesnīcu vadības informatīvās 
un vietu rezervēšanas sistēmas 

2 
Informācijas tehnoloăijas tūrisma un 
viesmīlības jomā (B) 

2 

Tūrisma loăistika 2 Tūrisma loăistika pamati (B) 1 
Datorgrafika un maketēšana 2   
Latvijas un Baltijas kultūras 
vēsture 

3 
Latvijas un Baltijas vēsture un kultūra (A) 
Latvijas novadu kultūra (C) 

2 
1 

Brīvā izvēle (C daĜa)    

Valoda un starpkultūru 
saskarsme 2 

3 

Vācu valodā runājošo valstu kultūras 
studijas (vācu val.) (B) 
Diplomdarbu sagatavošanas un 
aizstāvēšanas metodika (A) 

2 
 
4st. 

Lietišėā etiėete un 
komunikācija viesmīlībā 

3 

Lietišėā etiėete (C) 
Retorika (A) 
Pedagoăija (A) 
Loăika (A) 
Lietvedība (B) 
Krīžu komunikācija tūrisma un 
viesmīlības jomā (B) 

1 
2 
1 
2 
1 
2 

Reklāmas valoda un e-
komunikācijas tehnoloăijas 

3 
Reklāma un SA (B) 
Komunikācijas multikultūras (B) 
SA tūrismā un viesmīlības jomā (C) 

2 
2 
1 

Lauku tūrisms 3 Ekotūrisms un vides aizsardzība (C) 1 
Starptautiskās tiesības 3   
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SIA “Biznesa augstskola 
Tur ība” 

KP Vidzemes Augstskola KP 

Oblig. kursi (A daĜa)    

Profesionālā terminoloăia 
(angĜu val.) 

8 
AngĜu valoda tūrisma nozarē (A) 
AngĜu valoda augstākajā līmenī (C) 
AngĜu valoda ar ievirzi tulkošanā (C) 

4 
2 
2 

Profesionālā terminoloăija 
(vācu/franču val.) 

8 

Otrā svešvaloda (A) 
Norvēău valoda (C) 
Franču valoda (C) 
Krievu valoda (C) 

8 
4 
4 
4 

Tūrisms un viesmīlība 7 

Ievads tūrismā (A) 
Viesmīlība (A) 
Tūrisma produkts (A) 
Tūrisms un vide (A) 
Tūrismu noteicošie faktori (A) 

4 
4 
4 
4 
2 

Informācijas tehnoloăijas 3 Datorzinības (A) 2 
Ēdināšanas organizācija un 
serviss 

6 
  

Saskarsmes psiholoăija 2 Vadības psiholoăija (B) 4 
Kvantitatīvās metodes 4 Tūrisma statistika un metodoloăija (A) 4 
Komerctiesības 3 UzĦēmējdarbības tiesības (A) 2 

CeĜojumu organizēšana 3 
Tūristu grupu organizēšana un vadīšana 
(B) 

2 

Ekonomika 4 
Mikroekonomika (A) 
Makroekonomika (A) 

4 
4 

Tūrisma ăeogrāfija 2 
Tūrisma ăeogrāfija (A) 
Latvijas tūrisma ăeogrāfija (A) 
Ievads cilvēka ăeogrāfij ā (C) 

4 
2 
2 

Komercdarbība tūrismā 4 

Ievads uzĦēmējdarbībā (A) 
UzĦēmuma stratēăija (A) 
Biznesa plāns (B) 
Bizness un vide (C) 

4 
4 
2 
2 

Vadība 3 
Organizāciju pārvaldība (B) 
Bizness un ētika (B) 

4 
2 

Civilā aizsardzība 2 Valsts pārvalde un pašvaldības (B) 2 
Finanšu vadība 3 Finanšu vadības pamati (A) 4 
Tūrisma projektu vadība 3 Tūrisma projektu vadība (A) 4 
Politoloăija 3 Tūrisma reăionālā politika (A) 4 

Grāmatvedība un nodokĜi 4 

Vadības grāmatvedība (B) 
Finanšu grāmatvedība (B) 
NodokĜu grāmatvedība (B) 
Nauda un bankas (C) 

4 
4 
2 
2 

Pakalpojumu un tūrisma 
mārketings 

4 
Tūrisma mārketings (A) 
Stratēăiskais mārketings (B) 

4 
4 

Personāla vadība 2 Cilvēkresursu vadība (A) 4 
Tūrisma ekonomika un 
globalizācija 

3 
Starptautiskā ekonomika un eksports (B) 
Ievads starptautiskajās attiecībās (C) 

2 
4 

Filozofija 3 Ievads filozofijā (C) 4 

Pasaules kultūras vēsture 4 
Kultūrvēsture un tūrisms (A) 
Ievads mākslas vēsturē (C) 

4 
2 

E-komercija 3 E-mārketings tūrismā 4 
Tūrisma plānošana un vadība 4 Tūrisma plānošana (B) 4 
Tūrisma un tirgus izpēte 3 Tūrisma produkta veicināšana (B) 4 
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Korporatīvā atbildība un 
ilgtspējība 

3 

Investīciju un finansēšanas teorija (B) 
Eiropas Savienības valstis – attīstība un 
tendencies (B) 
Ekotūrisms un ilgspējīgs tūrisms (B) 

2 
2 
 
2 

Studiju darbs 8 Gada projekti 8 
Prakse 14 Prakse 26 
Pirmsdiploma prakse 12 Prakse 26 
Valsts pārbaudījums 12 Diplomprojekts/ Diplomdarbs 12 
Profesionālā  izvēle (B daĜa)    
Interneta tehnoloăijas 4 Interneta resursi sociālajās zinātnēs (C) 2 
Tūrisma aăentūras un 
informācijas sistēmas 

4 
  

Viesnīcu dienestu darba 
organizācija 

4 
  

Valoda un starpkultūru 
saskarsme 1 

3 
Eiropas integrācija un Baltijas valstis (C) 
Masu komunikācija (C) 
Ievads kultūrantropoloăijā (C) 

2 
2 
2 

Ēdināšanas uzĦēmumu 
organizācija un vadība 

3 
  

Viesnīcu vadības informatīvās 
un vietu rezervēšanas sistēmas 

2 
Modernie tehniskie līdzekĜi (C) 2 

Tūrisma loăistika 2   
Datorgrafika un maketēšana 2 Modernās informācijas tehnoloăijas (B) 2 
Latvijas un Baltijas kultūras 
vēsture 

3 
Latvijas kulturvēsture un tūrisms (A) 
Latvijas politiskā vēsture (C) 

2 
4 

Brīvā izvēle (C daĜa)    
Valoda un starpkultūru 
saskarsme 2 

3 
Ievads sabiedriskajās attiecībās (B) 
Grupu komunikācija (C) 

2 
4 

Lietišėā etiėete un 
komunikācija viesmīlībā 

3 
Lietišėā vēstule (C) 
Komunikāciju treniĦš (C) 
Publiskā runa (A) 

2 
4 
2 

Reklāmas valoda un e-
komunikācijas tehnoloăijas 

3 
Reklāma (C) 
Runas un rakstītā komunikācija (C) 

2 
4 

Lauku tūrisms 3 

Lauku tūrisms (B) 
Aktīvā tūrisma vadība (B) 
Pilsētas tūrisms (B) 
Kruīzu tūrisms (B) 
Orientēšanās sporta pamati (C) 

4 
4 
2 
2 
2 

Starptautiskās tiesības 3 Līgumattiecības (C) 2 
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4. Salīdzinājumi ar l īdzīgām studiju programm ām Eiropas Savien ības 
augstskol ās  

 
SIA “Biznesa augstskola 

Tur ība” 
KP Haaga-Helia universitāte KP 

Oblig. kursi (A daĜa)    
Profesionālā terminoloăia 
(angĜu val.) 

8 
Profesionālā terminoloăija (somu val.) 
Profesionālā terminoloăija (zviedru val.) 

6 
6 

Profesionālā terminoloăija 
(vācu/franču val.) 

8 
Otrā svešvaloda 6 

Tūrisms un viesmīlība 7 
Ievads tūrisma un viesmīlības nozarē 
Tūrisma un viesmīlības nozares pamati 
Starptautiskais viesnīcu bizness 

3 
3 
3 

Informācijas tehnoloăijas 3   

Ēdināšanas organizācija un 
serviss 

6 

Restorāna servisa pamati 
Ēdienu ražošanas organizācija 
Restorānu vide 
Ēdināšana 
Ēdināšanas servisa vadība un izplatīšanas 
kanāli 

3 
3 
3 
3 
3 

Saskarsmes psiholoăija 2   
Kvantitatīvās metodes 4 Statistika 4 
Komerctiesības 3 Komerctiesības 3 
CeĜojumu organizēšana 3 Galamērėu vadība 3 
Ekonomika 4 Vadības ekonomika 3 
Tūrisma ăeogrāfija 2   

Komercdarbība tūrismā 4 
Budžeta plānošana 
Biznesa uzsākšana viesmīlībā un tūrismā 
Servisa un rentabilitātes plānošana 

3 
4 
5 

Vadība 3 

Atbildīga biznesa vadība 
Stratēăiskā vadība 
Kvalitātes vadība 
Viesnīcu vadība 

3 
3 
3 
3 

Civilā aizsardzība 2   
Finanšu vadība 3 Cenu veidošanas un ienākumu vadība 3 

Tūrisma projektu vadība 3 
Projektu vadība 
Starptautiskie attīstības projekti 

3 
4 

Politoloăija 3   

Grāmatvedība un nodokĜi 4 
Finanšu grāmatvedība 
Investīciju plānošana un nodokĜi 

3 
3 

Pakalpojumu un tūrisma 
mārketings 

4 

Stratēăiskais mārketings 
Tūrisma galamērėu mārketings 
Mārketinga un pārdošanas pamati 
Klientu sadarbības mārketings 
Mārketings 

3 
3 
3 
3 
3 

Personāla vadība 2 
Personāla vadība 
Grupu vadīšana un līderība 

3 
4 

Tūrisma ekonomika un 
globalizācija 

3 
Starptautiskais bizness 2 

Filozofija 3   
Pasaules kultūras vēsture 4   
E-komercija 3 E-komercija tūrismā un viesmīlībā 3 
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Tūrisma plānošana un vadība 4 
Produkta attīstība 
Kūrortu plānošana 
Biznesa plānošana un simulācijas spēles 

3 
6 
5 

Tūrisma un tirgus izpēte 3 
Pārdošanas un izplatīšanas kanālu vadība 
Zinātniski pētnieciskās darba metodes 

3 
6 

Korporatīvā atbildība un 
ilgtspējība 

3 
  

Studiju darbs 8   
Prakse 14 Prakse 30 
Pirmsdiploma prakse 12 Prakse 30 
Valsts pārbaudījums 12 Bakalaura darbs 15 
Profesionālā  izvēle (B daĜa)    
Interneta tehnoloăijas 4   
Tūrisma aăentūras un 
informācijas sistēmas 

4 
Tūrisma aăentūras un Tūrisma operatori 3 

Viesnīcu dienestu darba 
organizācija 

4 

Viesu uzĦemšanas dienesta organizācija 
Viesnīcas tehniski ekonomiskais 
pamatojums 
Viesnīcu organizācijas vadība 
NaktsmītĦu pārdošana un klientu serviss 
NaktsmītĦu vadība un rentabilitātes 
plānošana 

3 
4 
 
3 
3 
5 

Valoda un starpkultūru 
saskarsme 1 

3 
Starpkultūru komunikācija 3 

Ēdināšanas uzĦēmumu 
organizācija un vadība 

3 

Ēdienu gatavošanas pamati 
Prečzinība un sanitārija 
Restorānu vadība 
Restorānu dzērieni 
Ēdināšanas serviss 
Restorānu vadība un rentabilitātes 
plānošana 

3 
3 
3 
4 
3 
5 

Viesnīcu vadības informatīvās 
un vietu rezervēšanas sistēmas 

2 
  

Tūrisma loăistika 2 Loăistika 4 
Datorgrafika un maketēšana 2   
Latvijas un Baltijas kultūras 
vēsture 

3 
  

Brīvā izvēle (C daĜa)    
Valoda un starpkultūru 
saskarsme 2 

3 
  

Lietišėā etiėete un 
komunikācija viesmīlībā 

3 
Lietišėā etiėete 
Komunikācijas prasmes 

3 
3 

Reklāmas valoda un e-
komunikācijas tehnoloăijas 

3 
Starptautiskā mārketinga komunikācija 4 

Lauku tūrisms 3   
Starptautiskās tiesības 3 Darba tiesības 3 
  Otrais specializācijas modulis 13 
  Brīvās izvēles kursi 15 
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SIA “Biznesa augstskola 

Tur ība” 
KP Briseles augstākās izglītības biznesa 

institūts 
KP 

Oblig. kursi (A daĜa)    
Profesionālā terminoloăia 
(angĜu val.) 

8 
Valoda 3 

Profesionālā terminoloăija 
(vācu/franču val.) 

8 
  

Tūrisms un viesmīlība 7 
Organizācijas un administrācijas vadība 
Eiropas viesnīcu industrijā 

4 

Informācijas tehnoloăijas 3 Informācijas tehnoloăijas viesmīlībā 5 
Ēdināšanas organizācija un 
serviss 

6 
Ēdināšanas organizācijas plānošana un 
kontrole 

5 

Saskarsmes psiholoăija 2   
Kvantitatīvās metodes 4 Statistika 4 
Komerctiesības 3   
CeĜojumu organizēšana 3 Prakses organizēšana 4 
Ekonomika 4   
Tūrisma ăeogrāfija 2   
Komercdarbība tūrismā 4 Ienākumu vadība viesmīlībā 5 

Vadība 3 
Piegādes vadība 
Ēku un dizaina vadība 

4 
4 

Civilā aizsardzība 2   
Finanšu vadība 3   
Tūrisma projektu vadība 3   
Politoloăija 3   
Grāmatvedība un nodokĜi 4 Grāmatvedība un matemātika 5 
Pakalpojumu un tūrisma 
mārketings 

4 
Mārketinga pamati 4 

Personāla vadība 2 Personāla vadība un līderība 5 
Tūrisma ekonomika un 
globalizācija 

3 
Starptautiskā viesnīcu attīstība un vadība 5 

Filozofija 3   
Pasaules kultūras vēsture 4   

E-komercija 3 
Informāciju tehnoloăijas MIS un E-
komercija 

5 

Tūrisma plānošana un vadība 4   
Tūrisma un tirgus izpēte 3   
Korporatīvā atbildība un 
ilgtspējība 

3 
  

Studiju darbs 8 Kursa darbs 1 8 
Prakse 14 Prakse 45 
Pirmsdiploma prakse 12 Prakse 45 
Valsts pārbaudījums 12 Kursa darbs 2, 3 16 
Profesionālā  izvēle (B daĜa)    
Interneta tehnoloăijas 4   
Tūrisma aăentūras un 
informācijas sistēmas 

4 
Informācijas sistēmas (FIDELIO) 4 

Viesnīcu dienestu darba 
organizācija 

4 
Viesu uzĦemšanas dienesta vadība 
Viesnīvu saimniecības vadīšana 

5 
5 

Valoda un starpkultūru 
saskarsme 1 

3 
Grupu un sanāksmju vadīšana 5 

Ēdināšanas uzĦēmumu 3 Ēdināšanas organizācijas vadība un vīna 4 
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organizācija un vadība gatavošanas pamati 
Prečzinība un sanitārija 

 
5 

Viesnīcu vadības informatīvās 
un vietu rezervēšanas sistēmas 

2 
  

Tūrisma loăistika 2   
Datorgrafika un maketēšana 2   
Latvijas un Baltijas kultūras 
vēsture 

3 
  

Brīvā izvēle (C daĜa)    
Valoda un starpkultūru 
saskarsme 2 

3 
  

Lietišėā etiėete un 
komunikācija viesmīlībā 

3 
Serviss un komunikācija 4 

Reklāmas valoda un e-
komunikācijas tehnoloăijas 

3 
Reklāma un pārdošana 5 

Lauku tūrisms 3 Kūrortu un atpūtas vadība un attīstība 4 
Starptautiskās tiesības 3   
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5. BAT diploma un pielikumu paraugi 
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