
Biznesa augstskola Turība 
 

Starptautiskā tūrisma fakultāte 
 

 
 

 
Pārakredit ācijas  pieteikumam pievienotie materiāli 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības  
studiju programmai 

 
Viesmīlības serviss 

 
 

1. sējums 
 
 

Rīga 2008 
 
 
 
 
 



 2

 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Biznesa augstskola Turība"  
Reă. Nr.000313588, Graudu ielā 68, Rīgā, LV - 1058, tālrunis 7622551, 7619008, fakss 7619152, e-pasts: turiba@turiba.lv 
 
20.08.2008.  
                                                           Rīgā 
 
                                                                                    

 LR IZM Akredit ācijas komisijai 
                                                                           Rīgā, VaĜĦu ielā 2, LV 1050  

        
 
 

 
Programmas nosaukums 

Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās 
izglītības studiju programma  
Viesm īlības serviss 

Izglītības klasifikācijas kods 41 811 
Studiju programmas īstenošanas 
ilgums un apjoms 

2.3 gadi, 80 KP     

Programmas īstenošanas veids Nepilna laika studijas, neklātiene 
Piešėiramā kvalifikācija  Viesnīcu servisa organizators  
Prasības, uzsākot studiju programmas 
apguvi 

Vidējā izglītība 

Augstskolas nosaukums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
“Biznesa augstskola Turība” 

Programmas īstenošanas vieta Augstskolas telpas - Graudu ielā 68, Rīga 
Liepājas filiāle - RaiĦa ielā 5, Liepāja 
Cēsu filiāle - L. Paegles ielā 1, Cēsis 
Talsu filiāle - Brīvības iela 29, Talsi 
Jēkabpils filiāle - Pasta iela 1, Jēkabpils 
Bauskas filiāle - Uzvaras iela 10, Bauska 

Augstskolai piešėirtais Nr. LR izglītības 
iestāžu reăistrā 

Nr. 3343800213 

Juridiskā adrese Graudu ielā 68, Rīgā, LV-1058 
Dibinātājs SIA Birznieka biznesa centrs, 

LKCS Turība, 
SIA Reinman 

Finansējuma avoti Pašu kapitāls 
TālruĦa Nr. 67622551,  67622069 
Faksa Nr. 67619152 
Elektroniskā pasta adrese turiba@turiba.lv; Daina.Vinklere@turiba.lv 
Akreditācijas jautājumu kārtošanai 
pilnvarotā persona 

Starptautiskā tūrisma fakultātes prodekāne 
Daina Vinklere 

 
 
             Rektors                                                  A.Kiščenko 
 
 



 3

Saturs 
 
Licence un akreditācijas lapas ..................................................................................5 
 
Studiju programmas  pašnovērtējums  .........................................................9 
   1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi ...........................................................10 
   2. Studiju programmas organizācija ......................................................................10 
   3. Studiju programmas apraksts .............................................................................12 
   4. Vērtēšanas sistēma .............................................................................................15 
   5. Studiju programmas prakstiskā īstenošana  .......................................................16 
         5.1. Studiju metodes .........................................................................................16 
         5.2. Studiju formas ...........................................................................................18 
         5.3. Studiju prakses ..........................................................................................18 
         5.4. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība ...............................................19 
         5.5. Studējošo iesaiste zinātniski pētnieciskajos projektos ..............................20 
    6. Studiju programmas perspektīvais novērtējums ………………………………21 
         6.1. Studiju programmas atbilstība  profesionālās augstākās izglītības un     

profesijas standartiem   ..............................................................................21 
        6.2. Studiju programmas novērtējums no  darba devēju viedokĜa ....................24 
   7. Studējošie programmā .......................................................................................25 
        7.1. Studējošo skaits un dinamika .....................................................................25 
        7.2. Imatrikulēto skaits ......................................................................................26 
        7.3. Absolventu skaits .......................................................................................27 
        7.4. Studējošo un absolventu vērtējums studiju programmai ...........................28 
        7.5. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā ...................................28 
   8. Akadēmiskā personāla novērtējums  .................................................................29 
        8.1. Akadēmiskā personāla skaits .....................................................................29 
        8.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācija ..........................................................30 
        8.3. Akadēmiskā personāla apmācības un attīstības politika ............................31 
  9. Studiju programmas finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums.........32 
        9.1. Biznesa augstskolas Turība materiālie resursi ............................................32 
        9.2. Studiju tehniskais nodrošinājums ………………………………………...33 
        9.3. Informatīvi metodiskais nodrošinājums…………………………………..34 
  10. Ārējie sakari  .....................................................................................................35 
       10.1. Sadarbība ar darba devējiem  ....................................................................35 
       10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām .........................................36 
  11. Studiju programmas salīdzinājums ar līdzīgām programmām .........................37 
       11.1. Programmas salīdzinājums ar citām Latvijā realizējamām studiju 

programmām ……………………………………………………………...37 
       11.2.Programmas starptautisks salīdzinājums …………………………………38 
  12.Studiju turpināšanas iespējas programmas likvidēšanas gadījumā ....................40 
  13.Studiju programmas novērtējuma kopsavilkums ...............................................40 
  14.Studiju programmas attīstība .............................................................................42 
 
 
Pielikumi 
1. pielikums.Diploma par 1. līmeĦa augstākās profesionālās izglītības Viesnīcu  

servisa organizators profesionālās kvalifikācijas iegūšanu un 
pielikuma kopija 

2. pielikums. Studiju nolikums 



 4

3 .pielikums. Viesmīlības servisa studiju programmas studiju kursu apraksti 
4. pielikums. Nolikums par studiju darbu izstrādāšanu un aizstāvēšanu 
5. pielikums. Prakses nolikums 
6. pielikums. Studentu prakses līguma un praktikantu novērtējuma paraugs 
7. pielikums. Pārbaudījumu un Valsts pārbaudījuma nolikumi 
8. pielikums. Atsauksmes par studiju programmu 
9. pielikums. Studiju programmas realizēšanā iesaistītais akadēmiskais personāls 
10. pielikums. Studiju programmas realizēšanā iesaistītā akadēmiskā personāla CV 
11.pielikums. Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 

Viesmīlības serviss pašnovērtējuma ziĦojumi par akreditācijas periodu 
(2003.-2008.g.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licence un akreditācijas lapas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5

 
 
 

 

 

 

Studiju programmas pašnovērt ējums 
 
 

 
 
 
 

1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi 
 

Atbilstīgi MK 2001.gada 20. marta noteikumos Nr. 141 “Noteikumi par pirmā 
līmeĦa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” izvirzītajiem 
stratēăiskajiem mērėiem, kā arī Latvijas Tūrisma attīstības pamatnostādnēs 2004.-
2008.gadam un Latvijas Tūrisma attīstības programmā 2006.-2008.gadam 
izvirzītajām prasībām tūrisma izglītībai, realizējamās studiju programmas mērėis ir 
sagatavot augsti kvalificētus viesmīlības nozares speciālistus,  kam būtu ne tikai 
teorētiskas zināšanas, bet arī labas vidēja līmeĦa vadītājiem nepieciešamās praktiskās 
iemaĦas viesnīcu servisa organizēšanā.   Studiju programma nodrošina studentiem 
vispusīgas zināšanas un izpratni par tūrismu kā tautsaimniecības nozari un tās vietu 
valsts ekonomikā. Īpaši tiek akcentētas viesmīlības uzĦēmumu darba organizācijas un 
vadības iemaĦas un prasmes. 

Programma ir izstrādāta ar mērėi sniegt plašu, uz zinātniskiem pamatiem balstītu 
un praktiski orientētu augstāko profesionālo izglītību un motivēt studentus 
tālākizglītībai.  
Programmas uzdevumi:  

1. dot topošajiem viesmīlības nozares darbiniekiem teorētiskas 
pamatzināšanas un praktiskas iemaĦas ekonomikā,  tirgvedībā, uzĦēmumu 
vadībā, starptautiskajā viesnīcu biznesā, viesnīcu pakalpojumu un dienestu 
darba organizēšanā, praktiskas iemaĦas uzĦēmumu grāmatvedībā un 
lietvedībā, saskarsmes psiholoăijā, informācijas tehnoloăiju pielietošanā, 
svešvalodās u.c.;     

2. palielinot profesijas speciālo priekšmetu īpatsvaru, mērėtiecīgi virzīt 
studentus profesionālo zināšanu apguvē;   

3. palielinot prakses un praktisko nodarbību īpatsvaru mērėtiecīgi veicināt 
profesijai nepieciešamo iemaĦu un prasmju apguvi; 

4. dodot vispusīgas zināšanas uzĦēmuma darba organizācijā un personāla 
vadībā, sagatavot profesionālus viesmīlības uzĦēmumu un iestāžu vidējā 
līmeĦa vadītājus; 

5. attīstīt un pilnveidot studiju organizācijas formas un studiju programmu; 
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6. motivēt studentus tālākizglītībai. 
 
      Latvijā un Rīgā tiek veidoti arvien jauni viesmīlības uzĦēmumi, kam būs 
nepieciešami labi sagatavoti darbinieki, tādēĜ Viesmīlības serviss programmas 
beidzējiem paveras drošas perspektīvas darba tirgū. Attīstoties tūrismam Latvijas 
reăionos, īpaši strauji noris dažādu kategoriju lauku tūrisma mītĦu izveide, kuru 
sekmīgai darbībai ir nepieciešami profesionāli darbinieki un kur to trūkums ir 
ievērojami lielāks. 
 

2. Studiju programmas organizācija 
 

Studiju programma organizēta atbilstoši Profesionālās izglītības likuma un 
Augstākās profesionālās izglītības valsts standarta prasībām.  

Studiju programmas pilnveidošana notiek galvenokārt studiju kursu 
aktualizēšanas un studiju formu modernizēšanas virzienā. Pēdējo 5 studiju gadu laikā 
izmaiĦas studiju programmā nav pārsniegušas 20% (skat.pašnovērtējuma ziĦojumus 
11.pielikumā ). IzmaiĦas notikušas, galvenokārt, studiju nosaukumu  un kursu saturu 
precizēšanas virzienā un atsevišėu kursu nomaiĦas rezultātā. Dažus studiju kursus, 
piemēram, Profesionālā terminoloăija (vācu val.), Kvantitatīvās metodes, Darījumu 
tūrisms un pasākumi, Tūrisma ăeogrāfija, Komercdarbības tiesiskā vide vēl apgūs 
studējošie, kas 2008/9.studiju gadā turpina studijas 2.un 3.kursā pēc iepriekš 
apstiprinātās programmas.  

Saturiski un strukturāli studiju programma atbilst augstskolas kopējiem 
mērėiem un virzībai.  

Studiju programmas organizācijā ir ievēroti sekojoši principi: 
1) pēctecība un secīgums, atbilstošs studiju disciplīnu loăikai un 

savstarpējai saiknei - pirmajā studiju gadā tiek apgūti atsevišėu 
zinību pamati (Ievads tūrismā, Starptautiskais viesnīcu bizness, 
Ēdināšanas organizācija un serviss), zināšanas tiek padziĜinātas, 
paplašinātas un diferencētas vēlākajos studiju gados (Viesnīcu 
saimniecisko dienestu darba organizācija, Menedžments, 
Mārketings) un nostiprinātas praksē un studentu patstāvīgajā 
pētnieciskā darbā;  

2) pamata un profesionālās specializācijas  studiju kursu saskaĦotība 
-  studiju programmas    pamata kursos apgūtās teorētiskās zināšanas 
tiks papildinātas  no jauna ieviestajos  specializācijas kursos;  

3) atsevišėiem zinību blokiem piederošo studiju kursu piesaiste 
atbilstoša profila katedrām – augstskolas struktūrā ietilpstošo 
katedru kompetencē ietilpst noteikta zinību bloka (ekonomikas, 
grāmatvedības, informātikas,  tiesību zinātĦu u.c.) studiju kursu 
pilnvērtīga satura un kvalificētu mācībspēku nodrošināšana. Studiju 
programmu  Viesmīlības serviss  realizē   BAT  6 katedras;  

4) teorijas un prakses sasaiste – pirmā  studiju gada nobeigumā ir  4  
nedēĜu (4 KP)  nozares prakse, 2. studiju gadā ir noteikta 12 nedēĜu 
(12 KP) kvalifikācijas darba/pirmsdiploma prakse. 

 
Biznesa augstskolai Turība ir izstrādāta  kvalitātes politika, kas ir virzīta uz 

klienta vēlmju apmierināšanu, sniedzot viĦam atbilstošu, kvalitatīvu pakalpojumu. 
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           Augstskolas darbība tiek balstīta uz nepārtrauktu pilnveidošanos, kā arī izcilas 
uzĦēmējdarbības un kvalitātes vadības sistēmas principiem. Kvalitātes sistēmas 
pamatprincipi un kontroles mehānisms ir noteikti jau no 2000.gada, kad kvalitātes 
sistēma tika izstrādāta atbilstoši tolaik spēkā esošajam ISO 9000:1994 standartam. 
UzĦēmumā tika detalizēti aprakstītas visas darbības, apkopojot darbību aprakstus, 
instrukcijas, procedūras un nolikumus Kvalitātes Rokasgrāmatā, izstrādāta un 
apstiprināta Kvalitātes politika, veikta piegādātāju kvalitātes analīze, izstrādāti amata 
apraksti, kā arī veikta uzĦēmuma iekšējo auditoru apmācība un izveidots uzĦēmuma 
pašnovērtējums atbilstoši ISO un TQM prasībām.  Mainoties ISO standarta prasībām 
atbilstīgi ISO 9001 standartam, sākot ar 2003.gadu Biznesa augstskola Turība 
pakāpeniski realizē kvalitātes sistēmas pilnveidošanu un uzlabošanu, uzĦēmuma 
darbības kvalitātes vadības pārraudzībā, izmantojot procesu vadības principus. 
Regulāri tiek izdoti Rokasgrāmatas sūtījumi, ir izveidota Rokasgrāmatas elektroniskā 
versija, kur ir pieejama visa informācija, kura tādā vai citādā mērā regulē attiecīgās 
struktūrvienības darbību atbilstīgi noteiktajiem stratēăiskajiem mērėiem uz 
uzdevumiem.  

Regulāri tiek plānoti un veikti iekšējie auditi atbilstīgi auditu procedūrai. 
Auditu rezultāti tiek izmantoti struktūrvienību darbību uzlabošanai un efektivitātes 
paaugstināšanai. Apkopojot auditu rezultātus, tiek veidots korektīvo un preventīvo 
darbību plāns. Plāna realizācija tiek uzraudzīta un par izpildes rezultātiem tiek 
informēta uzĦēma vadība. 
 Studiju kvalitāti nodrošina BAT ieviestā kvalitātes kontroles sistēma: 

• pilnīgu informāciju par studiju saturu un formu dod ik gadus izdodamā 
Studentu rokasgrāmata; 

• studiju procesu reglamentē virkne nolikumu un noteikumu (skat.pielikumus); 
• studiju procesa kontroli regulāri veic augstskolas vadība, dekanāts un katedras, 

izmantojot nodarbību hospitācijas, studiju žurnālu kontroles, studentu aptaujas 
un citas metodes;  

• programmas realizācijas un attīstības kontroli veic Augstskolas senāts, ik 
gadus analizējot programmas pašnovērtējuma ziĦojumus; 

• tiek veikti iekšējie auditi atbilstīgi auditu procedūrai. 
 
BAT  veic mērėtiecīgu darbu augstskolas un studiju programmu popularizēšanā. 

Ar reklāmas materiāliem par BAT un studiju programmu, kā arī  veiktajiem 
pasākumiem reklāmas un  informācijas nodrošināšanas jomā  var iepazīties Biznesa 
augstskolas Turība  Attīstības daĜā un bibliotēkā.  

  

3.Studiju programmas apraksts 
 

Pirmā līmeĦa augstākās profesionālās izglītības studiju programma 
Viesmīlības serviss (izglītības klasifikācijas kods – 41811) ir akreditēta līdz 2008. 
gada 31.decembrim (akreditācijas lapas pielikums Nr.002-1421 pēc pēdējo grozījumu 
apstiprināšanas izmaiĦu veikšanas ) un dod tiesības to apguvušajiem absolventiem 
iegūt “viesnīcu servisa organizatora” profesionālo kvalifikāciju, kā arī turpināt 
studijas  otrā līmeĦa augstākās  izglītības studiju programmā. Sākot ar 1995./96. 
studiju gadu BAT tiek realizēta licencēta otrā līmeĦa studiju programma “Tūrisma un 
viesmīlības nozares uzĦēmumu vadība”, bet sākot ar 2003/2004. studiju gadu arī 
maăistrantūras programma “Tūrisma stratēăiskā vadība”.  
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Studiju programma izstrādāta uz akreditētās 4-gadīgās profesionālo studiju 
programmas “Tūrisma un viesmīlības uzĦēmumu vadība” bāzes, analizējot un 
izmantojot noderīgāko Latvijas un ārvalstu (Šveices, Lielbritānijas, Vācijas, Izraēlas, 
Īrijas) augstskolu līdzīga virziena akadēmisko un profesionālo studiju programmu 
veidošanas principos un pieredzē. 

Programmas īstenošana uzsākta studiju programmu Viesnīcu vadība 
apstiprinot Senātā 25.04.2001. (protokols Nr.52).  

Studiju programmas īstenošanai pirmo reizi licence saĦemta 04.06.2001 
(licence Nr.K0008, derīguma termiĦš 31.07.2004.), bet pēdējā licence saĦemta 
07.07.2004. (licence Nr.04036-15 , derīguma termiĦš 07.07.2010.). 
         Studiju programmas īstenošana uzsākta 03.09.2001 Rīgā Biznesa augstskolā 
Turība. Studiju programma akreditēta 27.02.2002 (Akreditācijas lapa Nr.002-521, 
derīguma termiĦš 31.12.2008.). 2002./2003.studiju gadā sākta uzĦemšana studijām ne 
tikai Rīgā, bet arī Biznesa augstskolas Turība reăionālajos studiju centros Cēsīs un 
Liepājā, bet ar 2004/05.studiju gadu arī reăionālajā studiju centrā Talsos. 
        Studiju programmā vairākkārt veiktie grozījumi atspoguĜoti ikgadējos studiju 
programmas pašnovērtējuma ziĦojumos, kas atrodami pielikumā Nr.11. Pēdējie 
grozījumi programmā mērėtiecīgi to pilnveidojot un būtiskas izmaiĦas saistībā ar 
nosaukuma maiĦu veikti “SIA Biznesa augstskola Turība” Senāta sēdē 09.01.2008       
( protokols nr.1), attiecīgi veicot izmaiĦas licencē un saĦemot programmas 
Akreditācijas lapu Nr. 002-1421 (derīguma termiĦš 31.12.2008).  

Programmas izveidošanas nepieciešamību noteica Latvijas tautsaimniecības 
vajadzība pēc izglītotiem un augsti profesionāli sagatavotiem tūrisma un viesmīlības 
nozares speciālistiem, paredzot tūrisma nozares attīstību un tās nozīmīguma 
pieaugumu Latvijas saimniecības struktūrā. Piecu studiju gadu gandrīz 172 absolventi 
ir ienesuši Latvijas tūrisma industrijā jaunas zināšanas un izpratni par nozares būtību 
un problēmām veicinot tūrisma nozares attīstību it īpaši Latvijas reăionos. Studiju 
programmas “Viesmīlības serviss” aktualitāti nosaka 2004. un 2006.gados MK 
akceptētajās Latvijas Tūrisma attīstības pamatnostādnēs 2004.-2008.gadam un 
Latvijas Tūrisma attīstības programmā 2006.-2008.gadam formulētie tūrisma 
izglītības uzdevumi. Īpašu aktualitāti studiju programma iegūst apstākĜos, kad tūrisma 
nozare strauji attīstās visos Latvijas reăionos, kā arī kad tūrisma un viesmīlības 
nozares speciālistiem paveras šīs nozares darba tirgus visā ES mērogā.  

Programma tiek realizēta Biznesa augstskolas Turība (turpmāk tekstā – BAT) 
Starptautiskā tūrisma fakultātē (turpmāk tekstā  - STF).  

Galvenā studiju joma kvalifikācijas iegūšanai: uzĦēmējdarbība tūrismā un 
viesmīlībā, ekonomika, mārketings, viesnīcu menedžments, viesnīcu darba 
organizācija, starptautiskais viesnīcu bizness un profesionālā prakse uzĦēmumos.  
  Kvalifikācijas līmenis:  
  1. līmeĦa augstākā profesionālā izglītība. 

Iegūstamā kvalifikācija:  
Viesnīcu servisa organizators. Pēc pilnas studiju programmas apguves tiek 

izsniegts diploms un Eiropā atzīts diploma pielikums (skat. 1.pielikumu). 
  Programmas obligātās prasības:   
  Atbilstīgi Augstskolu likuma 57. pantam programmas obligātās prasības ir: 
sekmīgi apgūt visus studiju programmā ietvertos pamata un izvēles studiju kursus, 
iegūstot kopumā ne mazāk kā 80 kredītpunktus, iziet 16 nedēĜas prakses uzĦēmumos, 
saĦemt praktisko iemaĦu un prasmju novērtējumu prakses uzĦēmumos, aizstāvēt 
prakses atskaites, izstrādāt un aizstāvēt 1 studiju darbu, nokārtot valsts pārbaudījumu, 
kura sastāvdaĜa ir kvalifikācijas darbs .  
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Programmas realizācijas laiks un formas 
Programma tiek realizēta 2.3 studiju gados nepilna laika studijās. Studiju 

apjoms pa studiju gadiem ir sadalīts sekojoši: pirmajā gadā tiek apgūti 34 KP, otrajā – 
38 KP, bet 3. studiju gads  veltīts valsts pārbaudījumam ar atbilstošiem 8 KP. 
Programmas saturs atbilst “Noteikumos par pirmā līmeĦa profesionālās augstākās 
izglītības valsts standartu” izvirzītajiem prasībām, tā nodrošina programmu 
apguvušajiem absolventiem spēju organizēt viesmīlības uzĦēmuma struktūrvienības 
ikdienas darbu un personālu, vadīt produktu pārdošanu un pakalpojumu sniegšanu 
viesiem. Programmas saturu veido akadēmiskās un profesionālās izglītības studiju 
pamata kursi, prakse, izvēles un specializācijas studiju kursi, patstāvīgās studijas, 
zinātniski pētnieciskais darbs. 

Studiju programma paredz vispārizglītojošo kursu un  nozares kursu  apguvi. 
Ar 2008./9.studiju gadu  programmā ieviestas specializācijas Grāmatvedībā un 
lietvedībā vai Ēdināšanas servisā, kombinējot studiju programmā piedāvātos izvēles 
kursus 12 kredītpunktu (KP) apjomā. Tāpat ir iespējams brīvi izvēlēties studiju darba 
un kvalifikācijas darba tēmas un pētnieciskās prakses vietu tūrisma un viesmīlības 
nozares uzĦēmumos.  

Studiju programmas obligāto daĜu veido vispārizglītojošie studiju kursi, tai 
skaitā, ekonomiskajās, humanitārajās un sociālajās zinātnēs.  

Profesionālo zināšanu, prasmju un iemaĦu apgūšanu nodrošina profesionālās 
kvalifikācijas pamata studiju kursi, kuru īpatsvars studiju saturā sastāda 45% no 
kopējā studiju apjoma.  

Teorētisko zināšanu un prakses saistību nodrošina studiju kursu programmās 
paredzētās praktiskās nodarbības, nozares prakse pēc pirmā teorētisko studiju gada (4 
kredītpunkti) un pirmsdiploma prakse (12 kredītpunkti).   

Zinātniski pētnieciskā darba pamati tiek apgūti izstrādājot 1 patstāvīgo 
studiju darbu un kvalifikācijas darbu (pēc 2 gadu teorētiskajām studijām, 8 
kredītpunkti). Studiju darbu paraugtēmas atbilstoši apstiprinātajiem Starptautiskā 
tūrisma fakultātes zinātniski pētnieciskā darba virzieniem iesaka katedras, tās 
apstiprina arī prakšu vietas un vadītājus, studiju darbu tēmas un vadītājus. 
Kvalifik ācijas darbu paraugtēmas un vadītājus iesaka katedras un apstiprina fakultātes 
dekāns.  

Studiju programmas studiju kursu saraksts dots 1.tabulā, bet studiju kursu 
aprakstus skat. 3. pielikumā. 

 
 
 

Studiju programma Viesmīlības serviss 
1.tabula 

  
  

     1.studiju gads 2.studiju gads 
3.studiju 

gads 

        1.sem 2.sem 1.sem 2.sem 1.sem 

Nr Studiju kursi Katedra KP St. P.sk KP St. Pārb KP St. Pārb KP St. Pārb KP St. Pārb KP St. Pārb 

A Obligātie kursi (A daĜa) 72 222 21 15 66 4 17 60 7 12 60 5 20 36 4 8 0 1 

A1 Ievads tūrismā 
Tūrisma un 
viesmīlības 4 18 1 4 18 1                         

A2 
Starptautiskais 
viesnīcu bizness 

Tūrisma un 
viesmīlības 3 12 1 3 12 1                         

A3 

Ēdināšanas 
organizācija un 
serviss 

Tūrisma un 
viesmīlības 

6 24 1 6 24 1                         

A4 Profesionālā Valodu 6 36 3 2 12 1 2 12 1 2 12 1             
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terminoloăija (angĜu 
val.) 

A6 
Informācijas 
tehnoloăijas 

Informācijas 
tehnoloăiju 3 12 1       3 12 1                   

A9 
Saskarsmes 
psiholoăija 

Komunikācijas 
zinātĦu 2 12 1       2 12 1                   

B1 

Viesnīcu 
saimniecisko dienestu 
darba organizācija 

Tūrisma un 
viesmīlības 

2 12 1       2 12 1                   

A0 Civilā aizsardzība Komercdarbības 2 12 1       2 12 1                   

B6 

Viesnīcu uzĦemšanas 
dienestu darba 
organizācija 

Tūrisma un 
viesmīlības 

2 12 1             2 12 1             

A17 Menedžments Komercdarbības 3 12 1             3 12 1             

A12 
Komercdarbība 
tūrismā 

Tūrisma un 
viesmīlības 3 12 1             3 12 1             

B12 

Viesnīcu vadības 
informatīvās un vietu 
rezervēšanas sistēmas 

Tūrisma un 
viesmīlības 

2 12 1             2 12 1             

A15 Mārketings Komercdarbības 2 12 1                   2 12 1       

A16 Grāmatvedība Komercdarbības 3 12 1                   3 12 1       

A25 
Personālmenedžment
s 

Komercdarbības 
3 12 1                   3 12 1       

A10 Studiju darbs 
Tūrisma un 
viesmīlības 2 0 1       2 0 1                   

A11 Prakse 
Tūrisma un 
viesmīlības 16 0 2       4 4n 1       12 12n 1       

A33 Valsts pārbaudījums STF 8 0 1                      8 0 1 

  Izvēles kursi (B daĜa) 8 48 4 2 12 1       6 36 3             

A14 Mikroekonomika Komercdarbības 2 12 1 2 12 1                     

B2 
Pārtikas produktu 
prečzinība un sanitārija 

Tūrisma un 
viesmīlības 2 12 1 2 12 1                         

B20 Lietvedība Komercdarbības 2 12 1             2 12 1             

B18 Banketu organizēšana 
Tūrisma un 
viesmīlības 2 12 1             2 12 1             

A20 Finanšu vadība Komercdarbības 2 12 1             2 12 1             

C4 Lauku tūrisms 
Tūrisma un 
viesmīlības 2 12 1             2 12 1             

B7 

Bāra darba organizācija 
un nacionālo virtuvju 
īpatnības 

Tūrisma un 
viesmīlības 

2 12 1             2 12 1             

  Kopā programma   80 270 25 17 78 5 17 60 7 18 96 8 20 36 4 8 0 1 

                     

 Specializācijas                    

 

1.modulis 12 KP 
Grāmatvedība un 

lietvedība KP                   

 
Informāciajas 
tehnoloăijas 3                   

 Grāmatvedība 3                   

 Mikroekonomika 2                   

 Lietvedība 2                   

 Finanšu vadība 2                   

                     

 2.modulis 12 KP KP                   
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Ēdināšanas serviss 

 
Ēdināšanas organizācija 
un serviss 6                   

 
Pārtikas produktu 
prečzinība un sanitārija 2                   

 Banketu organizēšana 2                   

 

Bāra darba organizācija 
un nacionālo virtuvju 
īpatnības 2                   

 

4.Vērt ēšanas sistēma 
 

Studentu zināšanu vērtēšana notiek nepārtraukti, summējot pozitīvos 
sasniegumus – kārtējo pārbaudījumu veidā, studiju kursu noslēgumā, prakšu atskaišu 
aizstāvēšanas laikā, valsts pārbaudījumā. Zināšanu vērtēšana, saskaĦā ar valsts 
akadēmiskās izglītības standarta prasībām un LR IZM 14.04.1998. rīkojumu Nr.208 
“Par studiju rezultātu vērtējumu vienotu uzskaiti” notiek 10 ballu skalā. Katra studiju 
gada sākumā studenti tiek informēti par pārbaudījuma nosacījumiem un prasībām. 
Studentu zināšanu pārbaudi un vērtēšanu reglamentē Studiju un Pārbaudījumu 
nolikumi (skat. 2 un 7. pielikumus). 

Katrā studiju kursā studentiem jānokārto programmā paredzētie kārtējie 
pārbaudījumi (kontroldarbi, praktiskie un patstāvīgie darbi, referāti), kursu  beidzot – 
kursa noslēguma pārbaudījums (eksāmens vai ieskaite), studijas noslēdzas ar valsts 
pārbaudījumu, kura sastāvdaĜa ir kvalifikācijas darba  aizstāvēšana.  

 

5.Studiju programmas praktiskā īstenošana 
 

Studiju process tiek organizēts atbilstoši BAT funkcionējošiem 
reglamentējošiem dokumentiem: Studiju nolikumam (skat.2 pielikumu), Prakses 
nolikumam (skat.5.pielikumu), Valsts pārbaudījuma nolikumam (skat.7.pielikumu) 
u.c. normatīvajiem dokumentiem. 

Studijas Viesmīlības servisa programmā uz pārakreditācijas brīdi  tiek 
realizētas augstskolas  4  filiālēs – Rīgas, Cēsu, Talsu un Liepājas. FiliāĜu ( izĦemot 
Rīgas) darbu koordinē BAT fili āĜu  vadītājs, bet par Rīgas filiāles attiecīgās 
programmas studiju nodrošināšanu atbild Starptautiskā tūrisma fakultātes dekāns.  
 
5.1. Studiju metodes 
 

Atbilstoši augstskolu likumam, mācībspēki brīvi un mērėtiecīgi var izvēlēties 
un izmantot visoptimālākās mācību metodes. Programmas realizācija notiek gan 
radoši izmantojot tradicionālās, gan arī jaunākas pasniegšanas metodes (skat. 1.att.): 

1) lekciju metode pamatā tiek izmantota studiju kursos, kuri nav 
pietiekamā daudzumā nodrošināti ar mācību literatūru, vai 
noteiktos studiju kursos, kur šī metode ir visefektīvākā;  

2) dialoga metode tiek pielietota studiju kursos, kur blakus zināšanu 
apguvei tiek izkoptas arī komunikatīvas īpašības, piem., 
Menedžments, Personālmenedžments, svešvalodu kursos, tāpat arī 
citu studiju kursu (Tūrisma ăeogrāfija, Lauku tūrisms u.c.)  
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semināru nodarbībās. Tā kā attiecīgās studiju programmas grupas 
nav lielas, šī metode izmantojama praktiski visos priekšmetos;  

3) profesionālās specializācijas studiju kursu apguvē īpaši liels 
īpatsvars ir praktiskajām nodarbībām. Tā piemēram, kursos 
Ēdināšanas serviss un ēdienu gatavošanas tehnoloăija, Bāra darba 
organizācija” nodarbības  notiek praktiski šim nolūkam piemērotās 
telpās, Informācijas tehnoloăijas un Viesnīcu vadības informatīvās 
un vietu rezervēšanas sistēmas nodarbības  notiek  datorklasēs, bet 
Viesnīcu dienestu darba organizāciju studenti apgūst  viesnīcās. 
Tomēr praktiskās nodarbības vismaz 30% apmērā no kopējā 
akadēmisko stundu skaita tiek realizētas katrā studiju kursā veicot 
attiecīgā studija kursu specifikai atbilstošus praktiskos uzdevumus 
– dažādu materiālu un datu  apkopošanu, analīzi, nepieciešamo 
aprēėinu veikšanu, tūrisma uzĦēmumu un objektu apsekošanu, 
darbība izvērtējumu un ieteikumu izstrādi u.c.  

4) komandas (grupu) darba metodes tiek izmantotas lielākajā daĜā 
studiju kursu un ir populāras studentu vidū; 

5)  mācību ekskursiju mērėis ir iepazīstināt studentus ar tūrisma un 
viesmīlības uzĦēmumu darba organizāciju (studiju kursos 
Starptautiskais viesnīcu bizness ,Viesnīcu saimniecisko dienestu 
darba organizācija, Viesnīcu uzĦemšanas dienestu darba 
organizācija u.c.), mācību ekskursijas tiek organizētas gan uz 
Latvijas vadošajiem tūrisma un viesmīlības uzĦēmumiem, gan 
Lietuvas, Igaunijas un Krievijas (Sanktpēterburga) uzĦēmumiem. 
Studenti apmeklē un novērtē Tūrisma un viesmīlības nozares 
izstādes, dalībnieku stendus, sagatavotos informatīvos un reklāmas 
materiālus un materiālu prezentēšanas veidu; 

6) praksē studenti iegūst darba praktiskās iemaĦas, iepazīstas ar darba 
operācijām, viesmīlības uzĦēmumu darba organizāciju, analizē to,  
prakšu aizstāvēšanā  izsaka priekšlikumus darba uzlabošanai; 

7) publiskās lekcijas, kurās piedalās vadošie Latvijas un ārvalstu 
tūrisma un viesmīlības speciālisti, nodrošina studentus ar 
informāciju par pasaules tūrisma aktualitātēm; 

8) semināri kā studiju metode tiek praktizēti gandrīz visos studiju 
kursos. Tie Ĝauj izkopt studentiem runas kultūru,  attīsta  spējas 
argumentēti aizstāvēt savu viedokli un māku prezentēt  ziĦojumu.  

 
Studiju organizāciju un norisi reglamentē BAT dokumenti - studiju 

programma, studiju kursu programmas, studiju gada plāns, studiju kalendārais grafiks, 
studiju nolikums, pārbaudījumu nolikums, prakses nolikums, u.c., ar kuriem studenti 
iepazīstas ik gadus izdotajās Studentu rokasgrāmatās un BAT interneta mājas lapā. 

 

1.attēls 
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5.2. Studiju formas 
 

Studiju forma ir  nepilna laika neklātienes studijas. Sakarā ar lielo praktisko 
nodarbību īpatsvaru, programma netiek realizēta tālmācības formā. 

2.tabula 

Studiju laiks 
Fili āles  Studiju dienas Studiju laiks 
Rīgas Katru otro piektdienu un 

sestdienu  
Piektdienās 18.15 – 21.20 
sestdienās 9.00-18.50 

Cēsu, Liepājas, 
Talsu   

Katru otro  sestdienu Sestdienās 9.00 – 18.50 

  

Studijas tiek pietiekami nodrošinātas ar atbilstošu mācību literatūru un 
metodiskajiem materiāliem visās filiālēs.  Ar studiju kursu nodrošinošiem 
metodiskajiem materiāliem var iepazīties katedrās un filiālēs.  

 

5.3.Studiju prakses 

Studenti praksi veic visos augstākās klases uzĦēmumos Rīgā, kā arī dažādu 
kategoriju viesu izmitināšanas un ēdināšanas iestādēs  ārpus Rīgas, kas īpaši attiecas 
uz ārpus Rīgas izvietotu filiāĜu studentiem.  Labu sadarbību ar Latvijas viesmīlības 
uzĦēmumiem ir veicinājusi STF mācībspēku līdzdalība Latvijas Viesnīcu un restorānu 
asociācijas darbā – STF ir šīs asociācijas īstenā locekle no 2000.g. 

STF studenti uz trīspusēju (Augstskola, prakses uzĦēmums, praktikants) 
līguma pamata (6.pielikumā) iziet praksi galvenokārt  Latvijas uzĦēmumos, bet 
2006./7.studiju tika uzsākta aktīva ārzemju prakšu iespēju popularizēšana arī 1. 

Auditoriju 
nodarb ības 

Ārpusauditoriju 
nodarb ības   

 
Studentu patst āvīgais darbs  

Galvenās izmantotās studiju metodes 

Patstāvīgais studiju darbs Patstāvīgais zinātniskais darbs 

- projekti (grupu darbs) 
- mācību ekskursijas 
- studentu konferences 
- prakse 

- diskusija 
- lekcijas 
- semināri 
- praktiskie darbi 
- referāti 
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līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas studentiem, kā rezultātā 
vairāki arī  šīs programmas studenti izgāja praksi Grieėijā. 

 Pēdējo gadu Viesmīlības servisa programmas studentu prakses vietas bijušas  
• Rīgas viesnīcas “-  Best Western “Māra”, Hotel de Roma, Konventa sēta, 

Reval Hotel Rīdzene, Reval Hotel Latvia, Hotel Europa Royal,  “Islande 
hotel, Radi un Draugi,  “Solmeda”, Kolonna, Kolonna hotel ”Brigita”,  u.c.;  

• citu  Latvijas pilsētu viesnīcas - ”Wolmar”, “ĒrgĜi”, “Katr īna”,  “Roja”, 
Dzintarjūra, Fontaine, Amrita  SPA viesnīcā “Ezeri”, Raibie logi u.c.;   

•  lauku  viesmīlības uzĦēmumi  un tūristu piesaistes objekti -  viesu namā 
”L āču miga”, kempingā “Ezerpriedes”, z/s “DziĜlejas” SIA  “Laumas”, SIA “ 
DikĜu pils”, SIA  “RideĜu dzirnavas”, SIA GaiziĦstars, SIA Jaunmoku pils,  
SIA BīriĦu pils, SIA Jānis u.c.;   

• pašvaldību uzĦēmumos (pie. Valmieras pilsētas pašvaldībā, Ventspils 
Olimpiskajā centrā, Piejūras kempingā Ventspilī) u.c.  

 
Praksi nobeidzot, visi studenti saĦem prakses uzĦēmuma vadības atzinumu par 

praktikanta sagatavotības līmeni un darba pienākumu izpildi, prakse beidzas ar 
prakses atskaites aizstāvēšanu. Prakses uzdevumu izpildi un  prakses atskaišu 
aizstāvēšanu vērtē  komisija. Prakses uzĦēmumi ir aptaujāti par studiju programmā 
līdz šim apgūto zināšanu un prasmju novērtējumu, par studentu attieksmi pret darbu 
un darba disciplīnu, par studentu profesionālo ieinteresētību, par profesionālo 
izaugsmi prakses laikā u.c. Kopumā prakses uzĦēmumu anketās -atsauksmēs ar 
atsevišėiem izĦēmumiem ir atzīmēta apmierinātība ar studentu attieksmi pret darbu, 
apzinīgumu, darba disciplīnu, laipnību pret klientiem, labu zināšanu līmeni un ar 
profesionālo ieinteresētību. Prakses uzĦēmumi atzīmē studentu patstāvību, kārtības 
izjūtu, atsaucību u.c. 
 
5.4. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība 
 

Programmas realizācijā iesaistīto mācībspēku zinātniski pētnieciskā  darbība 
programmai atbilstošā zinātnes virzienā  ietver: 
1) līdzdalību starptautiskos un vietējos zinātniski pētnieciskajos projektos (skat. 

akadēmiskā personāla CV 10.pielikumā);  
2) zinātniskās publikācijas, programmas realizācijā iesaistītie mācībspēki ir autori 

daudzām zinātniskām publikācijām  gan Latvijas, gan ārvalstu zinātniskajos 
izdevumos (skat. akadēmiskā personāla CV 10.pielikumā);  

3) dalību starptautiskās konferencēs. Katru gadu daudzi mācībspēki referē 
starptautiskās konferencēs un semināros (skat. akadēmiskā personāla CV 10. 
pielikumā);  

4) līdzdalību  konferenču organizācijas komisijās un rakstu krājumu rediăēšanā 
(redakcijas komisijās). Akadēmiskais personāls aktīvi iesaistās zinātnisko 
konferenču un citu starptautisku un vietēja mēroga forumu organizēšanā, piedalās 
zinātnisko rakstu rediăēšanā; 

5) mācību grāmatu izstrādāšanu. Fakultātes mācībspēki ir izdevuši virkni mācību 
grāmatu un metodisko izstrādĦu programmas studiju kursu nodrošināšanai 
(skat.3.tab.), jo tūrisma un viesmīlības problemātikai veltītu mācību materiālu 
latviešu valodā nav pietiekami;  

6) līdzdalību LVRA Latvijas viesnīcu sertifikācijas komisijas darbā; 
7) līdzdalību Latvijas jauno ēdināšanas servisa darbinieku konkursu organizēšanā; 
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8) izpildot valsts pasūtījumu - Tūrisma terminoloăijas skaidrojošās vārdnīcas 
izstrādē;  

9) sadarbojoties ar profesionālajām asociācijām (Tūrisma gidu, Viesnīcu un 
restorānu, Ekotūrisma , Lauku tūrisma, Tūrisma aăentu asociāciju). 

 
Studiju programmas nodrošināšanai STF mācībspēku pēdējos gados sagatavotās un  

izdotās  mācību  grāmatas 
3.tabula 

N.p.k. Autors Nosaukums 
Izdošanas 

gads 

1. Autoru kolektīvs  Tūrisma terminu skaidrojošā vārdnīca  2007. 
2.  L. Brūvere Pārtikas produktu prečzinība.1. un 2.daĜa 2006. 
3. E.GavriĜenko Ēdienu gatavošanas tehnoloăija  2006 

4. R.Žvale Viesmīlības pamati 2006 

5.  

J.Augucevičs, 
J.Ozols, 
E.Treiguts Datorzinības. Uzdevumi un to risinājumi 2005 

6. A. Brencis Aktīvais tūrisms 2003. 

7. Autoru kolektīvs  

Ilgtspējīga tūrisma attīstība (tendences, pieredze, 
iespējas)  
Starptautiskās zinātniskās konferences rakstu 
krājums 2003. 

8. E. GavriĜenko Sanitārija un higiēna pārtikas aprites uzĦēmumos 2003. 

10. M.Rozīte, Z.Melbārde, O.Nikodemuss Latvijas ăeogrāfija  2003 
11. J.Augucēvičs  Palīgs profesionālim lietvedim- CD formātā  2003 

 

5.5. Studējošo iesaiste zinātniski pētnieciskajos projektos 
 

Studenti veic izpētes darbu savu studiju darbu un kvalifikācijas darba ietvaros. 
Studiju un kvalifikācijas darbu tematika vērsta uz konkrētu tūrisma un viesmīlības 
uzĦēmumu darbības analīzi un attīstības iespējām, tādējādi veicinot studentu 
zinātniskā darba praktisko nozīmi studentu esošajiem vai potenciālajiem darba 
devējiem.  Studiju darbu organizēšanu un vērtēšanu reglamentē Nolikumu par studiju 
darbu izstrādāšanu un aizstāvēšanu skat. 4.pielikumā.  

Nopietnāku zinātnisku darbu  studenti veic izstrādājot un aizstāvot 
kvalifikācijas darbu. Kvalifikācijas darba/pirmsdiploma prakses programmu  un 
ieteikumus kvalifikācijas darba izstrādei, kā arī ieteicamās kvalifikācijas darbu tēmas 
skat. 3.pielikumā, bet apstiprinātās  2007/8. studiju gadu kvalifikācijas darbu tēmas 
skat. 4. tabulā. 

              
Apstiprin ātās 2008/9. studiju gadu kvalifikācijas darbu tēmas 

 
4.tabula 

 Kvalifikācijas darba tēmas nosaukums 
1 Personālvadība viesnīcā Best Western Hotel Māra 
2 Viesmīlības uzĦēmuma SIA "Jānis" mārketinga vides raksturojums 
3 Viesnīcas "Islande Hotel" mērėauditorijas raksturojums 
4 Personālvadības darba optimizēšanas iespējas "Hotel de Rome" viesnīcā 
5 Personāla darbība  kvalitatīva produkta nodrošināšanā viesmīlības uzĦēmumā "Europa Royale 

Riga" 
6 Viesmīlības uzĦēmuma "JāĦi" produkta raksturojums un tā virzība tirgū 
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7 Rīgas pieczvaigžĦu viesnīcu "Radisson SAS Daugava", "Grand Palace Hotel" un "Reval Hotel 
Rīdzene" produkta salīdzinošs raksturojums 

8 Produkta kvalitātes kritēriji Best Western ėēdes viesnīcā "Māra", "Aparjods", "Tigra" 
9 Atpūtas kompleksa "Valensija" produkta raksturojums un attīstības iespējas 
10 Viesnīcas "Maritim Park Hotel" produkta raksturojums un attīstības iespējas 
11 Ēdināšanas pakalpojuma loma viesnīcas "Reval Hotel Latvija" darbībā 
12 Viesnīca "Vilmāja" produkta raksturojums un tā virzība tirgū 
13 Viesnīcas "Albert Hotel" produkta raksturojums un tā virzība tirgū 
14 Viesnīcas "Rehe" (Igaunija) mārketinga darbības izvērtējums un pilnveides iespējas 
15 Viesu nama "PoriĦš" mārketinga darbības pilnveidošanas iespējas 
16 Produkta kvalitātes kritēriji viesnīcā "Promenāde" 
17 Viesmīlības uzĦēmuma "Promenade Hotel" mārketinga vides raksturojums 
18 Mārketinga plāna izstrāde un ieviešanas iespējas viesmīlības uzĦēmumā "Kolumbs" 
19 Viesmīlības uzĦēmuma "Centrdomnaremont" darbības izvērtējums un attīstības iespējas 
20 Mārketinga darbības loma tūrisma aăentūras "Maks" produkta virzībai tirgū 
21 Personāla loma kvalitatīva produkta nodrošināšanā viesnīcā "Hotel Amrita" 

22 Viesnīcas "JāĦa nams" produkta raksturojums un tā virzība tirgū 
23 SIA Olimpiskā centra "Ventspils" viesnīcas darbības izvērtējums un attīstības iespējas 
24 Viesmīlības uzĦēmuma "Virkas muiža" izveides pamatojums un attīstības iespējas 

25 Viesu māju "Martinellī" un "Dzintarkrasts" produkta salīdzinošs raksturojums 
26 Kempinga "Brīze" izveidošanas pamatojums un tālākās attīstības iespējas 
27 Viesu nama "GaiziĦš" darbības izvērtējums un attīstības iespējas 

28 Viesnīcas "Raibie Logi" mārketinga darbības pilnveidošanas iespējas 
29 Viesmīlības uzĦēmuma "Jaunmoku Pils" mārketinga vides raksturojums 
30 Lauku tūrisma raksturīgākās iezīmes un attīstības iespējas Talsu rajonā 
31 Viesmīlības uzĦēmuma "Vandzenes Rezidence" darbības izvērtējums un attīstības iespējas 
32 Ventspils "Piejūras kempinga" produkta raksturojums un tā virzība tirgū 

33 Atpūtas kompleksa "Kamparkalns" darbības izvērtējums un attīstības iespējas 
 

 

6. Studiju programmas perspektīvais novērt ējums  
 
6.1. Studiju programmas atbilstība profesionālās augstākās izglītības un 
profesijas standartiem 
 

Kopējais studiju kursu, studiju prakses ārpus izglītības iestādes un kvalifikācijas 
darba apjoma proporcijas, kā arī ir programmas saturs ir atbilst īgi MK 2001.gada 
20.marta noteikumiem Nr.141 “Noteikumi par valsts pirm ā līmeĦa profesionālās 
augstākās izglītības standartu .  

Programmas un studiju kursu apjoms ir izteikts kredītpunktos.Studiju kursu 
obligāto saturu veido vispārizglītojošie kursi (humanitārās zinātnes, sociālās zinātnes, 
kā arī dabaszinātnes un informācijas tehnoloăijas) un nozares kursi (t.sk. konkrētās 
profesijas studiju kursi). Profesionālie izvēles kursi sastāda  8 KP  studentiem,  bet 
studējošiem, kas turpina studijas programmā 2. un 3. studiju gadā pēc iepriekš 
apstiprinātās programmas - 5 KP.   

Programmas struktūras atbilstība  pirmā  līmeĦa profesionālās augstākās 
izglītības valsts standarta prasībām parādīta  2.att., 5.tabulā. 

 
2.att. 
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Studiju programmas strukt ūra (%)

Vispārizglītojošie 
studiju kursi

25%

Profesionālās 
nozares kursi

45%

Prakse
20%

Kvalifikācijas 
darbs
10%

 
 
 

Profesionālās augstākās izglītības valsts standarta prasību un realizējamās 
studiju programmas struktūras salīdzinājums 

 
5.tabula 

Krit ērijs Standarta prasība Studiju programma 
Kopējais programmas 
apjoms 

                 80-120 KP 80KP 

Mācību kursu 
kopējais apjoms 

vismaz 56 KP, bet ne vairāk kā 
75% no programmas apjoma 

  
56 KP 

           t.sk. 
vispārizglītojošie  

kursi  

 
 

vismaz 20 KP 

Informācijas tehnoloăijas                    3 KP        
Profesionālā terminoloăija (angĜu)      6 KP                                      
Saskarsmes psiholoăija                       2 KP                 
Civilā aizsardzība                                2 KP 
Ievads tūrismā                                     4 KP 
Grāmatvedība                                      3 KP 
                                        Kopā       20 KP 

            nozares kursi  vismaz 36 KP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ēdināšanas organizācija un serviss    6 KP 
Starptautiskais viesnīcu bizness         3 KP 
Mārketings                                          2 KP 
Menedžments                                     3 KP 
Viesnīcu saimniecisko dienestu 
darba organizācija                              2 KP             
Viesnīcu uzĦemšanas dienesta 
darba organizācija                              2 KP            
Komercdarbība viesmīlībā                 3 KP 
Viesnīcu vadības informatīvās 
un vietu rezervēšanas sistēmas           2 KP                 
Personālmenedžments                        3 KP 
Profesionālās izvēles studiju kursi     8 KP  
Studiju darbs                                      2 KP 
                                      Kopā        36 KP 

   
Prakses apjoms vismaz 16 KP 16 KP 
Kvalifik ācijas darba vismaz 8 KP, bet ne vairāk kā  
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apjoms 10% no programmas apjoma 8 KP 
Studējošo patstāvīgā 
darba apjoms 

35-40% no mācību kursu kopējā 
apjoma 

Patstāvīgās studijas                              40% 
no mācību kursu apjoma 

 
 

       
Studiju programma izstrādāta atbilstīgi 4.profesionālās kvalifikācijas līmeĦa  

profesionālas kompetences prasībām un profesijas “Viesnīcu servisa 
organizators” (apst. ar LR IZM 2002.gada 08. janvāra rīkojumu Nr.10) standartam 
PS 0054.   

Izvērtējot programmas apguves laikā iegūstamo zināšanu un prasmju līmeni, 
var secināt, ka programma pilnībā nodrošina gan nepieciešamās zināšanas, gan 
prasmes, tā saturiski un strukturāli spēj nodrošināt dinamiski augošajai tūrisma 
nozarei nepieciešamo attiecīgā līmeĦa speciālistu sagatavošanu gan šodienas, gan 
nākotnes (arī Eiropas Savienības) prasību līmenī. 

1. Vispārējās zināšanas un vadības prasmes tiek apgūtas studiju kursos  
Profesionālā terminoloăija svešvalodā,  Menedžments, Informācijas tehnoloăijas; 

2. Vadītājam nepieciešamās vadības iemaĦas un komandas darba 
prasmes tiek trenētas grupu nodarbībās (semināros, projektu izstrādē) atsevišėos 
studiju kursos Saskarsmes psiholoăija, Menedžments, Personālmenedžments, 
Viesnīcu saimniecisko dienestu darba organizācija, Viesnīcu uzĦemšanas dienestu 
darba organizācija; 

3. Ekonomikas un vadības zinību izpratni un apguvi nodrošinošās 
teorētiskās zināšanas tiek iegūtas studiju kursos Mikroekonomika, Komercdarbība 
viesmīlībā, Personālmenedžments, Finanšu vadība, Grāmatvedība; 

4. Vispārējās zināšanas komercdarbības būtiskajās sfērās tiek apgūtas 
studiju kursos Komercdarbība viesmīlībā, Mārketings, Finanšu vadība, Lietvedība;  

5. Integrējošās zināšanas un prasmes dod studiju kursi Starptautiskais 
viesnīcu bizness, Lauku tūrisms. 

 
Studiju programmas atbilstība 

profesijas standartam “Viesnīcu servisa organizators” 
6.tabula 

Profesijas standarta prasības Studiju kursi, kas nodrošina standarta prasību 
ievērošanu 

Svarīgākās zināšanas 
Ēdienu gatavošanas tehnoloăija Ēdināšanas serviss un ēdienu gatavošanas 

tehnoloăija 
Pārtikas  produktu prečzinība un sanitārija 

Krievu, vācu, franču vai angĜu profesionālā valoda AngĜu  profesionālā terminoloăija 
Latvijas un pasaules tūrisma piedāvājums Ievads tūrismā 

Lauku tūrisms 
Tūrisma biznesa pamati Komercdarbība tūrismā 
Viesmīlības industrijas pamati Ievads tūrismā 

Starptautiskais viesnīcu bizness 
Lietišėā saskarsme Saskarsmes psiholoăija 

Personālmenedžments 
Darba likumdošana Komercdarbības tiesiskā vide 

Lietvedība 
Informātika, informācijas datu bāzu veidošana  Informācijas tehnoloăijas 

Viesnīcu vadības informatīvās un vietu 
rezervēšanas sistēmas 

Lietvedība Lietvedība 
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Informācijas tehnoloăijas 
Viesnīcu saimniecība Viesnīcu saimniecisko dienestu darba organizācija 

Viesnīcu uzĦemšanas dienestu darba organizācija 
Viesnīcu menedžments 

Finansu un budžeta pamati Mikroekonomika 
Grāmatvedība 
Finanšu vadība 

Pārdošanas vadība un pakalpojumu pārdošana Mārketings 

Personālvadības principi Personālmenedžments 
Menedžments 
Saskarsmes psiholoăija 

Galvenās prasmes 
UzĦemt viesus viesnīcā Viesnīcu uzĦemšanas dienestu darba organizācija, 

viesnīcu saimniecisko dienestu darba organizācija,  
saskarsmes psiholoăija 

Apkalpot viesus restorānā, bārā Ēdināšanas serviss un ēdienu gatavošanas 
tehnoloăija,  
Ēdināšanas organizācija un serviss, Banketu 
organizēšana,  
Bāra darba organizācija un nacionālo virtuvju 
īpatnības,Saskarsmes psiholoăija 

Realizēt personāla vadību Menedžments, Personālmenedžments, 
Saskarsmes psiholoăija 

Organizēt, plānot, kontrolēt finanses  Grāmatvedība, Finansu grāmatvedība, 
Komercdarbība tūrismā 

Vadīt pakalpojumu pārdošanu Mārketings 
 

 

6.2. Novērt ējums no darba devēju viedokĜa 
 

Aktualizējot programmu atbilstīgi mainīgajām darba tirgus prasībām, regulāri 
tiek veiktas darba devēju  intervijas un aptaujas ar mērėi noskaidrot darba tirgus 
pieprasījuma maiĦas tendences.  

Rezultātu analīze parāda, ka, bez profesionālajām zināšanām, par tūrisma un 
viesmīlības nozares speciālistiem nepieciešamākajām šobrīd tiek atzītas 
komunicēšanās spējas, svešvalodu zināšanas un informācijas tehnoloăiju  pārzināšana 
(skat. 3. att.), kuras par visnepieciešamākajām atzinuši visi aptaujā piedalījušies darba 
devēji. Liela daĜa no aptaujātajiem uzsvērusi arī lietvedības, ekonomikas pamatu un 
viesmīlības servisa pārzināšanas nepieciešamību. 
           Vērtējot programmas atbilstību darba tirgus pieprasījumam var secināt, ka 
programma pilnībā nodrošina darba devēju pašreiz pieprasīto zināšanu, iemaĦu un 
prasmju apguvi. Komunicēšanās spēju attīstība tiek veicināta prakšu laikā un 
praktiskajās nodarbībās, kur pārsvarā ir grupu vai komandas darbs un studiju kursos 
Saskarsmes psiholoăija , Profesionālā terminoloăija angĜu valodā u.c. Datorzinības 
studenti apgūst Informācijas tehnoloăiju kursā, tūrisma un viesmīlības uzĦēmumos 
izmantoto datorprogrammu (vietu rezervēšanas sistēmas, informācijas sistēmas un 
datu bāzes) pielietojumu apgūst Viesnīcu vadības un vietu rezervēšanas sistēmas un 
Kvantitatīvās metodes  studiju kursos.  
 

3.attēls 
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Zināšanu un prasmju piepras ījums t ūrisma nozares darba tirg ū (darba dev ē ju 
aptaujas rezult āti, % no respondentu atbilžu kopskaita)

100

56.3

31.3

31.2

62.5

81.2
100

31.2

100

50

87.5

56.3

Psiholoăijas zināšanas, komunicēšanās spēja

UzĦēmējdarbības pamati

Menedžmenta zināšanas, vadības prasmes 

Svešvalodu zināšanas

Datoru lietošnas prasmes

Zināšanas ăeogrāf ijā un vēsturē

 
 

Darba devēji  atzīst, ka STF absolventu sagatavotība praktiskajam darbam ir 
Ĝoti laba. Atsauksmes par studiju programmu un studentu sagatavotību darbam 
viesmīlības uzĦēmumos skat. 8. pielikumā.  

Arī absolventu vērtējums programmas saturam ir augsts. ĥemot vērā, ka 
absolventi jau studiju laikā strādā, viĦi  iegūto izglītību vērtē kā nozīmīgu soli 
profesionālajā izaugsmē, kas Ĝauj sekmīgāk turpināt darbu kādā no viesmīlības 
uzĦēmumiem  un  veicina viĦu karjeras izaugsmi. 
 

7.Studējošie programmā 
 
7.1.Studējošo skaits un dinamika  

 
Starptautiskā tūrisma fakultātē realizējamās studiju programmas Viesmīlības 

serviss studējošo skaits ir bijis svārstīgs un studējošo skaita dinamika  pa filiālēm 
redzama  7. tabulā un  4.attēlā.  

 Studējošo studentu skaits 2007./2008. studiju gada beigās bija 138. 
Salīdzinoši ar iepriekšējo studiju gadu studentu skaits ir samazinājies visās filiāles 
izĦemot Talsus tādējādi nostabilizējoties apmēram vienā līmenī visās filiālēs.   
 

Studējošo skaita dinamika koledžā pa filiālēm 
 

                                                                                                                         7.tabula 
 2002/3.g. 2003/4.g. 2004/5.g. 2005/6.g. 2006/7.g. 2007/8.g. 

Filiāle Rīgā 22 21 36 60 54 36 

Filiāle Cēsīs 41 67 44 49 56 38 

Filiāle Liepājā 25 40 36 37 47 30 

Filiāle Talsos 0 0 10 26 33 34 

            Kopā  88 128 126 172 190 138 
 
 

4. attēls  
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Studējošo skaita dinamika koledž ā Rīgā un fili ālēs
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Filiāle Talsos
            Kopā 

 
                       
          Tā kā studijas koledžā pārsvarā izvēlas cilvēki, kas jau strādā viesmīlības 
nozarē un kuru galvenā studiju motivācija ir iegūt augstāko izglītību un zināšanas 
viesmīlības nozares uzĦēmumu darba vadībā, kā arī Ħemot vērā pieaugošo konkurenci 
tūrisma izglītības tirgū Latvijā,  strauju studējošo skaita pieaugumu  šajā programmā 
nevar prognozēt. Studentu skaits korelējas ar viesmīlības uzĦēmumu skaita 
pieauguma dinamiku konkrētajos reăionos un ir būtisks faktors viesmīlības sektora 
attīstībai Latvijas reăionos. Lai arī visus pēdējos studiju gadus nokomplektējas tikai 
viena studentu grupa katrā fili ālē, taču vērojama pieprasījuma stabilitāte.  

5.attēls 

Studējošo sadal ījums pa studiju viet ām 
2007/8. studiju gad ā 

Cēsīs
30%

Talsos
27%

Liepājā
23%

Rīgā
20%

 

7.2.Imatrikul ēto skaits 
 

Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studentu skaitu (skat. 8.tab un 6. attēlu)  
programmā var uzskatīt par stabilu ar tendenci pēdējā gadā samazināties īpaši Rīgas, 
kas acīmredzot izskaidrojama ar plašākām augstākās izglītības ieguves iespējām Rīgā.  
Paredzot studentu vecuma jauniešu skaita samazināšanos Latvijas jauniešu kopskaitā 
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un vienlaicīgi  arī lielāku konkurenci izglītības, t.sk. tūrisma izglītības tirgū, 
ievērojamu  imatrikulējamo studentu skaita palielināšanos grūti prognozēt.  
 

 
Pirmaj ā studiju gadā imatrikul ēto skaits 

 
8.tab.      

 2002/3.g. 2003/4.g. 2004/5.g. 2005/6.g. 2006/7.g. 2007/8.g. 

Filiāle Rīgā 0 21 19 20 23 14 

Filiāle Cēsīs 41 39 19 19 22 22 

Filiāle Liepājā 25 26 17 19 23 16 

Filiāle Talsos 0 0 10 16 21 19 

Kopā 66 86 65 74 89 71 

       
    
 
 

 6.attēls 
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7.3.Absolventu skaits 
 

Kopš programmas realizācijas uzsākšanas STF ir bijuši pieci absolventu 
izlaidumi. Lielākais absolventu skaits absolvēja programmu 2004./05. studiju gadā 
(skat. 7. att.). 
 

7.attēls 
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7.4.Studējošo un absolventu vērt ējums studiju programmai  
 
          Studijas beidzot absolventi saĦem kvalifikāciju Viesnīcu servisa organizators. 
Studentu  un absolventu  programmas vērtējums gadu gaitā  bijis nedaudz atšėirīgs,  
bet  kopumā vērtējams kā augsts. Tikai atsevišėos gadījumos vai jautājumos saĦemti  
negatīvi vērtējumi. Absolventi apliecina, ka studiju saturs un studiju laikā gūtās 
zināšanas ir  pietiekamas viĦu praktiskajam darbam. Visaugstāk tiek vērtētas 
zināšanas un iemaĦas  profesionālajos kursos, uzsverot  prakses lielo nozīmi to 
nostiprināšanā. 

Arī mācību  procesa organizācija tiek vērtēta kopumā pozitīvi. Kā 
veiksmīgākās mācību metodes un formas tiek minētas praktiski visas, daudzkārt tiek 
uzsvērta patstāvīgo darbu, diskusiju,  semināru un īpaši ekskursiju lielā nozīme 
studiju kursa apguvē.  

Kā būtiskākie ieteikumi  un vēlmes programmas satura un organizācijas 
uzlabošanai tiek minēti kontaktstundu skaita palielināšana, mācību ekskursiju un 
praktisko nodarbību norise tieši viesmīlības uzĦēmumos, labāks nodarbību plānojuma 
grafiks, lai maksimāli izmantotu neklātienes studentiem pieejamo brīvo laiku, ciešāka 
neklātienes studentu iesaiste augstskolas dzīvē, vēlme speciālajos profesionālajos 
studiju kursos kā pasniedzējus redzēt konkrētajā jomā strādājošus praktiėus. Dažādi  
tiek vērtēta svešvalodu apguves nepieciešamība un  iespējas tās kvalitatīvai apgūšanai 
paredzētā kursa apjomā.  

Visumā gan studējošie, gan absolventi atzīst programmu par interesantu, tā 
sniedz gan vispārējas zināšanas, gan pietiekamas prasmes, lai varētu sekmīgi startēt 
darba tirgū.  

7.5.Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
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Starptautiskā tūrisma fakultātes studenti tiek iesaistīti svarīgāko ar studijām 
saistīto lēmumu pieĦemšanā. STF Domē ir studentu pārstāvji, kuri izsaka savas domas 
un iebildumus par studiju procesu. Studentu iebildumi tiek rūpīgi izanalizēti un Ħemti 
vērā studiju procesa optimizēšanas procesā gan BAT filiāĜu,  gan Starptautiskā 
tūrisma fakultātes, augstskolas vadības līmenī. Studiju gada sākumā, tiekoties ar visu 
studiju gadu studentu grupām,  vienmēr tiek apspriesti tekošā gada plāni,  uzdevumi 
un vēlamie uzlabojumi.   

Liela loma studentu līdzdalības veidošanā ir studentu pašpārvaldei. Studentu 
pašpārvalde ir koleăiāla institūcija SIA "Biznesa augstskola Turība" studentu interešu 
pārstāvniecībai. Savā darbībā Studentu pašpārvalde ievēro BAT Satversmi, LR 
normatīvos aktus, BAT statūtus, Studentu pašpārvaldes nolikumu, kā arī citus BAT 
darbību reglamentējošos dokumentus. 

Studentu pašpārvaldes mērėis ir pārstāvēt BAT studentu intereses 
akadēmiskos, kultūras, sadzīves un materiālos jautājumos. 

Studentu pašpārvaldes uzdevumi ir: 
• reprezentēt BAT studentus valsts un starptautiskajā dzīvē;  
• pārstāvēt studentu intereses akadēmiskos jautājumos: 
• organizēt BAT studentu pārstāvju vēlēšanas Senātā; 
• nodrošināt ievēlēto pārstāvju piedalīšanos Senātā un Satversmes sapulces 

sēdēs; 
• organizēt un koordinēt BAT studentu ārpus nodarbību aktivitātes; 
• nodrošināt BAT studentus ar informāciju par BAT notiekošajiem 

procesiem, studentu pašpārvaldes darbību un aktivitātēm. 
Studējošo līdzdalību studiju procesa pilnveidošanā nodrošina studentu iespējas 

piedalīties aptaujā par katra studiju kursa realizācijas kvalitāti, kas notiek katra studiju 
kursa beigās aizpildot noteiktas formas aptaujas anketas. Regulāra rezultātu analīze 
Ĝauj atklāt nepilnības kursa saturā vai pasniegšanas metodēs. Pēc studentu aptaujas var 
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. Vienlaicīgi aptauju rezultāti Ĝauj gan pasniedzējiem, gan  
par mācību procesu atbildīgajām personām operatīvi uzlabot kursu realizācijas 
kvalitāti atbilstoši studentu un darba tirgus pieprasījumam. Studiju kursu vērtējuma 
anketu apkopojums pieejams BAT elektroniskajā aptaujas datu bāzē. 

 

8. Aadēmiskā  personāla novērt ējums  
 

Akadēmisko personālu, pamatojoties uz katedru iesniegumiem, atbilstoši 
vēlēšanu nolikumam, ievēl BAT senāts. Pirms vēlēšanām izsludina konkursu un 
pretendentiem izsniedz informāciju. Senāta sēdes protokolē un senāts apstiprina balsu 
skaitīšanas komisijas protokolus. Koledžas Rīgas filiālē  studiju kursu pasniegšanu 
nodrošina galvenokārt 2.līmeĦa profesionālās studiju programmas Tūrisma un 
viesmīlības nozares uzĦēmumu vadība realizācijā iesaistītais akadēmiskais personāls, 
kas nodrošina arī zināmu daĜu kursu pasniegšanu arī Cēsu, Talsu un Liepājas filiālēs. 
DaĜa  attiecīgas kvalifikācijas pasniedzēju tiek piesaistīti  katrā konkrētajā fili ālē. 
 
8.1.Akadēmiskā personāla skaits 
 

Studiju programmas realizācijā uz akreditācijas materiālu sagatavošanas brīdi 
iesaistīti 6 katedru 57 mācībspēki, Ħemot vērā , ka ir atsevišės vakances.  No tiem 
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lielākā daĜa (29 pasniedzēji jeb 51 %) ir pamatdarbā strādājošie, 28 pasniedzēji (49 %) 
strādā darba savienošanas kārtībā (skat.8.att.).  

8.attēls 

Mācībsp ēku darba saist ība ( % no kop ējā 
mācībsp ēku skaita)

51%

49% Pamatdarbā

Blakusdarbā

 

 
8.2.Akadēmiskā personāla kvalifik ācija 
 

Studiju programmu nodrošinošā akadēmiskā personāla kvalifikācija ir 
atbilstoša Augstskolu un Profesionālās izglītības likuma prasībām, BAT akadēmiskā 
personāla sastāvā ir uzaicināti zinātnieki un praktiėi ar lielu darba pieredzi. 
Programmā iesaistīto mācībspēku procentuālais  sadalījums pēc to kvalifikācijas 
parādīts 9.tab. un 9.attēlā.  Pasniedzēji bez zinātniskā grāda pasniedz, galvenokārt, 
svešvalodas, kā arī atsevišėus profesionālos kursus, piemēram, Ēdināšanas 
organizācija un serviss u.c.  Par lietderīgu var uzskatīt ārvalstu vieslektoru 
piesaistīšanu atsevišėu, pēc apjoma nelielu studiju kursu vai atsevišėu tēmu 
nolasīšanai, jo tādējādi tiek nodrošināta studiju kursu aktualizācija un Eiropas un 
pasaules tūrisma un viesmīlības sfēras attīstības tendenču apzināšana. Blakus tam, 
vieslektoru darbs var kalpot par pieredzes bagātināšanas līdzekli BAT pasniedzējiem 
metodikas jomā. Līdzšinējā praksē gan studiju programmas Viesmīlības serviss 
studenti un filiāĜu pasniedzēji nav pietiekami aktīvi iesaistīti, kas būtu uzlabojams 
nākotnē. 

 
Studiju programmas realizācijā iesaistīto mācībspēku kvalifik ācija 

9. tabula 
 Mācībspēku kvalifik ācija Skaits 

ZinātĦu doktori 5 

Studē doktorantūrā 12 

Maăistri 27 

Studē maăistratūrā 2 

Augstākā profesionālā izglītība 11 
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 9.attēls 

Studiju programmas realiz ācijā iesaist īto 
mācībsp ēku kvalifik ācija

ZinātĦu doktori
9% Studē 

doktorantūrā
21%

Maăistri
47%

Studē 
maăistrantūrā

4%

Augstākā 
profesionālā 

izglītība
19%

 

           Programmas realizācijā iesaistītā akadēmiskā personāla pasniedzamos studiju 
kursus un CV skatīt 9. un 10.  pielikumos.  
 
8.3. Akadēmiskā personāla apmācības un attīstības politika 

 
Veiksmīgu darbību nodrošina kvalificēts un profesionāls personāls, kura 

profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana ir kopējās personāla profesionālās 
attīstības pamats. Biznesa augstskola Turība lielu vērību pievērš akadēmiskā 
personāla kvalifikācijas paaugstināšanai un profesionālās meistarības pilnveidošanai. 
Augstskolā  izstrādāta un tiek  realizēta akadēmiskā personāla kvalifikācijas 
paaugstināšanas sistēma. 
          Tūrisma un viesmīlības nozares uzĦēmumu vadības studiju programmas 
realizācijā iesaistīto mācībspēku zināšanu līmeĦa un kvalifikācijas paaugstināšana 
notiek dažādos veidos, galvenokārt, piedaloties dažādos kursos, semināros, 
konferencēs. Mācībspēki regulāri apmeklē profesionālo asociāciju un citu tūrisma un 
viesmīlības institūciju rīkotos seminārus par nozares tēmām, tādā veidā papildinot 
zināšanas par aktuālajiem jautājumiem nozarē un stiprina saiti teorija – prakse, 
savukārt, nozares profesionāĜi bieži tiek iepazīstināti ar STF zinātniski pētnieciskā 
darba rezultātiem kopējos fakultātē organizētajos semināros.   

Biznesa augstskolas Turība akadēmiskais personāls aktīvi iesaistās 
zinātniskajā un pētniecības darbā.  

Lai veicinātu zinātnisko darbību augstskolā un Latvijā, Augstskola katru gadu 
organizē starptautiskas zinātniski pētnieciskas konferences, no kurām tūrisma nozarei 
kā svarīgākās minamas: 

• 2000. gadā īpaši nozīmīga bija BAT STF organizētā konference ”Tūrisma 
prakses, izglītības un pētniecības integrācija: pieredze un vērtējums”. Tā 
bija Latvijā pirmā tūrisma problemātikai veltītā zinātniski praktiskā 
konference, kas Ĝāva apzināt tūrisma nozares problēmas, attīstības 
virzienus, plānošanas un vadības uzlabošanas nepieciešamību. 

• 2002. gadā konference “UzĦēmējdarbība un tās tiesiskā vide - procesi, 
tendences, rezultāti”. 

• 2003. gadā “Ilgtspējīga tūrisma attīstība: tendences, pieredze, iespējas”.  
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• 2004.gadā konference “UzĦēmējdarbības iespējas, problēmas un to 
risinājumi globalizācijas apstākĜos” 

• 2007.gadā VIII starptautiskā zinātniskā konference “Jauni tūrisma produkti 
reăionu attīstībai” 

• 2008.gadā IX  "Darba tirgus sociālie un ekonomiskie izaicinājumi". 
 

Starptautiskā tūrisma fakultātes zinātniski pētniecisko darbu virzieni, 
apstiprināti STF 22.02.2008.g. domes sēdē ir: 

• vispārīgā didaktika ( pedagoăija - docētāju kompetences un motivācija, 
priekšmetu pasniegšanas metodika);  

• tūrisma un viesmīlības nozares speciālistu profesionālā pilnveide; 
• Latvijas tēls, Latvijas tūrisma nozares zīmolvedība;  
• Latvijas tūrisma produkti un to virzība tirgū; 
• dažādu tūristu mērėtirgu  īpatnības, Latvijas tūristu izturēšanās 

pētījumi;  
• tūrisma pārvalde, nozaru politikas izstrāde;  
• tūrisma  teritoriālās struktūras;  
• uzĦēmējdarbība tūrismā; 
• kvalitāte tūrismā; 
• valodniecība ( leksikogrāfija, terminoloăija);  
• valoda starpkultūru izglītībā. 
          

Liela uzmanība tiek pievērsta studiju programmā nodarbinātā akadēmiskā  
personāla kvalifikācijas paaugstināšanai: 10 pasniedzēji  studē  doktorantūrā, 11 – 
maăistratūrā.  Lielākā daĜa  mācībspēki veic zinātniski metodisko darbību. 
 
 

9.Sudiju programmas finansēšanas avoti un infrastruktūras 
nodrošinājums 
 
9.1.Biznesa augstskolas Turība materiālie resursi 

 
BAT izmanto tikai savus līdzekĜus, ko iegūst no uzĦēmējdarbības. Biznesa 

augstskolas Turība finansiālais stāvoklis ir izteikti stabils. Biznesa augstskolas Turība 
pašu kapitāls, nekustamie īpašumi, peĜĦa un investīcijas attīstībā ir lielāki nekā visām 
pārējām Latvijas privātajām augstskolām kopā.  

Augstskola atrodas Rīgā, Graudu ielā 68, lokālā teritorijā, kuras platība ir 35 
372 m2. Visas mācību, sadzīves un palīgtelpas sagatavotas lielākam studentu skaitam, 
kas tiek lēsts ap 2000 – 2500 studentu, kas vienlaicīgi atrodas augstskolas telpās.  

Biznesa augstskolas Turība ēkas kā augstskolas īpašums 1996. gada 16. 
septembrī ierakstīts Zemesgrāmatā. Atbilstoši LR Saeimas 1995. gada 4.novembra 
likumam, Biznesa augstskola Turība iekĜauta valsts nozīmes izglītības objektu 
sarakstā. Augstskolas teritorijā atrodas 2 mācību korpusi, studentu viesnīca,  ēdnīca, 
divas kafejnīcas, sporta zāle, sporta komplekss ar trenažieru zāli, saunu, solāriju, 
frizētava, zobārstniecības kabinets, katlu māja, autoserviss, autostāvvietas. Studijām 
izveidoti visi nepieciešamie apstākĜi – jaunas konferenču zāles, auditorijas, 
datorklases, praktisko nodarbību kabineti, moderna bibliotēka ar plašu lasītavu. 
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Auditorijās atrodas labas kvalitātes vizuālās iekārtas - baltās tāfeles, kodoskopi un 
ekrāni, audio un video aparatūra, multimediji. 

BAT fili ālēs telpas un materiāli tehniskā bāze tiek nodrošināta sadarbībā ar tur 
esošajām mācību iestādēm atbilstoši noslēgtajiem līgumiem un nepieciešamībai:   

• fili āles, kurās uz pārakreditācijas brīdi tiek realizēta  programma 
Viesmīlības serviss, darbojas: 

� Liepājā – Liepājas 5. vidusskolā 
� Cēsīs – Cēsu valsts ăimnāzijā  
� Talsos -  Talsu valsts ăimnāzijā 

• citas filiālēs  
� Bauskas - Bauskas 1.vidusskolā 
� Jēkabpils – Jēkabpils  Agrobiznesa koledžā 

Biznesa augstskolas Turība bibliotēka ir iekārtota un nodrošināta atbilstoši  
augstskolā realizējamo studiju programmu prasībām. Filiālēs bibliotēkas tiek 
izmantotas kopīgi ar attiecīgās skolas bibliotēku papildinot to ar studijām 
nepieciešamajiem  BAT bibliotēkas informatīvajiem materiāliem un izdevumiem . 
        Kā privātai augstskolai  studiju programmas finansēšanas galvenais avots ir 
studiju maksa. 1. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās studiju 
maksa  2008./9 studiju gadam bija dažāda  dažādās filiāles:  

� Rīgas filiālē- Ls 970 gadā,  
� Liepājas, Cēsu , Talsu un Bauskas filiālēs – Ls 670 gadā 
� Jēkabpils filiālē- Ls 570 gadā. 

         Mācību maksas noteikšanā tiek Ħemti vērā divi galvenie faktori - tirgus 
situācija attiecīgā produkta tirgū un uzĦēmuma izmaksas. Studiju maksa  tiek 
izmantota  gan uzĦēmuma darbības  tiešo akadēmisko izmaksu, kas nepieciešamas 
programmas realizācijai, gan mārketinga, administrācijas, saimnieciskās un 
finansēšanas darbību izmaksu segšanai. BAT finansiālā darbība balstās uz principu, 
ka  ilgtermiĦā pastāvēt var tikai tās programmas, kuras spēj nosegt pilnībā savas 
izmaksas, un vienlaicīgi nodrošināt adekvātu atdevi ieguldītajam kapitālam. 
         Labākajiem bakalaura studiju programmu studentiem ir iespējas pretendēt uz 
BAT budžeta vietām un stipendijām, kas stimulē arī pirmā līmeĦa augstākās 
profesionālās izglītības programmu absolventus  turpināt studijas Biznesa augstskolā 
Turība. Studentiem  noteiktos gadījumos ir iespējas saĦemt studiju maksas atlaides 
atbilstoši apstiprinātam nolikumam , kas pieejams BAT. 
        Valsts galvotie kredīti ir pieejami akreditēto programmu studentiem, bet visu  
programmu studentiem  ir pieejami dažāda veida komercbanku kredīti bez valsts 
galvojuma. 
 
9.2.Studiju tehniskais nodrošinājums 
 

Programmas tehniskais nodrošinājums ir augstā līmenī. Studentiem ir brīva 
pieeja datoriem, ir plašas un tehniski labi apgādātas auditorijas (skat.10.tab.). 

Studiju laikā studenti visus darbus izpilda, izmantojot BAT resursus, ir 
nodrošinātas iespējas izmantot internetu, kopēšanas un izdrukāšanas pakalpojumus. 
Augstskolā ir radītas maksimālas ērtības mācībspēkiem, kas var sagatavoties 
nodarbībām, izmantojot plašos bibliotēkas  piedāvātos informatīvos resursus (skat. 
11.,12.tab.), vadīt nodarbības, izmantojot multimediju projektorus, kodoskopus, skaĦu 
iekārtas u.c. tehniskos līdzekĜus. 

Augstskolas filiālēs  materiāli tehniskā bāze tiek nodrošināta katrā atsevišėā 
vietā rodot racionālākos sadarbības modeĜus ar konkrētajām izglītības iestādēm gan 
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telpu nomas, gan tehniskā aprīkojuma  un informatīvo resursu nodrošinājuma ziĦā. 
Filiāles tiek nomātas telpas , izmantots gan BAT, gan iznomātāju inventārs.  Cēsu, 
Talsu  un Liepājas filiāles BAT studentiem bez parastajām nodarbību telpām 
pieejamas katrā pa 2 datorklasēm. Tehniskais  aprīkojums Talsu un Liepājas filiālēs 
tiek izmantots sadarbībā ar attiecīgo mācību iestādi, bet Cēsu filiāle papildus 
nodrošināta ar 2 BAT datoru un multimediju projektoru komplektiem. 

 
Programmas tehniskais nodrošinājums 

10.tabula 

Auditorijas  76 ( 2 906 vietas) 

no tām 8 datorklases 8  (208 vietas) 

Konferenču zāles   6 ( 698 vietas) 
Kodoskopi 51 auditorijās,  6 ārpus auditorijām 
Ekrāni 52 stacionārie ,  5 pārvietojamie 
Baltās tāfeles 75 stacionāras, 24 pārvietojamas  
Datori 564 gab. 
Printeri 49 gab. 
Multimediju projektori 27 gab. 
Akustiskās sistēmas 4 kompl. 

     Kopēšanas aparāti 23 
 
9.3.Informatīvi metodiskais nodrošinājums 

 
STF studentu nodrošinājums ar informācijas resursiem BAT bibliotēkā ir 

uzskatāms par pietiekamu esošajam studentu skaitam.  
Kopš 2000.gada marta BAT bibliotēka ir Latvijas akadēmisko bibliotēku 

asociācijas locekle. Bibliotēkai ir publiskas bibliotēkas statuss, un tajā lasītavas 
krājumus un Interneta resursus izmanto ne tikai Biznesa augstskolas Turība studenti, bet 
arī citu augstskolu studenti, Latvijas skolu skolēni, kā arī jebkura cita persona. 
Bibliotēkā izsniedz grāmatas uz mājām. Lasītavā ir 285 darba vietas, no kurām 80 ir 
datorizētas. Bibliotēkas mājas lapā http://www.turiba.lv ir pieejami 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 klasifikācijai (UDK). 
Bibliotēkā grāmatu atrašanai ir arī lokālais literatūras elektroniskais katalogs. 

Bibliotēkas fondu veido atbilstoši augstskolas studiju programmām. Tajā ir 13 
844 nosaukumu 108 313 grāmatas, Bibliotēkā ir 75 nosaukumu periodiskie izdevumi, 
tai skaitā 10 par tūrismu (piem., GEO, Tourism Management, National Geographic, 
Čemodāns u.c.), ir pieejamas vairākas elektroniskās datu bāzes, CD-ROM, 
audiovizuālie materiāli. Bibliotēkas krājumā grāmatas un citi dokumenti ir latviešu, 
krievu, angĜu, vācu valodā un franču. Bibliotēka abonē  elektroniskās datu bāzes, 
kurās atrodama informācija par tūrismu:  
www.nozare.lv 
www.letonika.lv 
www.eiropa.lv 
www.db-onlain.lv 
www.corpmedia.lv 
www.springerlink.com 
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www.online.sagepub.com 
http://www.emeraldinsight.com/Insight/- 
http://search.ebscohost.com/  
Latvijas Vēstnesis - Latvijas Vēstneša rakstu arhīvs 
Eiropa.lv - Tūrisma tematiskais vortāls 
Letonika- Latvijas enciklopēdijas, vārdnīcas 
NAIS - Normatīvo aktu informācijas sistēma (lokālā versija) 
Augstskolu un speciālo bibliotēku kopkatalogs  
LETA apskati 

 
EBSCO datu bāzēs ir liels skaits elektronisko žurnālu pilnteksta rakstu 

izdevumi par tūrisma nozarēm (skat. 11.tab.) 
 

STF studentiem pieejamie elektroniskie informācijas avoti tūrisma un viesmīlības 
tematikā 

11. tabula 

Architecture       

Art History       

Cultural Trends       

Europe  

European Urban & Regional Studies       

Geographical Magazine       

Hotel & Motel Management 

International Journal of Contemporary Hospitality Management       

International Journal of Environmental Studies: Sections A & B       

International Journal of Heritage Studies 

International Social Science Journal       

Journal of Travel Research    

Lodging Hospitality       

NEW STRAITS TIMES-MANAGEMENT TIMES       

PATA Travel News Europe       

Progress in Human Geography       

Review of Education/Pedagogy/Cultural Studies       

Scottish Geographical Journal       

Tourism & Hospitality Research 

Tourism Geographies 

šis Travel Agent       

Travel Trade Gazette UK & Ireland       

Travel Weekly 

TravelAge West       

UNESCO Sources       

World Almanac & Book of Facts  u.c.                               
 

Studiju programmas nodrošinājums ar mācību literatūru BAT bibliot ēkā 
 

12. tabula 

UDK NodaĜa Nos. sk. Eks. sk. 
338.48 Tūrisma ekonomika 314 3182 
379.85 CeĜošana. Tūrisms 176 1454 
640.4 Viesmīlības industrija 369 3169 
641 Ēdienu gatavošana. Dzērieni 572 4707 
642 Ēdināšana. Apkalpošana 100 1824 
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908 Novadpētniecība 48 80 
91 Ăeogrāfija 455 1419 
658.3 Personālmenedžments 225 2712 
658.8 Mārketings 407 4251 
7.03 Mākslas periodi, virzieni 92 129 
  KOPĀ 1592 11453 
 

BAT Fili ālēs ir kopā 787 Eks. grāmatu par tūrismu  (Liepājā- 299, Bauskā- 
40, Jēkabpilī- 39, Cēsīs-338, Talsos- 71). 

 

10.Ārējie sakari  
 

10.11.Sadarbība  ar darba devējiem 
 

Sadarbību ar darba devējiem nodrošina: 
1)  sadarbība ar vadošajām tūrisma institūcijām, uzĦēmumiem un 

profesionālajām asociācijām: Latvijas tūrisma aăentu asociāciju 
ALTA, Tūrisma gidu asociāciju, Latvijas lauku tūrisma asociāciju 
Lauku ceĜotājs,  Latvijas Tūrisma attīstības valsts aăentūru, 
Ekonomikas ministrijas Tūrisma departamentu;  

2) prakses vietu vadības atsauksmes un studentu – praktikantu darba 
vērtējumi (skat. 8.pielikumu); 

3) regulārās darba devēju aptaujas ar mērėi noskaidrot STF studentu 
sagatavotību darbam tūrisma un viesmīlības nozares uzĦēmumos;  

4) līdzdalība profesionālo asociāciju darbā STF ir Latvijas viesnīcu 
un restorānu asociācijas  un Tūrisma izglītības profesionālās 
asociācijas biedrs;  

5) darba devēju un profesionālo organizāciju  pārstāvju iesaistīšana  
valsts pārbaudījumu komisijas darbā; 

6) darba devēju un profesionālo organizāciju  pārstāvju iesaistīšana  
STF domes darbā; 

7) STF katedru rīkotie kopējie pasākumi (semināri, apspriedes) ar 
profesionālajām asociācijām, atsevišėiem prakšu vietu vadītājiem; 

8) kopēju projektu  sagatavošana un realizācija.  
 
 
10.11.Sadarbība  ar ārvalstu augstskolām un partneriem  
 
 

BAT STF starptautiskā sadarbība notiek atbilstoši 2008.g.22.02. domes sēdē 
 apstiprinātajiem “STF starptautiskās sadarbības virzieniem”: 

1) sadarbība ar ārvalstu (Grieėijas, Šveices, Īrijas, ASV, Vācijas, 
Francijas, Itālijas u.c.) tūrisma un viesmīlības uzĦēmumiem, kas ir 
studentu prakses vietu un iespēju nodrošinātāji.  Visi viĦi atzinīgi 
izsakās par studentu sagatavotību un nereti  bijušie praktikanti tiek  
uzaicināti  turpināt darbu attiecīgajos uzĦēmumos. 2006./7.studiju tika 
uzsākta aktīva ārzemju prakšu iespēju popularizēšana arī 1. līmeĦa 
profesionālās augstākās izglītības studiju programmas studentiem, kā 
rezultātā vairāki arī  šīs programmas studenti izgāja praksi Grieėijā. 
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Koledžas programmas studenti regulāri izmanto iespēju mācību 
ekskursiju ietvaros apmeklēt dažādus Lietuvas, Igaunijas un Krievijas 
(Sanktpēterburga) viesmīlības uzĦēmumus.   

2) STF mācībspēki ir iesaistījušie starptautiskajā studentu un 
pasniedzēju mobilitātes programmā Erasmus.  STF mācībspēki  kā 
vieslektori ir vadījuši nodarbības partneraugstskolās Somijā, Francijā, 
Spānijā, Turcijā, Lielbritānijā u.c. STF regulāri uzĦem citu valstu 
vieslektorus,  kuru lekcijas noklausīties tiek aicināti visi BAT 
studējošie interesenti.  

3) kopēju starptautisku projektu realizācija.  Tā piemēram , BAT kopā 
ar 5 (Latvijas un ārvalstu  partneriem realizēja  Leonardo da Vinci  
lauku tūrisma projektu AMBER, bet 2008.g. kopā ar 7 Latvijas  un  
ārvalstu partneriem Leonardo da Vinci programmā iesniegti 2 ar lauku 
tūrisma attīstību saistīti projekti. Savukārt sadarbībā Lielbritānijas un 
Šveices partneriem 2008.g. septembrī Biznesa augstskolā Turība tiek 
organizēts seminārs par uzĦēmēju  un mācību  iestāžu labāku sadarbību 
viesmīlības nozares speciālistu sagatavošanā. 

4) sadarbība  ar ārvalstu partneraugstskolām  (Sarbrukenas profesionālo 
zinātĦu universitāti, SmoĜenskas humanitāro universitāti) studentu 
prakšu organizēšanā un norisē Latvijā iesaistot arī BAT studentus.  

 

11.Studiju programmas salīdzinājums ar līdzīgām programmām 
Latvij ā un ārvalstīs 
 
11.1.Programmas salīdzinājums ar citām Latvij ā  realizējamām studiju 
programmām 

 
Pēc nosaukuma, satura un struktūras STF realizējamajai 1. līmeĦa 

profesionālās augstākās izglītības programmai Viesmīlības serviss Latvijā nav 
atbilstoša līmeĦa analoga. Par daĜēji l īdzīgu attiecīgā līmeĦa un satura ziĦā var 
uzskatīt  studiju programmu Kultūras tūrisma organizators ar specializāciju tūrisma 
organizēšana, ko realizē Latvijas Kultūras koledža (turpmāk tekstā - LKK).  

 
STF Viesmīlības serviss studiju programmas salīdzinājums ar Latvijas Kult ūras koledžas 
studiju programmu  Kultūras tūrisma organizators ar specializāciju tūrisma organizēšanā  

 
13.tabula 

Vispārizglītojošie mācību kursi(VMP) 
LKK programmas saturs KP BAT STF programmas saturs  KP 
Profesionālā svešvaloda 4 Profesionālā terminoloăija (angĜu)  6 
Ievads socioloăijā  1 Ievads tūrismā 4 
Datorzinības  2 Informācijas tehnoloăijas  3 
Saskarsmes psiholoăija 2 Saskarsmes psiholoăija  2 
Ekonomikas pamati  1 Grāmatvedība  3 
Eiropas civilizācijas vēsture 3 Civilā aizsardzība 2 
Latvijas kultūras vēsture 2   
Zinātniski pētnieciskā darba pamati 1   
Modernisma un postmodernisma kultūra 2   
Tiesību pamati 1   
Vadības psiholoăija 1   
                                        Kopā  VMK 20  20 
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Nozares mācību kursi, iesāk. specializācijas /izvēles  kursus(NMK,SMK,IK) 

LKK programmas saturs KP BAT STF programmas saturs KP 
Ievads tūrismā  2   
UzĦēmējdarbības organizēšana 1 Komercdarbība viesmīlībā 3 
Pasaules  tūrisma ăeogrāfija 1   
Baltijas valstu tūrisma ăeogrāfija 1   
Viesmīlības nozares pamati, tūristu 
apkalpošana 

2 Starptautiskais viesnīcu bizness 3 

Tūrisma projektu vadība  2 Menedžments  3 
Kultūras tūrisms 2 Viesnīcu uzĦemšanas  dienestu darba 

organizācija  
2 

Maršruta izstrādes metodika  2 Viesnīcu saimniecisko dienestu darba 
organizācija  

2 

Tūrisms un vide 1 Viesnīcu vadības informatīvās un vietu 
rezervēšanas sistēmas 

2 

Latvijas vēsture 2   
Tūrisma produkta veidošana un 
mārketings 

2 Mārketings 2 

Lietišėā etiėete 1 Personālmenedžments 3 
Runas māksla 1 Ēdināšanas organizācija un serviss 6 
Latviešu valodas kultūra  1   

 
 

 
 

Specializācijas /izvēles mācību kursi 
 
LKK programmas saturs  KP BAT STF programmas saturs (IK)  KP 
Projektu menedžments 2 Mikroekonomika 2 
Masu spēĜu un rotaĜu vadīšanas metodika 
mākslas vēsturē 

1 Lauku tūrisms 2 

Lietišėo pasākumu un atpūtas 
organizēšana  

2 Finanšu vadība 3 

Biroja organizācija  un lietvedība 2 Lietvedība 2 
Grāmatvedība un finanses 1 Bāra darba organizācija un nacionālo 

virtuvju īpatnības 
2 

Informācijas tehnoloăijas tūrismā  2 Pārtikas produktu prečzinība un sanitārija  2 
2.svešvaloda                                   4 Banketu organizēšana 2 
 specializācijas kursi ( no piedāvātajiem )  3  izvēles kursi  (no piedāvātajiem )  8 
Kursa darbs specialitātē 1 Studiju darbs  2 
    
                       Kopā  NMK + SMK /IK 36  36 
Prakse 16 Prakse 16 
Kvalifik ācijas darbs 8 Kvalifikācijas darbs 8 
 Kopā programmā  80  80 
 

 
STF studiju programmas saturs, salīdzinot ar LKK realizējamo ir vairāk 

profesionāli orientēts, paredzot  dziĜāku nozīmīgāko studiju kursu apguvi ar atbilstoši 
lielāku kredītpunktu skaitu. LKK programmā iekĜauts lielāks apgūstamo kursu skaits, 
kas , acīmredzot,  saistīts ar attiecīgās specialitātes specifiku. Tomēr programmās ir 
virkne kopīgu vai līdzīgu studiju kursu, kā piemēram,  Ievads tūrismā, ar tūrisma 
uzĦēmējdarbību un mārketingu saistīti kursi, profesionālā terminoloăija svešvalodās, 
informācijas tehnoloăijas u.c., kas pierāda to nozīmīgumu tūrisma un viesmīlības 
nozares speciālistu sagatavošanā. 
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 Specialitāti ar līdzīgiem nosaukumiem Viesnīcu servisa speciālists, 
Viesmīlības pakalpojumu speciālists   Latvijā piedāvā apgūt vairākas profesionālās 
mācību iestādes,  kā piemēram, Rīga tūrisma un tirdzniecības skola, no 2008./9 
studiju gada arī Liepājas Tūrisma un tekstila skola u.c., bet, tā kā šo mācību iestāžu 
absolventi iegūst profesionālo vidējo izglītību, salīdzinājums ar to programmām 
netiek veikts.   

 
 
11.2.Programmas starptautisks salīdzinājums 
 
 

Studiju programma Viesmīlības serviss saturiski atbilst vairāku Eiropas un 
Amerikas valstu augstskolu un koledžu programmām. Programmas salīdzinājumu  ar   
International Hotel and Tourism Management School (ADHM), Šveice, un Īrijas 
Shannon College of Hotel Management  skat 14.tab. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Realizējamās studiju programmas salīdzinājums ar   
International Hotel and   Tourism Management School (ADHM), Šveice, un   
Shannon College of Hotel Management (Īrija)  studiju programmām 

 
14.tabula 

BAT STF studiju programmas saturs International Hotel aud  Tourism 
Management School (ADHM)  studiju 
programmas saturs 

Shannon College of Hotel 
Management)  studiju 
programmas saturs 

Studiju darbi, diplomdarbs   
Prakse Prakse Prakse 

Ievads tūrismā Ievads  un viesmīlības nozarē Tūrisms 
 - - 
Lauku tūrisms - - 

- Kruīzu līniju darbība - 
Informācijas tehnoloăijas - Informācijas sistēmas 
Viesnīcu vadības informatīvās un 
vietu rezervēšanas sistēmas 

Informatīvo sistēmu pielietojums 
viesmīlībā 

Biznesa informācijas sistēmas 
Viesnīcu vadības sistēmas 

Mārketings Pārdošanas un mārketinga vadība  Mārketings 
- Tūrisma plānošana un vadība   
- Starpkultūru saskarsme  - 

   
Komercdarbība tūrismā  - UzĦēmējdarbība 
Mikroekonomika  Ievads mikroekonomikā Ekonomika 

Finanšu vadība Finanšu vadība  - 
Grāmatvedība Vadības grāmatvedība Finansu grāmatvedība 

Vadības grāmatvedība 
Lietvedība - - 
Personālmenedžments Personālmenedžments 

 
- 

Menedžments Vadības prasmju attīstība Stratēăiskais menedžments 
Menedžments 



 35

Saskarsmes psiholoăija - Attiecību menedžments 
Biznesa komunikācijas 

Starptautiskais viesnīcu bizness Tūrisma un kūrortu vadība 
 

 

Viesnīcu saimniecisko dienestu 
darba organizācija 

Viesnīcu saimniecisko dienestu darba 
organizācija  

Apmešanās 

Viesnīcu uzĦemšanas dienestu darba 
organizācija 

- - 

Viesnīcu vadības informatīvās un 
vietu rezervēšanas sistēmas 

Informatīvo sistēmu pielietojums 
viesmīlībā 

- 

Ēdināšanas organizācija un  serviss Ēdināšanas  servisa  organizācija un 
kontrole 
Ēdināšanas  uzĦēmumu menedžments  

Ēdināšana 

Pārtikas produktu prečzinība, 
sanitārija, higiēna 

Pārtikas produktu prečzinība, 
sanitārija un higiēna  

- 

Bāra darba organizācija un nacionālo 
virtuvju īpatnības 

Vīna un dzērienu  tehnoloăija - 

Banketu organizēšana  - - 
Darījumu tūrisms un pasākumi Konferenču tūrisma vadība - 

Kvantitatīvās metodes Ievads statistikā 
Kvantitatīvas metodes  

Kvantitatīvās metodes 

  Tiesības 
Profesionālā terminoloăija (angĜu 
val.) 
 

1.svešvaloda (angĜu val) tūrisma 
nozarē 
2. svešvaloda (vācu val..) tūrisma 
nozarē 

Valodas 

- - Operacionālā analīze un kontrole 

 
 
Salīdzinājumā redzam, ka programmā, līdzīgi kā BAT akreditētajā 

programmā, ir divi galveno nozaru bloki - restorānu serviss un viesnīcu serviss, abās 
programmās liels uzsvars tiek likts uz uzĦēmējdarbībā nepieciešamajām zināšanām 
informācijas tehnoloăijās, uzĦēmuma vadībā un pamatzināšanām ekonomikā un 
mārketingā.  
 
 
12.Studiju turpin āšanas iespējas programmas likvidēšanas gadījumā 
 

Izglītības ieguves drošību garantē Augstskolas finansiālā un organizatoriskā 
stabilitāte. Biznesa augstskola Turība ir stabila, dinamiska un moderna augstskola. 

Tā sekmīgi darbojas jau 15 gadus, uzrādot dinamisku attīstību gan 
akadēmiskajā, gan materiāli tehniskās bāzes nostiprināšanas, gan finansu jomā: tiek 
atvērtas un akreditētas jaunas studiju programmas, ieviesti augstāki izglītības līmeĦi 
(maăistrantūras un doktorantūras studijas), pieaug studentu skaits, palielinās un 
nostabilizējas akadēmiskā personāla sastāvs (vairāk nekā 70% studiju slodzes 
nodrošina pamatdarbā strādājošie mācībspēki), pieaug apgrozījums un peĜĦa. 

Studiju turpināšanu garantē arī Augstskolā realizētā studiju līgumu slēgšanas 
kārtība. Augstskolas rektors slēdz līgumu ar katru studentu. Tajā paredzēta 
Augstskolas atbildība par studiju iespējām visā paredzētajā studiju periodā, apgūstot 
konkrēto studiju programmu.  

Studiju turpināšanas garantija studentam ir arī studiju maksas nomaksas 
sistēma, kas pieĜauj studiju maksas nomaksu pa mēnešiem, Ĝaujot studentam bez 
finansiāliem zaudējumiem nepieciešamības gadījumā pārtraukt studijas, ja to saturs un 
organizācija neapmierina studentu. 

Studiju garantijas noteiktas arī Augstskolas Satversmē : "Augstskola ar visu 
savu īpašumu garantē, ka konkrētas studiju programmas likvidācijas gadījumā, 
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attiecīgās studiju programmas studentiem tiks nodrošināta iespēja turpināt izglītību 
citā studiju programmā vai citā augstskolā".Taču, izvērtējot Biznesa augstskolas 
Turība finansiālo stabilitāti un sakārtoto darba organizāciju, ir jāsecina, ka tuvākajā 
laikā augstskolai nepastāv draudi pārtraukt darbību.  
 
 
13. Studiju programmas novērt ējuma kopsavilkums 
 
 

Veicot regulāru  un daudzpusīgu Biznesa augstskolā Turība realizējamās 
1.līmeĦa profesionālās  augstākās izglītības studiju programmu Viesmīlības serviss 
izvērtējumu, bez kopējā augstā vērtējuma  izkristalizējas programmas vājās un stiprās 
puses, iespējas un draudi, kas regulāri tiek Ħemti vērā programmas attīstībā. 
Stiprās puses: 

• perspektīvs pieprasījums nozarē (izglītības un zināšanu nepietiekamība 
tūrisma un viesmīlības uzĦēmumos);  

• moderna biznesa programma (nosacīti viegli saprotama kā attiecināma uz 
tūrisma sfēru); 

• programma labi  saskan ar augstskolas profilu un nosaukumu ; 
• labs BAT un to filiāĜu tēls Latvijā un reăionos; 
• ekonomiska  studiju maksa,  īpaši reăionos; 
• labs studiju vides,  materiālais, tehniskais  un organizatoriskais nodrošinājums; 
• labs informatīvais nodrošinājums un administrēšana; 
• laba atmosfēra un emocionālā gaisotne;  
• studiju procesā iesaistīti  mācībspēki - nozares profesionāĜi; 
• labas prakses iespējas; 
• BAT fili āĜu izvietojums ekonomiski aktīvās pilsētās; 
• studentu apmierinātība ar pasniegšanas kvalitāti; 
• materiālu kopēšanas iespējas;  
• skaidra mērėauditorija studiju programmai/nišas programma;  
• studentu apmierinātība ar nodarbību norises laiku sestdienās, kas ir labākās 

dienas studēšanai privātbiznesā un valsts struktūrās strādājošiem; 
• absolventu lojalitāte BAT. 

Vājās puses: 
• mazas grupas – lielāka pašizmaksa ; 
• studiju darbu izstrāde un prakses atskaites  studenti nereti izstrādā samērā vāji 

nepietiekami  konsultējoties  ar darba vadītāju; 
• pasniedzēju atalgojuma konkurētspēja, īpaši Ħemot vērā darbu sestdienās; 
• punlicitātes  pasākumos grūti aizsniegt klientu ar ziĦu, ka programma ir 

saskaĦota ar 2. līmeĦa Tūrisma vadības programmu Rīgā; 
• nepietiekams stundu skaits svešvalodu apguvei; 
• kvalificētu mācībspēku trūkums filiālēs; 
• atsevišėās filiālēs ne vienmēr pietiekamas ērtības nodrošinājumā ar mācību 

telpām,  ēdināšanas iespējām; 
• nepietiekama filiāĜu mācībspēku vienotība BAT Rīgā; 
• atsevišėi mācībspēki ir no citām augstskolām (vājina augstskolas identitāti 

reăionos); 
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• zemās algas uzĦēmumos - augstākā izglītība ekonomiski neattaisnojas 
(studenti un potenciālie klienti strādā vairākos darbos, nav laika studēt); 

• fili ālēm nav savu telpu, tāpēc ierobežotas iespējas organizēt kursus un citus 
pasākumus (tikai pēcpusdienās), ko plaši praktizē  konkurenti. 

Iespējas : 
• regulāra programmas pilnveidošana atbilstoši darba tirgus prasībām un tirgus 

situācijai izglītības jomā; 
• ekonomiskā izaugsme reăionos saistībā ar Eiropas Savienības fondu 

finansējuma apgūšanu (paplašinās uzĦēmumi un rodas jauni, palielinās darba 
vietu skaits); 

• studentu skaits turpmākajos gados varētu stabilizēties; 
• papildus atbalsts pasniedzējiem – profesionāĜiem  bez pietiekamas 

pedagoăiskās pieredzes;  
• materiāli tehniskā nodrošinājuma pastavīgi uzlabojumi, īpaši filiālēs; 
• pasniedzēju apmaksas sistēmas pilnveidošana; 
• augstskolu un to filiāĜu labāka sadarbība ar pašvaldībām (piem., kopīgu 

programmu veidošana); 
• paplašināt kursu un semināru piedāvājumu filiālē (jauni kontakti, papildus 

atpazīstamība); 
• studentu un absolventu vēl plašāka iesaiste programmas pilnveidošanā un 

publicitātē ; 
• sadarbības stiprināšana ar dažādiem partneriem kopīgu projektu realizācijā ar 

mērėi  uzturēt  BAT un studiju programmas tēlu mērėauditorijā; 
• ES līdzekĜu  piesaistīšana BAT un programmu attīstībai;  
Draudi:  
• konkurences pieaugums tūrisma izglītības tirgū Latvijā, t.sk. augstāka līmeĦa 

programmās, kā galvenos konkurentus minot Vidzemes augstskolu Valmierā 
un Liepājas Universitāti;   

• studentu skaitu ietekmē  Eiropas Savienības darba tirgus atvēršana; 
• darba tirgū pieprasījums sāk pārsniegt piedāvājumu, tāpēc nereti  darbu var 

atrast  arī bez diploma; 
• globalizācijas apstākĜos konkurētspējas nodrošināšanai vairs nepietiek ar šauri 

profesionālām studiju programmām, darba tirgus pieprasījums ir uz plašāku 
prasmju spektru, unikāliem un individuāliem kompetenču komplektiem (t.sk.  
kreativitāte, uzĦēmība, prasme strādāt komandā, definēt problēmas un rast 
risinājumus u.c.). 

 
 
14. Studiju programmas attīstība 
 

Pilnveidojot studiju programmu un veicot nepieciešamās izmaiĦas, galvenais 
mērėis ir  panākt, lai, realizējot  studiju programmu, tiktu sagatavoti  Latvijai 
nepieciešamie augsti profesionāli un izglītoti tūrisma un viesmīlības uzĦēmumu un 
iestāžu vadītāji, kuri labi orientējas tiklab profesionālajās, kā vispārīgās vadības 
problēmās, pārzina tūrisma nozares specifiku, spēj elastīgi reaăēt uz aktuālākajām 
izmaiĦām un attīstības tendencēm tautsaimniecībā vispār un tūrisma un viesmīlības 
nozarē īpaši. 
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Studiju programmas tālāka attīstība  ir atbilstoša Biznesa augstskolas Turība 
attīstības stratēăiskajiem mērėiem. Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 
programmas Viesmīlības serviss  attīstības un pilnveidošanas procesā  tiek  plānots    

• panākt programmas pilnīgu atbilstību darba tirgus mainīgajām prasībām un 
Latvijas valsts interesēm tūrisma nozares nodrošināšanā ar speciālistiem, 
pilnveidojot un aktualizējot  programmas saturu un struktūru; 

• paredzot nozares dinamisku attīstību, stabilizēt  vai palielināt programmas 
studijās uzĦemamo skaitu;  

• motivēt absolventus iegūt augstāka līmeĦa profesionālo izglītību programmā 
Tūrisma un viesmīlības nozares uzĦēmumu vadība, kas ir loăisks studiju 
programmas  turpinājums. 

     Būtiskākie  pasākumi attīstības plāna īstenošanai ir:  
1. regulārā programmas pilnveidošanas un aktualizēšanas procesā iesaistīt gan 

tūrisma nozares praktiėus (darba devējus), gan tūrisma  nozares plānotājus un 
vadību (Tūrisma attīstības valsts āăentūra, LR Ekonomikas ministrijas 
Tūrisma departaments, Tūrisma konsultatīvā padome, profesionālās 
asociācijas), gan absolventus;  

2. programmas saturiskajā un strukturālajā pilnveidošanā plašāk  izmantot 
sadarbības iespējas, ko dod  STF  Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas 
biedra statuss; 

3. veikt  ikgadēju programmas pārskatu, īpaši pievēršot uzmanību ieviesto 
izmaiĦu (nosaukuma,  jaunieviesto studiju kursu,  specializācijas ieviešanas 
u.c.)  ietekmes analīzei; 

4. pieaicināt speciālistus programmas atbilstības izvērtēšanai līdzīgām  Eiropas 
Savienības  valstu  studiju programmām; 

5. stabilizēt   vai palielināt programmā studējošo skaitu aktīvi popularizējot 
koledžas līmeĦa izglītības  iespējas  un lietderību;  

6. reklamēt studiju programmas  absolventu iespējas  turpināt studijas bakalaura 
programmā Biznesa augstskolā Turība, īpašu uzmanību veltot filiāĜu 
absolventiem, jo gan Cēsīs (Valmierā), gan Liepājā ir konkurējošas bakalaura 
programmas; 

7. turpināt  studiju vides,  mācību  apstākĜu, materiāli tehniskā un metodiskā 
nodrošinājuma uzlabošanu īpaši filiālēs ārpus Rīgas; 

8. pilnveidot esošo  studiju procesa kvalitātes kontroles sistēmu, tajā plašāk 
iesaistot studentus  un studentu pašpārvaldi; 

9.  uzlabot mācībspēku kvalitatīvo sastāvu piesaistot augstāka līmeĦa 
profesionāĜus un  akadēmiskās kvalifikācijas docētājus,  īpaši filiālēs ārpus 
Rīga,  aktīvāk veicināt  esošo mācībspēku kvalifikācijas paaugstināšanu un 
iesaistīšanos zinātniski pētnieciskajā un metodiskajā darbā; 

10. aktīvāk iesaistīt studiju programmas  filiāĜu  mācībspēkus  un studentus STF 
starptautiskās sadarbības aktivitātēs; 

11. iesaistot filiāĜu vadītājus un mācībspēkus, precīzāk apzināt lauku viesmīlības 
uzĦēmumu vajadzībām atbilstošu speciālistu sagatavošanas nepieciešamību, 
programmas satura atbilstību lauku tūrisma prasībām, pašvaldību 
ieinteresētību lauku tūrisma speciālistu sagatavošanā; 

12. uzlabot sadarbību  starp  BAT  Starptautiskā tūrisma fakultāti, programmas 
realizācijā  iesaistītajām katedrām un filiāĜu mācībspēkiem.  
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Pielikumi
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Diploma par 1.līmeĦa augstākās profesionālās izglītības un 
Viesnīcu servisa organizators profesionālās kvalifikācijas 
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Diploma pielikums 
(paraugs) 

Diploma sērija <XX><X> Nr.<0000> 

Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un 
kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. Pielikums sagatavots, lai sniegtu objektīvu 
informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu) akadēmisku un 
profesionālu atzīšanu. 
Diploma pielikumā ir iekĜautas ziĦas par diplomā minētās personas sekmīgi pabeigto studiju būtību, līmeni, 
kontekstu, saturu un statusu. Tajā neiekĜauj norādes par kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī 
ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoĦās sadaĜās. Ja kādā sadaĜā informāciju nesniedz, norāda 
iemeslu. 

1. ZIĥAS PAR KVALIFIK ĀCIJAS IEGUVĒJU 
1.1. Vārds: Jānis 
1.2. Uzvārds: BērziĦš 
1.3. Dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads): 01/01/1989 

2. ZIĥAS PAR KVALIFIK ĀCIJU 
2.1. Kvalifikācijas nosaukums un piešėirtais tituls: diploms par pirmā līmeĦa profesionālo augstāko 

izglītību, piešėirtā kvalifikācija Viesnīcu servisa organizators (4181103) 
2.2. Galvenā studiju joma kvalifik ācijas iegūšanai: uzĦēmējdarbība tūrismā un viesmīlībā, ekonomika, 

mārketings, viesnīcu menedžments, viesnīcu darba organizācija, starptautiskais viesnīcu bizness. 
2.3. Kvalifikāciju piešėīrušās iestādes nosaukums un statuss: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“Biznesa augstskola Turība” – profesionālā augstskola. Biznesa augstskola Turība ir privāta valsts 
atzīta izglītības iestāde. Biznesa augstskolai Turība ir tiesības īstenot akreditētās studiju programmas 
un izsniegt valstiski atzītus diplomus par augstākās izglītības iegūšanu (Latvijas Republikas Izglītības 
un Zinātnes ministrijas akreditācijas lapa Nr.002, 1997.gada 8.maijs), kā arī tiesības īstenot akreditēto 
profesionālo studiju programmu “Viesnīcu vadība" un piešėirt viesnīcu servisa organizatora 
profesionālo kvalifikāciju (Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministrijas akreditācijas lapa 
Nr.002-521, 2002. gada 8.maijs). 

2.4. Studijas administrējošās iestādes (ja atšėiras no 2.3.) nosaukums un statuss (oriăinālvalodā): 
skatīt 2.3. 

2.5. Apmācības un eksaminācijas valoda(s): latviešu 

3. ZIĥAS PAR KVALIFIK ĀCIJAS L ĪMENI 
3.1. Kvalifikācijas līmenis: pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības diploms, ISCED-97 

klasifikācijas 5B līmenis 
3.2. Oficiālais programmas garums: 2 gadi, 80 Latvijas kredītpunkti, 120 ECTS kredītpunkti 
3.3. UzĦemšanas prasība: vispārējā vidējā izglītība 

4. ZIĥAS PAR STUDIJU SATURU UN IEGŪTAJIEM REZULT ĀTIEM 
4.1. Studiju veids: pilna laika studijas 
4.2. Programmas prasības: sekmīgi apgūt visus studiju programmā ietvertos studiju kursus, iegūstot 

kopumā 80  kredītpunktu, apgūt 16 nedēĜas nozares praksi un saĦemt praktisko iemaĦu un prasmju 
novērtējumu, izstrādāt nokārtot valsts pārbaudījumu, kura sastāvdaĜa ir kvalifikācijas darba 
izstrādāšana un aizstāvēšana. 

4.3. Programmas sastāvdaĜas un personu iegūtais novērt ējums/atzīmes/kredītpunkti:  
Programmas kopapjoms 80 kredītpunkti. Tās saturu veido vispārizglītojošie un 
profesionālās izglītības studiju kursi, prakse un zinātniski pētnieciskais darbs.  

Studiju programmas struktūra atbilst 1. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 
standarta prasībām. Vispārējo augstāko izglītību, sociālo, komunikatīvo un 
organizatorisko pamatiemaĦu apgūšanu nodrošina vispārizglītojošie kursi (20 
kredītpunkti) ekonomiskajās, vadības un  humanitārajās zinātnēs, tai skaitā 
studiju laikā tiek apgūtas divas  svešvalodas (12 kredītpunkti). Profesionālās 
zināšanas un iemaĦas dod profesionālie studiju kursi (36 kredītpunkti). Teorētisko 
zināšanu un prakses saistību nodrošina studiju kursu programmās paredzētās 



  

praktiskās nodarbības un nozares prakse (16 kredītpunkti). Zinātniski pētnieciskā 
darba pamati tiek apgūti izstrādājot un aizstāvot  kvalifikācijas darbu (8 
kredītpunkti). 

4.4. Atzīmju sistēma un norādījumi par atz īmju iedalījumu starp studiju programmas “Viesnīcu 
vadība” 2006./2007.studiju gada absolventiem:  

 
Balle Vērtējums 

vārdiem 
Īpatsvars 

 
10 izcili  
9 teicami  
8 Ĝoti labi  
7 labi  
6 gandrīz labi  
5 viduvēji  
4 gandrīz viduvēji  
3 neieskaitīts  
2 neieskaitīts  
1 neieskaitīts  

 
4.5. Kvalifikācijas klase: nav 

5. ZIĥAS PAR KVALIFIK ĀCIJU  
5.1. Turpmākās studiju iespējas: tiesības studiju turpināšanai maăistrntūrā 
5.2. Profesionālais statuss: nav paredzēts piešėirt.  

6. PAPILDINFORM ĀCIJA 
6.1. Sīkāka informācija: ---- 
6.2. Papildinformācijas avoti: 

SIA “Biznesa augstskola Turība” Akadēmiskās Informācijas Centrs 
Studiju informācijas centrs VaĜĦu iela 2, Rīga, Latvija 
Graudu iela 68, Rīga, Latvija LV-1050 
LV-1058 tālr.7225155 
tālr. 7622333 http://www.aic.lv 
http://www.turiba.lv 

7. PIELIKUMA APSTIPRIN ĀJUMS 
7.1. Datums: 01/06/2007 
7.2. Paraksts un tā atšifrējums: Antons Kiščenko    
7.3. Pielikuma apstiprinātāja amats: SIA “Biznesa augstskolas Turība” rektors 
7.4. Zīmogs vai spiedols:  

8. ZiĦas par augstākās izglītības sistēmu valstī. 
Lai iegūtu tiesības iestāties augstskolā/koledžā, jāiegūst vidējā izglītība. Vidējās izglītības pakāpē ir divu veidu 
programmas – vispārējās vidējās un profesionālās vidējās izglītības programmas. Reflektantus uzĦem augstskolā 
vai koledžā saskaĦā ar vispārīgajiem augstskolas/koledžas uzĦemšanas noteikumiem. Augstskolas un koledžas var 
noteikt arī specifiskas uzĦemšanas prasības (piemēram, noteikt, kādi mācību priekšmeti jāapgūst vidusskolā, lai 
varētu iestāties konkrētajā augstskolā/koledžā attiecīgās studiju programmas apguvei). 



  

 

  

Augstākās izglītības sistēma ietver akadēmisko augstāko izglītību un profesionālo augstāko izglītību. Bakalaura un 
maăistra grādi pastāv gan akadēmiskajā, gan profesionālajā augstākajā izglītībā. 
Akadēmiskās izglītības mērėis ir sagatavot patstāvīgai pētniecības darbībai, kā arī sniegt teorētisko pamatu 
profesionālai darbībai. 
Bakalaura akadēmisko studiju programmu apjoms ir 120–160 kredītpunktu (turpmāk – KP)1, no tiem obligātā daĜa 
ir ≥50 KP (75 ECTS), obligātās izvēles daĜa ir ≥20 KP (30 ECTS), bakalaura darbs ir ≥10 KP (15 ECTS) un brīvās 
izvēles daĜa. Studiju ilgums pilna laika studijās ir seši līdz astoĦi semestri. 
Maăistra akadēmisko studiju programmas apjoms ir 80 KP (120 ECTS), no kuriem ne mazāk kā 20 KP (30 ECTS) 
ir maăistra darbs, programmas obligātais saturs ietver attiecīgās zinātĦu nozares izvēlētās jomas teorētiskās atziĦas 
≥30 KP (45 ECTS) un to aprobāciju aktuālo problēmu aspektā ≥15 KP (22,5 ECTS). 
Akadēmiskās izglītības programmas tiek īstenotas saskaĦā ar valsts akadēmiskās izglītības standartu. 
Profesionālās augstākās izglītības uzdevums ir īstenot padziĜinātu zināšanu apguvi konkrētā nozarē, nodrošinot 
absolventu spēju izstrādāt vai pilnveidot sistēmas, produktus un tehnoloăijas un sagatavojot absolventu jaunrades, 
pētnieciskajam un pedagoăiskajam darbam šajā nozarē. 
Bakalaura profesionālās studiju programmas nodrošina profesionālo kompetenci, šo programmu apjoms ir vismaz 
160 KP (240 ECTS) – vispārizglītojošie kursi ≥20 KP (30 ECTS), nozares teorētiskie pamati ≥36 KP (54 ECTS), 
profesionālā specializācija ≥60 KP (90 ECTS), izvēles kursi ≥6 KP (9 ECTS), prakse ≥26 KP (39 ECTS), valsts 
pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs ≥12 KP (18 ECTS). 
Maăistra profesionālo studiju programmu apjoms ir ne mazāk kā 40 KP (60 ECTS) – jaunākie sasniegumi nozarē, 
teorijā un praksē ≥7 KP (10,5 ECTS), prakse ≥6 KP (9 ECTS), valsts pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs ≥ 
20 KP (30 ECTS), kā arī pētniecības, projektēšanas, vadības, psiholoăijas un citi kursi. 
Abu veidu bakalaura grādu ieguvējiem ir tiesības stāties maăistratūrā, bet maăistra grādu ieguvējiem – 
doktorantūrā. Maăistra grādam tiek pielīdzināti arī medicīnas, zobārstniecības un farmācijas profesionālajās 
studijās iegūstamie grādi (5 un 6 gadu studijas), un to ieguvēji var turpināt studijas doktorantūrā. 
 Profesionālajā augstākajā izglītībā bez bakalaura un maăistra programmām pastāv vairāki citi programmu veidi. 

•   Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) studiju programmas, pēc kuru apguves 
iegūst ceturtā līmeĦa profesionālo kvalifikāciju. Programmu apjoms ir 80–120 KP (120–180 ECTS), un 
tās pamatā ir paredzētas profesijas apguvei, taču to absolventi var turpināt studijas otrā līmeĦa 
profesionālās augstākās izglītības programmās.  

•   Otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas, pēc kuru apguves iegūst piektā 
līmeĦa profesionālo kvalifikāciju. Šīs programmas var būt vismaz 40 KP (60 ECTS) apjomā pēc 
bakalaura grāda ieguves vai vismaz 160 KP (240 ECTS) apjomā pēc vidējās izglītības ieguves. Abos 



  

gadījumos jānodrošina, lai programmas kopumā ietvertu praksi ne mazāk kā 26 KP (39 ECTS) apjomā 
un valsts pārbaudījumu 
(tai skaitā noslēguma darbu vismaz 10 KP (15 ECTS) apjomā). Ja 240 kredītpunktu programma ietver 
bakalaura programmas obligāto daĜu, tad absolventi iegūst tiesības stāties maăistrantūrā.  

Doktorantūra. Kopš 2000.gada 1.janvāra Latvijā tiek piešėirts viena veida zinātniskais grāds – doktors. 
UzĦemšanai doktorantūrā ir nepieciešams maăistra grāds. Doktora grādu piešėir personai, kura sekmīgi 
nokārtojusi eksāmenus izraudzītajā zinātnes nozarē un pieredzējuša zinātnieka vadībā izstrādājusi un publiski 
aizstāvējusi promocijas darbu, kas satur oriăinālu pētījumu rezultātus un sniedz jaunas atziĦas attiecīgajā zinātĦu 
nozarē. Promocijas darbu var izstrādāt triju līdz četru gadu laikā doktorantūras studiju ietvaros augstskolā vai arī 
pēc atbilstoša apjoma patstāvīgu pētījumu veikšanas. Promocijas darbs var būt disertācija, tematiski vienota 
anonīmi recenzētu publikāciju kopa vai monogrāfija. Doktora grādu piešėir promocijas padome. Doktora grāda 
piešėiršanu pārrauga MK izveidota Valsts zinātniskā kvalifikācijas komisija. 
Atzīmju sistēma. Zināšanas vērtē, izmantojot 10 ballu vērtēšanas skalu: 

 Apguves 
līmenis 

 Atzīme  Skaidrojums 
 Aptuvenā ECTS 

atzīme 
  10   izcili (with distinction)   A 

  Ĝoti augsts 
  9   teicami (excellent)   A 
  8   Ĝoti labi (very good)   B 

  augsts 
  7   labi (good)   C 
  6   gandrīz labi (almost good)   D 
  5   viduvēji (satisfactory)   E   vidējs 
  4   gandrīz viduvēji (almost satisfactory)   E/FX 

  zems   3–1   negatīvs vērtējums (unsatisfactory)   Fail 
 
Kvalit ātes nodrošināšana. SaskaĦā ar Latvijas normatīvajiem aktiem augstskolas un koledžas var izsniegt valsts 
atzītus diplomus, ja studijas ir notikušas akreditētā augstskolā vai koledžā, akreditētā studiju programmā un 
augstskolai ir apstiprināta satversme un koledžai nolikums. Lēmumu par programmas akreditāciju pieĦem 
akreditācijas komisija, bet par augstskolas un koledžas akreditāciju – Augstākās izglītības padome. 
  
Papildinformācija: 
1.Par izglītības sistēmu – http://www.izm.lv 
                                          http://www.aic.lv 
2. Par augstskolu un programmu statusu – http://www.aiknc.lv 
  
Piezīme. 
1 Kredītpunkts (KP) Latvijā definēts kā vienas nedēĜas pilna laika studiju darba apjoms. Vienam studiju gadam 
paredzētais apjoms pilna laika studijās ir 40 kredītpunktu. Pārrēėinot Eiropas Kredītu pārneses sistēmas (ECTS) 
punktos, Latvijas kredītpunktu skaits jāreizina ar 1,5. 

Diploma Supplement (<XX><X> No<0000>) 

This Diploma Supplement follows the model developed by the European Commission, Council of Europe and 
UNESCO/CEPES. The purpose of the Supplement is to provide sufficient independent data to improve the 
international "transparency" and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, 
certificates etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context and status of the studies that 
were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to which this 
supplement is appended. It should be free from any value judgements, equivalence statements or suggestions about 
recognition. Information in all eight sections should be provided. Where information is not provided, the reason 
should be explained. 

1. INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION 
1.1. First name: Jānis 
1.2. Family name: BērziĦš 
1.3. Date of birth (day/month/year): 01/01/1989 
1.4. Student identification number or code (if available): 010189-11223 

2. INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION 
2.1. Name of qualification and title conferred: Diploma of the higher professional education, Level 1; Conferred 

qualification – Organizer of hotel service (4181103). 
2.2. Main field of study for the qualification: Tourism and Hospitality Business Activities, Economics, 

Marketing, hotel Management, Organization of Hotel Work, International Hotel Business. 



  

2.3. Name(in original language) and status of awarding institution: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Biznesa 
augstskola Turība" (School of Business Administration Turība) - institution of higher professional education. 
School of Business Administration Turība is a private, state recognised educational institution. School of 
Business Administration Turība is entitled to run accredited programmes and to issue state recognised 
diplomas of higher education (Accreditation Paper No. 002, issued by Ministry of Education and Science, 
Republic of Latvia, May 8, 1997), it is also entitled to run the accredited programme " Hotel Management " 
and to confer the professional qualification of “Organizer of hotel service” (Accreditation Paper, No 002-521, 
issued by the Ministry of Education and Science of the Republic of Latvia on May 8, 2002). 

2.4. Name(in original language) and status of institution (if different from 2.3)  administering studies: See 2.3. 
2.5. Language(s) of instruction/examination: Latvian 

3. INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION 
3.1. Level of qualification: Diploma of higher professional education, Level 1;ISCED-97, Qualification Level 5B 
3.2. Official length of programme: 2 years, 80 Latvian credit points, 120 ECTS credit points 
3.3. Access requirements: Certificate of general secondary education 

4. INFORMATION ON THE CONTENTS AND RESULTS GAINED 
4.1. Mode of study: full -time studies 
4.2. Programme requirements: successful acquirement of all the courses included in the programme of Studies by 

procuring totally 80 credit points; acquiring line practice of 16 weeks receiving evaluation of Hands-on skills 
and abilities; working out and defence of a qualification work; passing the State examination of qualification. 

4.3. Programme details (e.g. modules or units studied), and the individual grades/marks/credits obtained : (if 
this information is available on an official transcript this should be used here): 
The total volume of credits of the study program is 80. The content includes basic and vocational courses , 
training and academic research paper.  

4.1. The structure of the study program corresponds to 1st Level Higher Professional Education 
standards.The higher education,social,communicative and managerial basic skills are provided by basic 
educational courses (20 credits)economic, managerial and humanities, including two foreign languages 
acquired during the study course (12credits). Professional knowledge and skills are gained in vocational 
study courses (36 credits). Theoretical knowledge and practice link is provided by the practical lectures 
and training in specialization (16 credits). The basics in academic research are acquired while 
developing and defending qualification paper (8 credits). 

4.2. Grading scheme and grade distribution for the graduates of programme “Hotel Managament” 
for the study year 2006/2007.: 

 
Grade Meaning Grade 

distribution 
10 with distinction  
9 excellent  
8 very good  
7 good  

6 almost good  

5 satisfactory  

4 almost satisfactory  

3 unsatisfactory  

2 unsatisfactory  
1 unsatisfactory  

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

2. INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION 
5.1. Access to further study: Access to Master studies. 
5.2. Professional status (if applicable): acording to the existing law is not grante. 

3. ADDITIONAL INFORMATION 
6.1. Additional information: ----- 
6.2. Further information sources: 

 
School of Business Administration Turība Academic Information Centre 
Study Information Centre  VaĜĦu iela 2, Rīga, Latvia 
Graudu iela 68, Rīga, Latvia LV-1050 
LV-1058 Phone: 7225155 
Phone: 7622333 http://www.aic.lv 
http://www.turiba.lv 

4. CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT 



  

7.1. Date: 01/06/2007 
7.2. Signature: Antons Kiščenko ____________________ 
7.3. Capacity: Acting Rector, “School of Business Administration Turiba” ltd  
7.4. Official stamp or seal: 

5. 8. Information on the national higher education system. 
The secondary education is required for the admission to studies in a university/college. All holders of certificates 
and diplomas the general secondary education or vocational secondary education meet the general admission 
requirements. However, the universities/colleges are free to set specific admission requirements e.g. additional 
subjects that had to be taken at the school level to quality for admission to a particular programme. 
Higher education (HE) 

 

Bachelor (bakalaurs) and master (maăistrs) degrees are awarded in both, in academic and professional higher 
education programmes. 
The objectives of academic higher education (HE) are to prepare graduates for an independent research, as well 
as to provide theoretical background for professional activities. 
Academic programmes, leading to a bachelor degree, comprise 120 – 160 credits [1] : compulsory part – ≥ 50 (75 
ECTS) credits, electives ≥20 (30 ECTS) credits, thesis ≥10 (15 ECTS) credits, and the rest is left for students as 
free choice. Duration of full-time studies is 6 – 8 semesters. 
Academic programmes, leading to a master degree, comprise 80 (120 ECTS) credits, of which ≥ 20 (30 ECTS) 
credits are allocated for thesis, compulsory part of the programme includes theoretical aspects of the specific field 
of scientific discipline ≥ 30 (45 ECTS) credits and their practical application in solving of actual problems ≥15 
(22,5 ECTS) credits . 
Academic education programmes are implemented according to the state standard of  academic education. 
The objectives of professional HE are to provide in-depth knowledge in a particular field, preparing graduates for 
desing or improvement of systems, products and technologies, as well as to prepare them for creative, research and 
teaching activities in this field. 
Professional HE programmes, leading to a professional bachelor degree, are designed to ensure professional 
competence, they comprise at least 160 (240 ECTS) credits and they consist of: general courses ≥20 (30 ECTS) 
credits, theoretical courses of the chosen field ≥36 (54 ECTS) credits, specialization courses ≥60 (90 ECTS) 
credits, optional courses ≥6 (9 ECTS) credits, practical placement ≥26 (39 ECTS) credits, and state examinations 
including thesis ≥12 (18 ECTS) credits. 
Professional HE programmes, leading to a professional master degree, comprise no less than 40 (60 ECTS) 
credits: up-to-date achievements in the field – in theory and in practice ≥7 (10,5 ECTS) credits, practical 
placements ≥6 (9 ECTS) credits, state examinations including thesis ≥20 (30 ECTS) credits as well as research 
training, courses of design, management, psychology etc. 



  

Graduates of both types of the bachelor degree have access to master studies, graduates of the master degree – to 
doctoral studies. 
Studies in medicine, dentistry and pharmacy professional studies (5 and 6 year studies), are equal to the master 
degree and the graduates can continue their studies in doctoral level programmes. 
Apart from the programmes, leading to bachelor  and master degrees, there are other types of professional higher 
education programmes. 

•   first-level professional HE (university college) programmes comprise 80–120 (120–180 ECTS) credits 
and lead to the 4th level professional qualification. These programmes are targeted mainly to the labour 
market. Yet, the graduates of the first-level programmes can continue their studies in second-level 
professional programmes.  

•   second-level professional HE programmes lead to the 5th level professional qualification. Such 
programmes can comprise either at least 40 (60 ECTS) credits for holders of the bachelor  degree or at 
least 160 (240 ECTS) credits for secondary school leavers. In both cases programmes should include a 
practical placement of at least 26 (39 ECTS) credits and graduation examinations including thesis ≥10 
(15 ECTS) credits. Graduates of programmes including the 70 (105 ECTS) credits compulsory part of 
the bachelor  programme, have access to master studies.  

Doctoral studies 
From January 1, 2000 a single type of doctoral (doktors) degree is being awarded in Latvia. The degree of master 
is required for admission to doctoral studies. Doctoral degree is awarded after public defence of doctoral thesis 
and successfully passed exams in the chosen scientific discipline. The doctoral thesis has to include original results 
of the research and new cognitions in the scientific discipline and may be a result of three to four years of doctoral 
studies at a higher education institution or an equivalent amount of independent research. The doctoral thesis may 
be a dissertation, assemblage of topically single peer reviewed publications or monograph. The rights to award the 
doctoral degree are delegated by decision of the Cabinet of Ministers to promotion councils established at the 
universities. The procedure for awarding the doctoral degree is controlled by the Commission of the Scientific 
Qualification. 
Grading system: a 10-point grading scheme for knowledge assessment. 
  

 Achievement level  Grade  Meaning 
 Approx. ECTS 

grade 
 10  izcili (with distinction)  A 

 very high 
 9  teicami (excellent)  A 
 8  Ĝoti labi (very good)  B 

 high 
 7  labi (good)  C 
 6  gandrīz labi (almost good)  D 
 5  viduvēji (satisfactory)  E  medium 
 4  gandrīz viduvēji (almost satisfactory)  E/FX 

 low  3–1  negatīvs vērtējums (unsatisfactory)  Fail 

  
Quality assurance. According to the Latvian legislation, state-recognized degrees/diplomas may be awarded upon 
completion of an accredited programme in an accredited HE institution holding a state-approved Satversme (By-
law) or college statute. Decisions on programme accreditation are taken by the Accreditation Board, while those 
on institutional accreditation – by the Higher Education Council. 
 
More information: 
1. On educational system – http://www.izm.lv; http://www.aic.lv; www.eurydice.org 
2. On status of programmes/institutions: http://www.aiknc.lv 

 

[1] Latvian credit point is defined as a one-week full-time study workload. An average workload of a full-time 
study year in most HE programmes is 40 credits. Latvian credit point system is compatible with ECTS. The 
number of ECTS credits is found by multiplying the number of Latvian credit points by a factor of 1.5. 
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SIA  "Biznesa augstskola Turība" 
Vienotais reă.Nr.40003135880, Graudu ielā 68, Rīgā, LV –1058 

 

                                                                                                                  APSTIPRINĀTS 

SIA “Biznesa augstskola Turība” 
Senāta 30.04.2008. sēdē, protokols Nr.5 

ar Valdes 30.04.2008. lēmumu Nr.14 

 
STUDIJU NOLIKUMS 

 
1. Vispār īgie noteikumi 

1.1.  Biznesa augstskolas Turība (turpmāk tekstā – Augstskola) īstenotā augstākā izglītība 
pamatojas uz LR Izglītības likumu, Augstskolu likumu, Augstskolas Satversmi un 
citiem augstāko izglītību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. 

1.2.  Studiju nolikums ir pamatdokuments, kas reglamentē studiju kārtību Augstskolas 
īstenotajās 1. un 2. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās un 
maăistrantūras programmās, kā arī doktora studiju programmās. 

1.3.  Studiju pamatveidi Augstskolā ir lekcijas, praktiskās nodarbības, semināri, 
laboratorijas darbi, patstāvīgās studijas, konsultācijas, studiju darbi, mācību prakse 
un pētnieciskais darbs. 

1.4.  Studiju programmas apguves kontroles formas noteiktas Pārbaudījumu nolikumā, 
Nolikumā par studiju darbu izstrādāšanu un aizstāvēšanu, Prakses nolikumā un 
Valsts pārbaudījuma nolikumā. 

2. Imatrikul ācija 

2.1.  Imatrikulācija ir personas ierakstīšana Augstskolā studējošo sarakstā (matrikulā). 
Imatrikulēti tiek reflektanti, kuri izgājuši Augstskolas noteikto uzĦemšanas 
procedūru. 

2.2.  UzĦemšana Augstskolā notiek saskaĦā ar Augstskolas UzĦemšanas noteikumiem. 
UzĦemšanu organizē UzĦemšanas komisija un Studiju informācijas centrs (turpmāk 
tekstā - SIC). 

2.3.  Lai uzsāktu studijas, reflektantam ar Augstskolu jānoslēdz līgums par izglītības 
iegūšanu. 

2.4.  Pamatojoties uz UzĦemšanas komisijas ieteikumu un pēc līguma par izglītības 
iegūšanu noslēgšanas, rektors izdod rīkojumu par reflektantu imatrikulāciju. 

2.5.  Imatrikulētajiem pilna laika studējošiem Augstskola izsniedz Starptautisko studenta 
karti (ISIC), bet nepilna laika studējošiem - Augstskolas studenta apliecību. 

2.6.  No imatrikulācijas brīža studentam ir visas Augstskolā studējošā tiesības, ko paredz 
šis nolikums, Izglītības likums, Augstskolu likums, Augstskolas Satversme un citi 
normatīvie akti. 

2.7.  Otrajā studiju gadā var tikt imatrikulēti studenti, kuri sekmīgi beiguši vismaz pirmo 
studiju gadu licencētā augstākās izglītības studiju programmā. Par studiju uzsākšanu 
vēlākos studiju posmos pēc dekānu ierosinājuma lemj rektors vai prorektors 
akadēmiskajā darbā. 

3. Studiju saturs 

3.1. Studiju saturu nosaka Studiju programma. Studiju programma ir veidota atbilstīgi 
izglītības un profesijas standartam. Par studiju programmas saturu un tās īstenošanu 
ir atbildīgs dekāns (programmas direktors). Studiju programma nosaka apgūstamos 
studiju kursus, to apjomu kredītpunktos, sadalījumu pa studiju gadiem, 
pārbaudījumus, kā arī prakses apjomu, studiju darbu skaitu un studiju  gala 
pārbaudījumus.  



  

3.2. Students pirmajā studiju gadā uzsāk studijas pēc studiju programmas, kas 
turpmākajos studiju gados var mainīties tikai normatīvajos dokumentos noteiktajā 
apjomā. 

3.3. Studiju kursu saturu nosaka Studiju kursu programmas.  
3.4. Studiju kursi studiju programmā var tikt sadalīti pamatkursos (A daĜa), profesionālās 

izvēles kursos (B daĜa) un brīvās izvēles kursos (C daĜa).  
3.4.1.  pamatkursi ir studiju programmā obligāti apgūstamie kursi;  
3.4.2.  profesionālās izvēles kursi padziĜina profesionālās zināšanas, tos students 

izvēlas no programmā piedāvātajiem kursiem programmā noteiktajā apjomā;  
3.4.3.  brīvās izvēles kursus students izvēlas atbilstīgi savām interesēm programmā 

noteiktajā apjomā (šos kursus var apgūt arī citās programmās). 
3.5. Atsevišėās studiju programmās iespējama konkrētu izvēles kursu apgūšana papildus 

specializācijas iegūšanai. Specializācijas kursu apguvi vada specializācijas 
programmas direktors. 

3.6. Studiju saturu reglamentē arī prakses programmas, studiju darbu uzdevumi u.c. 
studiju dokumenti. 

4. Studiju procesa organizācija 

4.1.  Studiju darba apjomu mēra kredītpunktos. Kredītpunkts ir studiju uzskaites vienība, 
kas atbilst studējošā 40 akadēmisko stundu darba apjomam (vienai studiju nedēĜai), 
kurā līdz 50% stundu paredzēts kontaktstundām. Kontaktstunda ir akadēmiskā 
personāla un studējošā tieša saskarsme, kas tiek īstenota studiju programmas mērėu 
un uzdevumu sasniegšanai un kuras ilgums ir viena akadēmiskā stunda. 

4.2. Tie studenti, kuriem studiju programmās paredzētais studiju apjoms studiju gada 
laikā ir 40 kredītpunkti,  ir pilna laika studējošie. Nepilna laika studijās vienā studiju 
gadā iegūstamo kredītpunktu apjoms ir mazāks par 40.   

4.3.  Gan pilna, gan nepilna laika studējošie atkarībā no kontaktstundām ieplānotā laika 
var studēt dažādās studiju formās: dienā, vakarā, neklātienē, e-studijās (datorizētajā 
tālmācībā) u.c.  

4.4.  Katrā studiju formā, izĦemot e-studijas, tiek veidotas akadēmiskās grupas. Par 
akadēmiskās grupas maiĦu lemj Studiju daĜa pēc studenta rakstiska pieprasījuma, ko 
students iesniedz SIC, izskatīšanas. 

4.5.  Studiju gada ilgumu, tā sākumu un beigas, sadalījumu semestros, kā arī eksāmenu 
sesiju skaitu un norises laiku nosaka Studiju kalendārais grafiks. 

4.6.  Studiju gada saturisko plānojumu atbilstīgi studiju programmai nosaka Studiju gada 
plāns. 

4.7.  Studiju semestrī plānoto nodarbību norises laiku un vietu nosaka Nodarbību saraksts. 
Eksāmenu sesijā plānoto konsultāciju un eksāmenu norises laiku un vietu nosaka 
Eksāmenu un konsultāciju grafiks. 

4.8.  Studiju laikā studentam ir iespējamas bez papildus samaksas saĦemt konsultācijas 
par attiecīgā studiju kursa apguves jautājumiem ārpus nodarbību sarakstā 
noteiktajiem nodarbību laikiem. Konsultāciju apjoms vienai akadēmiskai grupai ir 
5% no studiju plānā ieplānotā stundu skaita attiecīgam studiju kursam studijām 
dienā.  Konsultāciju laikus katram docētājam nosaka katedras docētāju konsultāciju 
laiku saraksts, kas tiek publiskots katedras ziĦojumu stendā. Studentam ir iespējams 
saĦemt arī maksas konsultācijas. Maksas konsultācijas laiku students saskaĦo ar 
docētāju.  

4.9.  E-studiju (datorizētās tālmācības) formai studiju procesa organizāciju reglamentē 
Nolikums par e-studiju (datorizētās tālmācības) kārtību. 

5. Pārbaudījumi un vērt ēšana 

5.1.  Katra studiju kursa apguves laikā studentam ir jānokārto studiju kursa programmā 
noteiktie kārtējie pārbaudījumi (kontroldarbi, referāti u.c.). Studiju kursa noslēgumā 
students kārto studiju kursa noslēguma pārbaudījumu (eksāmenu vai ieskaiti).  



  

5.2.  Pirms eksāmena papildus studiju kursā paredzētajām kontaktstundām tiek plānota 
pirmseksāmena konsultācija. 

5.3.  Studiju kursa noslēguma pārbaudījumam tiek pielaisti tikai studenti, kuri izpildījuši 
visas studiju kursa programmā noteiktās prasības (nokārtojuši visus kārtējos 
pārbaudījumus), nokārtojuši līgumā par izglītības iegūšanu noteiktās saistības, kā arī 
ir aizstāvējuši iepriekšējā studiju gada prakses atskaiti un studiju darbu.  

5.4. Pārbaudījumu vērtēšanai izmanto 10 ballu sistēmu. Kārtējos pārbaudījumus var vērtēt 
arī ar “ieskaitīts”, “neieskaitīts”. Pārbaudījumu vērtēšanas kritēriji 10 ballu sistēmā ir 
šādi: 
10 – izcili – studenta zināšanas, prasmes un iemaĦas pārsniedz studiju programmas 
prasības; 
9 – teicami – studenta zināšanas, prasmes un iemaĦas pilnībā atbilst studiju 
programmas prasībām; 
8 – Ĝoti labi – studenta zināšanas, prasmes un iemaĦas atbilst studiju programmas 
prasībām, tomēr trūkst dziĜākas izpratnes; 
7 – labi – studenta zināšanas un prasmes visumā atbilst studiju programmas 
prasībām, bet nepietiek iemaĦas un zināšanas patstāvīgi izmantot; 
6 – gandrīz labi – studenta zināšanas un prasmes visumā atbilst studiju programmas 
prasībām, tomēr konstatējamas nelielas nepilnības teorijas pārzināšanā, mākā to 
izklāstīt vai saistīt ar praksi; 

5 – viduvēji – studenta zināšanas un prasmes pārsvarā atbilst studiju programmas 
prasībām, taču vienlaikus konstatējamas nepilnības teorijas pārzināšanā, izpratnē, 
izklāstā un mākā to saistīt ar praksi; 
4 – gandrīz viduvēji – studenta zināšanas un prasmes atbilst minimālajam studiju 
programmas prasību līmenim, tomēr konstatējama nepietiekama teorijas pārzināšana, 
kā arī prasmju trūkums tipveida praktisku uzdevumu patstāvīgai un pareizai izpildei; 

3 – vāji – students ir tikai daĜēji apguvis studiju programmas jautājumus un viĦa 
zināšanas un prasmes ir nepietiekamas; 

2 – Ĝoti vāji – students tikai virspusēji pārzina studiju programmas jautājumus, trūkst 
zināšanu un izpratnes par tiem;  
1 – Ĝoti, Ĝoti vāji – students nespēj veidot teorētiskas atbildes, izpildīt praktiskus 
uzdevumus. 

5.5.  Atbilstīgi Ministru kabineta noteikumiem par pirmā un otrā līmeĦa profesionālās 
augstākās izglītības valsts standartu vērtējums 4 balles (gandrīz viduvēji) tiek 
uzskatīts par zemāko sekmīgo vērtējumu. 

5.6.  Kvalifikāciju piešėir, ja students Valsts pārbaudījumā vai kvalifikācijas 
pārbaudījumā ir saĦēmis sekmīgu novērtējumu. Zemākais sekmīgais novērtējums 
Valsts pārbaudījumā vai kvalifikācijas pārbaudījumā ir 4 balles (gandrīz viduvēji).  

5.7.  Ja students apstrīd noslēguma pārbaudījumā saĦemtā vērtējuma objektivitāti un 
pretendē uz augstāku vērtējumu, tad viĦam pēc noslēguma pārbaudījuma 5 darba 
dienu laikā SICā ir jāiesniedz rakstiska, motivēta apelācija. Pēc apelācijas 
saĦemšanas katedras vadītājs un students izveido atkārtota pārbaudījuma komisiju 
trīs cilvēku sastāvā (no katedras vadītāja izveidotā piecu komisijas locekĜu saraksta 
students izsvītro divus, atstājot trīs). Komisija atkārtoti izvērtē studenta rakstiskā 
pārbaudījuma darbu vai atkārtoti pieĦem mutisko pārbaudījumu. Komisijas 
vērtējums nav apstrīdams.  

5.8.  Ja pārbaudījumu ir pieĦēmusi komisija, tad apelācijas izskata tikai par pārbaudījuma 
norises procedūru. Apelācijas pamatotību izvērtē apelācijas komisija: dekāns, 
prorektors akadēmiskajā darbā un rektors. Ja apstiprinās pārbaudījuma norises 
procedūras pārkāpumi, tad pārbaudījumā saĦemto vērtējumu anulē. Studentam tiek 
dota iespēja kārtot pārbaudījumu atkārtoti attiecīgā nolikuma noteiktajā kārtībā. 

5.9. Ja  docētājs konstatē, ka studenta darbs ir plaăiāts, tad studentam darbs ir jāveic 
atkārtoti. Atkārtota plaăiāta gadījumā students var tikt eksmatrikulēts. 



  

5.10.  Ja students pārbaudījuma laikā izmanto neatĜautus materiālus un/vai tehniskos 
līdzekĜus, viĦš tiek atstādināts no pārbaudījuma un var tikt eksmatrikulēts. Pēc 
atstādināšanas atkārtotu pārbaudījumu students drīkst kārtot ne agrāk, kā nākošajā 
dienā. 

5.11. Ja students pārbaudījumus, kurus pieĦem komisija, nokārto ar vērtējumu ne zemāku 
par 9 (deviĦi) un visos pārējos studiju programmā ieplānotajos pārbaudījumos iegūto 
vērtējumu vidējā vērtība nav zemāka par 8,5 (astoĦi komats pieci), bet nevienā 
studiju kursā vērtējums nav zemāks par 6 (seši), absolvējot programmu tiek izsniegts 
diploms ar izcilību.  

6. Prakses un studiju darbi 

6.1.  Studiju prakses apjomus, studiju darbu skaitu un to sadalījumu pa studiju gadiem 
nosaka studiju programma. 

6.2.  Studiju prakses organizēšanu un vērtēšanu reglamentē Prakses nolikums. 
6.3.  Studiju darbu organizēšanu un vērtēšanu reglamentē Nolikums par studiju darbu 

izstrādāšanu un aizstāvēšanu. 

7. Ieskaitīšana nākamajā studiju gadā 

7.1.  Lai studentu ieskaitītu nākamajā studiju gadā, viĦam: 
7.1.1.  jābūt iegūtiem visiem iepriekšējo studiju gadu kredītpunktiem; 
7.1.2.  kārtējā studiju gadā jābūt iegūtiem vismaz 70% no plānotajiem kredītpunktiem; 
7.1.3.  jābūt izpildītām pārējām līguma par izglītības iegūšanu saistībām; 
7.1.4.  Jāparaksta maksājumu grafiks nākamajam studiju gadam. 

7.2.  Nākamajā studiju gadā students tiek ieskaitīts ar rektora rīkojumu. 
7.3. Rudens semestrī uzĦemtajam studentam, kurš kārtējā studiju gadā ir ieguvis no 50% 

līdz 70% no ieplānoto kredītpunktu apjoma, nav ieguvis visu iepriekšējo gadu 
plānotos kredītpunktus un ir izpildījis 7.1.3. punkta prasības, līdz 1. oktobrim ir 
atĜauts apmeklēt nodarbības kopā ar nākamā studiju gada studentiem. Ja līdz 
15 oktobrim students nav ieguvis vismaz 70% no pēdējā gadā plānotajiem 
kredītpunktiem un 100% no iepriekšējos gados plānotajiem kredītpunktiem  studentu 
ar rektora rīkojumu  eksmatrikulē ar tiesībām slēgt jaunu studiju līgumu. Pavasara 
semestrī uzĦemtajiem studentiem iepriekš minētais kredītpunktu apjoms jāiegūst 
attiecīgi līdz 1. februārim un 15. februārim. 

8. Gala pārbaudījumi 

8.1.  Pamatstudiju un maăistra studiju programmas apguve noslēdzas ar valsts 
pārbaudījumu, kura sastāvdaĜa ir bakalaura darba, diplomdarba, maăistra darba vai 
kvalifikācijas darba izstrādāšana un aizstāvēšana. Doktora studiju programmas 
teorētiskās daĜas apguve noslēdzas ar promocijas darba izstrādāšanu un 
priekšaizstāvēšanu ko reglamentē Nolikums par studijām doktora studiju 
programmās. 

8.2.  Valsts pārbaudījumu reglamentē Valsts pārbaudījuma nolikums. Par valsts 
pārbaudījuma organizēšanu ir atbildīgs dekāns. 

8.3.  Ja studiju programmas ietvaros izvēles kursos ir apgūta papildu specializācija (sk. 
3.5. punktu), tad studentam ir iespēja kārtot specializācijas noslēguma pārbaudījumu 
un saĦemt dokumentu (sertifikātu), kas apliecina papildus apgūtu specializāciju. Šos  
pārbaudījumus organizē specializācijas programmas direktors sadarbībā ar dekānu.  

9. Eksmatrikulācija 

9.1.  Eksmatrikulācija ir studenta izslēgšana no Augstskolā studējošo saraksta 
(matrikulas). 

9.2.  Studentu eksmatrikulē, ja: 



  

9.2.1.  to vēlas students; 
9.2.2.  noskaidrojas, ka studenta uzĦemšanu ir ietekmējusi maldināšana, vai cita 

rīcība, ar kuru pārkāpts pretendentu vienlīdzības princips; 
9.2.3.  students nav nokārtojis nepieciešamos pārbaudījumus vai nav veicis citus 

studiju uzdevumus; 
9.2.4.  students ir pārkāpis Augstskolas iekšējās kārtības noteikumus vai ir pārtrauktas 

līgumattiecības; 
9.2.5.  pēc teorētiskā kursa beigšanas pamatstudiju vai maăistra studiju programmu 

students nav kārtojis gala pārbaudījumus vai valsts eksāmenā, diplomdarba 
aizstāvēšanā ir ieguvis zemāku vērtējumu par 4 (gandrīz viduvēji); 

9.2.6.  doktora studiju programmā studējošais nav izpildījis visus “Nolikumā par 
studijām doktora studiju programmās” minētos doktora studiju programmas 
izpildes nosacījumus noteiktajā termiĦā;  

9.2.7.  students ir apguvis studiju programmu un / vai ieguvis kvalifikāciju; 
9.2.8. doktora studiju programmā studējošais ir nokārtojis programmas teorētisko 

daĜu; 
9.2.9.  students pēc studiju pārtraukuma nav atsācis studijas. 

9.3.  Eksmatrikulācijas rīkojumu izdod rektors pēc dekāna, prorektora akadēmiskajā 
darbā vai Studiju daĜas vadītāja ierosinājuma. 

10. Studiju programmas, studiju veida un formas  maiĦa 

10.1.  Ja students vēlas mainīt studiju veidu (pilna/nepilna laika studijas), studiju formu 
(studiju laiku dienā, vakarā, sestdienās, neklātienē vai e-studijas) vai studiju 
programmu, viĦam SIC jāiesniedz rakstisks noteiktas formas iesniegums. Par 
studenta  pārcelšanu uz citu studiju formu vai veidu lemj Studiju daĜa. 

10.2.  Ja studiju laikā students izlemj mainīt izvēlēto specializāciju, viĦam SIC ir 
jāiesniedz rakstisks motivēts iesniegums. Specializācijas maiĦa ir par Augstskolas 
noteiktu maksu. 

10.3.  Par iepriekšējā studiju programmā apgūto studiju kursu vērtējumu un kredītpunktu 
ieskaitīšanu studiju programmā, uz kuru students pāriet, lemj šīs studiju programmas 
direktors (dekāns). 

11. Studiju parādi 

11.1.  Studiju programmā vai studiju kursa programmā ieplānotie pārbaudījumi, kas nav 
sekmīgi nokārtoti nodarbību sarakstā, eksāmenu grafikā vai docētāja noteiktajā laikā, 
ir studiju parādi. 

11.2.  Studiju parādu kārtošana ir maksas pakalpojums, kura cena noteikta Valdes 
apstiprinātā Nomas un pakalpojumu izcenojumu sarakstā. 

11.3.  Lai nokārtotu studiju parādu, studentam: 
11.3.1.  jāvienojas ar katedras vadītāju par docētāju, kurš pieĦems pārbaudījumu; 
11.3.2.  jāsaskaĦo ar docētāju prasības, kas jāizpilda, lai varētu kārtot pārbaudījumu; 
11.3.3.  jāvienojas ar  docētāju par pārbaudījuma laiku un vietu; 
11.3.4.  jāuzraksta pie klientu informētājas pieteikums atĜaujas – norīkojuma 

saĦemšanai, norādot maksas pakalpojumu veidus atbilstīgi docētāja noteiktajām 
prasībām (kārtējais pārbaudījums, maksas konsultācija u.c.); 

11.3.5.  divu nedēĜu laikā no pieteikuma iesniegšanas jāsamaksā SIC noteiktā maksa 
un jāizĦem atĜauja – norīkojums. Divu nedēĜu laikā  neizĦemtās atĜaujas – 
norīkojumi tiek iznīcināti; 

11.3.6. ja konstatētas studenta tiesības uz pārbaudījuma kārtošanu bez maksas, tad 
SIC izsniedz bezmaksas atĜauju – norīkojumu. Bezmaksas atĜaujas tiek 
izsniegtas šādos gadījumos: 
11.3.6.1. ja studiju maksas parāds samaksāts pēc pārbaudījuma lapas 

izdrukāšanas līdz pārbaudījuma kārtošanai; 



  

11.3.6.2. slimības dēĜ, ja students uzrāda slimības lapu, ārsta vai ārstniecības 
iestādes izsniegtu apliecinājumu par slimību, par laiku, kad bija 
paredzēts pārbaudījums; 

11.3.6.3. nozaudēta atĜauja – norīkojums vai nepareizi ierakstīts vērtējums 
gadījumos, kad katedras vadītājs vai docētājs atzīst savu vainu; 

11.3.6.4. citi attaisnojoši iemesli – prakses Augstskolas studiju programmas 
ietvaros, sporta sacensības.  

 
11.3.7.  atĜaujas – norīkojuma derīguma termiĦš ir 1 mēnesis, derīguma termiĦu 

nepieciešamības gadījumā SIC var pagarināt studiju gada ietvaros; 
11.3.8.  pēc pārbaudījuma atĜauja – norīkojums jāatstāj docētājam, kurš tajā ieraksta 

vērtējumu un nodod Studiju daĜā.  
11.4.  Lai students tiktu pielaists pie gala pārbaudījumiem, jābūt nokārtotiem visiem 

studiju programmā noteiktajiem noslēguma pārbaudījumiem. 

12. Studiju pārtraukumi 

12.1.  Studiju pārtraukums ir laika posms, kad studējošais neveic aktīvu studiju darbu, 
tomēr nezaudē studējošā statusu (netiek eksmatrikulēts). Minimālais studiju 
pārtraukuma ilgums ir viens kalendārais gads. Par studiju pārtraukuma piešėiršanu 
lemj dekāns pēc tam,  kad students SIC ir iesniedzis rakstisku noteiktas formas 
iesniegumu un ir nokārtojis Līgumā par izglītības iegūšanu paredzētos maksājumus, 
bet ne mazāk kā 50% no gada studiju maksas, kā arī parakstījis Vienošanās 
protokolu par studiju pārtraukumu. Studiju pārtraukums tiek noteikts ar rektora 
rīkojumu.  

12.2. Studiju pārtraukuma laikā students drīkst kārtot studiju parādus, noteiktā kārtībā 
apmaksājot to kārtošanu, saĦemt Bibliotēkas pakalpojumus un apmeklēt lekcijas kā 
brīvklausītājs, rakstiski saskaĦojot to ar Studiju daĜas vadītāja vietnieku. Studentam 
ir liegta citu resursu izmantošana, kas ietilpst studiju maksā.  

12.3.  Lai atsāktu studijas, students SIC iesniedz rakstisku noteiktas formas iesniegumu. 
Atsākot studijas pirms 12.1. punktā noteiktā minimālā termiĦa, studentam jāsamaksā 
Augstskolas noteiktā maksa par studiju atsākšanu pirms termiĦa. Par studiju 
atsākšanu  lemj dekāns. Studenta studiju atsākšana tiek noteikta ar rektora rīkojumu. 
Atsākot studijas pēc studiju pārtraukuma tiek ieskaitīti visi kredītpunkti, kas iegūti 
pirms  studiju pārtraukuma. Iepriekš apgūto un aktuālajā studiju programmā 
apgūstamo studiju kursu atšėirības programmas obligātajā daĜā var būt līdz 30%, 
izvēles daĜā - bez ierobežojumiem. Ja atšėirības programmas obligātajā daĜā 
pārsniedz 30%, jāiegūst nepieciešamie kredītpunkti atbilstīgi aktuālai programmai. 

12.4.  Studiju pārtraukums var tikt pagarināts, ja students SIC ir iesniedzis rakstisku 
noteiktas formas iesniegumu. Studiju pārtraukuma pagarināšana tiek noteikta ar rek-
tora rīkojumu. 

13.  Studējošo tiesības: 

13.1. iegūt augstāko izglītību atbilstīgajā studiju programmā; 
13.2. Augstskolas noteiktajā kārtībā izmantot Augstskolas telpas, bibliotēku, datortehniku 

un citas iekārtas un aparatūru, kopēšanas un citus pakalpojumus, ja ir izpildītas 
līguma par izglītības iegūšanu saistības; 

13.3. 12. punktā noteiktajā kārtībā pārtraukt un atsākt studijas; 
13.4. 10. punktā noteiktajā kārtībā mainīt studiju programmu; 
13.5. sastādīt un apgūt individuālu studiju brīvās izvēles daĜu, klausīties lekcijas citās 

augstskolās, nodaĜās (fakultātēs), nodarboties ar zinātniskās pētniecības 
darbu(zinātniski pētniecisko darbu), tajā skaitā sadarbībā ar Augstskolas docētājiem 
un Augstskolas grantu pētījumu ietvaros; 

13.6. saĦemt SIC informāciju visos jautājumos, kas tieši saistīti ar studijām; 



  

13.7. Augstskolā noteiktajā kārtībā SIC saĦemt izziĦas, sekmju izdrukas un studiju parādu 
kārtošanai atĜauju – norīkojumu; 

13.8. Augstskolā brīvi paust un aizstāvēt savus uzskatus, ja vien ar to netiek aizskartas 
citas personas gods un cieĦa, izdarīta neslavas celšana vai veiktas citas darbības, kas 
pārkāpj normatīvo aktu prasības; 

13.9. Augstskolā noteiktā kārtībā vēlēt un tikt ievēlētam Studentu pašpārvaldē, Senātā, 
Satversmes sapulcē; 

13.10.  Valsts un Augstskolas noteiktajā kārtībā saĦemt studiju un studējošo kredītus. 

14. Docētāja tiesības: 

14.1.  izvēlēties studiju metodes un studiju saturu, ievērojot studiju kursa programmas 
nosacījumus; 

14.2.  pazemināt patstāvīgi veicamā darba vērtējumu par iesniegšanas termiĦa 
neievērošanu; 

14.3.  noteikt patstāvīgi veicamo darbu uzdevumus; 
14.4.  noteikt kārtējā pārbaudījuma veidu, formu, laiku un vērtējuma veidu; 
14.5.  noskaidrot studenta sekmes citos studiju kursos;  
14.6.  par docētāja noteiktās kārtības neievērošanu aizrādīt studentam vai neielaist 

studentu auditorijā vai izraidīt no tās. 

15. Pārejas noteikumi 

Nolikuma 5.11. punkts stājas spēkā 2008. gada 1. septembrī. 
 

 
 
Rektors     A. Kiščenko 
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APSTIPRINĀTS 
Tūrisma un viesmīlības katedras sēdē 

2007.gada 24.maijā 
Protokols Nr.2 

 

IEVADS TŪRISMĀ 
 

I. l īmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Viesmīlības serviss 
Izstrādāja Dr.geogr., as. prof. Maija Rozīte 

 
Mērėis – sniegt studentiem zināšanas par tūrisma nozari, tās struktūru un attīstības likumsakarībām. 
Uzdevumi – apgūt tūrisma un viesmīlības nozares pamatjēdzienus un definīcijas, izprast tūrisma 
sistēmu un tās elementu savstarpējo saistību, apgūt iemaĦas kompleksi analizēt tūrisma nozares 
attīstību valstī un reăionā. 
Nepieciešanās priekšzināšanas – kursa apguvei nav nepieciešamas speciālas priekšzināšanas. 
Obligātās prasības - četri kārtējie pārbaudījumi, kuru veidu un formu nosaka mācībspēks. 
Apjoms – atbilst 4 kredītpunktiem (KP) jeb 160 akadēmiskām stundām. Tās veido kontaktstundas 
(skaits noteikts studiju plānā) un studentu patstāvīgās studijas. Vismaz 1/3 akadēmisko stundu no 
kopējā stundu skaita ir praktiskās nodarbības.  
Noslēguma pārbaudījums – eksāmens. 
Papildinform ācija - folderī x:\Uzdevumi\Studiju darbu uzdevumi\….. 
 

STUDIJU KURSA SATURS 

1. Tūrisma sistēma un tās elementi. Tūrisma studiju virzieni, to saturs un saistība ar citām 
disciplīnām. Tūrisma nozīme pasaulē un Latvij ā. 

2. Tūrisma attīstības vēstures galvenās likumsakarības un iezīmes. Tūrisma nozares veidošanās. 
3. Tūrisma attīstības priekšnoteikumi un resursi. Tūrisma klasifikācija: tūrisma tipi, veidi un 

formas. 
4. Psiholoăiskie procesi (uztvere, motivācijas, attieksme u.c.), to nozīme tūrisma organizēšanā un 

mārketingā. Tūristu tipi un lomas.  
5. Tūrisma, sabiedrības, kultūras un dabas vides mijiedarbība. Tūrisma ietekme (ekonomiskā, 

sociālā, kultūras). Masu un ilgtspēj īgais tūrisms. 
6. Starptautiskais tūrisms, globālie tūrisma reăioni un tūristu plūsmas.  
7. Tūrisma nozare un tās struktūra. Tūrisma produkts, tā īpatnības.  
8. Tūrisma valsts sektora uzbūve un loma. 
9. Pētnieciskā darba īpatnības tūrismā. Datu ieguves īpatnības un datu avoti. 
10. Latvijas tūrisma nozares raksturojums, tās vadība un organizācija. Tūrisma attīstības 

tendences pasaulē un Latvij ā. 
 

IZMANTOJAM ĀS LITERAT ŪRAS SARAKSTS 
 

1. Holovejs Dž. Kristofers. Tūrisma bizness / no angĜu val. tulk. Everita Milčonoka un Jāzeps 
Springovičs. - Rīga : JāĦa Rozes apgāds, 1999. - 367, [1] lpp. (ABO-10, LAS-4, MĀC-286). 
2. 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). 
3. Davidson Rob. Travel and Tourism in Europe. - 2nd ed. - [Great Britain] : Longman, 1998. - 238 p. 
(LAS-3). 
4. Fridgen Joseph D. Dimensions of Tourism. - USA : The Educational Institute of the American 
Hotel & Motel Association, 1991. - 361, [1] p. (LAS-2). 
5. Gee Chuck Y. The Travel Industry / Chuck Y.Gee, James C.Makens, Dexter J.L.Choy. - 3rd ed. - 
New York [etc.] : Van Nostrand Reinhold, 1997. - 494, [2] p. (LAS-1). 
6. Pētersons Ronalds. AngĜu-latviešu tūrisma terminu skaidrojošā vārdnīca : vairāk nekā 1600 terminu 
un terminoloăisku vārdkopu / Ronalds Pētersons, Einārs Plinta ; zin. red. Gundega ZeltiĦa. - Rīga : 
Apgāds "Daugava", 2002. - 300,[1] lpp., (ABO-97, LAS -3) 
7. Medlik S. Dictionary of Travel, Tourism and Hospitality / S.Medlik. - 3rd ed. - Oxford : Butterworth 
- Heinemann, 2003. -(ABO-9, LAS -1). 



  

8. Зорин И.В. Энциклопедия туризма / И.В. Зорин, В.А. Квартальнов ; Российская 
международная академия туризма. - Москва : Финансы и статистика, 2001. - Библиогр.: с. 354-
358. - ISBN ISBN 5279022640. - 364 с. (ABO-9, LAS-1). 
9. Квартальнов В.А. Туризм : учебник / В.А. Квартальнов ; Российская международная 
академия туризма. - Москва : Финансы и статистика, 2002. - Библиогр.: с. 308-309. - ISBN ISBN 
5279022535. - 314,[2] с. : таб. (ABO-9, LAS-1). 
 

APSTIPRINĀTS 
Tūrisma un viesmīlības katedras sēdē 

2007.gada 24.maijā 
Protokols Nr.2 

 
STARPTAUTISKAIS VIESN ĪCU BIZNESS 

 

I. l īmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Viesmīlības serviss 
Izstrādāja mag. geogr., lektore Ruta Žvals, mag.paed., MBA Margarita Platace, lektors Agris 

Ančupāns 
 

 
Mērėis – sniegt studentiem zināšanas par izmitināšanas uzĦēmumiem, viesnīcu veidiem, viesnīcas 
produktu, tā veidiem, viesnīcu sadarbību ar dažādiem viesmīlību nodrošinošiem uzĦēmumiem, 
mūsdienu viesnīcu biznesa specifiku. Dot zināšanas par neatliekamās palīdzības sniegšanu viesmīlības 
uzĦēmumos.  
Nepieciešamās priekšzināšanas – ievads tūrismā. 
Uzdevumi – apgūt zināšanas par dažāda tipa izmitināšanas uzĦēmumu un viesnīcas dienestu darbību 
kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanā. 
Obligātās prasības – trīs kārtējie pārbaudījumi, kuru veidu un formu nosaka mācībspēks. 
Apjoms – atbilst 3 kredītpunktiem (KP) jeb 120 akadēmiskām stundām. Tās veido kontaktstundas 
(skaits noteikts studiju plānā) un studentu patstāvīgās studijas. Vismaz 1/3 akadēmisko stundu no 
kopējā stundu skaita ir praktiskās nodarbības.  
Noslēguma pārbaudījums – eksāmens. 
Papildinform ācija - folderī x:\Uzdevumi\Studiju darbu uzdevumi\…. 

STUDIJU KURSA SATURS 

 
1.  Viesmīlības industrija un tās attīstība. Viesnīcu bizness. 
       Viesnīcu iedalījums pēc dažādiem principiem (starptautiskā un Latvijas pieredze). 
2.  Viesnīcu attīstības vēsture. 
3.  Starptautiskās tūrisma un viesmīlības uzĦēmumu apvienības un to specifika. 
4.  Mūsdienu viesmīlības biznesa attīstības tendences. 
       Globalizācija, konsolidācija, stratēăiskās apvienības, klientiem “draudzīgs” serviss. Produkta 

segmentācija un firmas zīme. 
5.  Viesnīcas produkts. 
       Istabas, ēdināšanas pakalpojumi, konferenču pakalpojumi, citi viesnīcas pakalpojumi. 
6.  Viesnīcu mērėa tirgi un to īpatnības. 
       Biznesa un brīvā laika ceĜotāji, tūrisma aăenti, konferenču organizētāji. 
7.  Viesnīcas organizatoriskā struktūra un tās dienesti. 
  Profesionālās izaugsmes iespējas viesmīlības uzĦēmumos. 
8.  Neatliekamā medicīniskā palīdzība. 
      

IZMANTOJAM ĀS LITERAT ŪRAS SARAKSTS 
 
1. Holovejs Dž. Kristofers. Tūrisma bizness / no angĜu val. tulk. Everita Milčonoka un Jāzeps 
Springovičs. - Rīga : JāĦa Rozes apgāds, 1999. - 367, [1] lpp. : il. - Bibliogr.: 360.-367.lpp.(MĀC-286, 
ABO-10). 
2. Platace Margarita. Viesu uzĦemšanas dienesta darbības pamatprincipi : māc. līdz. / Margarita 
Platace. - Rīga : Biznesa augstskola "Turība", 2000. - 176 lpp. : tab. - (Viesmīlības bibliotēka ; 5). - 
Bibliogr.: 175.lpp. (MĀC-232, ABO-10). 



  

3. Abbey James R. Hospitality Sales and Marketing. - 3rd ed. - USA : The Educational Institute of the 
American Hotel & Motel Association, 1998. - XIV, 564 p. : ill., tab. - Index: p.553-564.(ABO-6). 
4. Angelo Rocco M. Hospitality Today : an introduction / Rocco M.Angelo, Andrew N.Vladimir. - 2nd 
ed. - USA : The Educational Institute of the American Hotel & Motel Association, 1994. - 518 p. : il. - 
Includes bibliographical references and index. (ABO-1) 
5. Bader E. Hauswirtschaft und Technik. - [S.l.] : Hotel- und Touristikfachschule Chur, 1995. - Oriă. 
izd. kopija. (ABO-1). 
6. Baker Sue. Principles of Hotel Front Office Operations : a study guide / Sue Baker, Pam Bradley, 
Jeremy Huyton. - London : Cassell, 1994. - 289, [1] p. - Includes index.(ABO-2). 
7. Berberoglu Hrayr. Designing Restaurants and Hotels / H.Berberoglu, J.Candido, M.Marrack. - 
Toronto, Canada : Food and Beverage Consultants, 1999. - 342 p. : il (ABO-2). 
8. Ellis Raymond C. Security and Loss Prevention Management / The Security Committee of the 
American Hotel & Motel Association. - USA : The Educational Institute of the American Hotel & 
Motel Association, 1986. - 281, [1] p. - Includes bibliographies and index (ABO-1). 
9. Fridgen Joseph D. Tourism and the Hospitality Industry. - USA : The Educational Institute of the 
American Hotel & Motel Association, 1996. - 368 p. - Includes index. (LAS –3). 
10. Gee Chuck Y. International Hotel Management. - USA : The Educational Institute of the American 
Hotel & Motel Association, 1994. - 514 p. : il. - Includes bibliographical references and index (LAS-1). 
11. Kappa Margaret M. Managing Housekeeping Operations / Margaret M.Kappa, Aleta Nitschke, 
Patricia B.Schappert. - USA : The Educational Institute of the American Hotel & Motel Association, 
1990. - 333, [1] p. - Includes index. (LAS –1). 
12. Redlin Michael H. Managing Hospitality Engineering Systems / Michael H.Redlin, David 
M.Stipanuk. - USA : The Educational Institute of the American Hotel & Motel Association, 1987. - 
271, [1] p. - Includes references and index. (LAS-1). 
13. Steadmon Charles E. Managing Front Office Operations / Charles E.Steadmon, Michael 
L.Kasavana. - 2nd ed. - USA : The Educational Institute of the American Hotel & Motel Association, 
1988. - 314 p. - Includes bibliographies and index. (LAS –1). 
14. Stipanuk David M. Hospitality Facilities Management and Design / David M.Stipanuk, Harold 
Roffmann. - USA : The Educational Institute of the American Hotel & Motel Association, 1992. - 491, 
[1] p. - Includes index.(ABO-1, LAS-1). 
15. Гостиничный и туристический бизнес : учебник / под ред. А.Д.Чудновского. - Москва : 
Тандем : Экмос, 1999. - 352 с. - Библиогр.: с. 348-349.(ABO-4, LAS-2). 
16. Большой глоссарий терминов международного туризма = The great glossary of terms for 
the international tourism / редактор Михаил Биржаков, Валерий Никифоров. - Москва : 
Издательский дом Герда, Невский Фонд, 2002. - (Национальная академия туризма). - Текст на 
русском и английском языке. - 679.-698.с.. - ISBN 5941250509. - 698 с. 
17. 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., 
таб.  
18. Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания : учебник / 
И.Ю.Ляпина. - 2-е стереотипное издание. - Москва : Academa, 2002. - (Профессиональное 
образование : подготовка служащих). - Первое издание издано в 2001 году. - Библиография: 
[205.] с.. - ISBN 5769511796. - 208.с. : таб. 
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Protokols Nr.2 
 

ĒDINĀŠANAS SERVISS UN ĒDIENU GATAVOŠANAS  TEHNOLO ĂIJA 
 

I. l īmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Viesmīlības serviss 
Izstrādāja mag.soc.sc., docente Livija Brūvere, mag.paed., lektore Elza GavriĜenko 

 
Mērėis – dot studentiem zināšanas un iemaĦas viesu apkalpošanā ēdināšanas uzĦēmumā, dot zināšanas 
par ēdienu gatavošanas tehnoloăijas pamatprincipiem, to norisi un ietekmējošajiem faktoriem, 
pielietojamajiem produktu apstrādes un pārstrādes paĦēmieniem, ēdienu kvalitāti, pareizu to 
pasniegšanu un uzglabāšanu. 
Nepieciešamās priekšzināšanas – uzvedības kultūra, saskarsme un viesmīlība, valodas un kustību 
kultūras iemaĦas, ėīmija, fizika un matemātika vidējās izglītības līmenī.  



  

Uzdevumi – apgūt zināšanas un praktiskās iemaĦas ēdināšanas pakalpojumu organizēšanā, galda 
klāšanā un viesu apkalpošanā, apgūt zināšanas par pareizu produktu izvēli, to apstrādes veidiem un 
ēdienu sagatavošanas paĦēmieniem. Iepazīties ar jaunākajiem produktu izlietošanas veidiem, ar ēdienu 
gatavošanai nepieciešamajām tehnoloăiskajām iekārtām un inventāru. 
Obligātās prasības – seši kārtējie pārbaudījumi, kuru veidu un formu nosaka mācībspēks. 
Apjoms – atbilst 6 kredītpunktiem (KP) jeb 240 akadēmiskām stundām. Tās veido kontaktstundas 
(skaits noteikts studiju plānā) un studentu patstāvīgās studijas. Vismaz 1/3 akadēmisko stundu no 
kopējā stundu skaita ir praktiskās nodarbības. 
Noslēguma pārbaudījums – eksāmens.  
Papildinform ācija – folderī X:\Uzdevumi\Studiju darbu uzdevumi\… 
 

STUDIJU KURSA SATURS 

1.  Ēdināšanas uzĦēmumu veidi, tirdzniecības ražošanas, noliktavu,     
      administratīvo telpu raksturojums, iekārtojums un izvietojums. 
2.  Ievads ēdienu gatavošanas tehnoloăij ā. 
 Ēdienu gatavošanai nepieciešamais aprīkojums, telpas, tehnoloăiskās iekārtas, darba drošība.  
 Sanitārās prasības ražošanas telpām, personālam. 
 Paškontroles sistēma pārtikas aprites uzĦēmumos.  
 Ēdienu gatavošanas tehnoloăiskie procesi: pirmapstrāde, termiskā apstrāde. 
 Ēdienu sagatavošana pasniegšanai, rotāšanas un dekorēšanas principi.  
3.  Trauku, galda piederumu un galda veĜas raksturojums. 
        Porcelāna trauki, stikla trauki, metāla trauki u.c. 
4.  Galda klāšanas pamatprincipi. 
5.  Sagatavošanās un viesu sagaidīšana. 
         Telpu sagatavošana darbam, viesu sagaidīšana, pasūtījuma pieĦemšana, priekšdarbi pasūtījuma 

izpildei.  
6.  Produktu pirmapstrāde un pusfabrikātu sagatavošana. 
7.  Ēdienu sortiments, tā daudzveidība, gatavošanas tehnoloăija un pasniegšanas pamatprincipi: 

7.1.  Buljoni un zupas 
7.2.  Mērces, sviesta maisījumi un marinādes. 
7.3.  DārzeĦu ēdieni un piedevas. 
7.4.  Pākšaugu, putraimu, makaronu ēdieni un piedevas. 
7.5.  Zivju un jūras produktu ēdieni. 
7.6.  GaĜas ēdienu, putnu, maltās gaĜas, medījumu gaĜas ēdieni. 
7.7.  Olu un piena produktu ēdieni. 
7.8.  Miltu ēdieni. 
7.9.  Aukstie ēdieni, uzkodas, karstās uzkodas un sviestmaizes. 
7.10.  Saldie, saldētie saldie ēdieni un saldējums. 
7.11.  Konditorejas izstrādājumi (rauga un bezrauga mīklas izstrādājumi). 
7.12.  Latviešu nacionālā virtuve. 
7.13.  Eiropas tautu virtuve. 

8.  Ēdienu kartes, to veidi un raksturojums. 
9.  Uzkodu, ēdienu un dažāda veida dzērienu pasniegšana. 
         Ēdienu un alkoholisko dzērienu saskaĦotība. 
10.  Ēdienu gatavošanai nepieciešamā dokumentācija un tās sagatavošana. 
     Tehnoloăiskās un kalkulācijas kartiĦas, dienas produktu pieprasījuma lapa.  
11.  Norēėini. Dažāda ēdināšanas servisa sniegšanas kārt ība. 

Banketu un dažādu pieĦemšanu veidi, apkalpošana viesnīcās, bufetes galda klāšana. Servisa 
īpatnības, uzĦemot ārvalstu viesus. 

12.  Banketi un pieĦemšanas. 
 

 
 

IZMANTOJAM ĀS LITERAT ŪRAS SARAKSTS 
 
1. Vanaga Vaira. Viesu apkalpošana : māc. līdz. / Vaira Vanaga. - Rīga : Biznesa augstskola "Turība", 
2000. - 144 lpp. (ABO-10, LAS-3, MĀC-308). 
2. Vanaga Vaira. Galda klāšanas pamatprincipi : māc. palīglīdz. praktisko iemaĦu apgūšanai / Vaira 
Vanaga. - Rīga : Biznesa augstskola "Turība", 1999. - 44 lpp. (ABO-10, LAS-4, MĀC-87). 



  

3. Hanišs Horsts. Galda kultūra / Horsts Hanišs ; no vācu val. tulk. Biruta Veinerte ; Raimonda 
Auškāpa iev. - Rīga : Jumava, 2000. - Kulinārijas vārdnīca: 168.-181.lpp.. - ISBN ISBN 9984053717. - 
181, [1] lpp. : fotogr., zīm 
4. GavriĜenko Elza Ēdienu gatavošanas tehnoloăija: saīsināts kurss : māc. līdz. / Elza GavriĜenko. - 
Rīga : Biznesa augstskola "Turība” 2006. – 
5. GavriĜenko Elza. Praktiski ieteikumi ēdienu gatavošanai : māc. palīglīdz. praktisko darbu 
veikšanai / Elza GavriĜenko. - Rīga : Biznesa augstskola "Turība", 2001. - 174,[2] lpp. (ABO-10, LAS-
3, MĀC-40) . 
6. GavriĜenko Elza. Ēdienu gatavošanas tehnoloăija : saīsināts kurss : māc. līdz. / Elza GavriĜenko. - 
Rīga : Biznesa augstskola "Turība", 2001. - 123, [1] lpp. (ABO-10, LAS-3, MĀC-237). 
7. GavriĜenko Elza. Ēdienu gatavošanas pamati : māc. palīglīdz. praktisko darbu veikšanai / Elza 
GavriĜenko. - Rīga : Biznesa augstskola "Turība", 1999. - 148, [2] lpp.  (ABO-10, LAS-3, MĀC-87). 
8.GavriĜenko Elza. Sanitārija un higiēna pārtikas aprites uzĦēmumos:mācību līdzeklis/Elza 
GavriĜenko.-Rīga:Biznesa augstskola Turība, 2003.- 111 lpp 
9. Jaunais pavārs : māc. līdz. - Rīga : Jumava1.grām. - 1998. - 496 lpp. (ABO-12, LAS-3, MĀC-15, 
KOMERC-50) .. 
10. Jaunais pavārs : māc. līdz. / Silvija Pumpura, Daina Zēberga, Māra Pokšāne, Vaira Kriškovska, 
Anita Bicāne. - Rīga : Jumava2.grām. - 1999. - 280 lpp. (ABO-12, LAS-3, MĀC-15).  
11. Uzturs. - [Ozolnieki] : [b.i.], [200X-][2000] 1.daĜa Aukstie ēdieni : mācību palīglīdzeklis / sast. 
V.Kozule. - 162, [8] lpp. : il., tab., sh. 
12. Uzturs. - Ozolnieki : [b.i.], [2000-]2000 2.daĜa Zupas. KartupeĜu un dārzeĦu ēdieni. Graudu 
produktu ēdieni. Olu ēdieni. Biezpiena ēdieni : mācību palīglīdzeklis / sast. V.Kozule ; Latvijas 
Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības atbalsta centrs. Mācību metodiskā darba nodaĜa. - 153 lpp. 
: tab., sh. 
13. Uzturs. - [Ozolnieki] : [b.i.], [2000-][2001] 3.daĜa Ēdienu receptūru krājums : Zivju ēdieni. GaĜas 
ēdieni. Mērces. Saldie ēdieni. Karstie dzērieni : mācību palīglīdzeklis / sast. V.Kozule. - 152 lpp. : il., 
tab., sh. 
14. Uzturs. - Ozolnieki : [b.i.], [2000-]2002 4.daĜa Kompleksās ēdienkartes : mācību palīglīdzeklis / 
sast. V.Kozule ; Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības atbalsta centrs. - 116 lpp. : il., 
tab., sh  
15. Grilēšana : vēsture, pieredze un receptes no visas pasaules / no vācu val. tulk. Rudīte Brūvere, 
Ineta un Māris Lielkalni. - Rīga : JāĦa sēta, [2002]. - (Gatavosim ar prieku!). - Oriă. izd.: Grillen / 
Maria Buchheim. - [S.l.] : Sigloch Edition, [s.a.]. - ISBN ISBN 9984709418. - 109,[1] lpp. : il. 
16. Bidzāne S. Ēdināšanas uzĦēmumu aprīkojums. Jumava, Rīga, 2000. 111 lpp. (ABO-10, LAS-3, 
MĀC-237).  
17. RuciĦš M. “Sabiedriskās ēdināšanas uzĦēmumu iekārtas: no idejas līdz tās realizēšanai: mācību 
līdzeklis”, Jelgava, LLU, 2001 
18. Ritenis Akselis. Vīna pasaule / lit. red. Aldis Krišjānis ; māksl. Uldis Sosnovskis ; fotogr.: Aivars 
Drāznieks, Gunārs Janaitis. - Rīga : Jumava, 1998. - 163, [4] lpp. (Abo-11, LAS-3, MĀC-17). 
19.Kuliša Irēna. Bārs: dzērieni, kokteiĜi, apkalpošana : [mācību līdzeklis] / Irēna Kuliša ; Informācijas 
sistēmu augstskola. - Rīga : [Informācijas sistēmu augstskola], 2003. - Bibliogr.: [159.] lpp.. - ISBN 
9984194396. - 158, [1] lpp. : fotogr., il. tab. 
20.Klasiskie un eksotiskie kokteiĜi : izklaid ējoši, atspirdzinoši, spēcinoši un reibinoši jauktie 
dzērieni  / sast. Kristaps Zālītis ; mākslin. Dina Ābele. - Rīga : Jumava, 2003. - 231, [5] lpp. : il., fotogr. 
ISBN 9984-05-692-9  
21.Krišjānis Aldis. Vīna pasaules rokasgrāmata / Aldis Krišjānis ; grāmatas iekārtojums: Jānis 
Murovskis ; fotogr. OĜegs Zernovs. - Rīga : Jumava, 2003. - 182, [1] lpp. : krās. il. ISBN 9984-05-619-
8 
22. Toibners Kristiāns. Gatavosim ar prieku : lielā ilustrētā pavārgrāmata / Kristiāns Toibners, Anete 
Voltere. - Rīga : Gulbis, 1998. - 240 lpp. (ABO-1, LAS-1).  
23. Eiropa / no vācu val. tulk. Ineta un Māris Lielkalni. - Rīga : JāĦa sēta, (Gatavosim ar prieku) : il. 
24.Lielā pavārgr āmata : 390 izcilas receptes no ''Izdevniecības JāĦa sēta'' labākajām pavārgrāmatām / 
red. Viktorija SīviĦa, red. un sakārt. Zane MeĜėe. - Rīga : JāĦa sēta, [2003]. - 317, [1] lpp. : fotogr. 
 ISBN 9984709515 
25. ZariĦš Zigurds. Uztura mācība / Zigurds ZariĦš, Lolita Neimane ; galv. red. Anna Šmite ; 
uzturvērtību tab. sast. Aija Melngaile ; zin. red.: Dzidra Sirmā, Ingūna BērziĦa ; lit. red. Anitra 
Pārupe. - Rīga : Rasa ABC, 1998. - 383, [14] lpp. (ABO-12, LAS-3, MĀC-2)  
26. MasiĜūne ĥina. Latviešu nacionālie ēdieni / ĥina MasiĜūne ; māksl. Inese Laizāne ; fotogr. Andris 
Tone, Igors Boikovs. - Rīga : Jumava, 2002. - ISBN ISBN 9984055337. - 132, [1] lpp. : [16] lpp. 
fotogr. 



  

27. Reiherts Volfgangs V. Pasaules tautu kulinārija. Kīna : 75 receptes ar izmeklētām Hansa Joahima 
Debelīna fotogrāfij ām / Volfgangs V. Reiherts, Eižens H. Liu ; no vācu val. tulk. Ineta un Māris 
Lielkalni. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2000]. - Oriă. izd.: Kulinarische Streifzuege durch China / 
Wolfgang W. Reichert, Eugene H. Lui. - Blaufelden : Sigloch Edition, [s. a.]. -
 ISBN ISBN 3893930175. -ISBN ISBN 9984222349. - 205,[1] lpp. : fotogr 
28. Debelīns Hans Joahims. Pasaules tautu kulinārija. Itālija : 73 maltīšu receptes, papildinātas ar 
speciāli šai grāmatai sagatavotām Hansa Joahima Debelīna fotogrāfij ām / Hans Joahims Debelīns ; no 
vācu val. tulk. Ineta un Māris Lielkalni. - Rīga : JāĦa sēta, [2002]. - ISBN ISBN 9984709272. - 189, [1] 
lpp. : fotogr 
29. Kaltenbaha Marianne. Pasaules tautu kulinārija. Francija : 63 receptes, papildinātas ar Hansa 
Joahima Debelīna fotogrāfij ām / Marianne Kaltenbaha ; no vācu val. tulk. Ineta un Māris Lielkalni. - 
Rīga : JāĦa sēta, [2001]. - Recepšu saraksts pa novadiem un alfabētiskais recepšu saraksts : 186.-
189.lpp.. - ISBN ISBN 9984223159. - 189, [1] lpp. : fotogr. 
30. Volfa Inge. Mūsdienīgas uzvedības normas : "Džinsos vai smokingā?" / Inge Volfa ; no vācu val. 
tulk. M.Vanags ; red. I.Miesniece. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [1999]. - 255 lpp. (ABO-8, LAS-2).  
31. Gastgewerbliche Berufe. Tischdekorieren. Berlin, 1997. 273 S. 
32. Service-Lehrbuch. - [S.l., s.a.]. - [560] S. : il. - Oriă. izd. kopija.(ABO-10, MĀC-11). 
33. Professional Table Service. - [S.l., s.a.]. - 116 p. : il. - Oriă. izd. Kopija (ABO-7, LAS-2). 
34. 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. 
35. Chesser Jerald W. The Art and Science of Culinary Preparation : a culinarian's manual. - 
St.Augustine, Florida : The Educational Institute of the American Culinary Federation, Inc., 1992. - 
585, [1] p. ( ABO-3, LAS-1) . 
36. Pauli Eugen. Lehrbuch der Kueche : Theorie und Praxis : Lehrmittel fuer das Gastgewerbe. - 10., 
bearbeitete Aufl. - Zuerich : Fachbuchverlage, 1988. - 532 S. (LAS-1) 
37.Informat īvais izdevums ‘Tirgotājs” 
38. Žurnāls "Gastromāns".  
39. Žurn āls "HORECA".  
40. Žurnāls "Tirgotājs".  
41. Žurnāls “V īns un gastronomija” 
42. Žurnāls “BaReCa” 

 
 

APSTIPRINĀTS 

Valodu katedras sēdē 
26.05.2008. 

Protokola Nr.7. 
 

PROFESIONĀLĀ TERMINOLO ĂIJA (ANGěU VALODA) 1 
1. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Viesmīlības serviss 

Izstrādāja Dr. paed., docente Ineta Lūka 
 
Mērėis – attīstīt lietišėās valodas komunikatīvās, lasīšanas, rakstīšanas, klausīšanās un gramatiskās 
prasmes un iemaĦas, apgūstot tūrisma industrijas uzĦēmumu darbā nepieciešamās valodas zināšanas. 
Nepieciešamās priekšzināšanas – valodas prasmes un iemaĦas, kas noteiktas Vispārējās vidējās 
izglītības standartā angĜu valodas apguvei. 
Uzdevumi – apgūt profesionālo leksiku, pilnveidot lasīšanas, klausīšanās un sarunvalodas prasmes un 
iemaĦas, kas nepieciešamas gan vadītāja, gan izpildītāja profesionālajā darbībā (sk. tematisko 
izkārtojumu), strādājot ēdināšanas uzĦēmumos. Sagatavot un prezentēt ziĦojumu par tēmu ēdināšanas 
uzĦēmumi.  
Obligātās prasības –divi kārtējie pārbaudījumi, kuru veidu un formu nosaka mācībspēks.  
Apjoms – atbilst 2 kredītpunktiem (KP) jeb 80 akadēmiskām stundām. Tās veido kontaktstundas 
(skaits noteikts studiju plānā) un studentu patstāvīgās studijas. Vismaz 1/3 akadēmisko stundu no 
kopējā stundu skaita ir praktiskās nodarbības.  
Noslēguma pārbaudījums – eksāmens. 
Papildinform ācija – folderī x:\Uzdevumi\Studiju darbu uzdevumi\… 

STUDIJU KURSA SATURS 

1. Ēdināšanas uzĦēmumu veidi, tajos nodarbinātais personāls. 



  

UzĦēmējdarbības formas. 
Ēdināšanas uzĦēmumu veidi. 
To atrašanās vieta, iekārtojums un aprīkojums.  
Ēdināšanas uzĦēmumos nodarbinātais personāls. 
Personāla atalgojums. 
 

2. Ēdienu gatavošana un ēdināšanas serviss. 
Produktu, ēdienu un dzērienu veidi.  
Ēdienu gatavošanas metodes. 
Trauki, galda klāšana un ēdienu karte. 
Restorānu rezervēšana, viesu sagaidīšana. 
Viesu apkalpošana, norēėini. 
Sūdzību pieĦemšana un izskatīšana. 
Ēšanas paražas dažādās pasaules valstīs. 
 

IZMANTOJAM ĀS LITERAT ŪRAS SARAKSTS 
 
1. Jacob Miriam. English for International Tourism / Miriam Jacob, Peter Strutt. - [Great Britain] : 
Longman. - 1997Course Book. - 127, (MĀC-391, ABO-2, LAS-2). 
2. Jacob Miriam. English for International Tourism / Miriam Jacob. - [Great Britain] : Longman. - 
1997Workbook. - 96 p. (MĀC-163, LAS-2). 
3. Strutt Peter. English for International Tourism / Peter Strutt. - [Great Britain] : Longman. - 
2003. Intermediate Students' Book. – 144 p. (MĀC-3, SKO-5). 
4. Strutt Peter. English for International Tourism / Peter Strutt. - [Great Britain] : Longman. - 2003. 
Intermediate Workbook. - 80 p (MĀC-3, SKO-5). 
5. Dubicka Iwonna. English for International Tourism / Iwonnaa Dubicka, Margaret O'Keeffe. - 
[Great Britain] : Longman. - 2003. Pre-intermediate Students' Book. – 143 p. (MĀC-3, SKO-5). 
6. Dubicka Iwonna. English for International Tourism / Iwonnaa Dubicka, Margaret O'Keeffe. - 
[Great Britain] : Longman. - 2003. Pre-intermediate Workbook. - 80 p. (SKO-3). 
7. Stott Trish. At Your Service : English for the Travel and Tourist Industry / Trish Stott, Angela 
Buckingham. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 1997. - 95 p. (MĀC-133, ABO-2). 
8. Viney Peter. Survival English : International Communication for Professional People : contains 
wordlist in Estonian, Latvian, Lithuanian, Polish and Russian : travel, socializing, business, food & 
drink, money, hotels / Peter Viney, John Curtin. - Oxford : Heinemann Publishers, [199X] -Student's 
Book. - 1994. - 72,[55] p. (ABO-102, LAS-1). 
9. Andernovics Silvija. Communication and correspondence : a guide to basic business English : an 
introductory course for years 10-12 : eksper. māc. līdz. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1997. - 84, [4] p. 
(LAS-1, SKO-2). 
10. Littlejohn Andrew.  Company to Company : a new approach to business correspondence in 
English : student's book. - Cambridge etc. : Cambridge University Press, [s.a.]. - 120 p. (ABO-7, LAS-
3). 
11. Harding Keith. Going International: English for tourism / Keith Harding. – 4th impression. – 
Oxford: Oxford University Press, 2001. – 200 p. (MĀC-120, ABO-3). 
12. Wood Neil. Tourism and Catering. [Great Britain]: Oxford University Press. 2006. 

APSTIPRINĀTS 

Valodu katedras sēdē 
26.05.2008. 

Protokola Nr.7. 
 

PROFESIONĀLĀ TERMINOLO ĂIJA (ANGěU VALODA) 2 
1. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Viesmīlības serviss 

Izstrādāja Dr. paed., docente Ineta Lūka 
 
Mērėis – attīstīt lietišėās valodas komunikatīvās, lasīšanas, rakstīšanas, klausīšanās un gramatiskās 
prasmes un iemaĦas, apgūstot tūrisma industrijas uzĦēmumu darbā nepieciešamās valodas zināšanas. 
Nepieciešamās priekšzināšanas – Profesionālā terminoloăija (angĜu valoda) 1. 
Uzdevumi – apgūt profesionālo leksiku, pilnveidot lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas un sarunvalodas 
prasmes un iemaĦas, kas nepieciešamas gan vadītāja, gan izpildītāja profesionālajā darbībā (sk. 
tematisko izkārtojumu), strādājot viesnīcās. Sagatavot un prezentēt ziĦojumu par tēmu viesnīcas.  
Obligātās prasības –divi kārtējie pārbaudījumi, kuru veidu un formu nosaka mācībspēks.   



  

Apjoms – atbilst 2 kredītpunktiem (KP) jeb 80 akadēmiskām stundām. Tās veido kontaktstundas 
(skaits noteikts studiju plānā) un studentu patstāvīgās studijas. Vismaz 1/3 akadēmisko stundu no 
kopējā stundu skaita ir praktiskās nodarbības.  
Noslēguma pārbaudījums – eksāmens. 
Papildinform ācija – folderī x:\Uzdevumi\Studiju darbu uzdevumi\… 
 
STUDIJU KURSA SATURS 
 
1. Viesnīcas, to iekārtojums, tajos nodarbinātais personāls. 

Viesnīcu veidi, to atrašanās vieta, plānojums, iekārtojums un aprīkojums. 
Istabu veidi, to interjers un aprīkojums. 
Viesnīcās nodarbinātais personāls. 
 

2. Viesnīcu darbība un piedāvātie pakalpojumi. 
Viesnīcu piedāvātais serviss un pakalpojumi, ieskaitot biznesa pakalpojumus. 
Viesnīcu rezervēšana. 
Rezervācijas vēstules. 
Apstiprinājuma vēstules. 
Viesu reăistrēšana, apkalpošana. 
Norēėini, viesu izrakstīšana. 
Sūdzības un to izskatīšana. 

 
IZMANTOJAM ĀS LITERAT ŪRAS SARAKSTS 

 
1. Jacob Miriam. English for International Tourism / Miriam Jacob, Peter Strutt. - [Great Britain] : 
Longman. - 1997Course Book. - 127, (MĀC-391, ABO-2, LAS-2). 
2. Jacob Miriam. English for International Tourism / Miriam Jacob. - [Great Britain] : Longman. - 
1997Workbook. - 96 p. (MĀC-163, LAS-2). 
3. Harding Keith.  High Season : English for the Hotel and Tourist Industry / Keith Harding, Paul 
Henderson. - Oxford : Oxford University Press[Student's Book]. - 9th impr. - 2000. - 176 p. - Wordlist: 
p.172.-176. (ABO-20, MĀC-97). 
4. Jones Leo. Welcome! : English for the travel and tourism industry : Student's book. - [Cambridge] : 
Press Syndicate of the University of Cambridge, 1998. - 126 p. (ABO-3, SKO-7). 
5. Revell Rod. Five star English for the hotel and tourist industry / Rod Revell, Chris Stott. - Oxford : 
Oxford University Press, 1996. - 201 p. (LAS-1, SKO-1). 
6. Stott Trish. At Your Service : English for the Travel and Tourist Industry / Trish Stott, Angela 
Buckingham. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 1997. - 95 p. (MĀC-133, ABO-2). 
7. Badger Ian, Pedley Sue. Everyday Business Writing. [Great Britain]: Pearson Longman. 2006. 
8. Wood Neil. Tourism and Catering. [Great Britain]: Oxford University Press. 2006.  
 
 

APSTIPRINĀTS 

Valodu katedras sēdē 
26.05.2008. 

Protokola Nr.7. 

 
PROFESIONĀLĀ TERMINOLO ĂIJA (ANGěU VALODA) 3 

 
1. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Viesnīcu vadība 

Izstrādāja Dr. paed., docente Ineta Lūka 
 
Mērėis – attīstīt lietišėās valodas komunikatīvās, lasīšanas, rakstīšanas, klausīšanās un gramatiskās 
prasmes un iemaĦas, apgūstot tūrisma industrijas uzĦēmumu darbā nepieciešamās valodas zināšanas. 
Nepieciešamās priekšzināšanas – Profesionālā terminoloăija (angĜu valoda) 1 un 2. 
Uzdevumi – apgūt profesionālo leksiku, pilnveidot lasīšanas, klausīšanās un sarunvalodas prasmes un 
iemaĦas, kas nepieciešamas gan vadītāja, gan izpildītāja profesionālajā darbībā (sk. tematisko 
izkārtojumu), veikt lietišėo korespondenci – uzrakstīt ielūguma, atvainošanās un apstiprinājuma 
vēstules, veidot aprakstus. Izveidot tūrisma aăentūras vai tūroperatoru kompānijas prezentāciju.  
Obligātās prasības – divi kārtējie pārbaudījumi, kuru veidu un formu nosaka mācībspēks.  



  

Apjoms – atbilst 2 kredītpunktiem (KP) jeb 80 akadēmiskām stundām. Tās veido kontaktstundas 
(skaits noteikts studiju plānā) un studentu patstāvīgās studijas. Vismaz 1/3 akadēmisko stundu no 
kopējā stundu skaita ir praktiskās nodarbības.  
Noslēguma pārbaudījums – eksāmens. 
Papildinform ācija – polderī x:\Uzdevumi\Studiju darbu uzdevumi\… 
 
STUDIJU KURSA SATURS 
1. Tūrisma aăentūras un to darbība.  

Brīvdienu/atvaĜinājumu tipi. 
Dažādi ceĜojumu veidi. CeĜojumu organizēšana. 
CeĜojumi gida pavadībā. 
Izstāžu apmeklējumi un muzeju eksponāti. 
Negadījumi ceĜojot, to atrisināšana. 
CeĜojumu pasūtīšana un apmaksas veidi. 
Norēėināšanās veidi ceĜojuma laikā. 

 
2. Tūroperatori, to darb ība. 

Tūrisma organizatori un viesnīcu vadība. Viesnīcu kontrakti. 
CeĜojuma maršruta izstrāde, tā popularizēšanas iespējas. 
Prezentācijas. Iepazīstināšanas braucieni. 
CeĜojuma apraksti un tūrisma brošūras. 
Kompleksā ceĜojuma organizēšana. 
Ielūguma vēstules. Apstiprinājuma vēstules. 
 

IZMANTOJAM ĀS LITERAT ŪRAS SARAKSTS 
 
1. Harding Keith.  Going International : English for tourism / Keith Harding. - 4th impression. - 
Oxford : Oxford University Press, 2001.  - 200 p. (MĀC-120, ABO-3).   
2. Jacob Miriam. English for International Tourism / Miriam Jacob, Peter Strutt. - [Great Britain] : 
Longman. - 1997Course Book. - 127, (MĀC-391, ABO-2, LAS-2). 
3. Jacob Miriam. English for International Tourism / Miriam Jacob. - [Great Britain] : Longman. - 
1997Workbook. - 96 p. (MĀC-163, LAS-2). 
4. Strutt Peter. English for International Tourism / Peter Strutt. - [Great Britain] : Longman. - 
2003. Intermediate Students' Book. – 144 p. (MĀC-3, SKO-5). 
5. Strutt Peter. English for International Tourism / Peter Strutt. - [Great Britain] : Longman. - 2003. 
Intermediate Workbook. - 80 p (MĀC-3, SKO-5). 
6. Dubicka Iwonna. English for International Tourism / Iwonnaa Dubicka, Margaret O'Keeffe. - 
[Great Britain] : Longman. - 2003. Pre-intermediate Students' Book. – 143 p. (MĀC-3, SKO-5). 
7. Dubicka Iwonna. English for International Tourism / Iwonnaa Dubicka, Margaret O'Keeffe. - 
[Great Britain] : Longman. - 2003. Pre-intermediate Workbook. - 80 p. (SKO-3). 
8. Harding Keith.  High Season : English for the Hotel and Tourist Industry / Keith Harding, Paul 
Henderson. - Oxford : Oxford University Press[Student's Book]. - 9th impr. - 2000. - 176 p. - Wordlist: 
p.172.-176. (ABO-20, MĀC-97). 
9. Littlejohn Andrew.  Company to Company : a new approach to business correspondence in 
English : student's book. - Cambridge etc. : Cambridge University Press, [s.a.]. - 120 p. (ABO-7, LAS-
3). 
 

APSTIPRINĀTS 
Valodu katedras sēdē 

26.05.2008. 
Protokols Nr.7. 

PROFESIONĀLĀ TERMINOLO ĂIJA (VĀCU VALODA) 3 
1. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Viesnīcu vadība 

Izstrādāja mag. phil., lektore Anita Emse 
  
Mērėis – padziĜināt zināšanas vācu valodā, apgūstot ar profesiju saistītu leksiku, pilnveidojot izpratni 
par valodas struktūru un gramatikas pielietojumu, dažādojot izteiksmes iespējas runas un rakstu valodā. 
Nepieciešamās priekšzināšanas – Profesionālā terminoloăija (vācu valoda) 1 un 2. 
Uzdevumi – pilnveidot lasīšanas, klausīšanās, gramatikas, rakstīšanas un sarunvalodas prasmes un 
iemaĦas, kas nepieciešamas gan tūrisma nozares vadītāja, gan izpildītāja profesionālajā darbībā (sk. 
tematisko izkārtojumu), veikt personīgo un lietišėo korespondenci. 



  

Obligātās prasības – divi kārtējie pārbaudījumi, kuru veidu un formu nosaka mācībspēks.  
Apjoms – atbilst 2 kredītpunktiem (KP) jeb 80 akadēmiskām stundām. Tās veido kontaktstundas 
(skaits noteikts studiju plānā) un studentu patstāvīgās studijas. Vismaz 1/3 akadēmisko stundu no 
kopējā stundu skaita ir praktiskās nodarbības.  
Noslēguma pārbaudījums – eksāmens. 
Papildinform ācija – folderī x:\Uzdevumi\Studiju darbu uzdevumi\…  

STUDIJU KURSA SATURS 

1.  Viesnīcas iekārtojums. 
Viesnīcu kategorijas. 
Viesnīcas atrašanās vieta. 
Viesnīcas iekārtojums. 
Viesnīcas piedāvājums – serviss un iespējas. 
Istabu veidi. 
Cenas.  

 Īpašības vārdi.  
 Partizip I, II kā apzīmētājs. 
   
2. Viesnīcas funkcijas.  

Viesnīcu rezervēšana. 
Viesu iereăistrēšana. 
Viesu apkalpošana. 
Norēėināšanās. 
Viesu izrakstīšana. 
Apstiprinājuma vēstules. 
Sūdzības un to atrisināšana. 
Pateicības vēstules. 
Sūdzību vēstules. 

 Konjunktiv II lietošana. 
 Nenoteiksmes lietošana ar zu.  
 

 
IZMANTOJAM ĀS LITERAT ŪRAS SARAKSTS 

  
1. Freyer Walter. Tourismus –Marketing: 3. Auflage. – Muenchen; Wien: Oldenbourg, 2001. – (Lehr 
und Handbücher zu Tourismus, Verkehr und Freizeit)., 766 s. (LAS-1; SKO-3). 
2. Tourismus - Management. Tourismus - Marketing und Fremdenverkehrsplanung. / Guenther 
Haedrich, Claude Kaspar, Kristiane Klemm, Edgar Kreilkamp.: Berlin; New York: Walter de Gryzter., 
1993, 791 s. (LAS-1).  
3. Cohen Ulrike. Herzlich willkommen : Deutsch fuer Fortgeschrittene in Hotel, Restaurant und 
Tourismus / Ulrike Cohen, Karl-Heinz Osterloh. - Berlin ... [etc.] : Langenscheidt, [199X-] 
Arbeitsheft / unter Mitwirkung von Heiner Reichhart (hotelfachliche Beratung). - [1998]. - 102,[2] S. 
(MĀC-28, SKO-3). 
4. Cohen Ulrike. Herzlich willkommen : Deutsch fuer Fortgeschrittene in Hotel, Restaurant und 
Tourismus / Ulrike Cohen, Karl-Heinz Osterloh. - Berlin ... [etc.] : Langenscheidt, [199X-] Lehrbuch / 
unter Mitwirkung von Heiner Reichhart (hotelfachliche Beratung). - 2000. - 104 S. (MĀC-28, SKO-3). 
5. Barberis Paola. Deutsch im Hotel : Kommunikatives Lehrwer Fuer Deutschlerner im Fach 
Hotelgewerbe / Paola Barberis, Elena Bruno. - Ismaning : Max Hueber Verlag, 1998Teil 2 
Korrespondenz fueren. - 134 S. (LAS-2, SKO-7). 
 6. C.Collin. Unternehmen Deutsch : Lehrwerk fuer Wirtschaftsdeutsch. -   Neubearbeitung Lehrbuch / 
C.Conlin. - Stuttgart : Ernst Klett International, 2000. - 216 S. (SKO-2, LAS-1). 
7. Dialog Beruf 1: Deutsch als Fremdsprache fuer die Grundstufe. Ismaning: Max Hueber Verlag. / 
Norbert Becker, Joerg Braunert, K. Heinz Eisfeld. 1997. – 160 s. (MĀC-5, SKO-4, ABO-1). 
8. Dialog Beruf 2: Deutsch als Fremdsprache fuer die Grundstufe. Ismaning: Max Hueber Verlag. 
[Kursbuch] / Norbert Becker, Joerg Braunert, K. Heinz Eisfeld. – 174 s. (MĀC-7, LAS-1). 
9. Dialog Beruf 3: Deutsch als Fremdsprache fuer die Grundstufe. Ismaning: Max Hueber Verlag. 
[Kursbuch] / Norbert Becker, Joerg Braunert. – 172 s. (MĀC-4, SKO-2). 
10. Krause, Bayard Geschäftskontakte.Langescheidt, Begleitbuch zum Video. Berlin, 2000. (SKO-1, 
LAS-1). 



  

11. Buscha Anne. Geschaefts Kommunikation : Verhandlungssprache : Deutsch als Fremdsprache : 
Kursbuch und Cassette / Anne Buscha, Gisela Linthout. - 1.Aufl. - Ismaning : Hueber, 1997. - 120 S. 
(SKO-3). 
 

APSTIPRINĀTS 
Informācijas tehnoloăiju katedras sēdē   

06.05.2008. 
Protokols nr. 2 

 
I. l īmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Viesmīlības serviss 

Izstrādāja lektors Mag. edu. Jānis Augucēvičs 
 
Mērėis – iemācīties lietot populārās informatīvās sistēmas, padziĜināti apgūt un iemācīties profesionāli 
izmantot Microsoft Office programmas.  
Nepieciešamās priekšzināšanas – matemātikā vidusskolas kursa apjomā. 
Uzdevumi – apgūt šādas iemaĦas un prasmes: 1) Liela apjoma dokumentu izveidošana un formatēšana; 
2) sērijveida dokumentu sagatavošana un izveidošana; 3) Ekonomiskas informācijas apstrāde un 
aprēėinu veikšana, 4) Prezentāciju izveidošana.  
Obligātās prasības – trīs kārtējie pārbaudījumi, kuru veidu un formu nosaka mācībspēks. 
Apjoms – atbilst 3 kredītpunktiem (KP) jeb 120 akadēmiskām stundām. Tās veido kontaktstundas 
(skaits noteikts studiju plānā) un studentu patstāvīgās studijas. Vismaz 1/3 akadēmisko stundu no 
kopējā stundu skaita ir praktiskās nodarbības.  
Noslēguma pārbaudījums – eksāmens. 
Papildinform ācija – folderī x:\Uzdevumi\Studiju darbu uzdevumi\… 

STUDIJU KURSA SATURS 

1. Liela apjoma MS Word dokumenta izveidošana. 
2. Sērijveida dokumentu izveidošana. 
3. Ekonomiskās informācijas apstrāde. 
4. Ekonomisko aprēėinu veikšana. 
5. Efektīva prezentācijas izveidošana. 

 
 

 
IZMANTOJAM ĀS LITERAT ŪRAS SARAKSTS 

 
1. Augucēvičs Jānis. Ievads datorzinībās : My Computer, Microsoft Word 2000 / Jānis Augucēvičs ; 
rec. E. Treiguts. – Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2001. – (Datorzinību bibliotēka; 11), 1. daĜa. – 
99 lpp. (MĀC–487, ABO–10). 
2. Treiguts Egmonts. Ievads datorzinībās : Microsoft Word, maketēšanas automatizācija, objekti / 
Egmonts Treiguts ; rec. Jānis Augucēvičs. – Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2000. – (Datorzinību 
bibliotēka ; 9), 2. daĜa. – 79 lpp. (MĀC–487, ABO–10). 
3. Augucēvičs Jānis. Datorzinības. Uzdevumi un to risinājumi / Jānis Augucēvičs, Juris Ozols, 
Egmonts Treiguts ; – Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2002. – (Datorzinību bibliotēka; 14). 180 lpp. 
4. Dukulis llmārs. Aprēėini un datu grafiskais attēlojums. Programma Microsoft Excel 2000. – Rīga : 
Biznesa augstskola Turība, 2002. (Datorzinību bibliotēka; 12). 160 lpp. 
5. Dukulis llmārs. Prezentācijas materiālu sagatavošana. Programma Microsoft Power Point. – Rīga : 
Biznesa augstskola Turība, 2002. (Datorzinību bibliotēka; 13). 112 lpp. 
 

 
 

SASKARSMES PSIHOLOĂIJA 
 

I. l īmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Viesmīlības serviss 
Izstrādāja docente, Dr. phych. Daina Škuškovnika 

 
Mērėis – sniegt zināšanas par mūsdienu organizācijas psiholoăijas atziĦām atbilstoši Latvijas 
sociālajam un ekonomiskajam kontekstam. Pilnveidot prasmes izprast organizācijā notiekošos 
sociālpsiholoăiskos procesus un attīstīt mākas tos vadīt. 
Nepieciešamās priekšzināšanas – speciālas priekšzināšanas nav nepieciešamas. 



  

Uzdevumi –1) sniegt ieskatu mūsdienu organizācijas psiholoăijas jaunākajās teorētiskajās un 
praktiskajās atziĦās; 2) apgūt organizāciju psiholoăijā lietotos terminus; 3) veidot izpratni par cilvēku 
un grupu uzvedības cēloĦiem, vadīšanas iespējām; 4) veidot priekšstatu par organizācijas psiholoăijas 
pamatatziĦu izmantošanu uzĦēmējdarbībā. 
Obligātās prasības – trīs kārtējie pārbaudījumi- kontroldarbs, patstāvīgais darbs un tā prezentācija. 
Apjoms – atbilst 3 kredītpunktiem (KP) jeb 120 akadēmiskām stundām. Tās veido kontaktstundas 
(skaits noteikts studiju plānā) un studentu patstāvīgās studijas. 1/3 akadēmisko stundu no kopējā stundu 
skaita ir praktiskās nodarbības. 
Noslēguma pārbaudījums - eksāmens 
Papildinform ācija – folderī x:\Uzdevumi\Studiju darbu uzdevumi\… 
 

STUDIJU KURSA SATURS 

1. Efektīvas komunikācijas priekšnoteikumi. Personības problēma sociālajā psiholoăij ā. 
Cilvēku psiholoăiskie tipi. 

2. Sociālās percepcijas kĜūdas. Atribūcija. Uzskati, aizspriedumi, stereotipi un sociālās 
attieksmes. Attieksmju maiĦas iespējas. 

3. Neverbālo signālu izmantošana efektīvā saskarsmē. Informācijas nodošanas un 
saĦemšanas psiholoăiskie aspekti. 

4. Grupas un komandas organizācijā. Sociālpsiholoăiskie procesi grupā. Līdera 
efektivitātes kritēriji. Emocion ālā inteliăence. 

5. Lēmuma pieĦemšana grupā. Kontroldarbs 
6. Konflikti organiz ācijā. Konfliktu konstrukt īvas analīzes un risināšanas psiholoăiskie 

aspekti. Stresa menedžments. Situācijas vadīšana krīzes situācijā. 
 

IZMANTOJAM ĀS LITERAT ŪRAS SARAKSTS 
 
1. Omārova S. (1996). Cilvēks dzīvo grupā. Sociālā psiholoăija 
2. Omārova S. (1996). Cilvēks runā ar cilvēku. Saskarsmes psiholoăija. 
3. Svence G. (2003). Pieaugušo psiholoăija: personības brieduma perioda attīstības akcenti un 
profesionālā motivācija. Rīga: Raka 
4. ReĦăe V. (2007). Mūsdienu organizāciju psiholoăija. R: Zvaigzne ABC 
5. ReĦăe V. (2002). Organizāciju psiholoăija. R: Kamene 
6. Garleja R. (2003). Darbs, organizācija un psiholoăija. Rīga : RaKa  
7. Hargie O. (2004). Communication Skills for Effective Management.  New York : Palgrave 
8. West M. A. (2004). Effective teamwork : practical lessons from organizational research  [Oxford] : 
BPS Blackwell  
9. Nahavandi A. The Art and science of leadership / Afsaneh Nahavandi. - 3rd ed. - Upper Saddle River : 
Prentice Hall, 2002. - 338 p 
10. Allan J. (1997). How to be Better at Motivating People. London : Kogan Page  
11. Beardwell I. (2001). Human resource management : a contemporary approach. Prentice Hall 
12. Albanese R. (1983). Organizational Behavior : A Managerial Viewpoint. Chicago : The Dryden Press  
13. Altman S. (1985). Organizational Behaviour Theory and Practice : International Edition. Orlando, 
Florida : Academic Press,Inc  
14. Bedeian A. G. (1984). Organizations: Theory and Analysis : Text and cases. Chicago : The Dryden 
Press  
15. Bridges F. J. (1997). Critical Incidents in Organizational Behavior and Administration : With 
Selected Readings. Prentice-Hall, Inc.  
16. Clampitt P. G. (2005). Communicating for Managerial Effectiveness.  London ; New Delhi : SAGE 
Publications 
17. DuBrin A. J. (2005). Fundamentals of Organizational Behavior. Thomson/South-Western 
18. Haslam S. A. (2004). Psychology in Organizations : the social identity approach. London : Sage 
Publications 
19. Hofstede G. Culture's Consequences : Comparing values, behaviors, institutions, and Organizations 
across nations. London  
20. Lashley C. (2003). Organization behaviour for leisure services. Oxford : Butterworth – Heinemann 
21. McShane S. L. (2003). Organizational Behavior : emerging realities for the workplace 
revolution. Boston : Mcgraw-Hill : Irwin  
22. Miller K .(2003). Organizational communication : approaches and processes. Australia : Thomson 
Wadsworth  



  

23. West M. A. Effective teamwork : practical lessons from Organizational research . Oxford : BPS 
Blackwell 
24. Джордж Дж. М. Oрганизационное поведение : основы управления : учеб. пособие для 
вузов Москва : UNITY,  
25. Aрсеньев (2005). Oрганизационное поведение : учеб. пособие для. Москва : UNITY : ДAНA,  
26. Handbook of Organizational change and innovation / edited by Marshall Scott Poole, Andrew H. 
Van de Ven. - Oxford : Oxford University Press, 2004.   
27. 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. 
   
28. Hodžsone Dž. (2001). Līdzvērtīgs sarunu partneris. Turība.  
29. Berns E. (2000). Spēles, ko spēlē cilvēki : cilvēku attiecību psiholoăija  Rīga : SIA Birojs 2000   
30.Džeimsa M. (1995). Dzimis, lai uzvarētu : mijiedarbību analīze ar geštaltterapijas 
vingrinājumiem. Rīga : Elpa 
31. Jaunākie pētījumi sociālajā psiholoăijā no www.search.epnet.com 
 
 

 
APSTIPRINĀTS 

Tūrisma un viesmīlības katedras sēdē 
2007.gada 24.maijā 

Protokols Nr.2 
 
 

VIESNĪCU SAIMNIECISKO DIENESTU DARBA ORGANIZ ĀCIJA 
I.l īmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Viesmīlības serviss 

Izstrādāja mag.geogr., lektore Ruta Žvals, mag.paed., MBA, Margarita Platace 
 

Mērėis – sniegt studentiem zināšanas par viesnīcas saimniecisko dienestu darbības pamatprincipiem. 
Nepieciešamās priekšzināšanas – starptautiskais viesnīcu bizness, menedžments, ėīmijas pamati. 
Uzdevumi – apgūt zināšanas par saimniecisko dienestu funkcijām, sadarbības  organizēšanu ar citiem 
viesnīcas dienestiem, par saimnieciskā dienesta vadīšanu, praktisko nodarbību laikā iegūt iemaĦas 
viesnīcas saimnieciskā dienesta darbā. 
Obligātās prasības – divi kārtējie pārbaudījumi, kuru veidu un formu nosaka mācībspēks. 
Apjoms – atbilst 2 kredītpunktiem (KP) jeb 80 akadēmiskajām stundām. Tās veido kontaktstundas 
(skaits noteikts studiju plānā) un studentu patstāvīgās studijas. Vismaz 1/3 akadēmisko stundu no 
kopējā stundu skaita ir praktiskās nodarbības. 
Noslēguma pārbaudījums – eksāmens 
Papildus informācija – folderī X:\Uzdevumi\ Studiju darbu uzdevumi\…  
 

STUDIJU KURSA SATURS 

 
1. Saimniecisko dienestu loma viesnīcas darbībā. 
2. Saimnieciskā dienesta plānošana, organizēšana, inventarizēšana. 
3. Darba aizsardzība un drošība viesnīcās. 
4. Telpu tehniskie un ėīmiskie uzkopšanas līdzekĜi. 
5. Tīr īšanas aprīkojums, dažādu virsmu uzkopšana. 
6. GuĜamtelpu uzkopšana. Tīr īšanas veidi un režīmi. 
7. Koplietošanas telpu uzkopšana. 
8. VeĜa, tās aprūpe. 
9. Noliktavu saimniecība un noliktavu uzturēšana. 
10. Telpu sagatavošana īpašiem gadījumiem – “svarīgiem viesiem, viesiem ar īpašām 

vajadzībām. 
 

 
 
 
 
 
 



  

IZMANTOJAM ĀS LITERAT ŪRAS SARAKSTS 
 
1. Viesnīcas uzĦemšanas 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). 
2. Viesnīcu saimniecisko dienestu darbības organizācija : māc. palīgmater. kursam. Viesnīcas 
uzĦemšanas dienesta darbības vadīšana : māc. palīgmater. kursam / Starptautiskā tūrisma augstskola. - 
[B.v.] : Starptautiskā tūrisma augstskola, [b.g.]. - [63, 160] lpp. (ABO-3, LAS-2, MĀC-3). 
3. Holovejs Dž. Kristofers. Tūrisma bizness / no angĜu val. tulk. Everita Milčonoka un Jāzeps 
Springovičs. - Rīga : JāĦa Rozes apgāds, 1999. - 367, [1] lpp. (ABO-10, LAS-4, MĀC-286) . 
4. Ellis Raymond C. Security and Loss Prevention Management / The Security Committee of the 
American Hotel & Motel Association. - USA : The Educational Institute of the American Hotel & 
Motel Association, 1986. - 281, [1] p. (LAS-1) . 
5. Jones Peter. The Management of Hotel Operations : an innovative approach to the study of hotel 
management / Peter Jones, Andrew Lockwood. - London : Cassell, 1994. - 182 p. (LAS-1) . 
6. Kappa Margaret M. Managing Housekeeping Operations / Margaret M.Kappa, Aleta Nitschke, 
Patricia B.Schappert. - USA : The Educational Institute of the American Hotel & Motel Association, 
1990. - 333, [1] p. (LAS-1). 
7. Redlin Michael H. Managing Hospitality Engineering Systems / Michael H.Redlin, David 
M.Stipanuk. - USA : The Educational Institute of the American Hotel & Motel Association, 1987. - 
271, [1] p. (LAS-1). 
8. Stipanuk David M. Hospitality Facilities Management and Design / David M.Stipanuk, Harold 
Roffmann. - USA : The Educational Institute of the American Hotel & Motel Association, 1992. - 491, 
[1] p. (ABO-1, LAS-1) . 
9. Гостиничный и туристический бизнес : учебник / под ред. А.Д.Чудновского. - Москва : 
Тандем : Экмос, 1999. - 352 с. - Библиогр.: с. 348-349.(ABO-4, LAS-2). 
 
 
 

APSTIPRINĀTS 
Komercdarbības katedras sēdē 

29.05.2008 
Protokols Nr. 8 

 
 

MIKROEKONOMIKA 

I. l īmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Viesmīlības serviss 
Izstrādāja Dr. oec., docents Uăis Gods, Mag.oec., lektore Ieva Bruksle 

 
Mērėis – sniegt zināšanas un pārliecināt par ekonomisko likumsakarību nepieciešamību un to 
pielietošanas iespējām ikvienā uzĦēmumā.  
Nepieciešamās priekšzināšanas – Ekonomikas pamati. 
Uzdevumi – apgūt likumsakarības uzĦēmumu un mājsaimniecību līmenī, izkopt iemaĦas šo 
likumsakarību pielietošanā dažādos preču, pakalpojumu un resursu tirgos un uzĦēmumos, iepazīstināt 
studentus ar mikroekonomisko principu un metožu pielietošanas iespējām viesmīlības industrijas 
uzĦēmumu saimnieciskajā darbībā. 
Obligātās prasības – četri kārtējie pārbaudījumi, kuru veidu un formu nosaka mācībspēks. 
Apjoms – atbilst 3 kredītpunktiem (KP) jeb 120 akadēmiskām stundām. Tās veido kontaktstundas 
(skaits noteikts studiju plānā) un studentu patstāvīgās studijās. Vismaz 1/3 akadēmisko stundu no 
kopējā stundu skaita ir praktiskās nodarbības. 
Noslēguma pārbaudījums – eksāmens. 
Papildinform ācija – folderī x:\Uzdevumi\Studiju darbu uzdevumi\…. 

 

STUDIJU KURSA SATURS 

1. Ievads ekonomikas teorijā: mikro – makro ekonomika, vajadzības, resursi un ražošanas 
iespējas. 

2. Pieprasījums un piedāvājums, tos ietekmējošie faktori un elastība. Tirgus cenas. 



  

3. Patērētāja r īcība tirgū: derīgums, tā likumi, pat ērētāja līdzsvars tirgū. 
4. Ražošana, tās funkcija un izmaksas, to klasifikācija. Bezzaudējuma punkts un peĜĦa. 
5. Tirgus un konkurence, tās veidi. PeĜĦas maksimizācijas nosacījumi dažādos tirgus tipos. 
6. Ražošanas resursu tirgus, tā veidi un specifika. 

 
IZMANTOJAM ĀS LITERAT ŪRAS SARAKSTS 

 
1. Gods Uăis. Mikroekonomika : māc. līdz. / Uăis Gods. - Rīga : Biznesa augstskola "Turība", 
[2000]. - (UzĦēmējdarbības bibliotēka ; 5). - ISBN ISBN 9984609480Atkārtots, precizēts izd. - 2000. - 
Bibliogr.: 131.lpp. 1.d. - 135,[1] lpp. : graf., tab., shēmas.(LAS-3, MĀC-629). 
2. Gods Uăis. Mikroekonomika / Uăis Gods. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, [1998]. - 
(UzĦēmējdarbības bibliotēka ; 9). - ISBN ISBN 9984-609-04-91998. - Mikroekonomikas svarīgāko 
jēdzienu skaidrojošā vārdnīca: 208.-220.lpp. 2.d. - 222 lpp.(ABO-10,  LAS-3,  MĀC-613) 
3. Škapars Roberts. Mikroekonomika : [māc. grām.] / Roberts Škapars. – Rīga : Latvijas Universitāte, 
2001. – 379,[1] lpp. – Bibliogr.: 371. – 373. lpp. (ABO–1, LAS–3). 
4. Nešpors V. Mikroekonomika / V. Nešpors, I. Ruperte, J. Saulītis ; V. Nešpora red. – Rīga : 
[Kamene], 2000. – 132 lpp. : tab. – Bibliogr.: 132. lpp. (ABO–10, LAS– 3, MĀC–290). 
Mikroekonomika- Papild. izd. - Rīga : Kamene, 2002. - Bibliogrāfija: 132.lpp. - ISBN 9984636399. - 
132, [1] lpp. : tab., diagr.  
5. Samuelson Paul A. Microeconomics : A Version of Economics / Paul A. Samuelson, William 
D. Nordhaus. – 13th ed. – New York etc. : McGraw-Hill Book Company, 1989. – 658 p. – Includes 
index. (ABO–8, LAS– 3). 
6. Škapars Roberts.  Uzdevumi un testi mikroekonomikā / Roberts Škapars ; Latvijas Universitāte. - 
Rīga : Latvijas Universitāte, 2002. - Saturs: Ievads mikroekonomikas teorijā; Preces pieprasījuma un 
piedāvājuma noteikšana; Pieprasījuma un pedāvājuma elastības; Tirgus līdzsvars; Mājsaimniecības 
patēriĦa teorija. - ISBN 99846614661.d. - 129, [1] lpp. : tab., diagr.  
7. Škapars Roberts.  Uzdevumi un testi mikroekonomikā / Roberts Škapars ; Latvijas Universitāte. - 
Rīga : Latvijas Universitāte, 2002. - Saturs: Riska teorija; Ražošanas teorija; Izmaksu teorija; 
Saimniecisko subjektu rīcības koordinācija tirgū; Labklājības teorija. - ISBN 99847253592.d. - 199, [1] 
lpp. : tab., diagr. 
 

APSTIPRINĀTS 
Informācijas tehnoloăiju katedras sēdē   

06.05.2008. 
Protokols nr. 2 

 
KVANTITAT ĪVĀS METODES 

 
I. l īmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Viesmīlības serviss 

Izstrādāja Dr. phys., docents Juris Ozols 
 
Mērėis – sniegt zināšanas par kvantitatīvām metodēm, statistikas jēdzieniem un likumsakarībām, par 
datu iegūšanu, apstrādi un izmantošanu uzĦēmuma darbības analīzē. 
Nepieciešamās priekšzināšanas –informācijas tehnoloăijas, matemātika. 
Uzdevumi – apgūt zināšanas par kvantitatīvām metodēm un datu avotiem, par datu attēlošanas 
metodēm, par izlases metodēm, par varbūtību teorijas pamatiem, gadījumlielumiem, par izlases 
novērojumiem un to kĜūdu novērtējumu; – iepazīstināt ar skaitlisko un statistisko metožu izmantošanu 
tirgus analīzē un uzĦēmējdarbības prognozēšanā, ar Pasaules tūrisma organizācijas datu avotiem; – 
apgūt operatīvas skaitlisko un statistisko datu apstrādes metodes, lietojot elektroniskās tabulas un datu 
apstrādes programmatūru.  
Obligātās prasības – divi kārtējie pārbaudījumi, kuru veidu un formu nosaka mācībspēks 
Apjoms – atbilst 2 kredītpunktiem jeb 80 akadēmiskajām stundām. Tās veido kontaktstundas (skaits 
noteikts studiju plānā) un studentu patstāvīgās studijas. Vismaz1/3 akadēmisko stundu no kopējā 
stundu skaita ir praktiskās nodarbības.  
Noslēguma pārbaudījums - eksāmens 
Papildinform ācija – folderī X:\Uzdevumi\Studiju darbu uzdevumi\... 
 

STUDIJU KURSA SATURS 

1. Kvantitat īvās metodes. Statistika, statistiskā novērošana.  



  

2. Dati, to grupēšana un attēlošana, tabulas un grafiskās metodes.  
3. Dinamikas rindas.  
4. Varbūtību teorijas pamati. Gadījumnotikumi.  
5. Sadalījumi. Vari ācijas rindas.  
6. Gadījumlielumi. Gad ījumlielumu sadalījumi.  
7. Izlases novērojumi un to k Ĝūdu vērt ējums.  
8. Datu izmantošana tirgus un pakalpojumu analīzē. Sezonalitāte.  
9. Tūrisma statistiskā informācija un tās avoti. Pasaules tūrisma organizācijas datu avoti.  
 

 
 

IZMANTOJAM ĀS LITERAT ŪRAS SARAKSTS 
 

1. KrastiĦš O., CiemiĦa I. Statistika. – Rīga; Latvijas Republikas Centrālā statistikas , pārvalde, 
2003. –268 lpp. 

2. Goša Z., Statistika. –Rīga, Latvijas Universitāte, 2003. –334 lpp. 
3. Goša Z., Uzdevumu krājums statistikā. – Rīga, Latvijas Universitāte, 2004. –96 lpp. 
4. Arhipova I., BāliĦa S. Statistika ekonomikā. Risinājumi ar SPSS un Microsoft Excel. Rīga, 

Datorzinību centrs, 2003. –352 lpp. 
5. Tūrisms Latvij ā 2004. gadā. Statistikas datu krājums. – Rīga; Latvijas Republikas Centrālā 

statistikas , pārvalde, 2005. –74 lpp. 
6. Mizrahi A. Sullivan M.  Mathematics for business and social sciences. An applied approach. 

JohnWiley and Sons, – 876 p.  
7. Pasaules tūrisma organizācijas materiāli  // http://www.world-tourism.org  
 

 
 

APSTIPRINĀTS 
Komercdarbības katedras sēdē 

29.05.2008 
Protokols Nr. 8 

 
 

CIVIL Ā AIZSARDZ ĪBA 
 

I. l īmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Viesmīlības serviss 
Izstrādāja mag. sc.ing. docents Jānis Staša 

 
Mērėis – Apgūt visu līmeĦu civilās aizsardzības un pārvaldes principus; izprast psiholoăiskus 
mehānismus cilvēka rīcībai ārkārtējās situācijās; apgūt izdzīvošanas paĦēmienus. 
Nepieciešamās zināšanas – Ugunsdrošības, elektrodrošības pamati, priekšzināšanas pirmās palīdzības 
sniegšanai. 
Uzdevumi – 1) Iepazīstināt studentus ar civilās aizsardzības sistēmu valstī; 2) Iepazīstināt un iegūt 
zināšanas iedzīvotāju rīcības un aizsardzības veidiem; 3) Apgūt civilās aizsardzības plānošanas 
pamatprincipus. 
Obligātās prasības – divi kārtējie pārbaudījumi, kuru veidu un formu nosaka mācībspēks. 
Apjoms – atbilst 2i kredītpunkti (KP) jeb 80 akadēmiskās stundas. Kontaktstundu skaits noteikts 
studiju plānā, bet pārējās studentu patstāvīgās studijās. 
Noslēguma pārbaudījums – ieskaite. 
Papildinform ācija – folderī x:\Uzdevumu\Studiju darbu uzdevumi\… 
 

STUDIJU KURSA SATURS 

 
1. Valsts Civilās aizsardzības (CA) sistēmas struktūra, organizācija, vadība. 
2. Valsts investīciju, pašvaldību, komersantu uzdevumi un tiesības civilajā aizsardzībā. 
3. Iedzīvotāju tiesības un pienākumi civilaj ā aizsardzībā. 
4. Pašvaldību civilās aizsardzības komisijas. 
5. Valstī iespējamās katastrofas un to sekas. 
6. Paaugstinātas bīstamības objekti un bīstamu vielu transports, klasifikācija. 
7. Iedzīvotāju aizsardzības veidi. 



  

8. Valsts materiālās rezerves. 
9. Pirmās palīdzības sniegšana. 
10. Radiācijas drošība. 
11. Objektu sagatavošana katastrofu gadījumiem. 
12. Preventīvie, reaăēšanas un seku likvidēšanas pasākumi. 
13. Saindētu teritoriju veidošanās princips. 
14. Civilās aizsardzības plānošana, finanses. 

 
IZMANTOJAM ĀS LITERAT ŪRAS SARAKSTS 

 
1. Latvijas Republikas Satversme 
2. Nacionālās drošības likums 
3. Mobilizācijas likums 
4. Civilās aizsardzības likums 
5. Likums “Par pašvaldībām” 
6. Ėīmisko vielu un ėīmisko produktu likums 
7. Nacionālo bruĦoto spēku likums 
8. Likums “Par radiācijas drošību un kodoldrošību” 
9. Likums “Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošību” 
10. Darba aizsardzības likums 
11. Valsts materiālo rezervju likums.  
12. 2007.gada 11.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.842 „Kārtība, kādā juridiskām un 

fiziskām personām kompensējami izdevumi un zaudējumi, kas radušies, iesaistot personu resursus 
reaăēšanas pasākumos, ugunsgrēka dzēšanā vai glābšanas darbos, un kompensācijas apmēra 
aprēėināšanas kārtība”. 

13. 2007.gada 18.septembra Ministru kabineta noteikumi  Nr.626 „Noteikumi par paaugstinātas 
bīstamības objektu noteikšanas kritērijiem un šo objektu īpašnieku (valdītāju, apsaimniekotāju) 
pienākumiem riska samazināšanas pasākumu nodrošināšanai”.  

14. 2007.gada 11.septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.612 „Minimālās prasības civilās 
aizsardzības kursa saturam un nodarbināto civilās aizsardzības apmācības saturam”.  

15. 2007.gada 7.augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.530 „Civilās trauksmes un apziĦošanas 
sistēmas izveidošanas, izmantošanas un finansēšanas kārtība”.  

16. 2007.gada 26.jūnija Ministru kabineta noteikumi  Nr.423 „Pašvaldības, komersanta un iestādes 
civilās aizsardzības plāna struktūra, tā izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtība”.  

17. 2007.gada 8.maija Ministru kabineta noteikumi Nr.303 „Pašvaldības civilās aizsardzības 
komisijas paraugnolikums”. 

18. 2005.gada 19.jūlija Ministru kabineta noteikumi  Nr.532 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju 
riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem”.   

19. 2004.gada 17.februāra Ministru kabineta noteikumi  Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi”.  
20. 2003.gada 5.augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.435 „Bīstamo kravu pārvadājumu 

noteikumi”.  
21. 2002.gada 12.marta Ministru kabineta noteikumi Nr.107 „Ėīmisko vielu un ėīmisko produktu 

klasificēšanas, marėēšanas un iepakošanas kārtība”.  
22. JemeĜjanovs A., JemeĜjanovs O., Pālītis Ē. Civilā aizsardzība. Rūpniecisku avāriju un risku 

novērtēšanas kārtība un to pazemināšanas pasākumi. /Mācību līdzeklis. RTU, Rīga 2004.-102 lpp. 
23. Bīstamības avotu noteikšana un novērtēšana vietējā sabiedrībā. Rīga. RTU, 1994.-87 lpp. 
24. JemeĜjanovs A., Laškovs A. Iedzīvotāju un apkārtējās vides drošības nodrošināšana tehnogena 

rakstura un dabas parādību izraisītajā ekstremālajās situācijās. RTU, 1997.-103 lpp. 
25. JemeĜjanovs A. Glābšanas un citu neatliekamu darbu organizēšana un veikšana uzĦēmumos 

ārkārtēju situāciju gadījumos. Rīga. TRU. 1997.-23 lpp 
26. Eiropas Savienības direktīva 96/82.EK “Par lielo avāriju, kur iesaistītas bīstamas vielas, 

bīstamības kontrole, risku vadība. 1996.g. decembris. 
27. Latvijas valsts standarts LVS 446:2003 “Ugunsdrošībai un civilai aizsardzībai lietojamās drošības 

zīmes un signālkrāsojums”. 
28. Pandalons V., IĜjins U. Meteoroloăija, 2.,3., daĜa, Jelgava 2000. 
29. Dehtjars J., Mironova-Ulmane ĥ., SalmiĦš A., Spāre R., Supe A., Tiliks J., Ulmanis U. 

Radiācijas drošības rokasgrāmata speciālistiem. Rīga.-97 lpp. 
30. Laikraksta „Latvijas vēstnesis”  
31. mājas lapa www.likumi.lv 

 
 



  

APSTIPRINĀTS 
Tūrisma un viesmīlības katedras sēdē 

2008.gada 28.maijā 
Protokols Nr.3 

 

LAUKU T ŪRISMS 
 

I.l īmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Viesmīlības serviss 
Izstrādāja Mag. geogr., lektore Laila Kūle, Dr.chem., docents Gunārs Bajārs 

 
 
Mērėis – sniegt studentiem nepieciešamās zināšanas un iemaĦas lauku tūrisma uzĦēmuma dibināšanai 
un vadībai. 
Nepieciešamās priekšzināšanas – kursa apguvei nav nepieciešamas speciālas priekšzināšanas. 
Uzdevumi – izprast un novērtēt lauku tūrisma resursus un attīstības iespējas, iepazīt lauku tūrisma 
produktus, apgūt un nostiprināt iemaĦas par lauku tūrisma piedāvājuma veidošanu un virzību tirgū. 
Obligātās prasības - divi kārtējie pārbaudījumi, kuru veidu un formu nosaka mācībspēks. 
Apjoms – atbilst 2 kredītpunktiem (KP) jeb 80 akadēmiskām stundām. Tās veido kontaktstundas 
(skaits noteikts studiju plānā) un studentu pastāvīgās studijas. Vismaz 1/3 akadēmisko stundu no 
kopējā stundu skaita ir praktiskās nodarbības. 
Noslēguma pārbaudījums – eksāmens. 
Papildinform ācija - folderī x:\Uzdevumi\Studiju darbu uzdevumi\…. 
 

STUDIJU KURSA SATURS 

1. Lauku tūrisma jēdzieni un definīcijas. Lauku tūrisma nozīme un attīstības iespējas. 
2. Lauku tūrisma uzĦēmumi. NaktsmītĦu tipi.  
3. Lauku tūrisma produkti. 
4. Lauku tūrisma mārketings. 
5. Lauku tūrisma attīstība Latvij ā. Asociācijas „Lauku ceĜotājs” darb ība. 
6. Lauku tūrisma māju kvalit ātes kategorijas.  
7. Vides kvalitātes zīme „ZaĜais sertifikāts”. Vides plāns. 
8. Priekšnoteikumi un praktiski padomi lauku tūrisma darbības uzsākšanai un attīstībai. 

IZMANTOJAM ĀS LITERAT ŪRAS SARAKSTS 

1. Lauku tūrisma termini un rokasgrāmata. Latvijas lauku tūrisma asociācija “Lauku ceĜotājs”. 31 lpp. 
2. Lauku tūrisma nozīme un attīstības iespējas. Latvijas lauku tūrisma asociācija “Lauku ceĜotājs”. 17 
lpp. 
3. Mārketings un reklāma lauku tūrisma uzĦēmumos. Latvijas lauku tūrisma asociācija “Lauku 
ceĜotājs”. 19 lpp. 
4. Eglīte A., A.Simsone, S.Urtāne, Ē.LagzdiĦa. Padomi lauku tūrisma uzĦēmējiem dabas resursu 
saudzīgā izmantošanā. Latvijas lauku tūrisma asociācija “Lauku ceĜotājs”. 61 lpp. 
5. Semināru organizēšana un apkalpošana. Latvijas lauku tūrisma asociācija “Lauku ceĜotājs”. 36 lpp. 
6. Pīlāts V. Bioloăiskā daudzveidība un tās aizsardzība zemnieku saimniecībā. Latvijas lauku tūrisma 
asociācija “Lauku ceĜotājs”. 36 lpp. 
7. Urt āne Z. Videi draudzīgu materiālu izmantošana tūrisma mītĦu būvniecībā un telpu iekārtošanā. 
Latvijas lauku tūrisma asociācija “Lauku ceĜotājs”. 29 lpp. 
8. Ziemele A. Latviešu svētki un tradīcijas lauku tūrisma piedāvājumā. Latvijas lauku tūrisma 
asociācija “Lauku ceĜotājs”. 30 lpp. 
9. Kā uzsākt  lauku tūrisma uzĦēmuma darbību. Latvijas lauku tūrisma asociācija “Lauku ceĜotājs”.  
10. Lauku Tūrisma Attīstības mērėprogramma. - [B.v. : b.i., b.g.]. - 53,[1] lpp. (LAS-3). 
11. The Business of Rural Tourism : International Perspectives / edited by Stephen J. Page and Don 
Getz. - London ... [etc.] : International Thomson Business Press, 1997. - XVIII, 217 p. (ABO-2, LAS-
1). 
12. Rural Tourism and Sustainable Business (Aspects of Tourism 26) / edited by D.R.Hall, 
I.Kirkpatrick and M.Mitchell. – Multilingual Matters Limited, 2005. – 384 p. 

 
 

 
 



  

APSTIPRINĀTS 
Komercdarbības katedras sēdē 

20.06.2007 
Protokols Nr. 6 

 
MĀRKETINGS 

 
I. l īmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Viesmīlības serviss 

Izstrādāja mag. paed., docente Solvita Vītola, MBA, lektore Iveta Upīte 
 
Mērėis – pārliecināt par mārketinga sistēmas nepieciešamību uzĦēmumā un tās pielietošanas iespējām 
LR uzĦēmumos. 
Nepieciešamās priekšzināšanas – Mikroekonomika, Ievads tūrismā un Starptautiskais viesnīcu bizness. 
Uzdevumi – apgūt mārketinga funkcijas, struktūru un stratēăijas, analizēt uzĦēmuma mārketinga vidi, 
tās faktorus, izvērtēt mārketinga MIS un tirgus izpētes metodes, analizēt mārketinga vadības sistēmu un 
tās pielietošanas iespējas uzĦēmumos, veidot mārketinga plānu. 
Obligātās prasības – divi kārtējie pārbaudījumi, kuru veidu un formu nosaka mācībspēks. 
Apjoms – atbilst 2 kredītpunktiem (KP) jeb 80 akadēmiskām stundām. Tās veido kontaktstundas 
(skaits noteikts studiju plānā) un studentu patstāvīgās studijas. Vismaz 1/3 akadēmisko stundu no 
kopējā stundu skaita ir praktiskās nodarbības. 
Noslēguma pārbaudījums – eksāmens. 
Papildinform ācija – folderī x:\Uzdevumu\Studiju darbu uzdevumi\… 

STUDIJU KURSA SATURS 

1. Mārketinga j ēdziens un statuss. Mārketinga vide, mērėi un darbības koncepcijas. 
2. Mārketinga vadīšana, stratēăiju izv ēle un mārketinga elementu kombinēšana.  
3. Pircēja izpratne un viĦa uzvedība tirgū. Informācija mārketinga lēmumiem.  
4. Mārketinga pētījumu nepieciešamība. Tirgus izpētes process, metodes un rezultātu 

apstrāde. 
5. Firmas konkurētspējas analīze. 
6. Pieprasījuma mēr īšana un prognozēšana tūrisma tirgū. Tirgus segmentēšana.  
7. Preču un pakalpojumu politika. Preces dzīves cikls, raksturlielumi, sortiments un 

kvalit āte.  
8. Jaunas preces attīstīšanas process un pozīcionēšana tirgū. 
9. Cenu politika. Cenu veidošanas metodes un stratēăijas. 
10. Preču virz īšanas nozīme un veidi. Starpnieki, to funkcijas. 
11. Reklāma, sabiedriskā saskarsme un personālā pārdošana. 

 

IZMANTOJAM ĀS LITERAT ŪRAS SARAKSTS 
 

1. Blaits Džims. Mārketings : rokasgrāmata / Džims Blaits ; no angĜu val tulk. Ilze Dukāte ; 
tulkojuma zinātniskā konsultante Ērika Šumilo. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2004. - 284 lpp. : tab., sh., 
diagr. - Oriă. izd.: Essentials of Marketing / Jim Blythe. - Pearson Education Ltd., 2001. - Ietver 
bibliogr. - Terminu rād.: 275.-284.lpp. 

2. Kotlers Filips. Mārketinga pamati / Filips Kotlers ; no angĜu val. tulk. Teika Lapsa. - Rīga : 
Jumava, 2006. - 647, [1] lpp. : il., tab., diagr., sh. - (Biroja sērija). - Oriă. izd.: A Framework for 
Marketing Management / Philip Kotler. - : Pearson Education, 2003. - Bibliogr. nod. beigās. 
 ISBN 9984380734 

3. Mārketinga pamati / sast. Daina Kaparkalēja. - Rīga : Jumava, 2002. - 351,[1] lpp. : tab., sh. - 
(Biroja sērija). - Bibliogr.: [352.]lpp. - Grāmatā skaidroti mārketinga termini un detalizēti 
aplūkotas tēmas: pircēji un viĦu rīcība tirgū; prece, tās sadale un cena; konkurētspējas noteikšana; 
preču virzīšana tirgū; stratēăiskā plānošana; reklāma. - Grāmata sastādīta par pamatu Ħemot 1996. 
un 1998.gadā izdotos tirgzinību mācību līdzekĜu materiālus.  ISBN 9984055531 

4. Niedrītis Jānis Ēriks. Mārketings / Jānis Ēriks Niedrītis. – 2., papild. izd. – Rīga : Biznesa 
augstskola Turība, 2001. – 267, [5] lpp. : tab. – (UzĦēmējdarbības bibliotēka ; 20). – Bibliogr.: 
271. lpp. ( ABO–10, LAS–3, MĀC–287). 

5. Praude Valērijs. Mārketings / Valērijs Praude, Jakovs BeĜčikovs. – Rīga : Vaidelote, 2001. – 558, 
[4] lpp. – Bibliogr. nod. beigās.  



  

6. Praude Valērijs. Mārketinga komunikācijas : teorija un prakse / Valērijs Praude, JeĜena 
Šalkovska. - Rīga : Vaidelote, 2005. 1. sēj. - 484, [2] lpp. : il., diagr., sh., tab. - Bibliogr. nod. 
beigās.  ISBN 9984507173  

7. Spīča Inese. Tirgvedība : lekciju konspekti, semināru materiāli / Inese Spīča. - 2.izd. - Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2003. - 142 lpp. : tab. - Ietver bibliogr. 

8. Котлер Филип. Маркетинг менеджмент : анализ, планирование, внедрение, контроль / 
Филип Котлер, 9-е изд. – Санкт-Петербург : Питер Ком, 1998. – 887 с. : Алф. указ.: с. 880 – 
887. – Ориг. назв.: Marketing management / Philip Kotler. (ABO–9, LAS–2). 

9. Котлер Филип. Маркетинг по Котлеру : как создать. завоевать и удержать рынок / Филип 
Котлер = Kotler on marketing : how to create, win, and dominate markets / пер. с англ. В.А. 
Гольдича, И.А. Оганесовой. - Москва : Альпина Паблишер, 2003. - 295 с. : 

10. Jobber David.  Principles and Practice of Marketing / David Jobber. - 3rd ed. - London ... [etc.] : 
McGraw-Hill Publishing Company, 2001. - Pielikumā: CD. - Includes bibliogrphical references 
and index. - ISBN 0077096134. - XXIV, 823 p. : il., tab., diagr.   

11. Aaker David A. Marketing research / David A. Aaker, V.Kumar, George S. Day. - 8th ed. - New 
York : John Wiley, 2004. - xvii, 774 p. : ill., diagr., tab. - Includes index. 

12. Wright Ray. Business-to-business marketing : a step-by-step guide / Ray Wright. - Harlow : 
Prentice Hall : Financial Times, 2004. - Includes bibliographical references and index. 

13. Гембл П. Маркетинг взаимоотношений с потребителями : [революция в маркетинге: 
стратегий, ориентированные на потребителя] / П. Гембл, М. Стоун, Н. Вудкок ; Пер. с англ. 
В. Егорова. - Москва : Фаир-пресс, 2002. - 511 с. : таб. 

14. Джей Р.  Малозатратный маркетинг / Р. Джей. - Москва : Питер, 2003. - (Маркетинг для 
профессионалов). - Именной указатель: с. [229]. - Предметный указатель: с. [229]-234. -
 ISBN 5947232685. - ISBN 1861521464. - 234 с. : таб.  
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MENEDŽMENTS 

I. l īmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Viesmīlības serviss 
Izstrādāja Mag. paed. lektore Ligita Zīlīte un lektore  Inese Pētersone 

 
Mērėis – sniegt studentiem zināšanas par menedžmenta teoriju un tās lietošanu praksē.  
Nepieciešamās priekšzināšanas – Mikroekonomika un Psiholoăija. 
Uzdevumi – apgūt vadības teorijas jautājumus, analizēt konkrētas situācijas, kādās varētu nonākt vadītāji, 
un mācīties pieĦemt optimālus lēmumus. 
Obligātās prasības – trīs kārtējie pārbaudījumi, kuru veidu un formu nosaka mācībspēks. 
Apjoms – atbilst 3 kredītpunktiem (KP) jeb 120 akadēmiskām stundām. Tās veido kontaktstundas 
(skaits noteikts studiju plānā) un studentu patstāvīgās studijas. Vismaz 1/3 akadēmisko stundu no 
kopējā stundu skaita ir praktiskās nodarbības. 
Noslēguma pārbaudījums -eksāmens. 
Papildinform ācija – folderī x:\Uzdevumi\Studiju darbu uzdevumi… 
 

STUDIJU KURSA SATURS 

1. Menedžmenta būtība.  
2. Menedžmenta teorijas vēsture. 
3. Organizācijas iekšējā vide.  
4. Organizācijas ārējā vide. 
5. Organizācijas kultūra, tās būtība. 
6. Informācija un komunikācija. 
7. Lēmumu pieĦemšanas būtība. 
8. Menedžmenta funkcijas. 
9. PārmaiĦas organizācijā.  

 
 
 



  

IZMANTOJAM ĀS LITERAT ŪRAS SARAKSTS 
 

1. Praude Valērijs.  Menedžments : teorija un prakse / Valērijs Praude, Jakovs BeĜčikovs. – 2. pārstr. 
izd. – Rīga : Vaidelote, 2001. – 507, [1] lpp. : sh., tab. – Bibliogr. nod. beigās. (ABO–20, LAS–3, 
MĀC–178).  

2. Forands Ilgvars. Vadīšana un vadītājs / Ilgvars Forands. – Rīga : Kamene, 1999. – 176, [7] lpp. : 
tab. – (UzĦēmējdarbības pamati ; 12). – Uz vāka nos.: Vadītājs un vadīšana. (ABO–10, LAS–4, 
MĀC–195). 

3. Caune Jānis. Stratēăiskā vadīšana / Jānis Caune, Andrejs Dzedons, Leonīds Pētersons ; A. Dzedona 
red. – Rīga : Kamene, [2000]. – 232 lpp. : tab. – Bibliogr.: 227. – 232. lpp. (ABO–10, LAS–4, MĀC–
311). 

4. ReĦăe Viesturs. Organizāciju psiholoăija. – Rīga : Kamene, 1999. – 171, [1] lpp. – Bibliogr.: 
149. – 151. lpp. (ABO–10, LAS–3, MĀC–152). 

5. Šėiltere D. Vadīšanas pamati : mācību palīglīdzeklis / D. Šėiltere. – Rīga : KIF "Biznesa 
Komplekss", 1994. – 55 lpp. : tab. – Lit.: 55. lpp. (ABO–11, LAS–3 MĀC–4). 

6. Boone Louis E. Management / Louis E. Boone, David L. Kurtz. – 3rd ed. – New York : Random 
House Business Division, 1987. – XI [X], 677 [20] p. : il. – Includes bibliographical references 
and index. – Originally called "Principles of Management". (ABO–2, LAS–1). 

7. Volkova I, VēdiĦa G, Pildavs J.''Organizācijas un to vadīšana pārmaiĦu apstākĜos'' Rīga, Banku 
augstskola 2001 

8. Griffin Ricky W.  Management. - 3rd ed. - Boston etc. : Houghton Mifflin Company, 1990. - 
Includes bibliographical references and indexes. - ISBN ISBN 0-395-43333-9. - 884 p. : il., 
photos.(ABO-28, LAS-3). 

9. Klauss Andris. Zinības vadītājam : [menedžmenta terminu skaidrojošā vārdn. latv., angĜu, vācu, 
krievu val] / Andris Klauss. - Rīga : Preses nams, 2002. - (Grāmata lietišėam cilvēkam). - 
Bibliogr.: 559.lpp.. - ISBN ISBN 9984004198. - 560 lpp. : tab., diagr.(LAS-1). 

10. Quy Nguyem Huy „Uzslavas vārdi vidējā līmeĦa vadītājiem”.Tulkojums no angĜu val.. Izdevn. 
Vieda. Rīga, 1999. 

11. Вольков А.C., Михайлов В.И. Современный менеджмент: Теория и практика. Питер 2000. 
12. Спивак В.А. Корпоративная культураю Теория и практика Питер 2001. 
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FINANŠU VAD ĪBA 

 
I.l īmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Viesmīlības serviss 

Izstrādāja mag. paed., docente Solvita Vītola, mag.oec. lektore Inta Slavinska 
 
Mērėis – dot priekšstatu par uzĦēmuma finanšu sistēmu, finanšu radītājiem un to analīzi un riskiem. 
Nepieciešamās priekšzināšanas – Mikroekonomika, Makroekonomika un UzĦēmējdarbība. 
Uzdevumi – iepazīties ar uzĦēmuma finanšu sistēmu, naudas plūsmām un finanšu procedūrām; apgūt 
finanšu un ieguldījumu analīzes principus; finanšu risku pakāpes izvērtēšanu; iepazīties ar finanšu 
aprēėinu metodiku un rādītāju analīzi. 
Obligātās prasības – divi kārtējie pārbaudījumi, kuru veidu un formu nosaka mācībspēks. 
Apjoms – atbilst 2 kredītpunktiem (KP) jeb 80 akadēmiskām stundām. Tās veido kontaktstundas 
(skaits noteikts studiju plānā) un studentu patstāvīgās studijas. Vismaz 1/3 akadēmisko stundu no 
kopējā stundu skaita ir praktiskās nodarbības. 
Noslēguma pārbaudījums – eksāmens. 
Papildinform ācija – folderī x:\Uzdevumi\Studiju darbu uzdevumi\… 
 

STUDIJU KURSA SATURS 

1. Finanšu analīzes būtība un pamatprincipi. 
2. Finanšu mehānisms. Finanšu analīzes mērėi un funkcijas. 
3. Finanšu analīzes lietotāji, to iedalījums. Finanšu informācijas lietotāji. 



  

4. Finansu analīzes veidi, to raksturojums. 
5. Finanšu analīzes modeĜi. 
6. Finanšu situācijas izvērt ēšana uzĦēmumā. 
7. Koeficientu izmantošana finanšu analīzē. 

 
IZMANTOJAM ĀS LITERAT ŪRAS SARAKSTS 

 
1. Kutuzova Olga.  Finanses un kredīts : māc. līdz. / Olga Kutuzova. - 3., papild. izd. - Rīga : 

Biznesa augstskola "Turība", 2003. - (UzĦēmējdarbības bibliotēka ; 24). - Bibliogr.: 149.-
150.lpp. - Grāmatā visi dati un atsauces dotas uz LR likumiem un normatīvajiem aktiem, kas 
pieĦemti un publicēti līdz 2003.gada 1.aprīlim. - ISBN 9984609359. - 150,[1] lpp. : tab., sh. . 

2. Gončarovs G. Finansu teorija : māc. līdz. / Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības 
fakultāte. – Rīga : [Latvijas Universitāte], 2000. – 110 lpp. – Bibliogr.: 110. lpp. (ABO–22).  

3. Bednarskis L. Finansu pārskatu analīze / L. Bednarskis, V. Paupa, J. Vaikulis. – [Rīga] : Latvijas 
Universitāte, 1994. – 96, [1] lpp. – Bibliogr.: 96. Lpp. 

4. Dūdele Alīna. Finansu vadības pamati : māc. līdz. / Alīna Dūdele, Terēza Korsaka. –  Rīga : 
[Tālākizglītības attīstības fonds : Banku augstskola], 2001. – 99,[5] lpp. – Liter. sar. nod. beigās. 
(ABO–29). 

5. Rurāne Marita. UzĦēmuma finansu vadība. – Rīga : Turības mācību centrs, 1997. – 254,[2] lpp. 
– Izm. liter.: 251. – [252.] lpp. (ABO–10; MĀC–307). 

6. Ковалев А. И. Анализ финансового состояния предприятия : [учеб. пособие] / 
А. И. Ковалев, В. П. Привалов. – Изд. 3-е, исправл., доп. – Москва : Центр экономики и 
маркетинга, 1999. – 210 с. –Библиогр.: с. 205 – 206. 

7. Балабанов И. Т. Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субъекта / И. Т. 
Балабанов. - 2. изд. - Москва : Финансы и Статистска, 2002. - 206, [1] с. : ил., таб. - 
Библиогр.: с. [199]. - Указатель: с. 200-[205]. 

8. Справочник финансиста предприятия / кол. авт.: Н. П. Баранникова, Л. А. Бурмистрова, 
Ю. Б. Винслав[и др.]. – 2-e изд., Москва : ИНФРА-М, 2000. – 557,[1] c. 
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LIETVED ĪBA 

 
I. l īmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Viesmīlības serviss 

Izstrādāja asistente Līga KrūmiĦa 
 
Mērėis – sniegt priekšstatu par lietvedības pamatfunkcijām un procedūrām, to vietu un 
sakarību ar pārvaldes darba nodrošinājumu.  
Nepieciešamās priekšzināšanas – latviešu valoda vidusskolas kursa apjomā, 
datortehnoloăijas. 
Uzdevumi – 1) apgūt dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumus; 2) iepazīties ar 
galvenajiem tiesību aktiem, kas reglamentē lietvedības darbu iestādē un uzĦēmumā; 3) apgūt 
pārvaldes dokumentu dokumentācijas sistēmu; 4) iepazīties ar lietu nomenklatūras veidošanas 
principiem . 
Obligātās prasības – viens kārtējais pārbaudījums, kuru veidu un formu nosaka mācībspēks. 
Apjoms – atbilst 2 kredītpunktiem (KP) jeb 80 akadēmiskām stundām. Tās veido 
kontaktstundas (skaits noteikts studiju plānā) un studentu patstāvīgās studijas. Vismaz 1/3 
akadēmisko stundu no kopējā stundu skaita ir praktiskās nodarbības.  
Noslēguma pārbaudījums – ieskaite. 
Papildinform ācija – folderī x:\Uzdevumi\Studiju darbu uzdevumi\… 

STUDIJU KURSA SATURS 

1. Lietvedības pamatuzdevumi, funkcijas, mērėis, saturs. 
2. Dokumenti, to funkcijas un nozīme. 
3. Dokumentu savstarpējā pakĜautība un saistība. Dokumenta juridiskais spēks. 
4. Pārvaldes dokumenti. 



  

5. Dokumentu uzskaite un apgrozība. 
6. Lietu nomenklatūra un lietu veidošana. 
7. Iestādes arhīva darbs. 

 
IZMANTOJAM ĀS LITERAT ŪRAS SARAKSTS 

 
1. I. Kalve. Jaunās paaudzes lietvedība. – Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2002. – 
(UzĦēmējdarbības bibliotēka ; 32)  – 228 lpp.  
2. I. Kalve, J.Augucēvičs. Dokumentu datorizēta sagatavošana  – Rīga : Biznesa augstskola 
Turība, 2002 – (Datorzinību bibliotēka ; 15). – 76 lpp. 
3. J. Kalējs, M.Ābele. Lietvedības pamati – Rīga: KIF “Biznesa Komplekss”, 2000, - 190 lpp. 
4. V. Bahanovskis. Praktiskā lietvedība – Rīga: Kamene, 1997, - (UzĦēmējdarbības pamati; 6) 
- 257.lpp. 
5. Калве И. Делопроизводство в Латвии : рациональный подход - Рига : Biznesa 
augstskola "Turība", 2002, 219 lpp. 

 
 

APSTIPRINĀTS 
Komercdarbības katedras sēdē 

20.06.2007 
Protokols Nr. 6 

 
PERSONĀLMENEDŽMENTS 

 
I. l īmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Viesmīlības serviss 

Izstrādāja lektore Mag. paed. Ligita Zīlīte 
 
Mērėis – sniegt iespēju studentiem apgūt zināšanas, prasmes un iemaĦas darbā ar organizācijas 
personālu.  
Nepieciešamās priekšzināšanas – Psiholoăija, Menedžmenta pamati. 
Uzdevumi– atklāt studentiem personāla vadības nozīmību organizācijā; iepazīstināt ar galvenajiem 
personāla vadības procesiem; dot iespēju apgūt dažādas metodes, kas pielietojamas organizācijā darbā 
ar personālu veicot amatu analīzi, veidojot amatu aprakstus un prasību profilus, veicot atlasi, veidojot 
darba samaksas sistēmu, izpētot personāla motivāciju; veicināt apzinātu cilvēku īpatnību izmantošanu 
personāla mijiedarbības vadīšanā; iepazīties ar lietišėo attiecību uzvedības noteikumiem; pilnveidot 
studentu prasmes strādāt grupā, komunicēties, lietot informācijas meklēšanas līdzekĜus, prasmi 
sagatavot prezentācijas materiālus, novērošanas spējas. 
Obligātās prasības –trīs kārtējie pārbaudījumi, kuru veidu un formu nosaka mācībspēks. 
Apjoms – atbilst 3 kredītpunktiem (KP) jeb 120 akadēmiskām stundām. Tās veido kontaktstundas 
(skaits noteikts studiju plānā) un studentu patstāvīgās studijas. Vismaz 1/3 akadēmisko stundu no 
kopējā stundu skaita ir praktiskās nodarbības. 
Noslēguma pārbaudījums – eksāmens. 
Papildinform ācija – folderī x:\Uzdevumi\Studiju darbu uzdevumi\… 

STUDIJU KURSA SATURS 

1. Personālvadības būtība.  
2. Personāla motivācija. 
3. Personāla plānošana. 
4. Darba analīze. 
5. Personāla meklēšana. 
6. Personāla izvēle uzĦēmumā. 
7. Personāla iesaiste uzĦēmuma dzīvē. 
8. Personāla attīstīšana. 
9. Personāla novērt ēšana. 
10.  Personāla mijiedarb ība.  
11.  Lietišėā etiėete. 

 
 



  

IZMANTOJAM ĀS LITERAT ŪRAS SARAKSTS 
 

1. Vorončuka I. Personāla vadība : teorija un prakse / Inese Vorončuka. – 2. papild. izd. – Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2001. – 318 lpp. : tab. – Bibliogr.: 313. – 315. lpp. (ABO–10, LAS–3, MĀC–87). 
2. Ešenvalde I. Personāla praktiskā vadība/ Inese Ešenvalde. – Rīga: Merkūrijs Lat. [2004.]- 308 lpp. – 
(Aktuālie biznesa jautājumi). – Bibliogr.: 307.-308.lpp. 
3. Forands I. Personāla vadība / Ilgvars Forands. – [Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2002] – 189,[3] 
lpp. 
4. L. Gratone. Cilvēkresursu stratēăija. R., Jumava, 2004.-284 lpp. 
5. Kehre M. Personālmenedžments uzĦēmumā / Maira Kehre. – Rīga: Biznesa augstskola “Turība”, 
2004. – 230 lpp.: diagr., sh., tab. – (UzĦēmējdarbības bibliotēka; 39). – Bibliogr.: 223. – 225.lpp.ISBN 
9984 – 7285-8-7 
6. Garleja R. Darbs, organizācija un psiholoăija / Rasma Garleja. – Rīga: RaKa, 2003.- 200 lpp. 
7. Forands I. Personālvadība. – Rīga : Biznesa augstskola Turība, 1999. – 68, [6] lpp. – 
(UzĦēmējdarbības bibliotēka ; 3). – Bibliogr.: [71.] lpp. (13 nos.). (LAS –1). 
8. Bokums Z. Personālvadības rokasgrāmata / Zigfrīds Bokums, Ilgvars Forands. – Rīga : Kamene, 
2000. – 141, [1] lpp. : tab. – (UzĦēmējdarbības pamati ; 15). (LAS–3, MĀC–36). 
9. Dubkēvičs L., Ėestere I. Saskarsme. Lietišėā etiėete. Jumava, 2003. – 203 lpp. 
10. Kincāns V. Etiėete. R.; Apgāds Biznesa Partneri., 2003. – 268 lpp. 
11. Mouls Dž. Biznesa kultūra un etiėete Eiropas valstīs. SIA „JāĦa Rozes apgāds”, 2003. 336 lpp. 
12. Tyson Shaun. Essentials of HRM/ Shaun Tyson, Alfred York. – 4th ed. – 
Oxford…[etc.]:Butterworth – Heineman, 2002. – XII, 351 p. 
13. I. Beardwell, L. Holden. Human Resource Management. A Corteporary Approach. Third Edition. 
Pearson Education. 2001, 751 p. 
14. Коул Дж. Управление персоналом в современных организациях. [Пер. с англ. Н.Г. 
Владимирова]. –М.: ООО « Вершина», 2004ю – 352 с. 
15. Райли М. Управление персоналом в гостеприимстве: Учебник для студентов вузовб 
обучающихся по специальностям « Управление персоналом»  и сервиса. 2005.- 191 с. 
http://www.socionika.info/ 
 
 

APSTIPRINĀTS 
Tūrisma un viesmīlības katedras sēdē 

2008.gada 28.maijā 
Protokols Nr.3 

 

VIESNĪCU UZĥEMŠANAS DIENESTU DARBA ORGANIZ ĀCIJA 
 

I. l īmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Viesmīlības serviss 
Izstrādāja mag.geogr., lektore Ruta Žvals, mag.paed., MBA, lektore Margarita Platace 

 
Mērėis – sniegt studentiem zināšanas un prasmes par viesnīcas uzĦemšanas dienestu darbības 
pamatprincipiem. 
Nepieciešamās priekšzināšanas – starptautiskais viesnīcu bizness, viesnīcu dienestu darbības 
organizācija, saskarsme un viesmīlība tūrismā, psiholoăija. 
Uzdevumi – iepazīties ar viesa cikla darbībām un apgūt to pielietošanu praksē, apgūt rezervēšanas 
specifiku, viesu uzĦemšanas darba plānošanu un attīstīšanu, analizēt konkrētas situācijas, kādās varētu 
nonākt viesu uzĦemšanas dienestu darbinieki un mācīties pieĦemt optimālus lēmumus. 
Obligātās prasības – divi kārtējie pārbaudījumi, kuru veidu un formu nosaka mācībspēks. 
Apjoms – atbilst 2 kredītpunktiem (KP) jeb 80 akadēmiskajām stundām. Tās veido kontaktstundas 
(skaits noteikts studiju plānā) un studentu patstāvīgās studijas. Vismaz 1/3 akadēmisko stundu no 
kopējā stundu skaita ir praktiskās nodarbības. 
Noslēguma pārbaudījums – eksāmens. 
Papildus informācija – folderī X:\Uzdevumi\ Studiju darbu uzdevumi\… 
 

STUDIJU KURSA SATURS 

1. Viesu uzĦemšanas dienestu loma viesu uzĦemšanas procesā. 
2. Viesu uzĦemšanas dienestā izmantojamās tehnoloăijas. 



  

3. Viesa cikls un ar to saistītās darbības. 
4. Rezervēšanas procedūras. 
5. Pasākumi, kas veicami, sagatavojoties viesu uzĦemšanai viesnīcā 
6. Viesu reăistrēšanas procedūras. 
7. Viesu uzturēšanās viesnīcā un darbības, kas ar to saistītas. 
8. Procedūras, kas saistītas ar viesa izrakstīšanos no viesnīcas. 
9. Norēėināšanās procedūru specifika viesu uzĦemšanas dienestā. 
10. Viesu uzĦemšanas dienestu sadarbība ar pārējiem viesnīcas dienestiem. 
11. Viesu uzĦemšanas dienesta plānošanas un attīstīšanas darbība. 
12. Personāla vadīšanas specifika viesu uzĦemšanas dienestā. 

 
 

IZMANTOJAM ĀS LITERAT ŪRAS SARAKSTS 
 
1. Platace Margarita. Viesu uzĦemšanas dienesta darbības pamatprincipi : māc. līdz. / Margarita 
Platace. - Rīga : Biznesa augstskola "Turība", 2000. - 176 lpp. (ABO-10, LAS-3, MĀC-232). 
2. Viesnīcas uzĦemšanas dienesta darbības vadīšana : māc. palīgmater. kursam / Starptautiskā tūrisma 
augstskola. - [B.v.] : Starptautiskā tūrisma augstskola, [b.g.]. - [160] lpp. (MĀC-1). 
3. Viesnīcas uzĦemšanas 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). 
4. Holovejs Dž. Kristofers. Tūrisma bizness / no angĜu val. tulk. Everita Milčonoka un Jāzeps 
Springovičs. - Rīga : JāĦa Rozes apgāds, 1999. - 367, [1] lpp. (ABO-10, LAS-4, MĀC-286). 
5. Baker Sue. Principles of Hotel Front Office Operations : a study guide / Sue Baker, Pam Bradley, 
Jeremy Huyton. - London : Cassell, 1994. - 289, [1] p. (ABO-1, LAS-1). 
6. Ellis Raymond C. Security and Loss Prevention Management / The Security Committee of the 
American Hotel & Motel Association. - USA : The Educational Institute of the American Hotel & 
Motel Association, 1986. - 281, [1] p. (LAS-1). 
7. Jones Peter. The Management of Hotel Operations : an innovative approach to the study of hotel 
management / Peter Jones, Andrew Lockwood. - London : Cassell, 1994. - 182 p. (LAS-1). 
8. Kappa Margaret M. Managing Housekeeping Operations / Margaret M.Kappa, Aleta Nitschke, 
Patricia B.Schappert. - USA : The Educational Institute of the American Hotel & Motel Association, 
1990. - 333, [1] p. (LAS-1). 
9. Redlin Michael H. Managing Hospitality Engineering Systems / Michael H.Redlin, David 
M.Stipanuk. - USA : The Educational Institute of the American Hotel & Motel Association, 1987. - 
271, [1] p. (LAS-1). 
10. Steadmon Charles E. Managing Front Office Operations / Charles E.Steadmon, Michael 
L.Kasavana. - 2nd ed. - USA : The Educational Institute of the American Hotel & Motel Association, 
1988. - 314 p. (LAS-1). 
11.Stipanuk David M. Hospitality Facilities Management and Design / David M.Stipanuk, Harold 
Roffmann. - USA : The Educational Institute of the American Hotel & Motel Association, 1992. - 491, 
[1] p. (ABO-1, LAS-1). 
12. Гостиничный и туристический бизнес : учебник / под ред. А.Д.Чудновского. - Москва : 
Тандем : Экмос, 1999. - 352 с. - Библиогр.: с. 348-349.(ABO-4, LAS-2). 
13. 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., таб.  
14. Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания : учебник / 
И.Ю.Ляпина. - 2-е стереотипное издание. - Москва : Academa, 2002. - (Профессиональное 
образование : подготовка служащих). - Первое издание издано в 2001 году. - Библиография: 
[205.] с.. - ISBN 5769511796. - 208.с. : таб. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

APSTIPRINĀTS 
Tūrisma un viesmīlības katedras sēdē 

2007.gada 24.maijā 
Protokols Nr.2 

 
 

VIESNĪCU VADĪBAS INFORMAT ĪVĀS UN VIETU REZERVĒŠANAS 
SISTĒMAS 

I. l īmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Viesmīlības serviss 
Izstrādāja mag.soc.sc., lektors Ainārs Brencis 

 
Mērėis - sniegt zināšanas par viesnīcu vadības informāciju sistēmu projektēšanu, plānošanu, 
realizēšanu un viesu uzĦemšanas dienestu programmu (“Portje”, “Fidelio”) praktisko pielietošanu. 
Nepieciešamās priekšzināšanas - Viesnīcu darbības organizācija un datoru lietošanas pamati, 
datortehnoloăijas un vadības informatīvās sistēmas. 
Uzdevumi - iegūt zināšanas un praktiski apgūt viesnīcu datorizētās vadības specifiku un prasmi 
rīkoties ar “Portje” un “Fidelio” viesu uzĦemšanas dienestu programmām. 
Obligātās prasības – divi kārtējie pārbaudījumi, kuru veidu un formu nosaka mācībspēks. 
Apjoms - atbilst 2 kredītpunktiem (KP) jeb 80 akadēmiskajām stundām. Tās veido kontaktstundas 
(skaits noteikts studiju plānā),un studentu patstāvīgās studijas. Vismaz 1/3 akadēmisko stundu no 
kopējā stundu skaita ir praktiskās nodarbības.  
Noslēguma pārbaudījums – eksāmens 
Papildinform ācija – folderī x:\Uzdevumi\Studiju darbu uzdevumi\… . 
 

STUDIJU KURSA SATURS 

1. Viesnīcas vadības informāciju sistēmas būtība. 
2. Viesnīcas vadības informācijas sistēmu arhitektūra 
3. Viesnīcas vadības informācijas sistēmu projekt ēšana 
4. Viesnīcu programmas ‘’Portje’’ lietošanas apgūšana. 
5. Viesnīcu programmas ‘’Fidelio’’ lietošanas apgūšana 
6. Viesnīcu programmas “Hogatex”, “Hotellink”, “Libica” 
7. Viesnīcu programmas “Galileo” lietošanas apgūšana 

 
IZMANTOJAM ĀS LITERAT ŪRAS SARAKSTS 

 
Pamatliteratūra: 
Tesone D.V. Hospitality information systems and E-commerce / D.V. Tesone. - Hoboken, N.J. : 
Wiley, 2005. - xvii, 286 p 
 
Ieteicamā literatūra: 
 
1.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. - 95 
2. Awad Elias M. Management information Systems : Concepts, Structure, and Applications. - USA : 
The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc., 1988. - 616 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. Kroenke David. Management Information Systems. - USA : Mitchell Publishing, Inc., 1989. - 721 
6. 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. 
7. Rohm C.E.Tapie. Essentials of Information Systems / C.E.Tapie Rohm, Walter T.Stewart. - Santa 
Cruz : Mitchell Publishing, Inc., 1988. - 339 p 
8. TīmekĜa resursi: 
http://prev.turiba.lv/macibspekuweb/ainarsbrencis/index.htm - Pasniedzēja A.Brenča tīmekĜa vietne 
http://www.portje.lt/  - Firma ''Labbis'' - ''Portje'' sistēmas izstrādātājs 
www.briosys.lv - Firma ''Brio Engineering'' - ''Porte'' pārstāvji Latvij ā 



  

http://bhrs.info  - Firma Baltic Hotel Restaurant Systems - ''Micros Fidelio'' pārstāvis Baltijas valstīs 
http://www.hogatex.com/index_e.html - Firmas ''Hogatex Optims'' mājas lapa  
http://www.libra-russia.com/about/news/71-80/ - Firmas ''Libra International'' mājas lapa 
 
 

APSTIPRINĀTS 
Tūrisma un viesmīlības katedras sēdē 

2008.gada 28.maijā 
Protokols Nr.3 

 

DARĪJUMU TŪRISMS UN PASĀKUMI 
I. l īmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Viesmīlības serviss 

Izstrādāja lektore Ilze Saulīte-Jansone 
 
Mērėis – sniegt studentiem izpratni par biznesa tūrisma pasākumu būtību, veidiem,  
pasākumu organizēšanas pamatpricipiem. 
Nepieciešamās priekšzināšanas – pārzināt atpūtas tūrisma organizēšanas  
pamatprincipus. 
Uzdevumi – izprast biznesa tūrisma aktivitātēs iesaistītās organizācijas, dažādu 
pasākumu organizācijas un apkalpošanas formas. 
Obligātās prasības- izstrādāt biznesa tūrisma pasākuma praktiskās analīzes darbu un        to prezentēt 
PP (Power Point Presentation). 
Noslēguma pārbaudījums – ieskaite. 
Kursa apjoms – atbilst 2 kredītpunktiem (KP) jeb 80 akadēmiskajām stundām. Tās veido 
kontaktstundas (skaits noteikts studiju plānā) un studentu patstāvīgās studijas. Vismaz 1/3 akadēmisko 
stundu no kopējā stundu skaita ir praktiskās nodarbības. 
Papildinform ācija - folderī x:\Uzdevumi\Studiju darbu uzdevumi\…. 
 

STUDIJU KURSA SATURS 

1.Biznesa tūrisms, tā veidi, atšėir ības no atpūtas tūrisma. 
2.Motivējošie ceĜojumi, to rakstur īgās iezīmes, organizācijas formas. 
3.Izstāžu tūrisms, iesasitīto dalībnieku raksturojums. 
4.Konferenču tūrisma tirgus apskats (Korporatīvais, Asociāciju, SMERF). 
5.Biznesa tūrisma pasākumi, to organizēšana un apkalpošana. 
6.Biznesa tūrisma ekonomiskā ietekme, attīstības iespējas pasaulē un Latvij ā. 
 

IZMANTOJAM ĀS LITERAT ŪRAS SARAKSTS 
 
1.Davidson R. Business Travel, Great Britain:Addison Wesley Longman Ltd, 1994. 
2.Davidson R. Business Travel, Great Britain:Pearson Education Ltd, 2003. 
3.Bodwin G.,McDonnell I.,Allen J, O,Toole W. Events Management, Great Britain:Butterworth-
Heinemann, 2003. 
4. McCabe V.,Poole B.,Weeks P.,Leiper N. The business and management of 
conventions,Australia:Jonh Wiley and Sons Australia Ltd,2000. 
 
                                                

APSTIPRINĀTS 
Tūrisma un viesmīlības katedras sēdē 

2008.gada 28.maijā 
Protokols Nr.3 

 
 

TŪRISMA ĂEOGRĀFIJA 
 

I. l īmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Viesmīlības serviss 
Izstrādāja Dr.geogr. docente Maija Rozīte, Mag.geogr., docente Zinaida Melbārde 

 



  

Mērėis – sniegt studentiem izpratni par ăeogrāfiskajām likumsakarībām un faktoriem, kas ietekmē un 
nosaka tūrisma attīstības iespējas dažādos reăionos, sniegt zināšanas par nozīmīgākajiem tūrisma 
reăioniem pasaulē un Latvijā. 
Nepieciešanās priekšzināšanas – kursa apguvei nepieciešamas priekšzināšanas Latvijas un pasaules 
dabas un sociāli ekonomiskajā ăeogrāfij ā vidējās izglītības līmeni. 
Uzdevumi – apgūt dažādu tūrisma resursu izvietojuma ăeogrāfiskās likumsakarības, iepazīt dažādu 
pasaules reăionu tūrisma resursus un to izmantošanas praksi, nostiprināt iemaĦas analizēt tūrisma 
attīstības iespējas konkrētajā dabas, sociālā un ekonomiskajā vidē. 
Obligātās prasības – divi kārtējie pārbaudījumi, kuru veidu un formu nosaka mācībspēks. 
Apjoms – atbilst 3 kredītpunktiem (KP) jeb 120 akadēmiskām stundām. Tās veido kontaktstundas 
(skaits noteikts studiju plānā) un studentu patstāvīgās studijas. Vismaz 1/3 akadēmisko stundu no 
kopējā stundu skaita ir praktiskās nodarbības.  
Noslēguma pārbaudījums – eksāmens. 
Papildinformācija - folderī x:\Uzdevumi\Studiju darbu uzdevumi\…. 

STUDIJU KURSA SATURS 

1. Tūrisma ăeogrāfijas būtība un pētījumu objekti. 
2. Pasaules tūrisma resursi, to struktūra un izvietojuma īpatnības. 
3. Globālie tūrisma reăioni un globālo tūristu plūsmu ăeogrāfija. 
4. Baltijas (Igaunijas, Lietuvas) valstu tūrisma ăeogrāfija. 
5. ZiemeĜeiropas tūrisma īpatnības un ăeogrāfija.  
6. Austumeiropas un Krievijas tūrisma ăeogrāfija. 
7. Rietumeiropas un Dienvideiropas tūrisma īpatnības un ăeogrāfija. 
8. Āzijas valstu vieta pasaules tūrismā, tūrisma īpatnības un ăeogrāfija. 
9. Amerikas valstu tūrisma industrijas īpatnības un ăeogrāfija. 
10. Tūrisms Āfrik ā, Austrālij ā un Klusā okeāna reăionā. 
11. Tūrisms Latvij ā - pasaules un Eiropas tūrisma sistēmā. 
12. Latvijas tūrisma resursi, to struktūra, izvietojums un izmantošana 
13. Latvijas tūrisma produkts, nozīmīgākās tūristu interešu piesaistes un tūrisma objekti.  
14. Latvijas  kūrortu saimniecība. Tūrisma atrakcijas, notikumi. 
15. Tūrisms Latvijas novados, Rīgā un Jūrmalā. 

 
IZMANTOJAM ĀS LITERAT ŪRAS SARAKSTS 

1. Apsīte Elga. Ăeogrāfija tūrisma izglītībai : māc. līdz. / Elga Apsīte, Maija Rozīte, Zaiga Krišjāne. - 
Rīga : Jumava, 1996. - [126] lpp. (LAS-3). 

2. Hall C.Michael. The Geography of Tourism and Recreation : Environment, place and space / 
C.Michael Hall, Stephen J. Page. – 3rd ed. - London...[etc.] : Routledge, 2006. - XIX, 399 p (ABO –6) 
3. Burton Rosemary. Travel Geography. - 2nd ed., 2nd and 3rd (2004) impr. - [England] : Longman, 
1995. - XIV, 514 p. (ABO-8, LAS-3). 
4. Александрова А.Ю.Международный туризм:Учебник для вузов,М.:Аспект Пресс, 2002., 
464с.  
5.  География международного туризма: страны СНГ и Балтии : учебное пособие / Aвт.-сост. 
Л.М.Гайдукевич, С.A.Хомич, Я.И.Aношко ... и др. - Минск : Aверсэв, 2004. - 250, [2] c. : ил., 
табл. - (Учебник высшей школы). - Библиогр.: с. [239-241]. (ABO –19) 
6. География туризма : учебник / ред. A. Aлександровой. - Москва : КНOРУС, 2008. - 592 с.  
(ABO – 10) 
7. Окладников Е. А. Международный туризм: География туристских ресурсов мира: Учебное 
пособие. – М.; СПб.: ИФК Омега – Л; Учитель и ученик, 2002.,384 с 
8. Харрис Годфри. Стимулирование международного туризма в 21 веке / Под ред. В. А. 
Квартальнова; Пер. с англ. Е. В. Мошняга. М.: Финансы и статистика. 
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PĀRTIKAS PRODUKTU PRE ČZIN ĪBA UN SANITĀRIJA 
 

I. l īmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Viesmīlības serviss 
Izstrādāja mag.soc.sc., docente Līvija Brūvere un mag.paed., lektore Elza GavriĜenko 

 
Mērėis - dot zināšanas par pārtikas produktu uzturvērtību un to veidiem, pārtikas sanitārijas un 
higiēnas noteikumiem un prasībām, uzglabājot un pārstrādājot pārtikas produktus. 
Nepieciešamās priekšzināšanas- pamata zināšanas ėīmijā, fizikā. 
Uzdevumi - iepazīties ar pārtikas produktu veidiem, apgūt to ėīmisko sastāvu, kvalitātes prasības un to 
kritēriju noteikšanu, uzglabāšanas nosacījumus un iespējamo izlietojumu. Apgūst pamata zināšanas par 
pārtikas sanitāriju un higiēnu, iepazīstas ar nosacījumiem, kādi jāievēro produktus apstrādājot, 
uzglabājot un realizējot. 
Obligātās prasības – divi kārtējie pārbaudījumi, kuru veidu un formu nosaka mācībspēks. 
Apjoms - atbilst 2 kredītpunktiem (KP) jeb 80 akadēmiskām stundām. Tās veido kontaktstundas 
(skaits noteikts studiju plānā) un studentu patstāvīgās studijas. Vismaz 1/3 akadēmisko stundu no 
kopējā stundu skaita ir praktiskās nodarbības. 

Noslēguma pārbaudījums – eksāmens. 

Papildinform ācija – folderī x:\Uzdevumi\Studiju darbu uzdevumi\… 
 

STUDIJU KURSA SATURS 

1. Ievads. Uztura sanitārijas un higiēnas pamati. 
2. Uztura mikrobioloăijas pamati. 
3. Pārtikas kvalit ātes kontroles problēmas, šī procesa norise. 
4. Pārtikas prečzinība un tā uzdevumi. 
5. Pārtikas produktu ėīmiskais sastāvs. 
6. Pārtikas produktu uzturv ērt ība, tās noteikšana un aprēėināšana. 
7. Pārtikas produktu kvalit āte, tās rādītājus ietekmējošie faktori, kvalit ātes kontrole. 
8. Mikrobiolo ăijas nozīme pārtikas produktu kvalit ātes nodrošināšanā. Pārtikas produktu 

konservēšanas un uzglabāšanas pamati. Pārtikas preču galveno grupu raksturojums. 
9. DārzeĦi, augĜi, ogas, rieksti, sēnes, . 
10. GaĜa un tās pārstr ādes produkti. 
11. Pārtikas tauki. 
12. Olas un olu preces. 
13. Graudu preces un graudu pārstr ādes produkti. 
14. Zivis un to pārstr ādes produkti. 
15. Piens un piena produkti. 
16. Ciete, cukurs, medus un konditorejas preces, to prečziniskais raksturojums. 
17. Garšas preces un baudvielas. Garšvielas, tēja, kafija, kakao. 
18. Dzērieni, to iedalījums un prečziniskais raksturojums. 
19. Netradicionālie pārtika sprodukti 

 
IZMANTOJAM ĀS LITERAT ŪRAS SARAKSTS 

 
1. GavriĜenko Elza. Pārtikas sanitārija un higiēna : metod. līdz. studiju kursa apgūšanai / Elza 

GavriĜenko. - Rīga : Biznesa augstskola "Turība", 1999. - 69, [3] lpp. (ABO-10, LAS-3, 
MĀC-89) . 

2. GavriĜenko Elza. Sanitārija un higiēna pārtikas aprites uzĦēmumos:mācību līdzeklis/Elza 
GavriĜenko.-Rīga:Biznesa augstskola Turība, 2003.- 111 lpp 

3. Marčenkova Tatjana. Higiēnas un sanitārijas pamatprincipi mazajos pārtikas uzĦēmumos/ 
Tatjana Marčenkova. Rīga : viesnīcu un restorānu mācību centrs, 2003. – 136 lpp. 

4. Rokasgrāmata ēdināšanas uzĦēmumu vadītājiem / sastād. Ingrīda Millere. - Jelgava : LLU, 
2007. - 175 lpp. : tab., diagr. - Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. 



  

5. Rokasgrāmata pavāriem : metodiskais materiāls. - Jelgava : LLU, 2007. - 178 lpp. : il., tab., 
diagr. - [autoru kolektīvs: Gita Skudra...u.c.]. 

6. Higiēnas praktikums ēdināšanas uzĦēmumiem : metodiskais materiāls. - Jelgava : LLU, 
2007. - 79 lpp. : il., tab., diagr. 

7. Brūvere Līvija.  Pārtikas produktu prečzinība : māc. līdz. / Līvija Brūvere. - Rīga : Biznesa 
augstskola "Turība", 2006-. - (Viesmīlības bibliotēka ; 4) I daĜa. - 2000. - 219, [1] lpp. (ABO-
10, LAS-3, Māc-91). 

8. Brūvere Līvija.  Pārtikas produktu prečzinība : māc. līdz. / Līvija Brūvere. - Rīga : Biznesa 
augstskola "Turība", 2000-. - (Viesmīlības bibliotēka ; 8) II daĜa. - 2006. - 255, [1] lpp. (ABO-
10, LAS-3, MĀC-40) . 

9. Baltess Verners. Pārtikas ėīmija. - 4.izd. - Rīga, 1998 : Latvijas Universitāte. - 478 lpp. 
(ABO-3, LAS-2). 

10. Ăimenes enciklopēdija : 3 sējumos / galv. red. V.Ritenberga. - Rīga : Latvijas Encikl. 
red.2.sēj. - 1990. - 813, [1] lpp. (ABO-12, LAS-1). 

11. Chesser Jerald W. The Art and Science of Culinary Preparation : a culinarian's manual. - 
St.Augustine, Florida : The Educational Institute of the American Culinary Federation, Inc., 
1992. - 585, [1] p. (ABO-3, LAS-1). 

12. Jaunais pavārs: 1. grāmata māc.līdz.– Rīga, Jumava, 1998. – 496 lpp. 
13. Jaunais pavārs : māc. līdz. / Silvija Pumpura, Daina Zēberga, Māra Pokšāne, Vaira 

Kriškovska, Anita Bicāne. - Rīga : Jumava2.grām. - 1999. - 280 lpp. (ABO-12, LAS-3, MĀC-
15, KOMERC-50). 

14. Mikrobioloăijas un uztura fizioloăijas, higiēnas un sanitārijas pamati : metod. līdz. / Latvijas 
PSR Augstākās un vidējās speciālās izglītības ministrija. Rīgas kooperatīvais tehnikums ; sast. 
Dz.Spradze. - Rīga : Latvijas PSR Tautas saimniecības speciālistu starpnozaru kvalifikācijas 
celšanas institūts. Redakcijas un izdevniecības daĜa, 1985. - 151 lpp. (LAS-1) . 

15. Pauli Eugen. Lehrbuch der Kueche : Theorie und Praxis : Lehrmittel fuer das Gastgewerbe. - 
10., bearbeitete Aufl. - Zuerich : Fachbuchverlage, 1988. - 532 S. (LAS-1).. 

16. ZariĦš Zigurds. Uztura mācība / Zigurds ZariĦš, Lolita Neimane ; galv. red. Anna Šmite ; 
uzturvērtību tab. sast. Aija Melngaile ; zin. red.: Dzidra Sirmā, Ingūna BērziĦa ; lit. red. Anitra 
Pārupe. - Rīga : Rasa ABC, 1998. - 383, [14] lpp. (ABO-12, LAS-3, MĀC-2). 

17. Viesnīcu un restorānu vadības rokasgrāmata. - Rīga : Dienas bizness-SIA, 2006. - [Dalīta 
pagin.] : il., diagr. - Izdots mapes formā. 

18. Latvijas Republikas normatīvie dokumenti “Tirdzniecība” LID izdevums . 
19. "HoReCa" – žurnāls 
20. "Gastromāns" – žurnāls  
21. ”Tirgot ājs”  – žurnāls   
22.  “BaReCa”- žurnāls  
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BĀRA DARBA ORGANIZ ĀCIJA UN NACION ĀLO VIRTUVJU ĪPATNĪBAS 
 

I. l īmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Viesmīlības serviss 
Izstrādāja mag.soc.sc. docente Livija Brūvere 

 
 
Mērėis – apgūt zināšanas par bāra darba organizāciju, tā iekārtojumu, kokteiĜu veidiem, to gatavošanu 
un pasniegšanu, bāra ēdienu gatavošanas tehnoloăiju, tās norisi, pielietojamajiem produktu apstrādes 
un pārstrādes paĦēmieniem, ēdienu kvalitāti, pareizu to pasniegšanu un uzglabāšanu. Apgūt zināšanas 
par dažādu tautu nacionālo virtuvju ēdienu gatavošanas un pasniegšanas īpatnībām.  
Nepieciešamās priekšzināšanas – ēdienu gatavošanas tehnoloăija, ēdināšanas serviss, pārtikas 
produktu prečzinība, sanitārija. 
Uzdevumi – apgūt zināšanas par pareizu produktu izvēli bāra ēdienkartei, to apstrādes veidiem un 
ēdienu sagatavošanas paĦēmieniem. Iepazīties ar jaunākajiem produktu izlietošanas veidiem, ar ēdienu 



  

gatavošanai nepieciešamajām tehnoloăiskajām iekārtām un inventāru. Apgūt zināšanas par dzērienu 
izvēli, to sagatavošanu pasniegšanai un pasniegšanu bārā. Iepazīties ar jaunākajiem dzērienu 
sagatavošanas un pasniegšanas paĦēmieniem. 
Obligātās prasības – divi kārtējie pārbaudījumi, kuru veidu un formu nosaka mācībspēks. 
Apjoms – atbilst 2 kredītpunktiem (KP) jeb 80 akadēmiskām stundām. Tās veido kontaktstundas 
(skaits noteikts studiju plānā) un studentu patstāvīgās studijas. Vismaz 1/3 akadēmisko stundu no 
kopējā stundu skaita ir praktiskās nodarbības. 
Noslēguma pārbaudījums – eksāmens  
Papildinform ācija – folderī X:\Uzdevumi\Studiju darbu uzdevumi\… 
 

STUDIJU KURSA SATURS 

1. Bāra darba organizācijas pamatprincipi. Bāra iekārtojums. 
2. Bāra iekārtas un inventārs. 
3. Bāra dzērienu un ēdienu kartes, to sastādīšanas pamatprincipi. 
4. Alkoholisko dzērienu sortiments, to pasniegšanas pamatprincipi. 
5. KokteiĜu veidi, to raksturojums un pasniegšana. 
6. Pasaules tautu uztura īpatnības 21. g.s. sākumā. 
7. Eiropas tautu uztura raksturojums. 
8. Baltijas valstu tautu uztura raksturojums. 
9. Āzijas valstu tautu uztura raksturojums. 
10. Austrumu tautu uztura īpatnības un ietekme pasaulē. 
11. ZiemeĜamerikas tautu uztura īpatnības.  
12. Dienvidamerikas tautu uztura īpatnības.  
 

IZMANTOJAM ĀS LITERAT ŪRAS SARAKSTS 
 

1. BērziĦš Guntis. Bāra ABC : rokasgrāmata bārmenim / Guntis BērziĦš ; [rec. Jāzeps Arbidāns, Livija 
Brūvere]. - Rīga : BAT, 2007. - 215 lpp. : il., fotogr. - (Viesmīlības un tūrisma bibliotēka ; 19). - 
Bibliogr.: 215 lpp.  ISBN 9789984766911 
2. Kuliša Ir ēna. Bārs: dzērieni, kokteiĜi, apkalpošana : [mācību līdzeklis] / Irēna Kuliša ; Informācijas 
sistēmu augstskola. - Rīga : [Informācijas sistēmu augstskola], 2003. - 158, [1] lpp. : fotogr., il. tab. - 
Bibliogr.: [159.] lpp.  ISBN 9984194396 
3. GavriĜenko Elza. Praktiski ieteikumi ēdienu gatavošanai : māc. palīglīdz. praktisko darbu 
veikšanai / Elza GavriĜenko. - Rīga : Biznesa augstskola "Turība", 2001. - 174,[2] lpp. (ABO-10, LAS-
3, MĀC-40). 
4. GavriĜenko Elza. Ēdienu gatavošanas tehnoloăija : saīsināts kurss : māc. līdz. / Elza GavriĜenko. - 
Rīga : Biznesa augstskola "Turība", 2001. - 123, [1] lpp. (ABO-10, LAS-3, MĀC-237). 
5. GavriĜenko Elza. Ēdienu gatavošanas pamati : māc. palīglīdz. praktisko darbu veikšanai / Elza 
GavriĜenko. - Rīga : Biznesa augstskola "Turība", 1999. - 148, [2] lpp.  (ABO-10, LAS-3, MĀC-87) 
6. Bāra darba organizācija :  māc. līdz. / [aut. Sandra Bidzāne, Voldemārs Atavs] ; māksl. 
J.Jaunarājs. - Rīga : Jumava, [1999]. - 117, [2] lpp. : tab. - Lit.: [119.] lpp (MĀC-24, LAS-1). 
7. Frānsa Kristīne. Virtuves rokasgrāmata / Kristīne Frānsa ; no angĜu val. tulk. Velta Čakste, Alda 
ApiĦa. - Rīga : Jumava, 2000. - 158,[2] lpp. : il., fotogr. - Oriă. nos.: The Ultimate Book of Cooking 
Hints and Tips. - London : Dorling Kindersley Limited, 1997. - Kulin. termin.: 148.-149.lpp. - Alf. 
rād.: 150.-[159.] lpp. (LAS-3). 
8. Ăimenes enciklopēdija : 3 sējumos / galv. red. V.Ritenberga. - Rīga : Latvijas Encikl. red.2.sēj. - 
1990. - 813, [1] lpp. (ABO-12, LAS-1). 
9. Toibners Kristiāns. Gatavosim ar prieku : lielā ilustrētā pavārgrāmata / Kristiāns Toibners, Anete 
Voltere. - Rīga : Gulbis, 1998. - 240 lpp. (ABO-1, LAS-1). 
10. ZariĦš Zigurds. Uztura mācība / Zigurds ZariĦš, Lolita Neimane ; galv. red. Anna Šmite ; 
uzturvērtību tab. sast. Aija Melngaile ; zin. red.: Dzidra Sirmā, Ingūna BērziĦa ; lit. red. Anitra 
Pārupe. - Rīga : Rasa ABC, 1998. - 383, [14] lpp. (ABO-12, LAS-3, MĀC-2). 
11. Chesser Jerald W. The Art and Science of Culinary Preparation : a culinarian's manual. - St. 
Augustine, Florida : The Educational Institute of the American Culinary Federation, Inc., 1992. - 585, 
[1] p. ( ABO-3, LAS-1) . 



  

12. Pauli Eugen. Lehrbuch der Kueche : Theorie und Praxis : Lehrmittel fuer das Gastgewerbe. – 10., 
bearbeitete Aufl. – Zuerich : Fachbuchverlage, 1988. – 532 S. (LAS-1). 
13. MasiĜūne ĥina. Latviešu nacionālie ēdieni / ĥina MasiĜūne ; māksl. Inese Laizāne ; fotogr. Andris 
Tone, Igors Boikovs. - Rīga : Jumava, 2002. - ISBN ISBN 9984055337. - 132, [1] lpp. : [16] lpp. 
fotogr. 
14. Reiherts Volfgangs V. Pasaules tautu kulinārija. Kīna : 75 receptes ar izmeklētām Hansa Joahima 
Debelīna fotogrāfij ām / Volfgangs V. Reiherts, Eižens H. Liu ; no vācu val. tulk. Ineta un Māris 
Lielkalni. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2000]. - Oriă. izd.: Kulinarische Streifzuege durch China / 
Wolfgang W. Reichert, Eugene H. Lui. - Blaufelden : Sigloch Edition, [s. a.]. -
 ISBN ISBN 3893930175. - ISBN ISBN 9984222349. - 205,[1] lpp. : fotogr 
15. Debelīns Hans Joahims. Pasaules tautu kulinārija. Itālija : 73 maltīšu receptes, papildinātas ar 
speciāli šai grāmatai sagatavotām Hansa Joahima Debelīna fotogrāfij ām / Hans Joahims Debelīns ; no 
vācu val. tulk. Ineta un Māris Lielkalni. - Rīga : JāĦa sēta, [2002]. - ISBN ISBN 9984709272. - 189, [1] 
lpp. : fotogr. 
16. Kaltenbaha Marianne. Pasaules tautu kulinārija. Francija : 63 receptes, papildinātas ar Hansa 
Joahima Debelīna fotogrāfij ām / Marianne Kaltenbaha ; no vācu val. tulk. Ineta un Māris Lielkalni. - 
Rīga : JāĦa sēta, [2001]. - Recepšu saraksts pa novadiem un alfabētiskais recepšu saraksts : 186.-
189.lpp.. - ISBN ISBN 9984223159. - 189, [1] lpp. : fotogr. 
17. Kuliša Irēna. Restorānu bizness: no idejas līdz realitātei : iesācējiem uzĦēmējdarbībā : [mācību 
līdzeklis] / Irēna Kuliša ; Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola. - Rīga : [Informācijas sistēmu 
menedžmenta augstskola, 2005. - 174 lpp. : il. tab., diagr., sh. - Ietver bibliogr.  ISBN 998498480x 
18. Rokasgrāmata ēdināšanas uzĦēmumu vadītājiem / sastād. Ingrīda Millere. - Jelgava : LLU, 2007. - 
175 lpp. : tab., diagr. - Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. 
19. Žurnāls "BaReCa".  
20..Žurn āls "HoReCa".  
21. Žurnāls "Tirgotājs".  
22. Žurnāls „V īns un gastronomija” 
23. Ēdināšanas uzĦēmumu aprīkojuma un inventāra portāls www.gemoss.lv 
24. Kases aparātu piedāvājuma portāls www.kasesaparati.lv 
25. Kafijas automātu piedāvājuma portāls www.kafijas-automati.lv 
26. www.connoiseur.lv 
27. www.catering.lv 
28. www.partika.lv 
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BANKETU ORGANIZ ĒŠANA 
 

I. l īmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Viesmīlības serviss 
Izstrādāja mag.soc.sc., docente Livija Brūvere 

 
 
Mērėis – sniegt studentiem izpratni par biznesa tūrisma pasākumu būtību, pasākumu organizēšanas 
pamatpricipiem. 
Nepieciešamās priekšzināšanas – pārzināt atpūtas tūrisma organizēšanas pamatprincipus, uzvedības 
kultūra, saskarsme un viesmīlība, valodas un kustību kultūras iemaĦas, ėīmija, fizika un matemātika 
vidējās izglītības līmenī.  
Uzdevumi – izprast biznesa tūrisma aktivitātēs iesaistītās organizācijas, dažādu pasākumu  
organizācijas un apkalpošanas formas apgūt zināšanas un praktiskās iemaĦas ēdināšanas pakalpojumu 
organizēšanā, galda klāšanā un viesu apkalpošanā, apgūt zināšanas par pareizu produktu izvēli, to 
apstrādes veidiem un ēdienu sagatavošanas paĦēmieniem. Iepazīties ar jaunākajiem produktu 
izlietošanas veidiem, ar ēdienu gatavošanai nepieciešamajām tehnoloăiskajām iekārtām un inventāru. 
Obligātās prasības – divi kārtējie pārbaudījumi, kuru veidu un formu nosaka mācībspēks. 



  

Apjoms – atbilst 2 kredītpunktiem (KP) jeb 80 akadēmiskām stundām. Tās veido kontaktstundas 
(skaits noteikts studiju plānā) un studentu patstāvīgās studijas. Vismaz 1/3 akadēmisko stundu no 
kopējā stundu skaita ir praktiskās nodarbības. 
Noslēguma pārbaudījums – eksāmens.  
Papildinform ācija – folderī X:\Uzdevumi\Studiju darbu uzdevumi\… 
 

STUDIJU KURSA SATURS 

1. Biznesa tūrisma pasākumi, to organizēšana un apkalpošana. 
2. Banketu veidi, pieĦemšanas un to organizēšanas specifika. 
3. Banketu ēdienkartes sastādīšanas pamatprincipi. 
4. Banketu galda klāšanas pamatprincipi. 
5. Sagatavošanās banketiem un viesu sagaidīšana.  
6. Banketu dokumentācijas sastādīšana un aprēėini   
7. Ēdienu sortiments, tā daudzveidība, gatavošanas tehnoloăija un pasniegšanas pamatprincipi 
banketos 
 

IZMANTOJAM ĀS LITERAT ŪRAS SARAKSTS 
 

1. Rokasgrāmata ēdināšanas uzĦēmumu vadītājiem / sastād. Ingrīda Millere. - Jelgava : LLU, 
2007. - 175 lpp. : tab., diagr. - Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. 

2. Vanaga Vaira. Viesu apkalpošana : māc. līdz. / Vaira Vanaga. - Rīga : Biznesa augstskola 
"Turība", 2000. - 144 lpp. (ABO-10, LAS-3, MĀC-308). 

3. Vanaga Vaira. Galda klāšanas pamatprincipi : māc. palīglīdz. praktisko iemaĦu apgūšanai / 
Vaira Vanaga. - Rīga : Biznesa augstskola "Turība", 1999. - 44 lpp. (ABO-10, LAS-4, MĀC-
87). 

4. Hanišs Horsts. Galda kultūra / Horsts Hanišs ; no vācu val. tulk. Biruta Veinerte ; Raimonda 
Auškāpa iev. - Rīga : Jumava, 2000. - Kulinārijas vārdnīca: 168.-181.lpp.. -
 ISBN ISBN 9984053717. - 181, [1] lpp. : fotogr., zīm 

5. Rokasgrāmata pavāriem : metodiskais materiāls. - Jelgava : LLU, 2007. - 178 lpp. : il., tab., 
diagr. - [autoru kolektīvs: Gita Skudra...u.c.]. 

6. Viesnīcu un restorānu vadības rokasgrāmata. - Rīga : Dienas bizness-SIA, 2006. - [Dalīta 
pagin.] : il., diagr. - Izdots mapes formā 

7. Gavri Ĝenko Elza. Sanitārija un higiēna pārtikas aprites uzĦēmumos:mācību līdzeklis/Elza 
GavriĜenko.-Rīga:Biznesa augstskola Turība, 2003.- 111 lpp 

8. Bidzāne S. Ēdināšanas uzĦēmumu aprīkojums. Jumava, Rīga, 2000. 111 lpp. (ABO-10, LAS-
3, MĀC-237).  

9. Kuliša Ir ēna. Bārs: dzērieni, kokteiĜi, apkalpošana : [mācību līdzeklis] / Irēna Kuliša; 
Informācijas sistēmu augstskola. - Rīga : [Informācijas sistēmu augstskola], 2003. - Bibliogr.: 
[159.] lpp.. - ISBN 9984194396. - 158, [1] lpp. : fotogr., il. tab. 

10. Kuliša Ir ēna. Restorānu bizness: no idejas līdz realitātei : iesācējiem uzĦēmējdarbībā : 
[mācību līdzeklis] / Irēna Kuliša ; Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola. - Rīga : 
[Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola, 2005. - 174 lpp. : il. tab., diagr., sh. - Ietver 
bibliogr.  ISBN 998498480x 

11. Gastgewerbliche Berufe. Tischdekorieren. Berlin, 1997. 273 S. 
12. Professional Table Service. - [S.l., s.a.]. - 116 p. : il. - Oriă. izd. Kopija (ABO-7, LAS-2). 
13. 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. 

14. Informatīvais izdevums ‘Tirgotājs” 
15.  Žurnāls "Gastromāns".  
16. Žurn āls "HORECA".  
17. Žurn āls "Tirgotājs".  
18. Žurn āls “V īns un gastronomija” 
19. Žurn āls “BaReCa” 

 



  

 
APSTIPRINĀTS 

Tūrisma un viesmīlības katedras sēdē 
2007.gada 24.maijā 

Protokols Nr.2 
 

KOMERCDARB ĪBA TŪRISMĀ 
 

I. l īmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Viesmīlības serviss 
Izstrādāja Mag.soc.sc.lektors Centis Gercāns 

 
Mērėis – sniegt studentiem zināšanas par tūrisma komercdarbības būtību un īpatnībām, tūrisma 
uzĦēmumu veidiem, to dibināšanas un vadīšanas aspektiem, tūrisma komercdarbības attīstības 
tendencēm pasaulē un Latvijā. 
Nepieciešamās priekšzināšanas – Ievads tūrismā. 
Uzdevumi – iepazīt tūrisma uzĦēmējdarbības veidus; apgūt zināšanas par tūrisma komercdarbībai 
nepieciešamajiem resursiem; iepazīt kārtību, kādā dibināms un vadāms tūrisma uzĦēmums. 
Obligātās prasības - trīs kārtējie pārbaudījumi, kuru veidu un formu nosaka mācībspēks. 
Apjoms – atbilst 3 kredītpunktiem (KP) jeb 120 akadēmiskām stundām. Tās veido kontaktstundas 
(skaits noteikts studiju plānā) un studentu pastāvīgās studijas. Vismaz 1/3 akadēmisko stundu no 
kopējā stundu skaita ir praktiskās nodarbības. 
Noslēguma pārbaudījums – eksāmens. 
Papildinform ācija - folderī x:\Uzdevumi\Studiju darbu uzdevumi\…. 
 

STUDIJU KURSA SATURS 

1. Tūrisma komercdarbība Latvij ā un pasaulē. Latvijas tūrisma komercdarbības būtiskākās iezīmes. 
Tūrisma ietekme uz ekonomiku, tūrisma multiplikators. Tūrisma komercdarbības attīstības tendences. 
2. Komercdarbība, komersants, uzĦēmums. Komercdarbības vide: mikrovide un makrovide. 
Komercdarbības process, tā galvenās stadijas. Komercdarbības loăika: uzĦēmēja rīcība un to noteicošie 
faktori. Komersanta darbības virzieni. 
3. Komercdarbības jomas Latvijā. Mazā un vidējā komercdarbība. Tradicionālā un inovatīvā 
komercdarbība. Starpniecība, tās būtība. Mazumtirdzniecība, vairumtirdzniecība. Biržu tirdzniecība.  
4. Komercdarbības organizatoriski tiesiskās formas Latvijā. Faktori, kas ietekmē komercdarbības 
formu izvēli. Fiziskās un juridiskās personas jēdziens. Komercdarbības ierobežojumi. Individuālā 
komercdarbība. Personālsabiedrības, to veidi: pilnsabiedrība, komandītsabiedrība. Kapitālsabiedrības, 
to veidi: sabiedrība ar ierobežotu atbildību, akciju sabiedrība. Īpašās komercdarbības formas: koncerni, 
holdingkompānijas, kopuzĦēmumi. 
5. Tūrisma uzĦēmumi, to veidi. Nozarē tieši un netieši iesaistīti uzĦēmumi. Tūrisma uzĦēmumu 
iedalījums pēc LR Tūrisma likuma. 
6. Tūrisma uzĦēmējdarb ībai nepieciešamie resursi un ražošanas faktori. Dabas, cilvēku, finansu, 
materiālie resursi. UzĦēmējspēja – dispozitīvais faktors. Informatīvie un laika resursi. 
7. Tūrisma uzĦēmuma dzīves cikls. UzĦēmuma dibināšana un mērėi, darbība un galvenās funkcijas, 
organizatoriskā struktūra. 
8. UzĦēmuma ekonomiskā un vadības krīze, tās cēloĦi. Bankrota atvairīšanas stratēăijas. 
UzĦēmuma likvidācija. 
9. Tūrisma produkts. Tūrisma produkta elementi un īpatnības. Tūrisma produkta cenas veidošana. 
NodokĜi un grāmatvedības uzskaite tūrismā. Tūrisma produkta dzīves cikls. Kvalitātes vadīšana, 
atbilstības novērtēšana. 
11. UzĦēmējdarb ības plāns un panākumu faktoru noteikšana. Biznesa plāns, tā vieta un loma 
uzĦēmējdarbībā. Svarīgākie komercdarbības panākumu faktori: peĜĦa, rentabilitāte, likviditāte – to 
aprēėins. 
12. Partnerattiecības tūrismā, to veidošanas faktori. Līgumi tūrisma komercdarbībā. Horizontālā, 
vertikālā un diagonālā integrācija. Multinacionālie uzĦēmumi. Franšīze. 

IZMANTOJAM ĀS LITERAT ŪRAS SARAKSTS 

1. Holovejs Dž. Kristofers. Tūrisma bizness / no angĜu val. tulk. Everita Milčonoka un Jāzeps 
Springovičs. - Rīga : JāĦa Rozes apgāds, 1999. - 367, [1] lpp. (ABO-10, LAS-4, MĀC-286). 



  

2. Morrison Alison. Entrepreneurship in the Hospitality, Tourism and Leisure Industries / Alison 
Morrison, Mike Rimmington, Claire Williams. - Oxford ... [etc.] : Butterworth Heinemann, 1999. - 250 
p. (ABO-2, LAS-1). 
3. Экономика современного туризма : рыночное регулирование, основы управления и 
маркетинг, бухгалтерский учет и налогообложение / Г.А.Карпова, М.Г.Воронцова, М.В.Нотаров, 
А.М.Воловода, О.В.Рохмалева ; под ред. Г.А.Карповой. - Москва - Санкт-Петербург : 
Издательский Торговый Дом "Герда", 1998. - 412 с. (ABO-5, LAS-1). 
4. Rurāne Marita. UzĦēmuma finansu vadība. - Rīga : Turības mācību centrs, 1997. - 254, [2] lpp. 
(ABO-10, LAS-3, MĀC-307). 
5. Drummond Denise. Purchasing and Costing for the Hospitality Industry. - London : Hodder & 
Stoughton, 1998. - 186 p. (LAS-1). 
6. Diderihs Helmuts. UzĦēmuma ekonomika / saīsin. tulk. no vācu val.; tulk.: M.Balaško, K.Didenko, 
J.Kipsna [u.c.] ; proj. vad. Arnis Vilks ; galv. zin. red. Roberts Škapars. - Rīga : Zinātne, 2000. - 515, 
[1] lpp. (ABO-10, LAS-3, MĀC-17). 
7. Bull Adrian.  The Economics of Travel and Tourism / Adrian Bull. - 2nd ed. - Melbourne, 
Australia : Longman, An imprint of Addison Wesley Longman, 1997. - 267,[1] p. (ABO-2, LAS-1). 
8. Petrova Ligita. Esi uzĦēmējs! / Ligita Petrova, Rasma AlsiĦa. - Rīga : Kamene, 1999. - 92 lpp. 
(ABO-13, LAS-3, MĀC-13). 
9. ĖeniĦš-Kings Guntars. UzĦēmību! : latviešu uzĦēmējs pārmaiĦu laikos. - Rīga : JāĦa Rozes apg., 
1999. - 216 lpp. (ABO-2, LAS-3). 
10. Živitere Marga. Komercdarbības (biznesa) plāns. - Rīga : Biznesa komplekss, 1999. - 103, [1] lpp. 
(Abo-10, LAS-2, MĀC-87). 
11. Fuller G. Travel Agency Management. South-Western Publishing, 1994. 
12. Biznesa pamati : eksper. māc. grām. / Junior Achievement Latvija ; projekta zin. vad. Zoja 
Medvedevskiha ; redkol.: Egija Lukjanska, Aleksandrs Rubanovskis ; galv. red. Rita CimdiĦa. - Rīga : 
RaKa, 1998. (ABO-4, LAS-4, MĀC-44). 
13. O'Connor Peter. Electronic Information Distribution in Tourism and Hospitality / P.O'Connor. - 
New York, NY : CABI Publishing, 2000. - 173,[1] pp. (ABO-2, LAS-1). 
14. Praude Valērijs.  Menedžments : teorija un prakse / Valērijs Praude, Jakovs BeĜčikovs. - 2. pārstr. 
izd. - Rīga : Vaidelote, 2001. - 507, [1] lpp. (ABO-20, LAS-3, MĀC-178). 
15. Kirstges Torsten. Management von Tourismusunternehmen : Organisation, Personal- und 
Finanzwesen / Torsten Kirstges. - Muenchen ; Wien : R.Oldenbourg Verlag, 1994. - 200 S. (LAS-1). 
16. Tribe John. The Economics of Leisure and Tourism / John Tribe. - 2nd ed. - Oxford ... [etc.] : 
Butterworth Heinemann, 2000. - 434 p. (ABO-2, LAS-1). 
17. Туризм как вид деятельности : учебник для вузов / Международная кафедра ЮНЕСКО по 
культурному туризму в целях мира и развития ; Российская международная академия туризма ; 
гл. ред. В.А. Квартальнов. - Москва : Финансы и статистика, 2002. - (Менеджмент туризма). - 
Библиогр.: с. 283. - ISBN ISBN 5279024430. - 286,[2] c. : таб. (ABO-7, LAS-1). 
 
 

Apstiprināts 
Privāto tiesību katedras sēdē 

2007. gada 30 . augustā 
Protokols Nr.1. 

KOMERCDARB ĪBAS TIESISKĀ VIDE 
 

I. l īmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Viesmīlības serviss 
Izstrādāja mag. iur. Dana Rone 

 
Mērėis – sniegt izpratni un zināšanas par komercdarbības tiesisko vidi Latvijā un Eiropas Savienībā. 
Nepieciešamās priekšzināšanas – ievads tiesību zinībās, vēlamas arī komerctiesību zināšanas. 
Uzdevumi – analizēt galvenos tiesību institūtus, kas iesaistīti komercdarbības tiesiskajā vidē. Apzināt 
un analizēt tiesību aktus un tiesu praksi šajā jomā. Sagatavot studentus praktiskai komercdarbībai ar 
plašu tiesību izpratni. 
Obligātās prasības – dienas un vakara nodaĜai – trīs kārtējie pārbaudījumi, kuru veidu un formu 
nosaka mācībspēks studiju gada laikā. 
Sestdienas nodaĜai – divi kārtējie pārbaudījumi, kuru veidu un formu nosaka mācībspēks studiju gada 
laikā. 



  

Apjoms – atbilst 3 kredītpunktiem (KP) jeb 120 akadēmiskajām stundām. Tās veido kontaktstundas un 
studentu patstāvīgās studijas. Vismaz 1/3 akadēmisko stundu no kopējā stundu skaita ir praktiskās 
nodarbības. 
Noslēguma pārbaudījums – eksāmens. 
 

STUDIJU KURSA SATURS 

1. Komercdarbības jēdziens. Tiesiskās vides jēdziens. Latvijas Republikas konstitucionāli 
tiesiskā iekārta. 

2. Valsts un pašvaldības funkciju sadalījums. 
3. Civiltiesības un cilvēktiesības. To ietekme uz komerctiesībām. 
4. Darba tiesības un darba aizsardzība. 
5. Atbild ības veidi – civiltiesiskā, administratīvā, kriminālā, disciplinārā, morālā. Juridisko 

personu kriminālatbildība. Krāpšanas un naudas atmazgāšanas tiesiskie aspekti. 
6. Strīdu risināšana – tiesā un ārpus tiesas. 
7. Tiesu sistēma un šai sistēmai piederīgas personas un iestādes. 
8. Civilprocesuālās tiesības. Principi. Lietas dalībnieki. Pierādījumi. Tiesāšanās izdevumi. 
9. Civilprocesuālās tiesības. Prasības tiesvedība. Sevišėā tiesāšanas kārtība. Tiesas spriedumu 

izpilde. 
10. Valsts un pašvaldību iepirkums. 
11. Fizisko personu datu aizsardzība. 
12. Konkurences tiesības. Reklāmas tiesiskais regulējums. 
13. Apdrošināšanas tiesības un to nozīme tūrisma biznesā. 
14. Ārvalstnieku tiesiskais regulējums Latvij ā. 
15. Vides aizsardzības tiesības. 
16. Komersanta nodibināšanas praktiskie aspekti. Reăistrācija UzĦēmumu reăistrā, Valsts 

ieĦēmumu dienestā, Datu valsts inspekcijā, Patentu valdē, pašvaldībā. Pilnvarojums. 
17. Eiropas Savienības tiesību ietekme uz komercdarbību. 
18. Starptautisko tiesību ietekme uz komercdarbību. 

 
IZMANTOJAM ĀS LITERAT ŪRAS SARAKSTS 

 
1. Civilprocesa likuma komentāri.  / Aut. kol. prof. K. Torgāna un M. DudeĜa visp. zin. red. 

Latvijas Civilprocesa kodeksa izvilkums (22. – 25. nod.). – Papild. izd. – Rīga : Tiesu namu 
aăentūra, 2001. – 646,[2] lpp. – Bibliogr.: 644. – 646. lpp. (ABO–10; MĀC–157). 

2. Čakste K. Tirdzniecības tiesības. Ievads un I daĜa. - [B.v., b.i.], 1939.  
3. Dupate K. Grūtnieču atlaišanas ierobežojumi. Jurista Vārds. 05.12.2006. 
4. Grinbergs J. Jaunie Latvijas tirdzniecības likumi par firmu, tirgotāju un tirdzniecības 

reăistru. - Rīga: Valters un Rapa, 1935. 
5. Lēbers A. Tirdzniecības tiesību pārskats. Rīga: Valters un Rapa, 1927. 
6. Lēbers A. Tirdzniecības tiesības. I daĜa. - Rīga, [b.g., b.i.]. 
7. Lošmanis A. Par topošo Latvijas komerctiesību aktuālajiem mezglu punktiem. // Latvijas 

Vēstnesis, 1999.gada 27. maijs. 
8. Lošmanis A. Par komerctiesību jauno ietvaru. // Latvijas Vēstnesis, 2000. gada 13. aprīlis. 
9. Strupišs A. Valde kā kapitālsabiedrības pārstāve // Likums un Tiesības, Nr.11, 2002. 
10. Strupišs A. Par Komerclikuma likuma projektu, nododot to Saeimas izskatīšanā un vispārīgai 

iepazīšanai. // Latvijas Vēstnesis, 1999. gada 20. maijs.  
11. Strupišs A. Par veiksmīgu Komerclikumu Latvijā. // Latvijas Vēstnesis, 2000. gada 

10. oktobris. 
12. Strupišs Aigars. Komerclikuma komentāri. - Rīga : A.Strupiša juridiskais birojs, 2003. A 

daĜa Komercdarbības vispārīgie noteikumi : (1.-73. panti). - 303 lpp.: tab 
13. Strupišs Aigars. Komerclikuma komentāri. - Rīga : A.Strupiša juridiskais birojs, 2003. II, B 

daĜa Komersanti : XI sadaĜa. Kapitālsabiedrības : (134.-184. panti). - 335 lpp.   
14. Tirdzniecības tiesības // Augstskola Mājā. Tiesību zinātĦu nodaĜa., Nr. 79., 80., 1939.  
15. Torgāns K. Par Tirdzniecības likuma projektu – ar cerībām un šaubām. // Latvijas Jurists, 

1994., Nr. 6. 
16. Torgāns K. Komerctiesības Baltijas valstīs. // Baltijas valstis likteĦgriežos. Rakstu krājums. - 

Rīga, 1998., 278. lpp. 
17. Vēbers J. Par Latvijas Komerclikuma projektu. // Latvijas Vēstnesis, 1996., 30. janvāris. 
18. Barnes J. Law for Business. Boston, Irwin, 1991. 



  

19. Borrie G. Commercial Law, Butterworths, London, 1988. 
20. Sealy L., Hooley R. Texts and Materials in Commercial Law. London, Dublin, Edinburgh: 

Butterworths, 1994. 
21. Trakman L. The Law Merchant: Evolution of the Commercial Law. Littleton, Rothman, 

1983. 
22. Uniform Commercial Code: Official text with comments, 14th edition, West Publishing Co., 

1995. 
 

APSTIPRINĀTS 
Komercdarbības katedras sēdē  

2008. gada 29 . maijā  
Protokols Nr.8. 

 
GRĀMATVED ĪBA 

 
I. l īmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Viesmīlības serviss 

Izstrādāja lektore Mag. paed. Ina Jēkabsone 
 
Mērėis – apgūt nepieciešamajā apjomā grāmatvedības pamatus finanšu un vadības grāmatvedībā, kas 
Ĝauj, izprast grāmatvedības darba pamatus, kā arī iegūt zināšanas par finanšu rādītāju analīzi un finanšu 
vadību uzĦēmumā 
Nepieciešamās priekšzināšanas – mikroekonomika un makroekonomika. 
Uzdevumi – 1) apgūt zināšanas par grāmatvedību, tās sistēmām un veidiem; 2) izprast uzskaiti 
grāmatvedības kontos, bilanci, divkāršo ierakstu, 3) izprast saimniecisko operāciju ierakstu nozīmi 
grāmatvedības kontos un uzskaites reăistros, 4) apgūt zināšanas par izmaksu uzskaiti un pašizmaksas 
kalkulāciju, 5) apgūt iemaĦas finanšu pārskatu analīzē.  
Obligātās prasības – trīs kārtējie pārbaudījumi, kuru veidu un formu nosaka mācībspēks. 
Apjoms – atbilst 3 kredītpunktiem (KP) jeb 120 akadēmiskajām stundām. Tās veido kontaktstundas 
(skaits noteikts studiju plānā) un studentu patstāvīgās studijas. Vismaz 1/3 akadēmisko stundu no 
kopējā stundu skaita ir praktiskās nodarbības.  
Nobeiguma pārbaudījums – eksāmens.  
Papildinform ācija – folderī x:\Uzdevumi\Studiju darbu uzdevumi\… 

STUDIJU KURSA SATURS 

1. Grāmatvedības teorija 
1.1. Vadības un finanšu grāmatvedības salīdzinājums 
1.2. Grāmatvedības vienkāršā un divkāršā ieraksta sistēmas 
1.3. Grāmatvedības metodes, to raksturojums 
1.4. Grāmatvedības konti, kontu plāns un tā uzbūve 
1.5. Grāmatvedības bilance un tās struktūra 
1.7. Grāmatvedības inventarizācija 

2. Finanšu grāmatvedība 
2.1. IlgtermiĦa ieguldījumi 
2.2. Apgrozāmie līdzekĜi 
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Protokols Nr.3 

PRAKSES PROGRAMMA 
I. l īmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Viesmīlības serviss 

Izstrādāja lektore Livija Brūvere 
  
Prakses mērėis - dot iespēju studentiem nostiprināt teorētiskās zināšanas un apgūt praktisko iemaĦu 
kopu, kas nepieciešama viesnīcu servisa organizatoram un ēdināšanas servisa speciālistam. 
Prakses vieta. Prakses uzdevumus students veic ārpus augstskolas – viesnīcās, viesu mājās, moteĜos vai 
cita veida tūristu naktsmītnēs, studenti, kuri izvlējušies ēdināšanas servisa specializāciju – dažāda tipa 
ēdināšanas uzĦēmumos. Prakses uzĦēmumu students izvēlas patstāvīgi. Izvēlētās prakses vietu students 
saskaĦo ar Biznesa augstskolas Tūrisma un viesmīlības katedras prakses vadītāju (augstskolas filiālēs 
ar filiāles vadītāja nozīmētu mācībspēku – prakses vadītāju) ne vēlāk kā 7 dienas pirms prakses 
sākuma, sniedzot nepieciešamo informāciju prakses līguma sagatavošanai. Ja students strādā 
viesmīlības nozares uzĦēmumā, par prakses vietu students var izvēlēties arī savu darba vietu, 
saskaĦojot ar Biznesa augstskolas prakses vadītāju. Prakses vietas izvēle jāsaista ar iespēju iegūt 
prakses uzdevumos noteikto darba pieredzi un saĦemt nepieciešamo materiālu prakses atskaitei. 
Prakses vadītājs pārrauga prakses organizāciju uzĦēmumā un studenta darbu praksē, lai pilnvērtīgi 
izmantotu prakses uzĦēmuma piedāvātās iespējas prakses uzdevumu izpildē, konsultē studentu ar 
praksi saistītajos jautājumos un novērtē prakses programmas izpildi un prakses atskaites kvalitāti. 
Prakses ilgums saskaĦā ar studiju programmu - 4 nedēĜas pēc studiju gada kalendārā grafika 
Prakses ilgums katrā uzĦēmumā ir jāsaskaĦo ar uzĦēmuma darbība specifiku (nepieciešamību), bet tas 
nedrīkst būt īsāks par noteikto kopējo prakses ilgumu. Uzsākot praksi uzĦēmumā, studentam jāsaĦem 
augstskolas izdots prakses līgums. Ierodoties prakses vietā līdzi jābūt atbilstošam darba apăērbam, lai 
strādātu noteiktā viesnīcas dienestā vai ēdināšanas uzĦēmumā un atbilstīgi prasībām aizpildītai 
personīgajai sanitārajai grāmatiĦai. 
Prakses laikā students:  

− attīsta sevī viesmīlības uzĦēmuma darbiniekam nepieciešamo atbildības sajūtu; 
− apgūst prasmi izmantot modernās, praksē lietotās tehnoloăijas; 
− attīsta prasmi radoši domāt, būt iniciatīvam; 



  

− apgūst spēju precīzi un kvalificēti veikt atbilstošos darba pienākumus; 
− apgūst komunikabilitāti, spēju strādāt komandā; 
− apgūst spēju patstāvīgi iegūt informāciju un sagatavot to citu personu lietošanai. 
− apgūst mūsdienīgas darba organizācijas metodes; 
− apgūst nozares tiesiskos aspektus un darbu reglamentējošos normatīvos aktus; 
− iegūst informāciju un materiālus kvalifikācijas darbam. 

Prakses uzdevumi: 
Viesnīcā vai cita tipa naktsmītnē: 

– papildināt mācību periodā iegūtās teorētiskās zināšanas, saistot tās ar praktisko iemaĦu apguvi 
reālajās situācijās; 

– apgūt un attīstīt praktiskās iemaĦas viesu apkalpošanas dienestā; 
– apgūt viesnīcas saimnieciskā dienesta darba organizācijas iemaĦas; 
– iepazīties ar saimnieciskā dienesta darba plānošanu, kā arī šī dienesta sadarbību ar pārējiem 

viesnīcas dienestiem (darbs ar dažādām veidlapām); 
– apgūt viesu istabu uzkopšanas darbu, veikt koplietošanas telpu, paklāju un grīdu tīrīšanu, veĜas 

mazgāšanas procesu, praktiski pielietojot atbilstīgus ėīmiskos līdzekĜus. 
– apgūt ar viesnīcas apgādi un drošību saistīto un inženiertehnisko dienestu darba organizēšanas 

iemaĦas; 
– iepazīties ar katra viesnīcas dienesta darba pienākumiem un to nepieciešamību uzĦēmuma 

sekmīgas darbības norisē; 
– pielietot saskarsmes prasmi darbā ar viesi; 
– iegūt informāciju par servisu, ko viesiem nodrošina visi uzĦēmuma dienesti; 
– gūt izpratni par cenām, aprēėiniem, peĜĦu; 
– iepazīties ar darba organizācijas procesu kopumā, darba intensitāti; 
– iepazīties ar jaunākās tehnoloăijas pielietošanu, datortehnikas izmantošanu attiecīgajos 

dienestos u.c. 
Ēdināšanas uzĦēmumā: 

– papildināt mācību periodā iegūtās teorētiskās zināšanas, saistot tās ar praktisko iemaĦu apguvi 
reālajās situācijās; 

– apgūt un attīstīt praktiskās iemaĦas viesu apkalpošanā; 
– apgūt nepieciešamās darba iemaĦas virtuvē (telpu kopšana, trauku mazgāšana, inventāra 

kopšana un mazgāšana, produktu pirmapstrāde un ēdienu gatavošana, ēdienu noformēšana); 
– apgūt nepieciešamās iemaĦas viesu apkalpošanā restorānā, kafejnīcā, vai bārā (darba vietas un 

zāles sagatavošana viesu uzĦemšanai, viesu apkalpošana); 
– iepazīties ar produktu sagādes un uzglabāšanas kārtību un dokumentāciju; 
– piedalīties banketa sagatavošanā un apkalpošanā (ja ir iespējams); 
– jāiepazīstas ar ēdināšanas uzĦēmuma darba organizāciju un pienākuma sadali; 
– jāiepazīstas ar uzĦēmumā esošo izejvielu, preču un produktu uzskaites un atskaites 

dokumentāciju, tās izpildes un aprites sistēmu. 
Prakses atskaite: pēc prakses students sagatavo prakses atskaiti, Ħemot vērā gan teorētisko zināšanu 
apjomu visos mācību gadā apgūtajos studiju kursos, gan praksē apgūto iemaĦu izklāstu. Darbs 
izpildāms datorsalikumā un noformējams atbilstīgi BAT noteikumiem par studentu patstāvīgo darbu 
noformēšanu. 
Prakses atskaite sastāv no: 

– titullapas 
– prakses uzĦēmuma atsauksmes par praksi (kuru ar parakstu un uzĦēmuma zīmogu 

apstiprinājusi par studentu atbildīgā persona uzĦēmumā) 
– studenta veiktajiem novērojumiem un secinājumiem, atbilstīgi prakses programmai un tajā 

formulētajiem prakses uzdevumiem. 
Prakses atskaitē ir j āiekĜauj: 
Viesnīcu servisa organizatoram: 

− uzĦēmuma un tā darbības raksturojums (tips, kategorija, tā atbilstība nosaukumam un 
specializācijai, viesu sastāvs, atrašanās vieta, uzĦēmuma un darbinieku darba laiks); 

− uzĦēmuma interjera un iekārtojuma raksturojums atbilstoši tā tipam; 
− atsevišėo saimniecisko un servisa dienesta darbības raksturojums, raksturojot atsevišėu 

dienestu darba uzdevumus un atsevišėu dienestu darbinieku darba pienākumus: 
Viesnīcā: 
− uzĦemšanas dienesta darbības raksturojums 
−  saimnieciskā dienesta darbības raksturojums 



  

− veĜas mazgātavas darbības raksturojums vai sadarbība ar citiem šī tipa uzĦēmumiem  
− sagādes nodaĜas darba organizācija 
− drošības dienesta un apsardzes daĜas darba organizācija 
− citu uzĦēmumā esošo viesnīcas darbu nodrošinošo nodaĜu raksturojums 

(ugunsdrošības, ūdensapgādes, ēdināšanas, istabu servisa raksturojums); 
Ēdināšanas uzĦēmumā: 
−  ēdienkartes un dzērienu kartes raksturojums un atbilstība prasībām 
−  apkalpošanas kultūra, tās raksturojums un atbilstība uzĦēmuma 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 tehnoloăiskajām 

prasībām 
−  ēdienu gatavošanas tehnoloăijas ievērošana 
−  sanitāro un drošības tehnikas noteikumu ievērošana uzĦēmumā 
− produktu, izejvielu un uzĦēmuma gatavās produkcijas uzglabāšanas noteikumu un 

gatavās produkcijas realizācijas noteikumu ievērošana 
−  produkcijas piegādes, uzglabāšanas, norēėinu un realizācijas principi. 

− uzĦēmuma darba organizācijas principi minētajos dienestos (kadru izvēle un psiholoăiskā 
atbilstība savam amatam, to kvalifikācija atbilstoši savam ieĦemamajam amatam un 
darbinieku skaita atbilstība darba apjoma veikšanai uzĦēmumā); 

− prakses bāzes uzĦēmuma darbības vērtējums, izmantojot iegūtās teorētiskās zināšanas; 
− uzĦēmuma vieta tirgū, konkurentu apskats, sniegto pakalpojumu raksturojums, cenas un to 

salīdzinājums ar konkurentiem. 
Atskaitē ieteicams izteikt savas domas par šādiem jautājumiem: 

− kā uzĦēmumā risina iekšējās kārtības jautājumus, darbinieku skaita un sanitārās problēmas, 
ievēro telpu izvietošanas nosacījumus, sadarbojas ar preču, produkcijas un izejvielu 
piegādātājiem un citiem uzĦēmumiem; 

− ko Jūs uzskatāt par nepieciešamu savā turpmākajā darbā pārĦemt no prakses uzĦēmumā 
novērotā; 

− progresīvās darba metodes; 
− darba apjoma realizācija; 
− darba izpildes ātruma organizācija; 
− darba kolektīva veidošana; 
− grūtības ar kādām jāsastopas darbā; 
− Jūsu ieguldījums prakses uzĦēmuma darbā; 
− ko jaunu vai sarežăītu, agrāk nezināmu apguvāt praksē; 
− vai strādājot prakses uzĦēmumā, varējāt apmierinoši izpildīt prakses uzdevumus (jā, nē, 

kāpēc?); 
− vai viegli varējāt iekĜauties darba kolektīvā; 
− cik lietderīgi izmantojāt Jums paredzēto prakses laiku; 
− ar kādām grūtībām saskārāties, kā tās pārvarējāt? 

Prakses laikā gūtā pieredze un informācija, kas tiek apkopota prakses atskaitē, ir izmantojama 
kvalifik ācijas darba izstrādē. 
Prakses atskaiti paraksta tās autors. 
Prakses novērt ējums: 
Prakses atskaite kopā ar atsauksmes anketu par praksi jāiesniedz Tūrisma un viesmīlības katedrā (fili ālē 
– fili āles vadītājam) saskaĦā ar studiju kalendārajā grafikā noteiktajiem termiĦiem. Augstskolas 
prakses vadītājs iepazīstas ar prakses atskaiti un dod atĜauju prakses aizstāvēšanai. 
Prakses aizstāvēšanu organizē Tūrisma un viesmīlības katedra (filiālēs – filiāles vadītājs) atbilstīgi 
studiju kalendārajam grafikam. 
Prakses aizstāvēšanu pieĦem un novērtē ar katedras (filiāles) vadītāja rīkojumu apstiprināta komisija 
atbilstīgi BAT prakses nolikumam. 
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1. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Viesmīlības serviss” 

kvalifik ācijas darba/pirmsdiploma prakses programma un  
ieteikumi kvalifik ācijas darba izstrādei 

 
Prakses mērėis: dot iespēju studentam nostiprināt teorētiskās zināšanas un apgūt praktisko iemaĦu 
kopumu. Prakses laikā studentam jānostiprina zināšanas par naktsmītĦu un ēdināšanas uzĦēmuma 
darba organizāciju un klientu piesaisti, jāapgūst prasmes un iemaĦas strādāt ar šajos uzĦēmumos vai to 
nodaĜās, jāapgūst prasmes, kas nepieciešamas viesmīlības un ēdināšanas uzĦēmuma struktūrvienības 
vadītājam. 
Prakses vieta: par prakses vietu studentam ieteicams izvēlēties uzĦēmumu, kurš būs kvalifikācijas 
darba analīzes objekts. Prakses vietu students izvēlas patstāvīgi. Ja students strādā tūrisma un 
viesmīlības nozares uzĦēmumā, tā var būt arī prakses vieta.  Neatkarīgi no izvēlētās prakses vietas ir 
jānoslēdz prakses līgums (skat. BAT prakses nolikumu). 
Prakses vadītājs koordinē prakses norisi uzĦēmumā, lai pilnvērtīgi izmantotu prakses uzĦēmuma 
piedāvātās iespējas prakses uzdevumu izpildē, konsultē studentu ar praksi saistītajos jautājumos un 
novērtē prakses programmas izpildi un prakses atskaites kvalitāti. 
Prakses ilgums studiju programmā „Viesnīcu vadība” 2.studiju gadā 12 nedēĜas, praktisko iemaĦu 
nostiprināšanai naktsmītnēs un ēdināšanas uzĦēmumos, nepieciešamās informācijas iegūšanai un 
apstrādei kvalifikācijas darba izstrādei. Prakses laiks katrā uzĦēmumā jāsaskaĦo ar uzĦēmuma darba 
specifiku. 
Prakses laiks atbilstoši studiju gada kalendārajam grafikam. 
Kvalifik ācijas darba tēmu students izvēlas, Ħemot vērā studiju kursos apgūtās zināšanas un prasmes, 
kuras var nostiprināt izvēlētajā prakses uzĦēmumā. 
Kvalifik ācijas darba tēmu students izvēlas un saskaĦo ar paša izvēlēto darba vadītāju un iesniedz 
rakstisku pieteikumu Tūrisma un viesmīlības katedrā, izmantojot Kvalifikācijas darba tēmas 
pieteikuma veidlapu. Par kvalifikācijas darba vadītāju students var izvēlēties attiecīgās programmas 
mācībspēku, kura devumu zināšanu apguvē un nostiprināšanā uzskata par vispiemērotāko. 
Kvalifik ācijas darba mērėis: pamatojoties uz teorētisko zināšanu apguvi, parādīt zināšanas un prasmi 
izvērtēt naktsmītnes un ēdināšanas uzĦēmuma organizatorisko, mārketinga un menedžmenta darbību, 
to piedāvāto produktu un pakalpojumu atbilstību uzĦēmumu statusam. 
Prakses uzdevumi:  

- papildināt mācību periodā iegūtās teorētiskās zināšanas, saistot tās ar praktisko iemaĦu apguvi 
reālajās situācijās – uzĦēmuma mārketinga, menedžmenta, saimnieciskajā darbībā; 

- apgūt un attīstīt praktiskās iemaĦas viesu apkalpošanā; 
- iepazīties ar uzĦēmuma darba plānošanu, organizāciju un sadarbību starp dažādām 

struktūrvienībām; 
- apgūt iemaĦas uzĦēmuma darbības pamatdokumentu noformēšanā; 
- apgūt ar uzĦēmuma apgādi un drošību saistīto, inženiertehnisko dienestu darba organizēšanas 

iemaĦas; 
- pielietot saskarsmes prasmes darbā ar viesiem; 
- gūt izpratni par cenām, to aprēėiniem un uzĦēmuma finansiālo darbību; 
- iepazīties ar jaunākās tehnoloăijas pielietošanu, datortehnikas izmantošanu uzĦēmuma 

darbībā. 
Prakses aizstāvēšanu un vienlaicīgi ar kvalifikācijas darba priekšaizstāvēšanu organizē STF.  
Kvalifik ācijas darba uzdevumi: prast pielietot teorētiskās zināšanas izvērtējot konkrētā viesmīlības 
uzĦēmuma darbību, raksturot tā piedāvāto produktu un pakalpojumu, tā atbilstību uzĦēmuma 
specifikai, pamatojoties uz teorētisko zināšanu apjomu prast izvērtēt uzĦēmuma menedžmenta, 
mārketinga darbību un izstrādāt reālus priekšlikumus uzĦēmuma darbības pilnveidošanai. 
Kvalifik ācijas darbs jānoformē atbilstīgi BAT noteikumiem par Studentu patstāvīgo darbu izstrādi un 
noformēšanu. 
Kvalifik ācijas darba izstrādes laiks atbilstoši studiju gada kalendārajam grafikam.  
Ieteicamās kvalifikācijas darbu tēmas: 

1. Viesmīlības uzĦēmuma … (pēc studenta izvēles) darbības izvērtējums un attīstības iespējas. 
2. Mārketinga darbība viesnīcas … (pēc studenta izvēles) produkta virzībā tirgū. 



  

3. Mārketinga plāna izstrāde un ieviešanas iespējas viesmīlības uzĦēmumā …(pēc studenta 
izvēles). 

4. Viesmīlības uzĦēmuma …(pēc studenta izvēles) produkta raksturojums un tā virzība tirgū. 
5. Viesmīlības uzĦēmuma …(pēc studenta izvēles) mārketinga vides raksturojums. 
6. Menedžmenta darbības loma viesa cikla darbības nodrošināšanā viesmīlības uzĦēmumā 

…(pēc studenta izvēles). 
7. Viesmīlības uzĦēmuma … (pēc studenta izvēles) izveides pamatojums un attīstības iespējas. 
8. Viesmīlības uzĦēmuma …(pēc studenta izvēles) mārketinga darbības pilnveidošanas iespējas 
9. Viesmīlības uzĦēmuma …(pēc studenta izvēles) attīstības iespējas pieaugošas konkurences 

apstākĜos 
10. Viesnīcu …(pēc studenta izvēles) un …(pēc studenta izvēles) produkta salīdzinošs 

raksturojums. 
11. Viesnīcas …(pēc studenta izvēles) mērėauditorijas raksturojums. 
12. Ēdināšanas uzĦēmuma …(pēc studenta izvēles) produkta raksturojums un atbilstība mērėa 

tirgum. 
13. Ēdināšanas uzĦēmuma …(pēc studenta izvēles) produkta un pakalpojumu kvalitāte un to 

pilnveidošanas iespējas. 
14.  Produkta kvalitātes kritēriji viesnīcā …(pēc studenta izvēles). 
15.  Personāla loma kvalitatīva produkta nodrošināšanā viesmīlības uzĦēmumā …(pēc studenta 

izvēles). 
16. Viesmīlības uzĦēmuma …(pēc studenta izvēles) darbības izvērtējums pieaugošas konkurences 

apstākĜos 
17. Tehnoloăiskā aprīkojuma loma viesmīlības uzĦēmuma …(pēc studenta izvēles) produkta 

virzībā tirgū. 
18. Viesmīlības uzĦēmumi, to pakalpojumu piedāvājums un pieprasījums … pilsētā, novadā, 

reăionā (pēc studenta izvēles). 
19. Viesmīlības uzĦēmumu produktu un pakalpojumu atbilstība …pilsētas, novada, reăiona (pēc 

studenta izvēles) attīstības plāniem un tendencēm. 
20. Viesmīlības uzĦēmumu produktu nu pakalpojumu kvalitāte ……pilsētā, novadā, reăionā (pēc 

studenta izvēles) un tās uzlabošanas iespējas.  
 
  



 

4.pielikums 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nolikums par studiju darbu  
izstrādāšanu un aizstāvēšanu 



 
SIA "Biznesa augstskola Turība" 

Vienotās reă. Nr. 40003135880Graudu iela 68, Rīga, LV – 1058 
 

APSTIPRINĀTS 

Senāta 31.01.2007. sēdē, prot. Nr.10,  
Valde, Valdes locekĜa 02.02.2007, lēm. Nr.3, 

 Rīgā 

NOLIKUMS PAR STUDIJU DARBU IZSTR ĀDĀŠANU UN AIZSTĀVĒŠANU 
 

1. Vispār īgie noteikumi 
1.1. Studiju darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas mērėis ir nostiprināt studenta zināšanas un 

prasmes, sekmēt viedokĜa argumentēšanas iemaĦu apguvi, iegūt zināšanas un pieredzi 
zinātniski praktisko pētījumu izstrādē. 

1.2. Studiju darbu skaits un aizstāvēšanas laiks ir noteikts studiju programmā un studiju 
kalendārajā grafikā. Konkrētu datumu un laiku nosaka fakultāte. 

 
2. Studiju darba vadītāja pienākumi 

2.1. SaskaĦot studiju darba tēmu, mērėus, uzdevumus un studiju darba izstrādes grafiku, ievērojot 
attiecīgā studiju gada studiju plānu. 

2.2. Konsultēt studentus par studiju darba saturu un par citiem ar studiju darbu saistītiem 
jautājumiem, kā arī sekmēt studiju darba izstrādes grafika ievērošanu. 

2.3. Izlasīt studiju darbu, pieĦemt lēmumu par studenta pielaišanu vai nepielaišanu studiju darba 
aizstāvēšanai un par savu lēmumu informēt studentu*.  

2.4. Būt vienam no studiju darbu aizstāvēšanas komisijas locekĜiem. 
2.5. Informēt studiju darbu aizstāvēšanas komisijas locekĜus par studiju darba saturu un izstrādes 

gaitu. 
 

3. Studenta pienākumi 
3.1. Pirms studiju darba uzsākšanas saskaĦot ar studiju darba vadītāju studiju darba tēmu, mērėus, 

uzdevumus un studiju grafika izstrādes grafiku. 
3.2. Uzrakstīt studiju darba tēmas pieteikumu un atbildīgās katedras noteiktajā termiĦā iesniegt 

katedrā apstiprināšanai. 
3.3. Patstāvīgi izstrādāt studiju darbu, veicot pētījumu atbilstoši apstiprinātajai studiju darba tēmai 

un tajā iekĜaujot: 
� titullapu; 
� satura rādītāju;  
� ievadu, kurā: 

• jāparāda tēmas aktualitāte,  
• jāformulē darba mērėis,  
• jānorāda, kādi uzdevumi darbā tiek risināti, lai sasniegtu izvirzīto mērėi,  
• kādas ir galvenās studiju darbā izmantotās pētīšanas metodes, 
• pētījuma ierobežojumi (periods, pētījumu objektu skaits, vieta, procesi utt.), 
• jāuzrāda, kādi informācijas avoti pamatā tiek izmantoti; 

� pamatdaĜu, kas sastāv no vairākām nodaĜām (arī apakšnodaĜām), kurās aprakstīts 
pētījums atbilstoši studiju darba mērėim un uzdevumiem, ar: 
• pētījuma teorētisko izklāstu,  
• patstāvīgi veiktu analīzi atbilstoši studiju darba mērėim un izvirzītajiem 

uzdevumiem, 
• tālāk sekojošo secinājumu un priekšlikumu pamatojumu; 
• secinājumus un priekšlikumus, kuros tiek atspoguĜots analīzes rezultātā 

secinātais un atbilstīgi darba mērėim ierosinātais, norādot priekšlikumu 
īstenošanai nepieciešamos resursus, to iegūšanas avotus un sagaidāmos 
rezultātus; 

• izmantotās literatūras un avotu sarakstu; 

                                                 
* Students var iesniegt studiju darbu aizstāvēšanai arī bez studiju darba vadītāja pozitīva lēmuma par studiju 

darba pielaišanu aizstāvēšanai. 



  

• pielikumus, ja tādi ir nepieciešami. 
3.4. Noformēt studiju darbu atbilstīgi „Prasības studentu patstāvīgi izstrādājamo darbu 

noformēšanai”*. 
3.5. Studiju darbu rakstīt zinātniskajā vai lietišėajā rakstu valodas stilā trešajā personā („autors” 

vai „autore”, nevis „es”, „man” u.tml.) un/vai ciešamajā kārtā („tiek pētīts”, „analīzes 
rezultāti rāda” u.tml.). 

3.6. Dot studiju darbā iekĜautajiem datiem norādes un atsauces. 
3.7. Studiju darbam pievienot katedrā apstiprinātu studiju darba tēmas pieteikumu (sk. 1. 

pielikumu). 
3.8. Ne vēlāk kā vienu nedēĜu pirms paredzētās studiju darba aizstāvēšanas obligāti iesniegt darba 

vadītājam vai par attiecīgo studiju darbu atbildīgajā katedrā studiju darba izdruku un iekopēt 
tā elektronisko versiju studiju darbu folderī. Ar termiĦa kavējumu iesniegtie darbi jāaizstāv 
vēlāk – fakultātes noteiktā laikā, un tas ir maksas pakalpojums. 

3.9. Sagatavot studiju darba aizstāvēšanai PowerPoint prezentāciju, Ħemot vērā, ka aizstāvēšanai 
atvēlētais laiks ir 7 minūtes, un parādot: 

� darba mērėi un uzdevumus, 
� pētāmo nozari, darbības jomu, organizāciju, problēmu utt., 
� tēmas aktualitāti, 
� patstāvīgi veiktos pētījumus un iegūtos rezultātus, 
� secinājumus un priekšlikumus. 
 

4. Studiju darbu vērt ēšana 
4.1. Studiju darbu aizstāvēšanu atbilstoši studiju kalendārajam grafikam organizē fakultāte. 

Studentiem, kuri dodas augstskolas organizētā ārvalstu praksē vai studē ārvalstīs, ar dekāna 
rīkojumu tiek noteikts cits studiju darbu aizstāvēšanas termiĦš. 

4.2. Studiju darba aizstāvēšanu vērtē komisija, kuru ar rīkojumu nosaka dekāns. Komisijā ir trīs 
locekĜi: 

� pirmajā studiju gadā visi komisijas locekĜi ir BAT docētāji; 
� otrajā un trešajā studiju gadā divi komisijas locekĜi ir atbilstīgās nozares 

praktiėi. 
4.3. Studiju darbs tiek novērtēts 10 ballu sistēmā un gala vērtējums tiek ierakstīts pārbaudījumu 

lapā. 
4.4. Studiju darba gala vērtējums ir vidējais aritmētiskais no katra komisijas locekĜa vērtējuma 

par: 
� studenta teorētiskajām zināšanām; 
� patstāvīgo pētījumu, secinājumiem un priekšlikumiem; 
� noformējuma atbilstību prasībām; 
� darba prezentēšanu; 
� atbildēm uz jautājumiem. 

4.5. Komisija var pieĦemt lēmumu par vērtējumu, ja studiju darba aizstāvēšanas laikā izvērtēšanā 
piedalās vismaz divi komisijas locekĜi. 

4.6.  Komisijas vērtējums ir koleăiāls un nav apstrīdams, ja ir ievēroti 4.4. un 4.5. punktu 
nosacījumi. 

 
5. Studiju darbu glabāšana 

5.1. Pēc studiju darba aizstāvēšanas atbildīgā katedra studiju darba izdruku uzglabā vienu 
kalendāro gadu. Pēc šī termiĦa studiju darba izdrukas tiek iznīcinātas.  

 
6. Spēkā stāšanās 

6.1. Nolikums stājas spēkā 2007.gada. 1.februārī. 
 
 
Prorektors zinātniskajā darbā  
I.V īksne 
 
 

 
 

                                                 
* Ieteicamais studiju darba apjoms ir no 15 līdz 30 lappusēm (pielikumi šajā apjomā neietilpst). 



  

SIA "Biznesa augstskola Turība" 
Vienotās reă. Nr. 40003135880Graudu iela 68, Rīga, LV – 1058 

_____________________________________________ KATEDRA  
Katedras nosaukums 

APSTIPRINU 
Katedras vadītājs 

________________/V.Uzvārds/ 

Rīgā, 200__.gada ___._________ 

S T U D I J U  D A R B A  T Ē M A S  P I E T E I K U M S  
 

Studiju programmā_________________________________________________ 
Programmas nosaukums 

 
______ grupas students(-e):-_________________________  
Darba tēma: ______________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________ 

Darba mērėis: _____________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________ 

Darba uzdevums: __________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  

 

Students ____________________ 200_. gada “___” _____________ 

                                 paraksts 

Studiju darbs jāiesniedz katedrā līdz: 200_. gada “___” _____________, tēmas pieteikums līdz  

200_. gada “___” _____________ 

Studiju darba vadītājs _______________ /V. Uzvārds/ 200_. gada “____” _____________ 
paraksts 

Studiju darbs iesniegts katedrā  200_. gada “____” _____________  

Studiju darbs aizstāvēts   200_. gada "____"______________ 

Darba vērt ējums “_______” (__________________) 

KOMISIJA:          
mācībspēka uzvārds   paraksts 

         
mācībspēka uzvārds   paraksts 

         
mācībspēka uzvārds   paraksts 

 
 

 
 



  

5.pielikums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prakses nolikums 

 



  

                                                                                                                                APSTIPRINĀTS 
SIA ‘’Biznesa augstskola Turība’’ 

Senāta 30.04.2008. sēdē, protokols Nr.5 
ar Valdes 30.04.2008. lēmumu Nr.14 

PRAKSES NOLIKUMS 

1. Vispār īgie noteikumi 
1.1. Studiju prakse ir studiju programmas neatĦemama sastāvdaĜa. Prakses mērėis – dot iespēju 
studentiem nostiprināt teorētiskās zināšanas, iegūt studiju programmai atbilstīgu kompetenci un apgūt 
praktiskās iemaĦas, kas nepieciešamas attiecīgās jomas speciālistiem, kā arī dot iespēju studentiem 
iegūt studiju darbu vai diplomdarba, kvalifikācijas darba un maăistra darba izstrādei nepieciešamo 
informāciju un veikt pētniecisku darbu.  
1.2. Prakses ilgums un laiks ir noteikts studiju programmā un studiju kalendārajā grafikā.  
1.3. Prakses uzdevumi ir noteikti attiecīgo katedru apstiprinātās prakšu programmās. 
1.4. Prakses programmā noteiktos uzdevumus students veic patstāvīgi, izmantojot studiju procesā 
iegūtās zināšanas un iemaĦas, kā arī ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus, godīgi pildot 
savus pienākumus, neizpaužot trešajām personām organizācijā iegūto informāciju, ja tās neizpaušanu 
nosaka normatīvie akti.  
1.5. Pirmsdiploma prakses organizēšanu nosaka Valsts pārbaudījumu nolikums.  

2. Prakses organizēšana 
2.1. Katedra, kas ir atbildīga par attiecīgas prakses organizēšanu, tiek norīkota ar dekāna vai 
programmas direktora rīkojumu.  

2.2. Atbildīgā katedra: 

− izstrādā prakses programmas; 
− nosaka prakses vadītājus; 
− organizē pirmsprakses semināru; 
− vada un kontrolē prakses programmas izpildes gaitu; 
− organizē prakses atskaišu aizstāvēšanu un prakses vērtēšanu. 

2.3. Prakses vadītājus apstiprina ar katedras vadītāja rīkojumu.  
2.4. Par prakses vadītājiem var būt BAT docētāji un uzĦēmuma vai iestādes, kurā notiek prakse, 
darbinieki. 
2.5. Prakses vadītāja pienākumos ietilpst: 

− studenta konsultēšana prakses jautājumos; 
− prakses programmas izpildes gaitas kontrole; 
− prakses atskaites izskatīšana un sākotnējā novērtēšana pirms tās aizstāvēšanas; 
− piedalīšanās prakses atskaites aizstāvēšanā un vērtēšanā. 

2.6. Prakses vietas students izvēlas patstāvīgi. Prakse notiek saskaĦā ar prakses līgumu. Par prakses 
vietu var izvēlēties savu darba vietu. Izvēlētās prakses vietas datus, tās nosaukumu, adresi un vienotā 
reăistra numuru students izmanto, lai BATISā sagatavotu prakses līgumu trīs eksemplāros un parakstītu 
no studenta un prakses uzĦēmuma puses, to iesniedz attiecīgās katedras vadītājam, filiālēs studējošie - 
fili āles vadītājam, bet pirmsdiploma prakses līgumu - dekānam, ne vēlāk kā 7 dienas pirms prakses 
sākuma. Ja līdz prakses sākumam nav noslēgts prakses līgums, tad students līdz prakses līguma 
iesniegšanai ar dekāna rīkojumu netiek pielaists praksei un tiek ievietots “STOP” sarakstā.  

3.  Prakses materiāla noformēšana, novērt ēšana, glabāšana 
3.1. Prakses laikā students sagatavo prakses atskaiti un saĦem no uzĦēmuma pārstāvja atsauksmi par 
darbu, kurus katedras norādītajā termiĦā iesniedz katedrā.  
3.2. Prakses atskaite sagatavojama datorsalikumā, kurā norāda prakses laikā veiktos uzdevumus 
atbilstoši prakses programmai. Prakses atskaiti paraksta tās autors. 
3.3. Prakses vadītājs iepazīstas ar studenta prakses atskaiti, atsauksmi par praksi un lemj par atĜaujas 
došanu prakses aizstāvēšanai. 
3.4. Prakses atskaišu aizstāvēšanu pieĦem un prakses vērtēšanu veic ar katedras vadītāja rīkojumu 
apstiprināta komisija. Komisijas sastāvā ir vismaz divi docētāji, no kuriem viens ir prakses vadītājs. 
3.5. Prakses aizstāvēšanu vērtē 10 ballu sistēmā, rezultātu ieraksta pārbaudījumu lapā, kuru paraksta 
visi komisijas locekĜi. 
 
Rektors       A. Kiščenko 

  



  

6.pielikums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Studentu prakses līguma un praktikantu novērt ējuma 
paraugs 



  

 



  

 
 
 

 



  

 
 
 
 
 



 

  7. pielikums  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pārbaudījumu un Valsts pārbaudījuma nolikumi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Biznesa augstskola Turība"          

Vienotais reă.Nr.40003135880, Graudu ielā 68, Rīgā, LV-1058 
 

APSTIPRINĀTS 
SIA "Biznesa augstskola Turība" 

Senāta sēdē, 25.10.2006 
Protokols Nr. 3(8) Rīgā 

 
PĀRBAUDĪJUMU  NOLIKUMS 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1.  Šis nolikums nosaka kārtību, kādā 1. un 2. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmās kārtojami un pieĦemami pārbaudījumi, nosaka studentu un docētāju tiesības un 
pienākumus, kārtojot un pieĦemot pārbaudījumus, kā arī pārbaudījumu veidus un formas. 

1.2.  Pārbaudījumā tiek vērtētas studentu zināšanas, prasmes un iemaĦas, kas noteiktas 
programmā.  

1.3.  Pārbaudījumus iedala kārtējos pārbaudījumos, studiju kursa noslēguma pārbaudījumos,  
studiju gada noslēguma pārbaudījumos un gala pārbaudījumos. 

1.4.  E-studiju (datorizētajā tālmācībā) atšėirības no šā nolikuma nosaka Nolikums par e-studiju 
(datorizētās tālmācības) kārtību. 

2. Pārbaudījumu veidi 

2.1.  Kārtējie pārbaudījumi 
Kārtējie pārbaudījumi ir studiju kursa apguves laikā organizētie pārbaudījumi. Kārtējos pārbaudījumus 
organizē un vada studiju kursa docētājs. Kārtējo pārbaudījumu skaits ir noteikts studiju kursa 
programmā. Kārtējos pārbaudījumus docētājs vērtē 10 ballu sistēmā vai ar ieskaitīts/neieskaitīts un 
vērtējumus reăistrē studiju žurnālā. Kārtējo pārbaudījumu veidi ir: 
 kontroldarbi, 
 ziĦojumi semināros vai konferencēs, 
 referāti un citas formas, kas veicina studiju kursa kvalitatīvu apguvi. 

 
2.2.  Studiju kursa noslēguma pārbaudījumi 

Studiju kursa noslēguma pārbaudījumi ir pārbaudījumi, ar ko noslēdzas studiju kursa apguve. Studiju 
kursa noslēguma pārbaudījumu veidi ir: 

−  eksāmeni, 
−  ieskaites. 

Katra studiju kursa noslēguma pārbaudījuma veids ir noteikts studiju programmā un studiju kursa 
programmā. Pārbaudījuma vietu un laiku nosaka eksāmenu un konsultāciju grafiks. Studiju kursa 
noslēguma pārbaudījumu vērtējumi tiek reăistrēti pārbaudījumu vērtējumu lapās un studiju žurnālā. 

2.2.1.  Eksāmens ir pārbaudījums, kurā novērtē studenta iegūtās zināšanas, prasmes un 
iemaĦas attiecīgajā studiju kursā. Tās vērtē 10 ballu sistēmā. Eksāmens ir sekmīgi 
nokārtots, ja students iegūst vērtējumu, kas nav zemāks par 4 ballēm (gandrīz viduvēji). 
Eksāmenu pieĦem studiju kursa docētājs vai cits katedras vadītāja norīkots docētājs.  

2.2.2.  Ieskaite ir pārbaudījums, kurā studiju kursā iegūtās zināšanas, prasmes un iemaĦas tiek 
novērtētas, pamatojoties uz kārtējo pārbaudījumu rezultātiem vai / un ieskaites darba 
rezultātiem. Vērtējums ir  10 ballu sistēmā, izĦemot aktualitāšu un pārskatu studiju 
kursus, kur vērtējums ir “ieskaitīts” vai “neieskaitīts”. Ieskaiti pieĦem studiju kursa 
docētājs vai cits katedras vadītāja norīkots docētājs. 

 
2.3. Studiju gada noslēguma pārbaudījumi 
Studiju gada noslēguma pārbaudījumi ir pārbaudījumi, ar ko noslēdzas kārtējā studiju gada 
programmas apguve. Studiju gada, izĦemot pēdējo studiju gadu studiju programmas apguvē, 
noslēguma pārbaudījumu veidi ir: 

− prakses atskaites aizstāvēšana, 
− studiju darba aizstāvēšana. 

Studiju gada noslēguma pārbaudījumus vērtē 10 ballu sistēmā. Vērtējumi tiek reăistrēti pārbaudījumu 
vērtējumu lapās. 

2.3.1. Prakses atskaites aizstāvēšana notiek pēc tam, kad ir izpildīta studiju programmā noteiktā 
prakse. Prakses atskaites aizstāvēšanu reglamentē Prakses nolikums. 



  

2.3.2. Studiju darba aizstāvēšana notiek pēc tam, kad ir izstrādāts studiju programmā noteiktais 
studiju darbs. Studiju darbu aizstāvēšanu reglamentē Nolikums par studiju darbu izstrādāšanu un 
aizstāvēšanu. 
 

2.4. Gala pārbaudījumi  
Studiju gala pārbaudījumi ir pārbaudījumi, ar ko noslēdzas specializācijas vai visas studiju 
programmas apguve. Gala pārbaudījumu veidi ir: 

- specializācijas gala pārbaudījums; 
- valsts pārbaudījums. 

2.4.1. Studiju programmas apguve noslēdzas ar valsts pārbaudījumu. Valsts  pārbaudījumu 
reglamentē Valsts pārbaudījuma nolikums. 
2.4.2. Ar specializācijas gala pārbaudījumu noslēdzas specializācijas programmas apguve. 
Specializācijas gala pārbaudījumu vērtē ar dekāna rīkojumu apstiprināta komisija. Specializācijas 
gala pārbaudījums nav obligāta 2. līmeĦa profesionālās studiju programmas sastāvdaĜa. 

3. Pārbaudījumu formas 

3.1.  Iespējamās pārbaudījumu formas ir: 
−  rakstisks pārbaudījums; 
−  mutisks pārbaudījums. 

3.1.1.  Rakstisks pārbaudījums ir pārbaudījums, kurā studenti uz pārbaudījuma jautājumiem 
atbild vai pārbaudījuma uzdevumu veic pašrocīgi  vai  datorsalikumā. Rakstiskas 
formas pārbaudījuma darbi tiek pārbaudīti un vērtēti bez studenta klātbūtnes. Novērtējot 
studenta darbu, ir pieĜaujami docētāja jautājumi, lai precizētu studenta rakstiski veikto 
uzdevumu vai sniegtās atbildes 

3.1.2.  Mutisks pārbaudījums ir pārbaudījums, kurā docētājs vērtē studenta mutiskās atbildes 
un skaidrojumus. Mutiskā pārbaudījuma daĜa var būt arī pašrocīgi vai datorsalikumā 
veicams uzdevums 

3.2.  Studiju kursa noslēguma pārbaudījuma formu nosaka katedra, saskaĦojot ar Studiju daĜu. 
3.3. Specializācijas gala pārbaudījuma formu nosaka dekāns.  

4. Studenta tiesības un pienākumi 

4.1.  Studenta tiesības: 
4.1.1.  pirms eksāmena noteiktā konsultāciju laikā saĦemt docētāja bezmaksas konsultāciju; 
4.1.2.  lūgt papildus konsultāciju, par ko students maksā augstskolas noteikto pakalpojuma 

maksu; 
4.1.3.  izmantot pārbaudījumā studiju kursa programmu un docētāja noteiktos palīglīdzekĜus; 
4.1.4.  atkārtoti kārtot pārbaudījumu, lai saĦemtu augstāku vērtējumu, izĦemot pārbaudījumu, 

ko vērtējusi komisija. Atkārtots pārbaudījums ir maksas pakalpojums. 
4.2.  Studenta pienākumi: 

4.2.1.  ierasties uz pārbaudījumu norādītajā laikā un vietā, un uzrādīt docētājam  studenta 
apliecību vai personu apliecinošu dokumentu; 

4.2.2. atkārtota pārbaudījuma kārtošanai ne vēlāk kā iepriekšējā darba dienā pieteikt un 
Studiju informācijas centrā (fili ālēs - pie filiāĜu vadītāja) saĦemt atĜauju – norīkojumu 

4.2.3.  Vienoties ar docētāju  (katedras vadītāju) par atkārtotā pārbaudījuma laiku. 

5. Docētāja tiesības un pienākumi 

5.1.  Docētāja tiesības: 
5.1.1.  mutiskajos pārbaudījumos uzdot studentam papildu jautājumus par visu studiju kursu, 

lai noteiktu vērtējumu; 
5.1.2.  anulēt pārbaudījuma vērtējumu, ja tiek konstatēts plaăiāts vai atstādināt no 

pārbaudījuma, ja students pārbaudījuma laikā izmanto neatĜautus materiālus un noteikt 
iespējamo citu pārbaudījuma laiku;  

5.1.3. noteikt studentam individuālu pārbaudījuma laiku.  
5.2.  Docētāja  pienākumi: 

5.2.1.  ne vēlāk kā otrās nodarbības laikā paziĦot par pārbaudījumu kārtošanas nosacījumiem 
un prasībām, kas studentam jāievēro, lai studiju kursa noslēgumā saĦemtu pozitīvu 
vērtējumu; 



  

5.2.2.  pirms pārbaudījuma izdrukāt grupas studentu sarakstu no https://batis.turiba.lv/pasn, lai 
nepielaistu pie pārbaudījuma tos studentus, kas  iekĜauti STOP sarakstā, vai saĦemt 
katedrā pārbaudījuma lapu, ja pārbaudījumu pieĦem komisija, vai no studenta atĜauju – 
norīkojumu, lai varētu ievadīt pārbaudījuma vērtējumu datu bāzē Sekmju uzskaite; 

5.2.3. Atbilstoši instrukcijai “Vērtējumu ievadīšana studentu sekmju datu bāzē” ievadīt 
vērtējumus  Pārbaudījuma vērtējuma lapā vai atĜaujā-norīkojumā, atverot to no 
https://batis.turiba.lv/pasn; 

5.2.4. ja pārbaudījumu pieĦem komisija, tad vērtējumu ieraksta Pārbaudījuma vērtējuma lapā 
vai atĜaujā-norīkojumā, kuros parakstās visi komisijas pārstāvji. 

5.2.5.  izdarīt ierakstu “nepielaists” pārbaudījuma vērtējumu lapā, ja students nav nokārtojis 
studiju kursa kārtējos pārbaudījumus, vai “neieradās”, ja students nav ieradies uz 
pārbaudījumu, bet ir pielaists; 

5.2.6.  neatĜaut studentam kārtot pārbaudījumu, ja pārbaudījuma vērtējumu lapā ir ieraksts 
“nepielaists”; 

5.2.7.  ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc mutiskā pārbaudījuma vai piektajā dienā pēc rakstiskā 
pārbaudījuma katedrā iesniegt izdrukāto un parakstīto pārbaudījuma vērtējuma lapu vai 
atĜauju – norīkojumu; 

5.2.8.  pārbaudījumu vērtējumu lapas katedra iesniedz Studiju daĜā ne vēlāk kā trešajā dienā 
pēc mutiskā pārbaudījuma vai piektajā dienā pēc rakstiskā pārbaudījuma. 

 

Prorektors akadēmiskajā darbā A. Kiščenko 
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VALSTS PĀRBAUDĪJUMA NOLIKUMS 
 

1.Vispārējie noteikumi 
 
1.1 Šis nolikums nosaka kārtību, kādā tiek organizēti pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 

programmu, profesionālā bakalaura studiju programmu un profesionālā maăistra studiju 
programmu apguves Valsts  pārbaudījumi kvalifikācijas piešėiršanai, grāda piešėiršanai un 
diploma izsniegšanai. 

1.2 Valsts pārbaudījuma sastāvdaĜa ir kvalifikācijas darba/diplomdarba vai maăistra darba (turpmāk – 
Darba) izstrādāšana un aizstāvēšana. 

1.3 Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programmu apguves beigās kārtojams Valsts  
pārbaudījums – kvalifikācijas eksāmens, kurš tiek vērtēts 10 ballu skalā un kura sastāvdaĜa ir 
kvalifikācijas darba izstrādāšana un aizstāvēšana. 

1.4 Profesionālā bakalaura studiju programmu apguves  beigās kārtojams Valsts pārbaudījums, kura 
sastāvdaĜa ir diplomdarba izstrādāšana un aizstāvēšana. 

1.5 Profesionālā maăistra studiju programmas apguves beigās kārtojams Valsts  pārbaudījums, kura 
sastāvdaĜa ir maăistra darba izstrādāšana un aizstāvēšana. 

1.6 Valsts pārbaudījuma sastāvdaĜu, tās saturu un kārtošanas kārtību, kas nav kvalifikācijas 
darba/diplomdarba/maăistra darba aizstāvēšana, nosaka dekāns ar rīkojumu. 

1.7 Tiesības kārtot Valsts pārbaudījumu ir studentiem, kuri sekmīgi apguvuši studiju programmu un 
ieguvuši nepieciešamo kredītpunktu skaitu. 

1.8  Darbus pēc aizstāvēšanas nodod publiskai apskatei bibliotēkā, ja darba novērtējums ir 7 (labi) un 
augstāk. Pārējos darbus glabā arhīvā. 

 
 
 
 



  

2. Valsts  pārbaudījuma komisija 
 
2.1 Valsts pārbaudījumu pieĦem Valsts pārbaudījuma vai Valsts kvalifikācijas eksāmena komisija 

(turpmāk tekstā – VPK). 
2.2 VPK 5 (piecu) cilvēku sastāvā, norādot komisijas priekšsēdētāju un vietnieku, ierosina dekāns un 

apstiprina rektors. 
2.3 Par VPK priekšsēdētāju dekāns uzaicina atbilstošas kvalifikācijas speciālistu no citas augstskolas 

vai atbilstošas profesijas pārstāvi. Komisijas sastāvā vismaz puse ir nozares profesionālo 
organizāciju vai darba devēju pārstāvji. 

2.4 VPK darbu protokolē komisijas sekretārs.  
2.5 Par VPK darba organizatorisko un materiālo nodrošinājumu ir atbildīgs dekāns. 
2.6. Studentam ir tiesības noraidīt Valsts pārbaudījuma komisijas locekli vai vairākus locekĜus šādos 
gadījumos: 
 2.6.1. ir radniecības attiecībās līdz trešajai pakāpei vai svainības attiecībās līdz otrajai pakāpei;  
 2.6.2. ir personīgi tieši vai netieši ieinteresēts studenta vērtējumā vai ir citi apstākĜi, kas rada 
pamatotas šaubas par viĦa objektivitāti; 
2.7. Studentam ir tiesības rakstiski pieteikt komisijas locekĜa noraidījumu, ne vēlāk, kā piecu dienu 
laikā no rīkojuma izdošanas par Valsts pārbaudījuma komisijas apstiprināšanu, iesniedzot pieteikumu 
fakultātes dekānam. 
2.8. Lēmumu par studenta pieteikto komisijas locekĜa noraidījumu 2.dienu laikā no noraidījuma 
saĦemšanas pieĦem komisija, kurā ietilpst rektors, prorektors akadēmiskajā darbā, fakultātes dekāns un 
Valsts pārbaudījuma komisijas priekšsēdētājs. 
 
3.Darbu vadītāju  un  tēmu apstiprināšanas kārt ība 
 
3.1 Darbu paraugtēmas izstrādā attiecīgās katedras un apstiprina dekāns. Apstiprinātās paraugtēmas 

katedra publisko kopā ar  Darbu  potenciālo vadītāju sarakstu. 
3.2. Fakultātes dekāns ar rīkojumu nosaka termiĦu, līdz kuram studentiem ir jāiesniedz  Darba tēmas 

pieteikums, (turpmāk tekstā – “Pieteikums”). Pieteikumu apstiprina ar dekāna rīkojumu atbilstoši 
attiecīgās katedras priekšlikumam. Ja iesniegtais Pieteikums netiek apstiprināts, students iesniedz 
labotu Pieteikumu atbilstoši fakultātes norādījumiem. Students netiek pielaists pie darba 
aizstāvēšanas, ja fakultātē līdz dekāna noteiktajam termiĦam  nav iesniegts un apstiprināts  
Pieteikums. 

3.3 Par kvalifikācijas darba/diplomdarba vadītāju var būt Biznesa augstskolas Turība, citas augstskolas 
docētājs , uzĦēmuma vai iestādes attiecīgās nozares speciālists, kā arī uzĦēmuma zinātniskais 
darbinieks, kuram ir augstākā izglītība. 

3.4 Par maăistra darba vadītāju var būt Biznesa augstskolas Turība vai citas augstskolas docētājs, 
zinātniskās pētniecības institūcijas pētnieks vai speciālists ar maăistra vai doktora  grādu. 

 
4. Darba vadītāja pienākumi un tiesības 
 
4.1 Darba vadītāja pienākumos ietilpst: 

- sniegt palīdzību pētījuma virziena noteikšanā; 
- konsultēt, sastādot darba sākotnējo un galīgo plānu, kā arī veidojot darba struktūru; 
- konsultēt  literatūras un citu pētījuma avotu izvēlē;  
- sniegt palīdzību pētījuma objekta un metožu noteikšanā; 
- izskatīt atsevišėas darba daĜas un visu darbu kopumā, norādot uz nepieciešamajām 

izmaiĦām un papildinājumiem;  
- izskatīt aizstāvēšanai iesniegto darbu un to parakstīt, ja uzskata, ka izstrādātais darbs ir 

pielaižams aizstāvēšanai, tā saturs un noformējums atbilst BAT noteiktajām prasībām. 
4.2 Darba vadītāja tiesības: 

-   atteikties no darba vadīšanas, ja tam ir motivēts pamatojums; 
- piedalīties priekšaizstāvēšanā un aizstāvēšanā; 
- atteikties izskatīt sagatavoto darbu, kas iesniegts pēc  noteiktā iesniegšanas termiĦa. 

  
5. Darba iesniegšanas un recenzēšanas kārt ība 
 
5.1 Students fakultātes noteiktajā termiĦā iesniedz fakultātē darbu aizstāvēšanai, kas ir noformēts 

atbilstoši studentu patstāvīgi izstrādājamo darbu noformēšanas prasībām. Pēc darba reăistrēšanas 
dekāns ar rīkojumu norīko darba  recenzentu.  



  

5.2 Ja Darba vadītājs nerekomendē darbu aizstāvēšanai, par darba turpmāko virzību lemj dekāns.  
5.3 Darba  recenzents ir neatkarīgais novērtētājs. 
5.4 Recenzents var būt Biznesa augstskolas Turība vai citu augstskolu docētājs, uzĦēmuma vai  

iestādes augsti kvalificēts nozares speciālists, ja tam ir atbilstoša augstākā izglītība. 
5.5 Rakstiski  Darba recenzijā nepieciešams novērtēt: 

- darba tēmas aktualitāti; 
- darba apjomu un struktūru; 
- pētījuma mērėa sasniegšanā lietotās pētīšanas metodes; 
- literatūras sarakstā minēto avotu izmantošanas pakāpi; 
- apkopotā materiāla pilnīgumu atbilstoši pētījuma uzdevumiem; 
- darba satura atbilstību izvirzītajam mērėim un uzdevumiem; 
- darba noformēšanas atbilstību metodiskajiem norādījumiem;  
- secinājumu, priekšlikumu pamatotību un izvirzītā mērėa sasniegšanas pakāpi; 
- pētījumu teorētisko un praktisko nozīmi. 

5.6. Recenzents paraksta recenziju. Recenzijā ir iekĜauts darba vērtējums 10 ballu sistēmā.  
5.7 Recenzents darbu  ar recenziju nodod fakultātē ne vēlāk kā 2 dienas pirms aizstāvēšanas.  
5.8 Studentam ir tiesības iepazīties ar recenziju. 
5.9 Ja recenzents novērtē darbu negatīvi (vērtējums zemāks par 4 – gandrīz viduvēji), tad dekāns nodod 

darbu papildus recenzēšanai citam attiecīgā pētījumu virziena speciālistam. Ja otrā recenzija ir 
negatīva, darbs netiek pielaists aizstāvēšanai. Ja otra recenzija ir pozitīva (vērtējums  4 vai 
augstāks), darbu ar abām recenzijām nodod VPK.  

 
6. Valsts pārbaudījuma kārtošanas kārt ība 
 
6.1 Pie valsts pārbaudījuma studenti  tiek  pielaisti tikai  tad, ja ir aizstāvēta pirmsdiploma  prakse (ir notikusi 
darbu priekšaizstāvēšana). Prakses sasniegumu vērtējums ir “ieskaitīts” vai “neieskaitīts”. Pirmsdiploma 
prakses aizstāvēšanu organizē fakultāte.  
6.2 Valsts pārbaudījumu studenti kārto VPK atklātā sēdē, kurā var tikt uzaicināti piedalīties Darbu vadītāji 
un recenzenti, studenti, BAT docētāji un attiecīgās nozares speciālisti. 
6.3 Valsts pārbaudījuma kārtošanas laiks tiek noteikts atbilstoši studiju kalendārajam grafikam.  
6.4 Kārtību, kādā studenti tiek iekĜauti Valsts pārbaudījuma kārtotāju sarakstā, nosaka dekāns,  students 
ar savu parakstu apliecina piekrišanu Valsts pārbaudījuma kārtošanas kārtībai, kas noteikta šajā 
nolikumā, VPK sastāvam, norīkotajam recenzentam un, ka ir iepazinies ar recenziju. 
6.5 Par Valsts pārbaudījuma norisi ir atbildīgs dekāns.  
6.6 Ieejot pārbaudījuma norises telpā, studentam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase, 
identifikācijas karte, studenta vai vadītāja apliecība) 
6.7 Darba aizstāvēšana paredz studenta ziĦojumu (7 – 10 min.). Autoram jābūt lakoniskam, pamatojot 
izvēlētā temata aktualitāti, darba mērėi, risināmos uzdevumus un struktūru, akcentējot secinājumus un 
priekšlikumus, kā arī uzsverot autora dotos konkrētos priekšlikumus.  
6.8 Aizstāvēšanas laikā students var izmantot iepriekš sagatavotu uzstāšanās ziĦojumu (konspektu), kā 

arī demonstrēšanai sagatavotus materiālus. 
6.9 Pēc studenta ziĦojuma VPK locekĜi un klātesošie var uzdot jautājumus par darbu.  
6.10 Pēc visu darbu aizstāvēšanas VPK slēgtā sēdē notiek darbu un to aizstāvēšanas novērtēšana.  
6.11 Vērtējums var tikt piešėirts, ja laikā, kad students aizstāv darbu, VPK ir vismaz trīs komisijas 
locekĜi (no kuriem viens ir VPK priekšsēdētājs vai VPK priekšsēdētāja vietnieks) . 
6.12. VPK lēmums par Valsts pārbaudījuma novērtējumu pamatojas uz: 

– studenta prasmi aizstāvēt savu darbu,  
– parādītajām zināšanām aizstāvēšanas laikā,  
– recenzenta vērtējumu, 
– studenta atbildēm uz VPK jautājumiem un recenzijā izteiktām piezīmēm un jautājumiem,  
– uz darba teorētisko un praktisko nozīmi,  
– studenta prasmi veikt pētījumu, 
– darba noformējumu. 

6.13 Lēmumu par darba novērtējumu VPK pieĦem, apkopojot VPK locekĜu vērtējumu vai balsojot. 
Vienāda balsu skaita gadījumā, izšėirošā balss ir VPK priekšsēdētājam. 

6.14. VPK lēmumu ieraksta VPK protokolā (F198, F199), ko paraksta visi VPK locekĜi un komisijas 
sekretārs. Lēmuma datumu un numuru ieraksta Darba pēdējā lapā. 
6.15. VPK lēmumu apstiprina Senāts. 
 
 



  

 
 
7.Studenta tiesības 
 
7.1 Studentu, kurš nav kārtojis valsts  pārbaudījumu vai ieguvis zemāku vērtējumu par 4 (gandrīz 

viduvēji), eksmatrikulē ar tiesībām triju gadu laikā atkārtoti kārtot Valsts  pārbaudījumu. 
Studentam ir tiesības slēgt līgumu atkārtotām studijām pēdējā studiju gadā. 

7.2. Studentam ir tiesības 24 stundu laikā pēc VPK lēmuma paziĦošanas iesniegt apelāciju. Apelācijas 
pamats var būt tikai Valsts pārbaudījuma procedūras pārkāpumi. Apelācija jāiesniedz rakstveidā 
fakultātes dekānam. Apelācija tiek izskatīta  apelācijas komisijā 2 dienu laikā no tās saĦemšanas 
brīža. Apelācijas komisijas sastāvs noteikts Studiju nolikuma 5.8. punktā. Apelācijas komisiju 
sasauc dekāns. Atzīstot apelācijas pamatotību, studentam 1 nedēĜas laikā no lēmuma pieĦemšanas 
tiek organizēta atkārtota Valsts pārbaudījuma kārtošana. 

 
8. Prasības darba saturam 
8.1.Darba ievads, pamatdaĜa, secinājumi un priekšlikumi 
8.1.1. levada saturs: 

1. temata teorētiskās un praktiskās aktualitātes pamatojums un tā izvēles pamatojums; 
2. pētījumu objekts (tiesību nozare, konkrētā problēma utt.); 
3. darba mērėis; 
4. darba mērėa sasniegšanai veicamie uzdevumi; 
5. var būt norādīta arī pētījuma hipotēze; 
6. izmantojamās izpētes metodes; 
7. pētījuma periods; 
8. pētījuma bāze (izmantojamo avotu vispārīgs pārskats); 
9. temata izpētes robežas (ja darba apjoma ietvaros nav iespējams tematu izpētīt pilnībā). 

8.1.2.Darba mērėi autors nosaka un formulē, pamatojoties uz temata aktualitāti, pētījuma objektu un 
savu ieskatu par konstatētās problēmas risinājuma meklēšanas virzienu. Formulējumam jābūt skaidram, 
īsam un konkrētam. 
8.1.3.Ievērojot izvirzīto darba mērėi, nepieciešams noteikt tā sasniegšanai risināmos uzdevumus. Šie 
uzdevumi atspoguĜo izpētes galveno saturu. Parasti katras darba nodaĜas izstrādei var izvirzīt vienu 
pamatuzdevumu. 
8.1.4.Pētījuma hipotēze ir no pētījuma objekta (temata pamatproblēmas) izrietošs autora paša izveidots 
pieĦēmums, kuru autors pārbaudīs izpētes gaitā, nolūkā konstatēt, vai tas apstiprināsies vai 
neapstiprināsies darba ietvaros veiktā pētījuma galarezultātā. Kā hipotēzi var izvirzīt tikai tādu apstākli, 
kas nav vispārpieĦemts, un kas tieši atbilst darba tematam un mērėim, un nav pakārtots tikai vienas 
darba nodaĜas izstrādes uzdevumam. 
8.1.5.PamatdaĜas saturs: 

8.1.5.1.Pētāmās problēmas teorētisks un praktisks pamatojums; 
8.1.5.2.Pētījuma gaitas analītisks izklāsts, saistībā ar konkrētiem risināmiem uzdevumiem 

izvērtējot citēto vai atreferēto citu autoru viedokli, analizējot tiesību normas, normatīvo 
aktu projektus, citus dokumentus, kas var būt tiesību avoti, kā arī izvērtējot konkrētus 
praktiskus piemērus; 

8.1.5.3.Rezultāti, ko autors sasniedz, veicot pētījumu šī darba atsevišėu nodaĜu izstrādes 
ietvaros. 

8.1.6.Darba pamatdaĜa sadalās nodaĜās. NodaĜas var būt dalītas apakšnodaĜās. Darba pamatdaĜā 
jāizvairās gan no pārāk viendabīga, gan arī no pārāk sadrumstalota izklāsta, proti – pamatdaĜu 
ieteicams sadalīt no 3 līdz 8 nodaĜām. NodaĜas sāk jaunā lappusē, bet apakšnodaĜas turpina rakstīt tajā 
pašā lappusē, kur ir iepriekšējā apakšnodaĜa. 
8.1.7.NodaĜu un apakšnodaĜu nosaukumi, struktūra un saturs katram darbam ir individuāls, kas atkarīgs 
no visa darba mērėa un satura. Tomēr jānodrošina, lai izklāsts būtu loăisks, secīgs un saprotams. 
8.1.8.PamatdaĜā ietver pētāmā objekta analīzi, izstrādā temata problemātikas teorētisko un praktisko 
risinājumu un tā pamatojumu. Juridiskās fakultātes studentam obligāti jāizvērtē ar pētāmo objektu 
saistītos normatīvos aktus (to konkrētas normas), kas regulē visus tos procesus / tiesiskās attiecības, 
kas tiek vērtētas izstrādājamā darbā. 
8.1.9.Studenta izteikto viedokĜu pamatojumu jābalsta uz darba saturu. Veicot literatūras un citu avotu 
apskatu un strādājot pie teorētisko un praktisko atziĦu pamatojuma, nedrīkst novirzīties no darbā 
izvirzītā mērėa un risināmiem uzdevumiem. 
8.1.10.Pētījumam jābūt tik vispusīgam, lietišėam un dziĜam, un tam jāpamatojas uz tik plaša faktu 
materiāla, cik vien iespējams attiecīgam darbam paredzētā apjoma ietvaros. Teorētiskās atziĦas pēc 



  

iespējas vairāk jācenšas raksturot ar konkrētiem prakses materiāliem – praktiskiem piemēriem, 
praktisko darbinieku vai citu personu intervijām, tiesību piemērošanas prakses apkopojumiem u.c. 
Darba izstrādē obligāti jāizmanto vairākus konkrētus praktiskus piemērus, kurus studentam jāizvērtē 
no sava viedokĜa, atbilstoši temata specifikai un darba uzdevumiem. 
8.1.11.Darbā jāizvairās izpaust tiesiski aizsargātu informāciju, ja studentam tā kĜuvusi zināma 
(piemēram, fizisko personas datus, izmeklēšanas noslēpumu, komercnoslēpumu). 
8.1.12.Norādot citu autoru uzskatus attiecīgā jautājuma skatījumā, vienlaikus jānorāda un jāmotivē arī 
savu pozīciju. Nekādā gadījumā nav pieĜaujams plaăiāts (cita autora publicētu atziĦu atreferēšana, 
nenorādot uz to atsauci, vai pat citas personas izstrādāta darba vai tā daĜas iekĜaušana sava darba 
saturā). Katrai citētai domai, uzskatam (gan tieši citēts, gan brīvā formā atreferēts) jānorāda avotu, 
tekstā iekĜaujot atsauces.  
8.1.13.Ja darbā ietverts citāts, tad atsaucē noteikti jānorāda lappusi oriăinālajā avotā, no kuras šis citāts 
aizgūts. Citātu jāliek pēdiĦās. Gadījumā, ja citāts aizĦem vairāk nekā trīs rindiĦas, to lietderīgi ietvert 
atsevišėā rindkopā. 
8.1.14.Ja darbā oriăinālais avots ir tikai atreferēts, tad to neliek pēdiĦās un atsaucē var nenorādīt 
oriăinālā avota lappusi. Taču studentam darbā obligāti jānorāda, ka kaut kas tiek atreferēts, lai izklāstā 
nesaplūstu kopā atreferējumi ar studenta paša viedokli. 
8.1.15.Juridiskās fakultātes studentiem darbā obligāti jāizmanto normatīvos aktus.  
8.1.16.Ja darbā lietoti saīsinājumi, tad tos ietver iekavās pēc pirmā pilnā nosaukuma un tikai pēc tam 
tekstā lieto saīsinājumu pilnā nosaukuma vietā. Ja lieto saīsinājumu, tam jāatbilst valsts valodas 
vispārpieĦemtiem pareizrakstības noteikumiem un tiesību aktos paredzētajam veidam. 1 
 
8.2.Secinājumi un priekšlikumi 
 
8.2.1.Secinājumi un priekšlikumi ir darba noslēdzošā daĜa, un tiem jāatspoguĜo veiktās izpētes 
galarezultātā studenta svarīgākās atziĦas un novērtējumus par būtiskākajiem temata jautājumiem. Tiem 
jāizriet no studiju darba satura, jāatbilst darba mērėim un jābūt loăiski sakārtotiem un lietišėi, konkrēti 
formulētiem. 
8.2.2.Katru secinājumu un priekšlikumu lietderīgi izteikt atsevišėa punkta vai rindkopas veidā.  
8.2.3.Secinājumus un priekšlikumus nedrīkst pamatot ar tādu informāciju un faktiem, kas nav apskatīti 
pamatdaĜā, kā arī secinājumos un priekšlikumos nedrīkst vienīgi pārrakstīt pamatdaĜā ietverto tekstu, 
proti – secinājumiem un priekšlikumiem jābūt ar apkopojošu raksturu, kurā skaidri saskatāms studenta 
vērtējums pamatdaĜā izskatītajiem jautājumiem. Secinājumos un priekšlikumos nav pieĜaujami citāti 
vai atreferējumi no citu autoru darbiem, tajos jāatspoguĜo tikai studenta paša domas, motivētus 
spriedumus, priekšlikumus un atziĦas. 
8.2.4.Priekšlikumus formulē tikai pamatojoties uz izdarītajiem secinājumiem. Priekšlikumiem jābūt 
virzītiem uz konkrētu izskatīto trūkumu novēršanu, pieredzes izmantošanu, uzlabojumiem, 
pilnveidojumiem utt. Jāizvairās no deklaratīvu vispārēju (lozunga formā izteiktu) secinājumu un 
priekšlikumu izdarīšanas, kuriem nav skaidra to praktiskas īstenošanas iespēja. Secinājumiem un 
priekšlikumiem jārada pietiekami pārliecinoša rezultātu ticamība un jāatklāj, tieši kā studentam 
izdevies atrisināt darbam izvirzītos uzdevumus; ko tieši un kā tieši darba autors iesaka ieviest  vai  
izmainīt, vai pilnveidot utt. 
8.2.5.Šajā darba noslēguma sadaĜā ieteicams atzīmēt arī studenta viedokli par iegūto rezultātu 
teorētisko un praktisko nozīmību, to ieviešanas iespējām, kā arī turpmāku pētījumu nepieciešamību un 
virzieniem šajā jomā.  
8.2.6.Secinājumu un priekšlikumu daĜā jānorāda arī to, vai izpētes gaitā apstiprinājusies vai arī 
neapstiprinājusies pētījuma hipotēze (ja tāda tika izvirzīta), un kas tieši to pamato. 
 
Rektors     A. Kiščenko 

                                                 
1 Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi. / Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.154.; pieĦemti LR 

Ministru kabinetā 23.04.1996.; stājās spēkā 01.07.1996. // Latvijas Vēstnesis, 30.04.1996., Nr.74/75. 
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Programmas realizācijā iesaistītā akadēmiskā personāla saraksts 
 

Pamatdarbā strādājošie – 51% 
Blakusdarbā strādājošie – 49% 
 

 Vārds Uzvārds 
Katedra 

Amats Grāds Pamata studiju kurss Filiāle Darba 
saistības 

1 Atvars Kočāns Komercdarbība asistents Augst. Mārketings Cēsis blakusdarbā 
2 Gundega Bukša Komercdarbība asistents Augst. Grāmatvedība Cēsis blakusdarbā 

3 
Ilmārs SiliĦš Informācijas 

tehnoloăiju lektors Mag. 
Informācijas 
tehnoloăijas Cēsis blakusdarbā 

4 Gita Janševica Komercdarbība lektors Mag. Menedžments Cēsis pamatdarbā 
5 Inga Ozola Komercdarbība lektors Mag. Mikroekonomika Cēsis blakusdarbā 

6 
Inguna Gaile Tūrisma un 

viesmīlības lektors Mag. Tūrisma ăeogrāfija Cēsis blakusdarbā 

7 
Maruta Vēvere 

Valodu asistents Augst. 
Profesionālā 
terminoloăija- vācu val. Cēsis blakusdarbā 

8 Sandra GrantiĦa Komercdarbība asistents Augst. Personālmenedžments Cēsis blakusdarbā 

9 
Silvija OdziĦa 

Privāto tiesību asistents Augst. 
Komercdarbības 
tiesiskā vide Cēsis blakusdarbā 



  

10 

Tatjana Stjopkina 

Valodu asistents Augst. 

Profesionālā 
terminoloăija- angĜu 
val. Cēsis blakusdarbā 

11 
Evija Voldraha Tūrisma un 

viesmīlības asistents Augst. Prakse, studiju darbi Cēsis pamatdarbā 

12 Dina Barute 
Informācijas 
tehnoloăiju lektors Mag. 

Informācijas 
tehnoloăijas Liepāja blakusdarbā 

13 Ingrīda SūriĦa 
Tūrisma un 
viesmīlības asistents Augst. 

Starptautiskais viesnīcu 
bizness, Viesnīcu 
saimniecisko dienestu 
darba organizācija, 
Viesnīcu uzĦemšanas 
dienestu darba 
organizācija Liepāja blakusdarbā 

14 Māra Dinne Valodu asistents Augst. 

Profesionālā 
terminoloăija (angĜu 
val.)  Liepāja blakusdarbā 

15 Nīna Bistrova 
Tūrisma un 
viesmīlības asistents Augst. Ievads tūrismā Liepāja blakusdarbā 

16 Olga Apse Komercdarbība lektors Mag. 
Menedžments, 
Personālmenedžments 

Liepāja, 
Talsi blakusdarbā 

17 Agnese Mackeviča 
Tūrisma un 
viesmīlības lektors doktors 

Studiju un 
kvalifikācijas darbi Liepāja pamatdarbā 

18 Sintija Sudmale 
Komunikācijas 
zinātĦu lektors Mag. Saskarsmes psiholoăija Liepāja blakusdarbā 

19 Kristīna Kandevita Komercdarbība lektors Mag. Mārketings Liepāja blakusdarbā 
20 Una Lutere Komercdarbība lektors Mag. Civilā aizsardzība Liepāja blakusdarbā 

21 Valdemārs Opelts 

Tūrisma un 
viesmīlības, 
Komercdarbība lektors Mag. 

Komercdarbība 
tūrismā, 
Mikroekonomika Liepāja pamatdarbā 

22 Zaiga Finka 
Tūrisma un 
viesmīlības lektors Mag. 

Ēdināšanas organizācija 
un serviss Liepāja blakusdarbā 

23 Aivars Mednis Komercdarbība lektors Mag. Civilā aizsardzība Rīga blakusdarbā 

24 Centis Gercāns 
Tūrisma un 
viesmīlības lektors Mag. 

Komercdarbība 
viesmīlībā Rīga pamatdarbā 

25 Daina Škuškovnika 
Komunikācijas 
zinātĦu docents doktors Saskarsmes psiholoăija Rīga pamatdarbā 

26 Agrita Sala 
Tūrisma un 
viesmīlības lektors Mag. 

Kvalifik ācijas darbi, 
saskarsmes psiholoăija Rīga pamatdarbā 

27 Agita DoniĦa  
Tūrisma un 
viesmīlības lektors Mag. Kvalifikācijas darbi Rīga pamatdarbā 

28 Daina Vinklere 
Tūrisma un 
viesmīlības lektors Mag. Lauku tūrisms Rīga pamatdarbā 

29 Dana Rone Privāto tiesību lektors Mag. 
Komercdarbības 
tiesiskā vide Rīga pamatdarbā 

30 Elza GavriĜenko 
Tūrisma un 
viesmīlības lektors Mag. 

Ēdināšanas organizācija 
un serviss, Banketu 
organizēšana Rīga pamatdarbā 

31 Ieva Bruksle Komercdarbība lektors Mag. Mikroekonomika Rīga pamatdarbā 



  

32 Ilze 
Saulīte - 
Jansone 

Tūrisma un 
viesmīlības lektors Mag. 

Darījumu tūrisma un 
pasākumi Rīga blakusdarbā 

33 Ina Jēkobsone Komercdarbība lektors Mag. Grāmatvedība Rīga pamatdarbā 

34 Inese Ate Valodu lektors Mag. 

Profesionālā 
terminoloăija (angĜu 
val.)  Rīga pamatdarbā 

35 Inese Baltkalne Valodu lektors Mag. 

Profesionālā 
terminoloăija (vācu 
val.)  Rīga pamatdarbā 

36 Inita Ābola Valodu lektors Mag. 

Profesionālā 
terminoloăija  
(angĜu val.)  Rīga pamatdarbā 

37 Jānis Augucēvičs 
Informācijas 
tehnoloăiju lektors Mag. 

Informācijas 
tehnoloăijas Rīga pamatdarbā 

38 Jolanta Brilte Komercdarbība lektors Mag. Menedžments Rīga pamatdarbā 

39 Juris  Ozols 
Informācijas 
tehnoloăiju docents doktors 

Informācijas 
tehnoloăijas Rīga pamatdarbā 

40 Līga KĜaviĦa Valodu lektors Mag. 

Profesionālā 
terminoloăija 
(vācu/angĜu val.)  Rīga pamatdarbā 

41 Līga KrūmiĦa Komercdarbība lektors Mag. Lietvedība Rīga blakusdarbā 

42 Ligita Zīlīte Komercdarbība lektors Mag. 
Personālmenedž 
ments Rīga pamatdarbā 

43 Livija Brūvere 
Tūrisma un 
viesmīlības docents Mag. 

Ēdināšanas organizācija 
un serviss, Pārtikas 
produktu prečzinība un 
sanitārija; Banketu 
organizēšana; Bāra 
darba organizācija un 
nacionālo virtuvju 
īpatnības Rīga pamatdarbā 

44 Maija Rozīte 
Tūrisma un 
viesmīlības profesore doktors Tūrisma ăeogrāfija Rīga pamatdarbā 

45 Oskars Onževs 
Informācijas 
tehnoloăiju docents doktors 

Informācijas 
tehnoloăijas Rīga pamatdarbā 

46 Renāte Cāne Komercdarbība lektors Mag. Mārketings Rīga pamatdarbā 

47 Sundars Vaidesvarans Valodu lektors Mag. 

Profesionālā 
terminoloăija (angĜu 
val.)  Rīga pamatdarbā 

48 Ainārs Brencis  
Tūrisma un 
viesmīlības lektors Mag. 

Viesnīcu vadības 
informatīvās un vietu 
rezervēšanas sistēmas 

Rīga,  
Cēsis pamatdarbā 

49 Ruta Žvals  
Tūrisma un 
viesmīlības lektors Mag. 

Starptautiskais viesnīcu 
bizness, Viesnīcu 
saimniecisko dienestu 
darba organizācija, 
Viesnīcu uzĦemšanas 
dienestu darba 
organizācija 

Rīga, 
Cēsis,  
Talsi pamatdarbā 



  

50 Guna Stara 
Tūrisma un 
viesmīlības asistents Augst. Ievads tūrismā Talsi blakusdarbā 

51 Ina Krūze 
Tūrisma un 
viesmīlības asistents Augst. 

Ēdināšanas organizācija 
un serviss Talsi blakusdarbā 

52 Inga Karlberga 

Tūrisma un 
viesmīlības, 
Komercdarbība lektors Mag. 

Komercdarbība 
tūrismā, 
Mikroekonomika, 
Mārketings Talsi pamatdarbā 

53 Iveta Rorbaha Valodu lektors Mag. 

Profesionālā 
terminoloăija 
 (vācu val.)  Talsi blakusdarbā 

54 Liene Katlapa 
Informācijas 
tehnoloăiju lektors Mag. 

Informācijas 
tehnoloăijas Talsi blakusdarbā 

55 Ojārs OzoliĦš Privāto tiesību asistents Augst. 
Komercdarbības 
tiesiskā vide Talsi blakusdarbā 

56 Regīna Treija Valodu lektors Mag. 

Profesionālā 
terminoloăija  
(angĜu val.) Talsi blakusdarbā 

57 Uldis Katlaps 
Informācijas 
tehnoloăiju lektors Mag. 

Informācijas 
tehnoloăijas Talsi blakusdarbā 
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CURRICULUM VITAE 

Personas dati 

 

Vārds  

Uzvārds 

 

Tālrunis 

E-pasta adrese 

Inita 

Ābola 

 

29277486 

inita@turiba.lv 

Izglītība 
 

2003 – 2006 
 
1981 – 1987 

1969 – 1980 

Latvijas Universitātes Pedagoăijas un psiholoăijas 
fakultāte. Izglītības zinātĦu maăistra grāds pedagoăijā 

Latvijas Universitātes Svešvalodu fakultāte, filologs, 
angĜu valodas un literatūras pasniedzējs 

Rīgas AngĜu ăimnāzija 

Papildus izglītība 
 

2008 
 
2003 
 
2002 
 
2001 
 

Augstskolu mācībspēku pedagoăiskās pilnveides kursi 

“Inovācijas izglītības sistēmā, izglītības darba vadībā”, 

Latvijas Universitāte 

Metodiskais seminārs “The Development of Thinking Skills 



  

1993 – 2001 in the English Language Classroom”, BAT 

Dalība starptautiskā konferencē “Considering Challenges in 

ELT”, LVASA 

Seminārs “Juridiskās angĜu valodas mācīšanas metodika”, 

Rīgas Juridiskā augstskola  

AngĜu valodas pasniedzēju profesionālās kvalifikācijas 

celšanas programma, Lielbritānijas Padome 

Darba pieredze 
 

no 2008 
2001 – 2008 
1998 – 2001 
1995 – 1998 
1992 – 1995 

Biznesa augstskola Turība – Valodu katedras lektore 

Biznesa augstskola Turība – Valodu katedras asistente 

Rīgas KatoĜu ăimnāzija – angĜu valodas skolotāja 

Rīgas 3.vidusskola – angĜu valodas skolotāja 

Rīgas 47.vidusskola – angĜu valodas skolotāja  

Zinātniskā un 
metodiskā darbība 
 

2008 
 
 
 
2007 
 
 
 
 
2006 - 2007 
 
2006 
 
 
2006 
 
 
 
2005 - 2006 

Referāts “Studentu starpkultūru saskarsmes prasmju pilnveide 

lietišėās angĜu valodas studijās augstskolā” starptautiskā 

zinātniskā konferencē “Sabiedrība, integrācija, izglītība” 

Rēzeknē, Rēzeknes Augstskolā, 22.-23.02.2008. 

Referāts “Studentu radošuma pilnveide lietišėās angĜu valodas 

mācībās augstskolā” Pasaules Valodu skolotāju federācijas 

ZiemeĜvalstu – Baltijas valstu reăiona starptautiskajā 

konferencē “Novitātes valodu mācīšanā un apguvē 

starpkultūru kontekstā”, LVASA, Latvija. Publicēts 

kopsavilkums. 

Dalība ES projekta “BAT un ārzemju augstskolu sadarbība” 

realizēšanā. 



  

Referāts “Studentu kreativitātes attīstība lietišėās angĜu 

valodas mācībās augstskolā” XI starptautiskajā kreativitātes 

konferencē “Kreativitāte kā process”, RPIVA Kreativitātes 

centrs. 

Referāts “Interaktīvas sadarbības veidošana angĜu valodas 

mācībās augstskolā” V starptautiskajā zinātniskajā konferencē 

“Valodu apguve: problēmas un perspektīva”, Liepājas 

Pedagoăijas akadēmija.  

Dalība ES projektā “AngĜu valodas apmācība 

bezdarbniekiem”. 

Zinātniskās 
publik ācijas 
 

2008 
 
 
 
 
2007 
 
 
 
 
2006 

Publikācija “Studentu starpkultūru saskarsmes prasmju 

pilnveide lietišėās angĜu valodas studijās augstskolā” 

starptautiskās zinātniskās konferences “Sabiedrība, 

integrācija, izglītība” materiāli. Rēzekne: Rēzeknes 

Augstskola, 2008. 32.-38. lpp. 

Publikācija “Studentu kreativitātes veicināšana lietišėās angĜu 

valodas apguvē augstskolā”. Zinātnisko rakstu krājums 

“Radoša personība V”. Rīga: Izdevniecība Kreativitātes 

zinātniskais institūts, 2007. 238. – 246.lpp. 

Publikācija “Interaktīvas sadarbības veidošana angĜu valodas 

mācībās”. LPA Zinātnisko rakstu krājums “Valodu apguve: 

problēmas un perspektīva V”. Liepāja: LiePa, 2006. 129.-137. 

lpp. 

Valodu zināšanas  Latviešu, angĜu, franču, krievu 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURRICULUM VITAE 
Personas dati 

 

Vārds  
Uzvārds 
 
Tālrunis 
Adrese 

Olga  
Apse 
 
27078390; 36-23158 
ZvaigžĦu ielā 34, Ventspilī, LV-3601 



  

Izglītība 

 

No 2007 
2007 
 
2005 - 2007 
 
2001  
 
2000 
 
 
1997.-2000 
1996 

LU VadībzinātĦu programmas doktorante 
iegūts sociālo zinātĦu maăistra grāds socioloăijā  
diploma sērija MD C Nr. 0325 
LLU Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloăijas 
maăistrantūras 
Iegūts vidusskolas skolotāja kvalifikācija un skolotāja diploms 
Nr.000225 
Iegūts humanitāro zinātĦu bakalaura grāds filoloăijā, diploma Nr. 
011488 
LU Filoloăijas fakultātē, 2.- 4.kurss Rīga, Latvija 
1.kurss Maskavas Valsts Pedagoăiskajā Universitātē 
14 gadu pedagoăiskais darba stāžs 

Papildus izglītība 2008 

 

2008 

 
2008 
 
 
2008 
2007 
2007 
 
2005 
2004.,2005.,2006 
2004.,2005.,2006.,2007 
2003 
 
2002 
2002 
2001 
 
2001 
2000 
 
2000 

Starptautiskas konferenču dalībniece (Rēzekne, Daugavpils, Rīga, 
Liepāja) 
Krievu valoda kā svešvaloda. Kursi Maskavas Krievu valodas 
Institūtā. 
Microsoft Inovatīvo skolotāju konkursa I. vietas ieguvēja (Latvija). 
Microsoft Inovatīvo skolotāju foruma dalībniece (Pagreba, 
Horvātija) 
iegūts Vadības psiholoăijas sertifikāts Nr.TII-08-1450 
Latstes starptautiskas konferences dalībniece (Latvija) 
iegūts AngĜu valodas prasmju pilnveidošanas sertifikāts Nr. TII-07-
1210 
TIC gidu kursi 
Ventspils Tūrisma konferences 
Starptautiskā tūrisma izstāde “Balttour” (dalībniece) 
iegūts AngĜu valodas prasmju pilnveidošanas sertifikāts Nr. TII-03-
132 
“B” kategorijas autovadītāja apliecība 
Pirmās medicīniskās palīdzības apmācības kursi 
“Datorzinību kursi”, LR IZM Pedagogu izglītības atbalsta centra un 
LU LIIS apliecība 
Skolotāju kursi “Retorika” 
“Kulturoloăija kā integrācijas fenomens”, starptautisks zinātniski- 
praktisks seminārs 
“M ācību satura modelēšana un mācīšanas metodiska kultūras 
vēsturē vidusskolās”. Kultūras vēsture pedagogu asociācijas 
sertifikāts Nr.35 

 

Darba pieredze 

  

No 2007 

No 2007 

No 2006 

 

 

No 20.08.2007 

Ventspils Augstskolas lektore (pārvaldības teorija) 
krievu valodas kā svešvalodas privātskolotāja 
Biznesa augstskolas Turība (Talsu un Liepājas filiāles) lektore 
(menedžments, personālā menedžments, profesionālā ētika, 
socioloăija) 
4.vidusskolas krievu valodas kā svešvalodas un literatūras skolotāja 
Lauku izglītības un konsultācijas biroja (Ventspils filiāle) lektore 
Pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts”, 
struktūrvienības Ventspils “Piejūras kempings” vecākā 
administratore  
5.vidusskolas krievu valodas un literatūras skolotāja 
Baltijas krievu institūta (Ventspils filiāle) biznesa krievu valodas 
pasniedzēja 
Ventspils Tūrisma informācijas centra sertificēts Ventspils pilsētas 
gids 



  

 

01.06.2005. – 01.09.2005 

un 01.06.2006. – 

01.09.2006 

17.05.2004. – 31.08.2006 

01.09.2005. – 01.06.2006 

 

01.09.2004. – 31.05.2005 

 

No 2005 

01.09.1999.-  

07.01.2002. 

01.09.1999. –  

01.09.2000 

01.06.1998.-01.09.1998 

1994.-1997 

 

1993 

Ventspils 3.vidusskolas krievu valodas skolotāja 
 
Rīgas Komercskolas krievu valodas skolotāja (Ventspils) 
 
A/S “Preses apvienība”, Ventspils, Latvija 
Menedžeris 
SIA “TISS”, Troicka, Maskavas apg., Krievija krievu valodas un 
angĜu valodas skolotāja 
PSII “Zvaigznīte”(Ventspils) skolotāja palīgs 

Valodu zināšanas  Latviešu un krievu valodas – brīvi 
AngĜu (sertifikātu Nr. TII-03-132 un Nr. TII-07-1210) Tālākās 
izglītības institūta kursos Ventspils Augstskolā) 



  

CURRICULUM VITAE 
Personas dati 
 

Vārds  
Uzvārds 
 
Tālrunis 
E-pasta adrese 

Inese 
 Ate 
 
7255645 
IneseA@turiba.lv  

Izglītība 
  

2003 - 2006 
 

1976 – 1982 

 

Latvijas Universitātes Pedagoăijas un Psiholoăijas fakultāte, 
izglītības zinātĦu maăistra grāds pedagoăijā  

Latvijas Universitātes Svešvalodu fakultāte, angĜu valodas un 
literatūras specialitāte 

Papildus Izglītība 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2008 
 
2006 jan.  
 
 
 
2004 aug. 
 
 
2003 mai. 
 
 
1997 jūl. 
1997 
1996 – 1997 

Kursi “Augstskolas didaktika: mūsdienu teorijas un prakse” LU, 
PPF, sertifikāts Nr. 005872. 
LU Moderno valodu fakultātes un Lielbritānijas padomes Latvijā 
organizētie mācīšanas metodikas kursi “AngĜu valoda speciāliem 
mērėiem” 32 akadēmisko stundu apjomā, sertifikāts Nr.72 
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” 
(lekcijas un semināri) 
“The development of Thinking Skills in the EL Classroom”, 
“Thinking Approach”(Domāšanas pieejas) metodiskais seminārs 
BAT 
Kursi “A three-day Year 12 exam preparation course” 

Tematiskie kursi “Mūsdienu mācību stunda” 

Britu padomes kursi “AngĜu valodas mācīšanas profesionālā 

attīstības programma” 

Darba pieredze 
  

No 2008 
1999 – 2008 
1994 – 1999  
1981 – 1993  
1976 – 1981 

 SIA Biznesa augstskola Turība, valodu katedras lektore 

SIA Biznesa augstskola Turība, valodu katedras asistente 

Mārupes vidusskola, angĜu valodas skolotāja 

Firma “Latvhimsnabsbit” (tagad firma “Latvijas ėīmija”) 

Uzskaites un kredīta tehnikums, bibliotekāre 

Zinātniskā un 
metodiskā darbība 
 

2008 
 
 
 
2006 
2003 

Referāts “Dažu paātrinātās mācīšanās elementu izmantošana 
studiju procesa intensificēšanai” starptautiskā zinātniskā 
konferencē “Sabiedrība, integrācija, izglītība” Rēzeknē, Rēzeknes 
Augstskolā. 22. -23.2008.  
ES projekts “AngĜu valodas apmācība policistiem” 

Tūrisma un viesmīlības nozares uzĦēmumu vadības studiju 

programmas studiju kursa “Lietišėā angĜu valoda 2” tēmas 



  

“Ēdināšana un ēdināšanas serviss” apgūšanai studentiem ar 

zemām angĜu valodas zināšanām (Elem., Pre-int.) 

Zinātniskās 
publik ācijas 
 

2008 Publikācija “Dažu paātrinātās mācīšanās elementu izmantošana 
studiju procesa intensificēšanai” starptautiskās zinātniskās 
konferences “Sabiedrība, integrācija, izglītība” materiāli. Rēzekne: 
Rēzeknes Augstskola, 2008. 25. -31. lpp. 

Valodu zināšanas  Latviešu, krievu, angĜu, franču 
 



  

CURRICULUM VITAE 
Personas dati 
 

Vārds  
Uzvārds 
 
Tālrunis 
E – pasta adrese 

Jānis 
Augucēvičs 
 
9429783, 7964336, 7424247 
janis@turiba.lv 

Izglītība 
 

no 09/2001 līdz 06/2003 
 
no 09/1968 līdz 06/1972 

LU pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte Maăistra grāds 
izglītības zinātnēs (Mag.edu.) 
Rīgas Politehniskais institūts, Radiotehnikas un sakaru fakultāte 
Daudzkanālu elektrosakaru specialitāte – inženieris 

Papildus izglītība 02.2006 -05.2006 

03/1994 

 

1989 

 

 

1983 

SIA “Lingua Baltica” Brlitz TM angĜu valodas apmācības metode 
Baltijas reăiona un Kanādas valstu rīkotie kursi “Developing a 
curriculum workshop” 
Vissavienības vadošo darbinieku un speciālistu kvalifikācijas 
paaugstināšanas institūtā “Apmācības metodika, mācību tehniskie 
līdzekĜi un informātika” 
Starpnozaru kvalifikācijas paaugstināšanas institūtā “Sociālā 
psiholoăija” 

 
Darba pieredze 
  

2000- 
līdz šim 

2003.g  
Līdz šim 

1996.-2000 

1992-1996 

1975-1996 

1974-1975 

1972-1974 

SIA “Biznesa augstskola Turība”, Informātikas katedras lektors 
 
SIA “Biznesa augstskola Turība” Studiju daĜas vadītājs 
 
SIA “Biznesa augstskola Turība” Informātikas katedras asistents 
Rīgas vieglās rūpniecības tehnikums Struktūrvienības vadītājs 
Rīgas vieglās rūpniecības tehnikums Pasniedzējs 
Rīgas Radiorūpnīca Kvalitātes vadības nodaĜas inspektors 
Dienests armijā leitnants –vada komandieris 



  

Zinātniskā darbība 
Konferences un 
publik ācijas 

2003 
2002 
 
2002 
 
2001 
2000 
 
2000 
 
1999 
 
1999 
1999 
 
 
2001.g. 30.-31. marts 
 
 
 
 
2000.g. 02.- 03. marts 
 
 
 

Publicētās grāmatas: 
“Palīgs profesionālam lietvedim” – CD formātā 
“Dokumentu datorizēta sagatavošana” BAT, Rīga, 2002, 77. lpp 
“Datorzinības. Uzdevumi un to risinājumi”, BAT, Rīga, 2002, 
184 lpp 
“Ievads datorzinībās. I daĜa, BAT, Rīga, 2001, 100 lpp 
“Praktiskie uzdevumi datorzinībās un risinājumi”, BAT, Rīga, 
2000, 114 lpp. 
“Datorizēta lietvedības dokumentu sagatavošana”, BAT, Rīga, 
2000, 68 lpp. 
“Ievads datorzinībās – otrais, papildinātais izdevums”, BAT, 
Rīga, 1999, 81 lpp 
“Datorizētā lietvedība”, BAT, Rīga, 1999, 48 lpp. 
“Ievads datorzinībās”, BAT, Rīga, 1999, 68 lpp 
 
Publikācijas:  

1. Raksts “Datortehnoloăiju kursu struktūra un metodiskais 
nodrošinājums Biznesa augstskolā Turība” BAT 
Starptautiskās konferences rakstu krājumā “Ekonomisko 
un sociālo attiecību transformācija: procesi, tendences, 
rezultāti.”; 

2. Raksts “Datorzinību apmācības metodoloăija 
datorizētajā tālmācībā” Rēzeknes augstskolas 
starptautiskās konferences rakstu krājumā “Baltijas 
reăiona valstu integrācijas problēmas ceĜā uz Eiropas 
Savienību”. 

 
Valodu zināšanas  Latviešu – dzimtā; Krievu – labi; AngĜu - vidēji 



  

CURRICULUM VITAE 
Personas dati 
 

Vārds  
Uzvārds 
 
Tālrunis 
E-pasta adrese 

Inese  
Baltkalne 
 
7400740, 26525397 
IneseB@turiba.lv  

Izglītība 
  
 
 

1996 – 2000  
 

1977 – 1983 

Maăistrantūras studijas LU Pedagoăijas un psiholoăijas 
fakultātē un Pedagoăijas un psiholoăijas institūtā, pedagoăijas 
maăistre 

LVU Svešvalodu fakultāte, Vācu valodas un filoloăijas nodaĜa. 
Vācu valodas filoloăe, pasniedzēja 

Papildus izglītība 
  

2007 okt 
2007 apr 
2006 okt 
2006 mar 
 
2003 
2003 
2002 
2002 
1999 
1998 
1998 
1995 – 1996 

Studiju un informācijas nedēĜa – seminārs Lībekā, Vācijā 

Tūrisma gidu kursi firmā “B&M” 

Biznesa vācu valodas kursi Lībekā, Vācijā 

Biznesa vācu valodas kursi Hāgenas neklātienes studijās Rīgas 

Tehniskajā universitātē  

Tūrisma gidu kursi tūrisma firmā “Impro” 

Vācu valodas kursi Getingenē, Vācijā 

Valodu kursi “IB” Valodu institūtā Rostokā, Vācijā 

Valodu kursi “IB” Valodu un sociālās pedagoăijas institūtā Rīgā 

Informācijas seminārs Berlīnē, Vācijā 

Vācu valodas kursi Diseldorfā, Vācijā 

Līdzdalība 1. Baltijas Skolotāju dienās Lielupē 

Vācu valodas kursi Gētes institūtā Rīgā 

Darba pieredze 
  

No 2001   
1998 – 2001 
  
1995 – 1998  
1990 – 1995  
1983 – 1990 

Vācu valodas lektore Biznesa augstskolā Turība 

Vācu valodas asistente Biznesa augstskolā Turība, Starptautiskā 

tūrisma institūtā  

Vācu valodas asistente Starptautiskā tūrisma augstskolā 



  

Vācu valodas pasniedzēja svešvalodu firmā “Lated” 

Arhīviste Valsts vēstures arhīvā 

Valodu zināšanas  Latviešu, vācu, krievu 



  

CURRICULUM VITAE 
Personas dati 
 

Vārds  
Uzvārds 
 
Tālrunis 
E-pasta adrese 

Dina 
Barute 
 
26528286 
dite@one.lv 

Izglītība 
 

2005.g. 
 
 
1995. – 1999.g. 

Liepājas Pedagoăijas akadēmijā ieguvu izglītības zinātĦu maăistra 
grādu pedagoăijā (informātikas didaktikā); 

studijas Liepājas pedagoăijas akadēmijā matemātikas bakalaura studiju 
programmā; ieguvu matemātikas, informātikas un tehniskās grafikas 
skolotāja kvalifikāciju. 

Papildus izglītība 2007. g. 

 

2005.g. 21. septembris 

– 2006.g. 1.februārim 

 

2003.g. 

Kursi „Multimediju sistēma „Lectora” – palīgs pedagogam”; 
Profesionālā pilnveide programmā „Augstskolu mācībspēku 
pedagoăiskā pilnveide/ Inovācijas augstākās izglītības sistēmā / 
Izglītības darba vadība”; iegūts “Valodu mācību centra” diploms (kursā - 
General English, G līmenis); 
Sertifikāts par piedalīšanos „Mathematics Education Intensive 
Programme 2003” 

 
Darba pieredze 
  

No 2007 septembra 

no 2007. gada 

1.jūnijam 

no 2002.gada 

1999. – 2007. g. 

1998. – 1999.g. 

lektore LPA Matemātikas un informātikas katedrā; 
Matemātikas zinātĦu un informācijas tehnoloăiju institūtā par matemātiėi; 
lektore Biznesa Augstskolā “Turība”; 
asistente LPA Matemātikas un informātikas katedrā; 
strādāju LPA par datorlaboratorijas vadītāju 

Valodu zināšanas  Latviešu – dzimtā; krievu, angĜu valoda – sarunvalodas līmenī 



  

CURRICULUM VITAE 
Personas dati 
 

Vārds  
Uzvārds 
 
Tālrunis 
E-pasta adrese 

Nīna 
Bistrova 
 
26192821 
niina.b@hotmail.com 

Izglītība 
 

2003 – 2004 
 
2002 – 2006 
 
1990 - 1994 
 

Kvosas tautas augstskola (kvås folkehøgskole) Norvēăijā, studiju 
programma „aktīvais tūrisms”; 
Liepājas pedagoăijas akadēmija, studiju programma „Tūrisma 
vadība” (nepabeigta); 
 Liepājas Pedagoăiskā augstskola, pamatskolas fakultāte, 
sākumskolas pedagoăijas un metodikas specialitāte 

Papildus izglītība 2004 

 

 

2003 

 

 

2001 – 2003 

 

 

1999 - 2001 

 

 

 

 

1993 - 1994 

 

 

Sertifikāts „tests norvēău valodā – augstākais līmenis” (”test i norsk 
– høyere nivå”), Bergenas universitāte, tautas universitāte;  
Sertifikāts „Liepājas pilsētas gids” (Liepājas pilsētas dome, 
Lejaskurzemes tūrisma informācijas birojs); sertifikāts atjaunots 
2005. un 2007. g.; 
Liepājas pedagoăijas akadēmijas un Zviedrijas vides firmas „envive” 
Baltijas izglītības centra „Vikings” kursi (tūrisma attīstība Latvijas 
reăionos); 
Sertifikāts "tests norvēău valodā pieaugušajiem imigrantiem” 
(„språkprøven i norsk for voksne innvandrere", universitetet i bergen 
- fagrådet for norsk språktest, folkeuniversitetet - studieforbundet - 
norsk spåktest); 
LU pedagoăijas fakultātes, lpa un pasaules brīvo latviešu apvienības 
Izglītības padomes organizēts kurss "ievads atbalsta sniegšanā" 
("skolotāja un skolēnu saskarsmes problēmas") (sertifikāts); 
- ASV līdzsvarotas sabiedrības veidošanas institūta (isc) projekts 
"ievads sabiedrības vides izglītībā"; 
- līdzdalība tempus programmā "Updating of teacher training and 
educational debate in Latvia" Daugavpils pedagoăiskajā universitātē 



  

 

 

 
Darba pieredze 
  

200. – d.d 

2007 – d.d..  

 

2007 – 2008 

 

2006 – 2008 

2005 – 2008 

 

2004 – 2005 

2002 – d.d 

2001 - 2003 

2001 – d.d. 

1998 - 1999 

1996 - 1998 

1988 - 1989 

SIA „Nordisk”, - valdes priekšsēdētāja, tulce/tulkotāja, gide; 
Latvijas Kultūras akadēmijas nordistikas centrs, - pasniedzēja (kursi: 
norvēău val.); 
Latvijas Kultūras akadēmija, - stundu pasniedz. (kursi: lietišėā norv. 
val., tulkošana) 
BA „Tur ība”, - stundu pasniedzēja (kursi: ievads tūrismā); 
SIA „Halten industries”, - personāldaĜas vadītāja; biroja vadītāja; 
tulce- referente; 
Lpa, - stundu pasniedzēja (kursi: norvēău valoda); 
Gide (latviešu, krievu, norvēău val.); 
Lpa, - asistente (kursi: norvēău valoda); 
Tulce /tulkotāja (norvēău- latviešu, latviešu- norvēău val.); 
Hansabank Latvija, - uzskaitvede, kontu operatore; 
Latvijas zemes banka, - deklarante, vec. grāmatvede; 
Siguldas internātskola, - skolotāja, audzinātāja 

Zinātniskā darbība 
Konferences un 
publik ācijas 

2007 – 2008 
 
2001 – 2003 
 
 
 
1993 - 1994  
 
 
 

Dalība grantu programmas „nordplus neighbour” projektā (e-
nordistika - norvēău valodas e-apmācība); 
Dalība Liepājas pedagoăijas akadēmijas un Zviedrijas vides firmas 
„Envive” Baltijas izglītības centra „Vikings” projektos (tūrisma 
attīstība Latvijas reăionos – tūrisma uzĦēmumu vadītāju izglītošanas 
kursi); 
Zinātniski - pētniecisks kvalifikācijas darbs "Sadzīves atkritumu 
problēmas risināšana vides izglītībā sākumskolā", Liepājas 
Pedagoăiskā augstskola; 
- līdzdalība Tempus programmā "Updating of teacher training and 
educational debate in Latvia" Daugavpils pedagoăiskajā universitātē; 

Valodu zināšanas  latviešu, norvēău, krievu val. – brīvi; angĜu val. – labi;  
vācu val. - ar vārdnīcu, sarunvaloda; somu, spāĦu, poĜu val. - 



  

iesācēja līmenis; zviedru, dāĦu val. – saprot, nerunā. 



  

  
CURRICULUM VITAE 

Personas dati 
Vārds 
Uzvārds 
Adrese 
E-pasta adrese 
Telefons  

 Ainārs 
Brencis 
Gaismas 19 13/18, Ėekava, LV-2123, Latvija  
ainarsb@turiba.lv  
+371 2 9453616 

Izglītība  
 

Septembris 2003 - 
tagadne 
2000 - 2002 
 
1995 - 1999 
1983 -1995 

Latvijas Universitāte, ekonomikas zinību doktora programma 
Vadības ekonomikas fakultātē 
Vadības zinību maăistra studijas LU vadības un ekonomikas 
fakultātē 
Biznesa Augstskola Turība – Starptautiskā tūrisma fakultāte 
Līvānu 1. vidusskola 

Papildus izglītība 
  

Jūlijs - Augusts 2002 
 

Higher Hotel Institute Cyprus, kurss ‘’Supervisory Development 
for Hospitality Industry’’, Kipra  

Kvalifik ācijas 
 
  

2002 
1999 
 
1995 

Sociālo zinātĦu maăistra grāds vadībzinātnē 
Augstākās profesionālās izglītības diploms - tūrisma un atpūtas 
organizācijas vadītājs 
Atestāts par vidējo izglītību 

Papildus 
kvalifik ācijas 

2002 Sertifikāts par ‘’Supervisory development for hospitality industry’’ 
kursa apgūšanu 

Darba pieredze  2001 – tagadne 
2001 - tagadne 
2005 - tagadne  
Augusts 2001 – Janvāris 
2002 
Novembris 1999 – Maijs 
2000 
Jūnijs – Septembris 1998 
Jūnijs - Oktobris 1997 
Jūnijs – Septembris 1996 

Lektors Biznesa augstskolā Turība, starptautiskā tūrisma fakultātē  
Pieaicinātais eksperts viesnīcu apsekošanas komisijā (viesnīcu 
sertificēšanai) – Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas, SIA 
Viesnīcu un restorānu centrā 
Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs. Rīga  
Menedžmenta prakse ‘’Dunraven Arms’’ viesnīcā. Īrija 

  
Projekta vadītājs ēdināšanas uzĦēmuma ‘’Silva’’ darbības 
uzsākšanā. Jelgava 
Menedžmenta prakse ‘’Elounda Mare’’ viesnīcā. Grieėija 
Menedžmenta prakse ‘’Cresta palace’’ viesnīcā. Šveice 
Menedžmenta prakse ‘’Elounda Beach’’ viesnīcā. Grieėija 

Zinātniskā 
darbība 
Konferences un 
publik ācijas 

  

 1. Starptautiskā zinātniskā konference – UzĦēmējdarbības 
iespējas, problēmas un to risinājumi globalizācijas apstākĜos.  Rīga, 
2004. gada 23. aprīlis. Referāts: Latvijas tēls un tā konkurētspēja 
Eiropas tūrisma tirgū (konferences rakstu krājums 86 – 91lpp.) 
2. III Latvijas ăeogrāfijas kongress – Latvijas ăeogrāfija 
Eiropas dimensijās. Rīga, 2004. gada 5.-6. novembris. Referāta 
tēzes: Vides loma mērėtiecīgai Latvijas tēla (imidža) izveidei un tā 
virzībai pasaulē (konferences rakstu krājums 88-89lpp.)   
3. LU 63 zinātniskā konference. Rīga 2005. gada janvāris. 
Referāts: Latvijas tēls, tā vadības iespējas valsts labklājības un 
konkurētspējas veicināšanai. 
Izdota grāmata  
A.Brencis. Aktīvais tūrisms. Rīga: Biznesa augstskola Turiba, 
2003. – 223lpp. 
Nodots publicēšanai  
2003 - dalībnieks pētījuma projektā „Tūrisma un viesmīlības 
terminu un jēdzienu strukturāli loăiskās sistēmas izveidošana un 
ieviešana”. Projekta pasūtītājs – Ekonomikas ministrija. 
Projekta rezultātā publicēšanai iesniegts manuskripts - Tūrisma 
terminu skaidrojošā vārdnīca, 209lpp 



  

Projekti un 
konsultatīvā 
darbība 
  

 1. Nolasīta lekcija ''Country branding Turkey versus Latvia'' 
Anadolu universitātē, Eskeširas pilsētā Turcijā, Erasmus 
mācībspēku apmaiĦas programmas ietvaros - 2006. gada 10-15 
decembrī. 
2. Sagatavots un novadīts seminārs par aktīvo tūrismu un tā 
lomu Latgales tūrisma attīstībā. Pasūtītājs ''Latgales attīstības 
aăentūra'' sadarbībā www.eiropa.lv - 2006.gada septembris, 
Daugavpils 
3. Sagatavotas un nolasītas lekcijas, kā arī noorganizēta 
paneĜdiskusija par plostniecības idejas izmatošanu ūdens tūrisma 
attīstībai Gaujas upes baseinā. Pasūtītājs ‘’Vidzemes attīstības 
aăentūra’’ projekta PHARE 2003 “Pārrobežu sadarbības 
programma 
4.  Baltijas jūras reăionā” “Devi Ħas upes Vidzemē”  Nr. 
LV2003/005-876/02 ietvaros – 2006.gada maijs, Strenči  
5. Autors projekta priekšlikumam Ruckas muižas izmantošanai 
tūrisma nozarē Cēsīs - Sia ‘’EIROKONSULTANTU NAMS’’ 
pasūtījums 2006.gads. Projekta budžets 950 000Ls. 
6. Līdzdalība mācību programmas “Mūsdienīgs serviss tūrismā” 
un “Tūristus saistošas vides veidošana atbilstoši Zemgales 
kultūrvides kritērijiem” sagatavošanā. Pasūtītājs Jelgavas dome, 
Phare 2002 ”Baltijas Jūras reăiona sadarbības programma Latvijā” 
ietvaros – 2005.gads. 
7. Autors projekta priekšlikumam ar auto tēmu saistītas 
kafejnīcas izveidei Rīgā, Imantas mikrorajonā  - Sia ‘’MITAX-
AUTO’’  pasūtījums 2005.gads. Projekta budžets 165 000Ls. 
8. Autors projekta priekšlikumam par trīs zvaigžĦu viesnīcas 
izveidi Saldus rajona Brocēnu novadā īpašumā ''Krūzes'' pie 
Cieceres ezera - Sia ‘’SEMS-VM’’ pasūtījums 2005.gads. Projekta 
budžets 370 000Ls.   
9. Autors projekta priekšlikumam par trīs zvaigžĦu viesnīcas 
izveidi Rīgas vēsturiskajā centrā – Sia ‘’Hanzas nami’’ pasūtījums 
2005.gads. Projekta budžets 1 500 000Ls 
10. 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 
11. Projekta vadītājs ēdināšanas uzĦēmuma ‘’Silva’’ darbības 
uzsākšanai Jelgavā. Sia ''Vigo'' 2000. gads. Projekta budžets  
400 000Ls 

Valodu 
zināšanas 

 Latviešu – dzimtā valoda, angĜu vācu, krievu – brīvi, itāĜu – labi, 
franču - iesācēja līmenī 

 



  

CURRICULUM VITAE 
Personas dati 
 

Vārds  
Uzvārds 
 
Tālrunis 
E-pasta adrese 

Jolanta  
Brilte 
 
26389103 
jolanta@turiba.lv 

Izglītība 
 

2002 – 2004 
1998 – 2002 
 
1985 – 1988 

1976 - 1985 

Biznesa augstskola Turība, UzĦēmējdarbības vadības fakultāte, 
MBA  

Biznesa augstskola Turība, UzĦēmējdarbības vadības fakultāte, 
bakalaurs 

Rīgas proftehniskā vidusskola Nr.5, burtlicis 

Olaines 1. vidusskola 

 
Papildus izglītība 
 

2006 
2005 
2000 
1997-1998 

Elektronisko dokumentu izstrādāšana valsts budžeta iestādēs  

Didaktika 40 stundas 3 KP 

Lietvedība  

UzĦēmējdarbības vadītājs, Biznesa augstskola Turība 

 
Darba pieredze 
 

No 2003 
2001 – 2003 
1999 – 2001 
1988 – 1991 

Biznesa augstskola Turība – FiliāĜu vadītāja 

Biznesa augstskola Turība – Studiju daĜas lietvede 

Biznesa augstskola Turība – Ekonomikas katedras laborante- lietvede 

Rīgas Paraugtipogrāfija, Rīga, Latvija, datoroperatore 

Zinātniskā un 
metodiskā 
darbība 

2007 Docētāja stažēšanās komercdarbības studiju kursu tehnoloăisko 

kompetenču pilnveidošanai  

Valodu zināšanas  Latviešu, krievu 
 



  

CURRICULUM VITAE 
Personas dati 
 

Vārds  
Uzvārds 
 
Tālrunis 
E-pasta adrese 

Ieva 
Bruksle 
 
9404321, 7299489 
ievab@turiba.lv, ieva.bruksle@gmail.com  

 
Izglītība 
 

1993 - 1996 
1996 - 1998 

1998 - 

RTU Inženierekonomikas fakultāte 
RTU Inženierekonomikas fakultāte 
RTU Inženierekonomikas fakultāte doktorantūra 

Papildus izglītība 
 

1995 

2005 

RTU sertifikāts par kursu “ UzĦēmējdarbības grāmatvedība”  
LLU sertifikāts par kursu “Augstskolu didaktika” 

Darba pieredze 
 

1999 - 2006 

  

1997 - 2000 

  

1997 - 1998 

1996 - 1997 

1995 - 1996 

BA Turība UzĦēmējdarbības vadības fakultāte, Ekonomikas zinātĦu 
katedra - lektore 
SIA “Urbāna radošās metālmākslas darbnīca – salons” galvenā 
grāmatvede 
.SIA “Pasaules prese” pārdevēja 
SIA “Baltic Marketing” pārdevēja 
SIA “Kanāls –2” galvenā grāmatvede 

Zinātniskā 
darbība, 
konferences un 
publik ācijas: 

 
Publikācijas LZP apstiprinātajos vispāratzītos recenzējamos 
izdevumos: 

1) Cenu veidošanas specifika // Starptautiskās zinātniskās 
konferences “UzĦēmējdarbības vide : tiesiskā bāze un kvalitāte” 
rakstu krājums . Rīga BAT 1999.g. 

2) Cenu veidošana pārejas periodā // RTU zinātniskie raksti 
“Rūpniecības  attīstība pārejas periodā “ 2000.g. 

3) Izmaksas kā cenas veidošanas bāze // Starptautiskās 
zinātniskās konferences “Ekonomisko un sociālo attiecību 
transformācija: procesi tendences, rezultāti” rakstu krājums . Rīga 
BAT 2001.g. 

4) Cenu veidošanas specifika un vides nozīme tūrismā// 
Starptautiskās zinātniskās konferences “Ilgspējīga tūrisma attīstība” 
rakstu krājums . Rīga BAT 2003.g. 

5) Cenu veidošanu ietekmējošie faktori globalizācijas apstākĜos// 
Starptautiskās zinātniskās konferences “UzĦēmējdarbības iespējas, 
problēmas un risinājumi globalizācijas apstākĜos” rakstu krājums . 
Rīga BAT 2004.g. 

6) Price forming process and factors influencing it in modern 
economics / Economics and Managment  

      Nr 2. /2005.konferences 
1)Starptautiskā zinātniskā konference “Rūpniecības  attīstība 



  

pārejas periodā “  Rīga , RTU 1999.g. 
2) Starptautiskā zinātniskā konference “UzĦēmējdarbības iespējas, 
problēmas un risinājumi globalizācijas apstākĜos” Rīga, BAT 
2004.g. 

       3)Starptautiskā zinātniskā konference “Development 

       of economy: theory and practice”, Kaunas, Vilnius 

       University Kaunas Faculty of Humanities 2004.g. 

Mācību grāmatas “Biznesa ekonomikas pamati vidusskolām “ izstrāde 
Valodas prasmes  

Latviešu valoda – teicami; Krievu valoda – teicami; Vācu valoda – 
vidēji; AngĜu valoda - labi 

 
 
 
 
 
 



  

 
 CURRICULUM VITAE 

Personas dati 
Vārds  
Uzvārds 
 
Tālrunis 
E-pasta adrese 

Livija 

Brūvere 
 
67627083, 29156281 
livija@turiba.lv, livija_b@inbox.lv 

Izglītība 
2000. -  
1997.-1999. 
1985.-1986. 
1973.-1978. 
1970.-1973. 

Studijas LU Ekonomikas nozares tirgvedības apakšnozares doktorantūrā 
LU ekonomikas fakultātes maăistratūra, sociālo zinātĦu maăistra grāds  
Maskavas Kooperatīvā institūta Pedagoăijas fakultāte. Kvalifikācija – 
Ēdienu gatavošanas priekšmetu pasniedzēja 
Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Pārtikas rūpniecības tehnoloăijas 
fakultāte - sabiedriskās ēdināšanas inženieris – tehnologs 
Rīgas 3.vidusskola 

Darba pieredze 
2008 
 
 
2007-2008 
 
 
2007/2008 
 
2007 
 
2007 
 
2006 
 
2006 
 
2005-2007 
 
no 2005 
 
2005 
 
no 2005 
2003., 2005 
 
 
no 2003 
 
1998- 2005 
 
1995-1998 
1996 
1994-1995 
1993-1994 
1991- 1994 
1983-1991 
 
1981-1983 
 

LR IzM PIA organizētā konkursa “Jaunais profesionālis 2008” 
aktivitātes Nr.06_01 “Profesionālās meistarības konkursa ēdienu 
gatavošanā” ekspertu komisijas priekšsēdētāja 
Jūrmalas profesionālā vidusskola ESF projekta mācību programmas un 
mācību materiāla izstrāde tālmācības apmācības formai un izstrādātā 
mācību materiāla aprobēšana priekšmetā “Tirgzinības” 
Rīgas tirdzniecības tehnikums – mācību priekšmets “Produktu 
raksturojums - pārtikas produktu specializācija” 
LR IzM un Jelgavas izglītības pārvaldes ESF projekta “Pavāru 
profesionālo prasmju prakses organizēšana” prakses programmu 
eksperte 
LR IzM PIC organizētā republikas konkursa ēdienu gatavošanas 
specialitātēs orgkomiteja un žūrijas priekšsēdētāja 
LR IzM PIC organizētā republikas konkursa lauku tūrisma jauno 
speciālistu konkursa organizēšana un žūrijas komisijas priekšsēdētāja 
Līdzdalība LR IzM ESF projektā “Profesionālo mācību priekšmetu 
programmu izstrādes un ieviešanas metodika” 
SIA “Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs” 
apmācību kursi “Pārtikas produktu zinības” 
Biznesa augstskolas Turība Starptautiskā tūrisma fakultātes docente un 
specializācijas programmu direktore 
Ventspils Dome – konkursa “Labākais ēdināšanas uzĦēmums Ventspilī 
2005.gadā” - neatkarīgais eksperts   
Pavāru kluba locekle 
Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās 
izglītības centra organizētā republikas jauno pavāru profesionālā 
konkursa žūrijas komisijas priekšsēdētāja  
SIA ”Viesnīcu un restorānu mācību centrs” apmācību kursi “Pārtikas 
produktu prečzinībā” pavāru kvalifikācijas paaugstināšanai  
Biznesa augstskolas Turība Starptautiskā tūrisma fakultātes docente un 
katedras vadītāja 
Starptautiskā tūrisma augstskolas katedras vadītāja un docētāja 
Stažēšanās Šveices HoteĜu skolā Restorānu darba organizācijā 
Zemkopības ministrijas mācību metodiskā centra metodiėe,  SIA  
“Turības mācību centrs” pārtikas produktu prečzinības pasniedzēja 
Rīgas Pedagoăiskais institūts, kulinārijas studiju kursu pasniedzēja 
Rīgas lauksaimniecības skolas ražošanas apmācības meistare un 
speciālo priekšmetu pasniedzēja 
Rīgas kooperatīvās arodskolas ražošanas apmācības meistare un 



  

1978-1981 
1977 
1975.-1976 
 
1974 
1973 

speciālo priekšmetu pasniedzēja 
LPBS Republikāniskā pārtikas ražošanas kontroles laboratorija, 
inženiere – tehnoloăe, laboratorijas vadītāja vietniece 
Rīgas pilsētas sabiedriskās ēdināšanas kombināta “Impulss” inženiere – 
tehnoloăe 
Jūrmalas tirdzniecības pārvalde - bufetniece 
Jūrmalas tirdzniecības pārvalde -pavāre 
Jūrmalas tirdzniecības pārvalde - kasiere 
Jelgavas maizes kombināts - fasētāja 

Papildus izglītība 
2007 
2007 
 
 
2007 
 
 
 
2007 
 
 
2006 
2005 
2005 
2003 
2003 
 
2003 
2000 
1997 
 
1997 
 
1996 

Sertifikāts “Viesmīlības diplomātija viesnīcās un restorānos” 
Dalība un sertifikāts praktiskajā konferencē- seminārā “Kvalitatīvs 
pakalpojums – garants veiksmīgai viesnīcu un restorānu industrijas 
attīstībai” 
Dalība un sertifikāts ESF projektā “Docētāju kompetenču 
paaugstināšana IT sasniegumu izmantošanai studiju kursa īstenošanā” – 
“Informācijas tehnoloăiju ievadkurss augstskolu docētājiem 6 ECTC 
KP apjomā” 
Dalība un sertifikāts ESF projektā “Docētāju kompetenču 
paaugstināšana IT sasniegumu izmantošanai studiju kursa īstenošanā” – 
“Informācijas tehnoloăiju profesionālo prasmju kurss augstskolu 
docētājiem 6 ECTC KP apjomā” 
Sertifikāts “UzĦēmuma iekšējais auditors” 
Sertifikāts “Ienākošā un izejošā tūrisma mārketings” 
Sertifikāts “Tūrisma e-komercija. Tendences. Stratēăija. Tehnoloăijas” 
Sertifikāts “Lietišėā angĜu valoda”  
Profesionālās pilnveides seminārs Furšetes galda klāšanā “A’la 
Fourchette” 
Personības izaugsmes treniĦu pamatkurss 
Apmācību kurss ‘’Stresa menedžments’’ 
Sertifikāts “Viesnīcu saimniecisko dienestu procedūras”, Amerikas 
HoteĜu& MoteĜu asociācija 
Austrijas Ekonomikas palātas kursi un sertifikāts ‘’Viesnīcu un 
restorānu mārketings’’ 
Sertifikāts “Ēdienu gatavošanas tehnoloăija”, Amerikas HoteĜu& 
MoteĜu asociācija 

Zinātniskā un 
metodiskā darbība 

  “Latvijas iedzīvotāju pilnvērtīga uztura nodrošināšanas problēmas”.  
“M ārketinga problēmas Latvijas iedzīvotāju pilnvērtīga uztura 
nodrošināšanai”. 

Publikācijas 2006 
 
2006 
 
 
2003 
 
2002 
 
2002 
 
2002 
 
2001 
2001 
 
 
2001 

Mācību grāmata “Pārtikas produktu prečzinība” jauns pārstrādāts 
izdevums, 1.un2.daĜa (~500 lpp) 
“Viesnīcu un restorānu vadības rokasgrāmata” (nodaĜas “Ēdināšanas 
uzĦēmumus kontrolējošās institūcijas” un “Paškontrole sabiedriskās 
ēdināšanas uzĦēmumos”), izdevniecība “Dienas bizness” 
“Izgl ītības loma kvalitatīvu ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai 
viesmīlības uzĦēmumos”, Rīga, 2003.g.aprīlis (un referāts) 
Valsts pasūtījuma LR VARAM Tūrisma nodaĜas pasūtījums – Tūrisma 
terminu skaidrojošās vārdnīcas izstrāde  
“Analysis of Sociological Aspects of Purchasing Food in Latvia”, 
Vi ĜĦa, 2002.g. 
“Choice of Food, Motivation and Principles of its Purchasing” ViĜĦa, 
2002.g.maijs (un referāts konferencē “Marketing Theories and 
Methods”) 
Mācību grāmata “Pārtikas produktu prečzinība” II daĜa  
“Integration des Produkts vom Ekotourismus in den Landtourismus” 
Vīne, 2001.g.septembris (un referāts konferencē “Sustainable 
Development Trough Research and Learning”) 



  

 
2001 
 
 
2000 
2000 

“Latvijas iedzīvotāju pilnvērtīga uztura iegādes problēmas” – un 
referāts II pasaules latviešu zinātnieku kongresā, Rīga, 2001.g.augusts 
“Ecotourism Product integration in Rural Tourism” – GdaĦska, 
2001.g.jūnijs (un referāts konferencē “Kultūras mantojuma izmantošana 
tūrisma produkta attīstībā”) 
“Basis of Nutrions Food of Latvian Inhabitants-Right Politics of 
Purchasing Groceries”-Vroclava, 2000.g.novembris (un referāts 
konferencē “Eiropas valstu integrācijas ES sociāli ekonomiskie 
aspekti”) 
Mācību grāmata “Pārtikas produktu prečzinība” I daĜa  

Valodu zināšanas 
 Latviešu valoda – dzimtā; Krievu valoda – pārvaldu pilnībā; AngĜu 

valoda – profesionālā terminoloăija Vācu valoda – informācijas izziĦas 
līmenī 

 



  

CURRICULUM VITAE 
Personas dati 
 

Vārds  
Uzvārds 
 
Tālrunis 
e-pasta adrese 

Gundega 
Bukša 
 
64177260; 29279370 
gundega_buksa@inbox.lv 

Izglītība 
 

2004-2005 
 
1986-1991 
 
1967-1978 

„Starptautiskie grāmatvedības Standarti- Konsultācijas centrā 
„Latvikon”   
Latvijas Lauksaimniecības Universitāte –„Ekonomikas un 
organizācijas”- fakultāte 
Cēsu 1.vidusskola 

 
Darba pieredze 
  

2006-… 

2004-… 

 

1999-… 

1998-… 

1991-1998 

1989-1990 

1984-1989 

1979-1983 

1978-1979 

Raunas pag. Tautas deputāte 
Biznesa augstskolas Turība, Cēsu nodaĜa, lektore 
Raunas KKS- valdes Priekšsēdētāja 
SIA „GR & Auto”, ZS „Vecrauskas”, ZS „Svīres”, IK „Sava 
Puėe”- grāmatvede 
Sab. „Cita”- galv. Grāmatvede 
k/z „Rauna”- galv. ekonomists 
k/z „Sarkanais Oktobris” Galvenā dispečere 
k/z „Sarkanais Oktobris” Dispečere 
Cēsu PPTA, galv. kasiere, kadru inspektore 

Valodu zināšanas  Latviešu, krievu 



  

CURRICULUM VITAE 
Personas dati Vārds  

Uzvārds 
 
Tālrunis 
e-pasta adrese 

Renāte 
Cāne 
 
29411611, 67290858 
renate.cane@e-teliamtc.lv 

Izglītība 

 

Pašlaik (kopš 2007) 
 
 
 
2005 – 2007 
 
 
 
2005 – 2006 
 
 
 
2001 – 2005 
 
 
2004  
2001 – 2003 
 
 
 
1985 – 1990 
 
1972 – 1975 
1964 – 1972 

Biznesa augstskola Turība, doktora studiju programma Komunikācijas 
vadība (sekmīgi pabeigts 1.studiju gads) Apstiprinātā promocijas darba 
tēma Latvijas kino komunikatīvo funkciju transformācija, darba 
vadītājs 
asoc.prof., Dr.sc.inf. Sergejs Kruks 
Biznesa augstskola Turība, profesionālā maăistra grāds 
uzĦēmējdarbības vadībā Maăistra darba tēma Filmu ražošanas 
īpatnības un problēmas Latvijā, darba vadītāja Mag.oec. Ieva Kalve 
(maăistra darba novērtējums - izcili) 
Latvijas Universitāte, mācībspēku tālākizglītības profesionālās 
pilnveides programma asistentiem, lektoriem un docentiem "Augstskolu 
mācībspēku pedagoăiskās izglītības pamati/ augstskolu didaktika" 
(sertifikāts Nr.0899) 
Biznesa augstskola Turība, 2.līmeĦa augstākā profesionālā izglītība, 
studiju programma UzĦēmējdarbības vadība, uzĦēmējdarbības vadītāja 
kvalifikācija Diplomdarba tēma - Latvijas filmu nozares attīstības 
iespējas, darba vadītāja Mag.oec. Ieva Kalve (diplomdarba novērtējums 
- izcili) 
Biznesa augstskola Turība, mārketinga menedžera kvalifikācija 
(sertifikāts) 
Biznesa augstskola Turība, 1.līmeĦa augstākā profesionālā izglītība, 
studiju programma Reklāmas vadība, reklāmas uzĦēmējdarbības 
pakalpojumu speciālista kvalifikācija (diploms) Kvalifikācijas darba 
tēma - Latvijas Reklāmas asociācijas loma Latvijas reklāmas vidē 
Latvijas Valsts Universitāte, Filoloăijas fakultāte, Žurnālistikas nodaĜa 
(izglītība nav pabeigta) 
Rīgas 2.vidusskola (vidējā izglītība) 
Rīgas 1.vidusskola (pamatizglītība) 

Papildus izglītība 2004 
 
2002 
 
1999 – 2001 
1998 
1995 
 
1994 
 

ES Audiovizuālās apmācības forums (Polija, Varšava) (sertifikāts) 
Latvijas Universitāte, Pašvaldību un projektu vadības valsts mācību 
centrs AngĜu valodas kurss (sertifikāts) 
mārketinga un reklāmas kursi Stratēăiska/stratēăijas plānošana, 
Mārketinga komunikācija, Reklāmas vadīšana, lektors M.Ešmits 
(Kanāda) 
Valodu centrs Mirte AngĜu valodas kurss 
Baltic Media Centre (Dānija, Bornholma) Neatkarīgo producentu 
apmācība (sertifikāts) 
Baltic Media Centre (Dānija, Bornholma) TV režisoru apmācība 
(sertifikāts) 

Darba pieredze 

  

Kopš septembra  

 

2007 

Kopš augusta 2005 

Lektore (pamatdarbs) Biznesa augstskola Turība, Komunikācijas 
zinātĦu katedra (akadēmiskais amats - lektore - kopš aprīĜa 2008) 
Lektore (blakusdarbs), Biznesa augstskola Turība 
Reklāmas organizācija M3.lv Pasākumu direktore 
Latvijas Kinematogrāfistu savienība 
Projekta Latviešu filmu programma kinoteātrī Rīga sadaĜas Latviešu 
dokumentālo filmu programma vadītāja, kopš 2004 - šī projekta 
vadītāja 
SIA Apmācību un izaugsmes aăentūra Altus Grupa Valdes 
priekšsēdētāja 



  

Kopš septembra 

2003 

2003. janvāris   

2007. decembris 

 

2005. janvāris – 

augusts 

2003. augusts – 

decembris 

1999 – 2002 

 

1997 – 1999 

 

Kopš 1994 

 

 

 

Kopš 1990 

 

 

1975 – 1994 

Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs Filmu daĜas vadītāja 
(valsts ierēdĦa amats) 
Pasaules Bankas projekts - TV raidījums Tas esi tu pats (pasūtītājs - 
Valsts Sociālās apdrošināšanas aăentūra), realizētājorganizācija – 
asociācija Režisors Projekta vadītāja, producente un režisore 
Baltijas Starptautiskā banka Mārketinga un reklāmas daĜas speciāliste 
paralēli augstāk minētajai darbībai režisore, scenāriste un producente 
dažādos TV projektos dažādos TV kanālos - dzīvā ētera sarunraidījumi 
O! un Lolitas Rozes sarunas, biznesa raidījums Noziegumi baltajās 
apkaklītēs (31.kanāls), kinoraidījumi Uzmanību! Motors! Aiziet! 
(Kanāls 2) un Sainex (RBS), raidījums par enerăētiku 
 Skatpunkts (LTV-TVS), TV reklāmraidījums Otrdienas, 
trešdienas, ceturtdienas padoms (TV3), Medicīnas aktualitātes (r/s 
Labvakar, LTV) un citi 
kinorežisore 7 kinožurnāliem, 5 dokumentālām kinofilmām un  
12 korporatīvajām filmām Rīgas Kinostudijā, Rīgas Dokumentālo 
filmu studijā, kā arī citās filmu un TV studijās 
Rīgas Kinostudija Montāžiste, montāžas režisore 

Pedagoăiskā darbība Kopš 2008 
 
Kopš 2006 
 

Konsultante biedrībā Junior Achievement Latvija (reklāma, 
mārketings) 
Noslēguma eksāmenu komisiju locekle Biznesa augstskolas Turība 
Profesionālās izaugsmes centrā uzĦēmējdarbības programmās 



  

 
Kopš 2004 
 
 
 
Kopš 2004 
 
 
Kopš janvāra 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopš septembra 
2005 

Maăistra darbu un diplomdarbu priekšaizstāvēšanas, kā arī studiju 
darbu un profesionālo prakšu aizstāvēšanas komisiju locekle 
Komunikācijas zinātĦu un Komercdarbības katedrās 
Kvalifik ācijas darbu gala pārbaudījumu komisijas locekle 1.līmeĦa 
augstākās profesionālās izglītības studiju programmā Reklāma 
uzĦēmējdarbībā 
Vadīto un aizstāvēto studentu darbu skaits    
Maăistra darbi profesionālā maăistra studiju programmā 
UzĦēmējdarbības vadība – 6 
Darbu tematika - uzĦēmumu attīstības iespēju modeĜi; mārketinga 
stratēăijas izstrāde uzĦēmumā; mārketinga darbības analīze uzĦēmumā  
Diplomdarbi profesionālā bakalaura studiju programmās 
UzĦēmējdarbības vadība – 18 Darbu tematika - uzĦēmumu iekšējā un 
ārējā vide; uzĦēmumu attīstības iespēju modeĜi; mārketinga stratēăijas 
izstrāde uzĦēmumā; mārketinga funkciju analīze uzĦēmumā; zīmola 
vadība 
Diplomdarbs profesionālā bakalaura studiju programmā Tūrisma un 
viesmīlības nozares uzĦēmumu vadība – 1 
Darba tematika - atpūtas nama attīstības iespējas 
Diplomdarbs profesionālā bakalaura studiju programmā Sabiedriskās 
attiecības – 1 
Darba tematika - attieksmes pret reklāmu reăionālās atšėirības 
Kvalifik ācijas darbi 1.līmeĦa augstākās profesionālās izglītības studiju 
programmā Reklāma uzĦēmējdarbībā - 25  
Darbu tematika - reklāmdarbība, tās novērtējums un pilnveidošanas 
iespējas uzĦēmumos, kampaĦu organizēšana un novērtējums u.c. 
Studiju darbi 2.līmeĦa augstākās profesionālās izglītības studiju 
programmā Sabiedriskās attiecības - 2 
Studiju darbi 1.līmeĦa augstākās profesionālās izglītības studiju 
programmā Reklāma uzĦēmējdarbībā - 21 
Profesionālā prakse 2.līmeĦa augstākās profesionālās izglītības studiju 
programmā Sabiedriskās attiecības - 226 
Profesionālā prakse 1.līmeĦa augstākās profesionālās izglītības studiju 
programmā Reklāma uzĦēmējdarbībā - 21 
Kopā 321 
 

Biznesa augstskola Turība. Docētie studiju kursi: 
Komunikācijas zinātĦu katedra, profesionālā bakalaura studiju 
programma Sabiedriskās attiecības - Reklāma (2KP)  
1.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma 
Reklāma uzĦēmējdarbībā (Rīgā un filiālēs) - Reklāmas evolūcija un 
veidi (2KP) 
Reklāmu regulējošās normas (2KP) 
Reklāmas vadīšana (2KP) 
Reklāmas valoda (2KP)  
Reklāmas plānošana (2KP)  
Reklāmas ekonomiskā analīze (2KP) 

Komercdarbības katedra, profesionālā maăistra studiju programma 
UzĦēmējdarbības vadība - Starptautiskais mārketings (2KP) 
profesionālā bakalaura studiju programma UzĦēmējdarbības vadība - 
Mārketinga vadīšana (2KP)  
Starptautiskais mārketings (2KP) 
KampaĦu organizēšana un vadīšana (3 KP) 

1.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 
Reklāma uzĦēmējdarbībā, Viesmīlības serviss, Finanses un 



  

grāmatvedība -  Mārketings (2KP) 
Cita pieredze Kopš 1995 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

pasākumu organizatore, režisore un producente, kā: konferences, 
iestāžu jubilejas svinības, sporta svētki, semināri, simpoziji, 
prezentācijas, pirmizrādes, preses konferences, mākslas darbinieku 
radošie vakari u.c. Daži piemēri: 

2006 - Latvijas Reklāmfilmu festivāls PROKATT Nr.1 (idejas autore, 
producente un programmu sastādītāja) 
2002 - TV režisoru profesijas un profesionālisma jautājumiem veltīts 
radošais seminārs, dalībnieki - visu Latvijas TV kanālu vadība, režisori 
un interesenti (idejas autore) 
2001, 2002 - vairāku energo un būvfirmu ISO 9001 sertifikāta 
piešėiršanas pasākumi (firmas Jauda, REMUS u.c.) Mežotnes pilī, 
Radisson SAS, Kongresu namā u.c. 
2000, 2001 - visi būvfirmas REMUS korporatīvie pasākumi  
1999 - Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva 35 gadu jubilejas 
svinības studentu korporācijas Fraternitas Lataviensis namā Vecrīgā 
1999 - akcijas No Klondaikas uz Lasvegasu noslēguma pasākums spēĜu 
zālē Klondaika  
1997, 1998 - visi Baltijas Starptautiskās bankas korporatīvie pasākumi 
1996. novembris - starptautiska mediju konference Vara un hronika 
LTV telpās 
1996. maijs - Baltijas valstu kinodokumentālistu forums Mellužu 
Komponistu namā 
1996/1997 sezonā ikmēneša latviešu kinorežisoru radošie vakari 
kinoteātrī Rīga 
Kopš 1999 dažādu reklāmas projektu vadītāja, TV un audio reklāmu 

scenāriste un režisore 
Dalība sabiedriskās 

organizācijās 

Kopš 1996 
 
Kopš 1993 

Latvijas Kino un audiovizuālo darbu režisoru asociācijas Režisors 
biedre un Valdes locekle, 2000 - 2002 asociācijas prezidente  
Latvijas Kinematogrāfistu savienības biedre 

Valodu zināšanas  Latviešu un krievu valodas - perfekti (arī rediăēšanas un savstarpējās 
tulkošanas līmenī)  

AngĜu, vācu un poĜu valodu pamatzināšanas (mutiski un rakstiski) 



  

CURRICULUM VITAE 
Personas dati 
 

Vārds  
Uzvārds 
 
Tālrunis 
adrese 

Māra 
Dinne 
 
26016635 
VidusceĜa iela 35, Liepāja LV-3411 

Izglītība 
 

1998. – 2000. 
 
1982. – 1988. 

Liepājas Pedagoăijas akadēmija, 
Pamatskolas angĜu valodas skolotājs 
P.Stučkas Latvijas Valsts universitāte Filoloăijas fakultāte, 
Filologs, latviešu val. un literatūras pasniedzējs 

Papildus izglītība 2005. – 2006 Kvalifikācijas paaugstināšanas kursi B1 un B2 līmenis, LRIZM 
Sertifikāts par tiesībām mācīt angĜu valodu vispārējās vidējās 
izglītības pakāpē 

 
Darba pieredze 
  

1997. līdz šim brīdim 
 
199. – 1997 
1994 – 1997 
1988 – 1993 

Liepājas Tūrisma un tekstila skola, angĜu valodas un latviešu 
valodas skolotāja 
Liepājas CZB, bibliotekāre 
Liepājas 49. arodvidusskola, angĜu valodas skolotāja 
Nīcas vidusskola, skolotāja 

Valodu zināšanas  Latviešu valoda – dzimtā; AngĜu valoda – pārvaldu brīvi; 
Krievu valoda – vidēji 

 



  

CURRICULUM VITAE 

Personas dati 

 

Vārds  
Uzvārds 
 
Tālrunis 

E-pasta adrese 

Agita 

DoniĦa 

 

29118975 

Agitad@turiba.lv  

Izglītība 
 

2005 – 2007 
 
1985 – 1990 

 

Biznesa augstskola Turība, Profesionālais maăistra 
grāds uzĦēmējdarbības vadībā 

Latvijas Universitāte, Vadības un ekonomiskās 
informātikas fakultāte, ekonomists - matemātiėis 

Papildus izglītība 
 

1995 
 
1995 

 

1994 

Baltijas valstu komercatašeju mācības Somijas 
Starptautiskajā Biznesa skolā  
Tirdzniecības politikas novērtējuma kursi Starptautiskās 
ekonomikas centrā Kanberā  
Diplomātu kursi par ES jautājumiem Nīderlandes 
Starptautisko attiecību institūtā Klingendālē  

Darba pieredze 
 

No 2004 
 
2005-2008 
2004 – 2005 
 
1998 – 2000 
1992 – 1997 
 
1990 – 1992 

Biznesa augstskola Turība, Starptautiskā tūrisma 

fakultāte, Komercdarbības fakultāte, lektore 

Ārvalstu investoru padome Latvijā, projektu vadītāja 

Biznesa augstskola Turība, Starptautiskā tūrisma 

fakultāte, metodiėe 

LR Ārlietu ministrija, Informācijas nodaĜas vadītāja 

LR Ārlietu ministrija, Divpusējo attiecību departaments, 

vec. referente, nodaĜas vadītāja 

LR Vides aizsardzības komiteja, Informācijas centrs, 

speciāliste 

Zinātniskā un 
metodiskā darbība 
 

2008 
 
2005 

Dalība LR Ekonomikas ministrijas pasūtinātās Tūrisma 

skaidrojošās vārdnīcas veidošanā 



  

Dalība ES projekta “Amber” realizēšanā. 

Valodu zināšanas  Latviešu, angĜu, krievu 



  

CURRICULUM VITAE 
Personas dati 
 

Vārds  
Uzvārds 
 
Tālrunis 
E-pasta adrese 

Zaiga 
Finka 
 
3438490 mājās, mob.:9675301 
Usmas ielā 4, Liepājā, LV 3411 

Izglītība 
 

2003 – 2005  
 
1999 – 2003 
1986 
1976 

Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Izglītības zinātĦu maăistrs 
pedagoăijā, MD A Nr. 0095 
Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Speciālās izglītības skolotājs 
Liepājas vakara maiĦu vidusskola, vidējā izglītība, Nr. 001973 
Liepājas tirdzniecības – kulinārijas profesionālā skola, pavārs 

Papildus izglītība 2008    
      
2008 
 
 
2007 
 
2007 
 
2007 
2007 
          
2006 
 
2006 
 
2006 
 
 
2006 
2006 
2006 
 
2006 
 
2005 
         
2004 
2004 
2003 
2003 
 
2002 
2001 

„Minim ālās higiēnas prasības pārtikas uzĦēmumā,” 5 st., 
Apliecība Nr. SB-02.06.2008.-004 
Profesionālās meistarības pilnveide „ESF projektu ieviešanas 
problēmas un aktualitātes profesionālajā izglītībā,” 8 st, 
Apliecinājums nr. 433 
Kursi ”Profesionālās izglītības programmu izveides metodika,” 
36 st, Apliecība, Nr. 2657 
Seminārs „Publisko iepirkumu likuma normu piemērošana 
izglītības iestādēs,” 4 st., apliecība 
Kursi „Komunikācija,” 12 st., Sertifikāts 
Kursi „Izglītības iestādes darba plānošana un vadīšana,” 12 st., 
Apliecība 
„Jaunāko tehnoloăiju izmantošana mācību procesā,” 8 st., 
Apliecība 
Pedagogu tālākizglītības programma „Profesionālās izglītības 
programmu izveides metodika,” 36.st., Apliecība 
Tālākizglītības programma „Karjeras izglītības darba 
organizēšana vispārizglītojošajās un profesionālajās izglītības 
iestādēs,” 72 st., Apliecība 
Kursi „Metodiskā darba organizācija,” 8 st., apliecība 
Kursi „Informācijas sabiedrības pamatprasmes,” 36 st., sertifikāts 
Kurss „Eiropas nodarbinātības politika, darba tirgus un dzimumu 
līdztiesības jautājumi,” 24 st., apliecība 
Semināru cikls „Atklāj ko jaunu ēdienu pasaulē,” 36 st., apliecība 
Nr. 2956 
Kursi ”Jaunās vielas izklāsts, skaidrojumi, lekcijas metodes 
pilnveide” 
Kursi „Dzimumaudzināšana” un „Audzinošais mācību process” 
Kursi „Aktīvās mācību metodes skolā” 
Seminārs „Lomas un lomu repertuārs” 
Seminārs „Atbalstītais darbs personām ar garīgās veselības 
traucējumiem” 
Kursi „Atkarības profilakse” 
Seminārs „Pieaugušo apmācības metodika,” 36 st., Apliecība 

Darba pieredze 
  

2008 
 
 
 
2006 – pašlaik       
2002 – pašlaik 
 
1993 – 2005 

Lektore pedagogu profesionālās pilnveides programmā „M ācību 
un attīstības veicināšana jauniešiem ar mācīšanās grūtībām 
profesionālajā izglītībā” 
Liepājas 48. arodvidusskola, direktora vietniece 
Biznesa augstskola „Turība,” koledžas programma „Viesnīcu 
vadība” – pasniedzēja 
Liepājas 48. arodvidusskola, arodapmācības skolotāja viesmīlības 
mācību priekšmetos      

Valodu zināšanas  latviešu valoda – dzimtā valoda; krievu valoda – brīvi pārvaldu; 



  

angĜu valoda – E līmenī 
 

CURRICULUM VITAE 
Personas dati 
 

Vārds  
Uzvārds 
 
Tālrunis 
Adrese 

Inguna 
Gaile 
 
26305122 
Niniera iela 4-2, Cēsis, LV-4101 

Izglītība 
 

2000 
1996 
1997 
1988 
1983 

Skives tautskola, Dānija 
Izglītību papildinājusi Bāsas Universitātē, Lielbritānijā ieguvusi 
LU zinātnes maăistra grādu vides pedagoăijā 
Beigusi LU Pedagoăijas fakultāti  
Beigusi Dzērbenes vidusskolu 

Papildus izglītība  Intensīvās apmācības kursi angĜu valodā (32 st.) 
Tālākizglītības ăeogrāfijas kursi “pasaules valstu un reăionu 
attīstības tendences un aktualitātes” 

 
Darba pieredze 
  

no 2007  

1999 

no 1988 

SIA “Biznesa augstskola Turība”- lektore  
Rīgas Pedagoăijas un vadības augstskolā – lektore 
Strādā Cēsu Valsts ăimnāzijā (Cēsu Pilsētas ăimnāzijā) par 
ăeogrāfijas skolotāju 

Valodu zināšanas  Latviešu - dzimtā; krievu - brīvi; angĜu - sarunvalodas līmenī 



  

CURRICULUM VITAE 
Personas dati Vārds  

Uzvārds 
 
Tālrunis 
E-pasta adrese 

Elza  

Gavri Ĝenko 
 
29782382 
elza@turiba.lv 

Izglītība 2000– 2001 
 
1970 – 1975  
 
1965– 1969 

Latvijas Universitāte, maăistrantūras, Izglītības zinātĦu maăistra 
grāds pedagoăijā 
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, Pārtikas rūpniecības 
tehnoloăijas fakultāte, inženieris – tehnologs 
Republikas padomju tirdzniecības tehnikums, tehniėis – tehnologs 

Papildus izglītība 
 

2007 
 
2007 
 
2006 
 
2005 
 
2004 
 

BA Turība Profesionālās izaugsmes centrs, apliecība par kursu 
“Personālvadība un vadības psiholoăija” noklausīšanos 
BAT Profesionālās izaugsmes centrs –apliecība par kursu 
”Efektīva klientu apkalpošana” noklausīšanos.  
Profesionālās pilnveides kursi studiju programmā “Augstskolu 
mācībspēku pedagoăiskā pilnveide. Inovācijas augstskolu 
sistēmā.” 
BA Turība Profesionālās izaugsmes centrs, sertifikāts par 
piedalīšanos seminārā “Ēdināšanas uzĦēmumu finansiālās 
veiksmes formula” 
VSMP Aăentūra, sertifikāts par semināra “Lietišėā etiėete un 
starptautiskais protokols” pilna kursa noklausīšanos 

Darba pieredze 
 

no 1993 
 
 
1990– 1992  
1978 – 1983 

Biznesa augstskolas Turība lektore - lasu studiju kursus “ 
Ēdināšanas organizācija un serviss”, ”Pārtikas produktu prečzinība 
un pārtikas sanitārija”, “Stresa menedžments un lietišėā etiėete”. 
Rīgas Kooperatīvās skolas skolotāja 
Rīgas kooperatīvās skolas skolotāja 

Zinātniskā un 
metodoloăiskā 
darbība 
 
 
 

 Pārtikas sanitārija un higiēna - BA Turība,1999.g. 
Ēdienu gatavošanas pamati – BA Turība, 1999.g. 
Praktiski ieteikumi ēdienu gatavošanai – BA Turība, 2001.g. 
Ēdienu gatavošanas tehnoloăija – BA Turība, 2001.g. 
Sanitārija un higiēna Pārtikas aprites uzĦēmumos – BA Turība, 
2003.g. 
Ēdienu gatavošanas tehnoloăija  - BA Turība, 2006. 

Valodu prasmes 
 

 Latviešu valoda – dzimtā; Krievu valoda – brīvi pārvaldu; Vācu 
valoda – pamatzināšanas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

CURRICULUM VITAE 

Personas dati 
Vārds 
Uzvārds 
 
Adrese 
Mob.tel. 
E-pasta adrese 

Centis  

Gercāns 

 
KastaĦu ielā 1-2, LV-3008, Jelgava 
26870260 
centis@one.lv 

Darba pieredze 2003 
2002- 2007 
2001 - 2002 
 
 
1999 – 2000 
1999 – 2003  
no 1998.gada 
decembra 
1997 - 1999 
1995 – 1996  

Darbs pie Ventspils tūrisma mārketinga pētījuma 
SpāĦu valodas tulks SIA “SDI Media Latvia” 
SpāĦu valodas skolotājs SIA “International Correspondence Course” 
darbs Starptautiskā projekta “Baltijas Palete” apakšgrupā 
“Ilgtspējīga tūrisma attīstība” 
Darbs Latvijas Nacionālā attīstības plāna apakšgrupā “Tūrisms” 
Tūrisma katedras asistents, lektors Biznesa augstskolā “Turība”  
Darbs pie Jūrmalas kūrorta tūrisma stratēăijas un Rīgas reăiona 
tūrisma attīstības plānu izstrādes 
Programmu koordinators Starptautiskā tūrisma augstskolā 
Mārketinga pārvaldes speciālists A/S Latvijas Unibanka 

Izglītība 1999 
1993 - 1994 
 
1990 - 1996 
1989 - 1991 
 
1985 - 1987 
1982 - 1985 
1974 - 1982 

Studijas LU Vadības un ekonomikas fakultātes maăistratūrā 
Studijas Baleāru Tūrisma augstskolā, Spānijā, ES TEMPUS 
programmas ietvaros 
Studijas LU Vadības un ekonomiskās informātikas fakultātes 
Starptautisko ekonomisko attiecību un Tūrisma un viesnīcu vadības 
specialitātēs 
NodaĜas komandieris Iekšlietu ministrijas Apsardzes pulkā 
Dienests Padomju Armijā 
Mācības Jēkabpils 1.vidusskolā 
Mācības Jēkabpils rajona Biržu astoĦgadīgajā skolā 

Zinātniskās 
publik ācijas 

 1.Gercāns C. Tūrisma plānošana un attīstība jaunās ekonomikas 
apstākĜos.  VIII starptautiskā zinātniskā konference - Jauni tūrisma 
produkti reăionu attīstībai. Rakstu krājums. BA “Turība”, 2007  
2.Gercāns C. Projekts “Baltijas Palete” – Baltijas jūras metropoĜu 
reăionu sadarbība tūrismā. Starptautiskā zinātniskā konference - 
Baltijas reăiona valstu integrācijas problēmas ceĜā uz Eiropas 
Savienību. Rakstu krājums. Rēzeknes Augstskola, 2000. 
3. A.VilciĦš, C.Gercāns Tūrisma uzĦēmējdarbība Latvijā: veicinošie 
un bremzējošie faktori. Starptautiskā zinātniskā konference - 
UzĦēmējdarbības vide: tiesiskā bāze un kvalitāte. Rakstu krājums. 
BA “Tur ība”, 1999. 

Kursi 2005 
2002 - 2003  
 
1996 
1995 
1993 

Kvalifik ācijas celšanas kursi “Augstskolu didaktika” 
ZiemeĜvalstu telpiskās plānošanas centra Nordregio kursi plānošanas 
speciālistiem 
Kases aparātu operatoru kursi 
“B” kategorijas autovadītāju kursi 
Rīgas CeĜojumu un Ekskursiju biroja kursi ekskursiju vadītājiem 

Svešvalodu 
zināšanas 

 Latviešu – dzimtā; Krievu - Ĝoti labi; SpāĦu – labi; Vācu – labi; 
AngĜu - labi 

 
 



  

 
 

 
 



  

CURRICULUM VITAE 
Personas dati 

 

Vārds  
Uzvārds 
 
Tālrunis 
 
Adrese 

Sandra  
GrantiĦa 
 
 (+371) 64124571 (8.00-17.00), (+371) 26366647 (vakaros līdz 
22.00) 
ZirĦu iela 22-9, Cēsis, LV 4101, Latvija 

Izglītība 

 

01.09.2003. – 
25.01.2008 
01.09.1978. – 
26.06.1981 

Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola, Vadības un 
ekonomikas nodaĜa kvalifikācija – personāla vadītājs piektais 
profesionālās kvalifikācijas līmenis 
Cēsu 1.vidusskola 

Papildus izglītība 29.11.2007 

8.11.2007 

26.02.2007 

14.12.2006 

25.06.2005 

15.06.2005 
25.02.2005 
18.01.2005 
26.05.2004 
28.10.2003 

Lietvedības normas dokumentu noformēšanā 
Personāla atlase – visriskantākā personāla vadības funkcija 
Personāllietvedība un darba tiesiskās attiecības 
Darba likuma jaunākie grozījumi un to piemērošana 
Biroja darba organizācija 
Gaidāmā reforma darba samaksas jomā 
Darba tiesisko attiecību nodibināšana un izbeigšana 
Kvalitātes iekšējais auditors 
Darba likums 
Efektīva komunikācija 

 

Darba pieredze 

  

04.09.2000. – pašlaik 

13.05.1996. – 

01.09.2000 

24.10.1988. – 

15.06.1996 

01.09.1981. – 

28.12.1983 

Cēsu pilsētas dome, personāla inspektore 
 
Apgāds „Jāna sēta”, noliktavas pārzine 
 
Cēsu rajona Straupes pagasta padome, sekretāre 
 
Cēsu rajona CivilstāvokĜa aktu reăistrācijas nodaĜa, inspektore 

Valodu zināšanas  Latviešu – dzimtā; Krievu – teicami; AngĜu - labi 

 



  

 CURRICULUM VITAE 
Personas dati 
 

Vārds  
Uzvārds 
 
Tālrunis 
e-pasta adrese 

Gita 
Janševica 
 
29333810 
gitaj69@inbox.lv, gita.jansevica@turiba.lv 

Izglītība 
 

2001 – 2004 
 
1987 –1991 

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Sociālo zinātĦu maăistra 
grāds ekonomikā 
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, Lauksaimniecības 
ekonomista grāmatveža kvalifikācija 

Papildus izglītība 06/2008 

 

 

02/2003 

 

08/2002 

 

10/1995 

PriekuĜu vidusskola (ES finansētie kursi vidusskolu un 
profesionālo vidusskolu pedagogiem), Mācību materiālu izstrāde 
WINDOWS VISTA vidē 
Jauno Psiholoăiju centrs, Neirolingvistiskā programmēšana 
Perfekta Consulting, Darba samaksas sistēmas kritēriji un tipiskās 
kĜūdas 
Pedagogisch Technische Hogeschool Nederland, Ievads izglītības 
programmu izstrādes metodoloăijā 

 
Darba pieredze 
  

06/ 2004 – pašlaik 

09/ 2003 – pašlaik 

 

10/2002-06/2004 

02/1998-10/2002 

 

05/1996-02/1998 

02/1995-05/1996 

 

02/1995-05/1996 

Biznesa augstskola Turība, Cēsu filiāles vadītāja 
Biznesa augstskola Turība, Lektore UzĦēmējdarbības vadības 
fakultātē 
Cēsu pilsētas dome, Finansu nodaĜas ekonomiste 
Cēsu pilsētas dome, Ekonomisko jautājumu struktūrvienības 
vadītāja 
Cēsu rajona Skolu valde, Galvenā ekonomiste 
Valsts PriekuĜu lauksaimniecības tehnikums, Ekonomiste- 
grāmatvede 
Valsts PriekuĜu lauksaimniecības tehnikums, skolotāja 



  

Zinātniskā darbība 
Konferences un 
publik ācijas 

2000.g. 
Rezumējums par pilotprojektu „Vienota iedzīvotāju uzskaite un 
reăistrācija Cēsu pilsētas pašvaldībā” Pašvaldību Savienības žurnālā
„Logs”  

Valodu zināšanas  Latviešu – dzimtā; krievu – brīvi; angĜu - vidēji 
 



  

 CURRICULUM VITAE 
Personas dati 
 

Vārds  
Uzvārds 
 
Tālrunis 
E-pasta adrese 

Ina 
Jēkabsone 
 
29922707 
InaJ@turiba.lv   

Izglītība 
 

2006.- 
1997. - 1999.g. 
1982. - 1987.  
1971. - 1975.  
1963. - 1971 

Mācos LLU doktorantūrā, ekonomikas fakultātē 
LU Maăistra grāds izglītības zinātnēs pedagoăijā 
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, ekonomiste- organizatore 
Rīgas Elektromehāniskais tehnikums, radiotehniėe 
Jūrmalas 1.vidusskolā pamatizglītība 

Papildus izglītība 2007 
2005 
 
 
2004 
2003 
2002 
 
2002 
 
 
1999 
1996 

LUMA kursi marketingā, menedžmentā 
"Junior Achievement- “Young Enterprice Latvija" skolotāju 
tālākizglītības kursi "Biznesa ekonomiskie pamati"- realizācija, 
metodika, praktiskā nodarbība 
Grāmatvedības kvalifikācijas kursi "Latvikom" 
PICS "UzĦēmuma vadības pamati" kursi 
Republikas skolu valdes centrs kvalifikācijas celšanas kursi 
"Maksimālu smadzeĦu potenciālu katrā mācību stundā" 
Latvijas Pieaugušo izglītības mācību centrā seminārs: 
" Kā darbojas mūsu atmiĦa - jauni atklājumi un secinājumi"; " 
Kā efektīvāk strādāt ar informāciju"; " SmadzeĦu atslogošana" 
Pieaugušo izglītības mācību metodes "MIC" kval. celšanas kursi 
Augustā kvalifikācijas celšanas kursi, pieredzes apmaiĦa 
sagatavošanas grupās matemātikā, grāmatvedībā Hamburgā 

Darba pieredze 
  

2005 līdz šim 
2004 līdz šim  
2003 -2007  
2003 -2005 
2001- līdz šim 
1996 - 2003 
 
1992- 1996 
1982 - 1987 
1975 - 1982 

BA "Turība" lektore Komercdarbības katedrā 
lektore Valsts Nodarbinātības Aăentūrā Jūrmalas filiālē 
galvenā grāmatvede  "LSKA", SIA"TAIRA" 
Lektore BA "Turība" kursu departamentā 
ekonomisko priekšmetu skolotāja Jūrmalas Valsts ăimnāzijā 
" Koledža RRC" Kursu izglītības programmu vadītāja, 
grāmatvedības, mācību metodes, ekonomikas arodskolotāja 
Ekonomiste- grāmatvede 
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija 
Radio rūpnīca – inženiere tehnoloăe 

Zinātniskā darbība 
Konferences un 
publik ācijas 

2008 
2002-2003 
 
1996-2002 

Mācību materiāli BAT Datorizētā grāmatvedībā 
BUTS mācību materiāli- Vadības grāmatvedībā, Ekonomikā, 
Komercdarbībā 
Mācību materiāli Koledžai -Darījuma matemātikā, Vadības 
grāmatvedībā 

Valodu zināšanas  latviešu, poĜu, krievu  valodu pārvaldu brīvi; angĜu ar vārdnīcas 
palīdzību 

 



  

 CURRICULUM VITAE 
Personas dati 
 

Vārds  
Uzvārds 
 
Tālrunis 
e-pasta adrese 

Krist īna 
Kandevica 
 
29284507 
kls@apollo.lv 

Izglītība 
 

09.2001 - 06.2003 
09.1996 - 06.2001 
 
09.1981-06.1992 

Biznesa augstskola "Turība", UzĦēmējdarbības vadība, MBA 
Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības Augstskola, Bachelor 
of Social Sciences, Mārketinga psihologs 
Liepājas 5.vidusskola, Vidusskola ar specializāciju vācu valodā 

Darba pieredze 
  

2007/2008 m. g. 

04.2007. līdz šim  

 

10.2006. - 06.2007 

09.2005. – 10.2006 

11.2004. – 08.2005 

06.2004 - 11.2004 

10.1999 - 01.2004 

 

09.1997 - 09.1999 

07.1996 - 08.1997 

BA Turība Liepājas filiāle, lektore 
SIA „Aăentūra Baringtons K”, Mārketinga un sabiedrisko 
attiecību speciāliste 
SIA „L.M. International Ltd.”, Mārketinga projektu vadītāja 
SIA „Īpašumu nomas serviss”, Mārketinga projektu vadītāja 
bērna kopšanas atvaĜinājums 
Parex banka Liepājas filiāle, Administratore 
SIA " Liepājas Gardums", Tirdzniecības un mārketinga daĜas 
vadītāja  
I.U. "Velo 2", Konditorejas ceha mārketinga menedžere 
I.U. "Velo 2", konditorejas veikala vadītāja 

Valodu zināšanas  Latviešu, krievu pārvaldu brīvi, angĜu, vācu – sarunvalodas 
līmenī 

 



  

CURRICULUM VITAE 
Personas dati 
 

Vārds  
Uzvārds 
 
Tālrunis 
Adrese 

Inga 
Karlberga  
 
63225197, 26437279 
Talsu raj., Vandzene, “Vētras” 

Izglītība 
 

2006.- 2008 
 
1996.- 2001 
 
 
1994.- 1996 
1982.-1994 

Latvijas Universitāte, profesionālā maăistra studiju programma 
izglītības vadībā 
Rīgas Pedagoăijas un Izglītības vadības augstskola, ekonomikas 
un uzĦēmējdarbības fakultāte, specialitāte- ekonomikas un 
uzĦēmējdarbības skolotājs. 
Rīgas 1.medicīnas skola, stomatologa asistents 
Vandzenes vidusskola, Talsu rajons. 

Papildus izglītība  ISEC sertifikāts nr.0896 Projektu vadīšanā 

 
Darba pieredze 
  

2005.g.12.nov 

 

 

2005.g. 5.nov 

 

2006.g.30.aug 

 

 

2003.g.1.maijs 

 

2003. g.1.maijs – 20. 

sept 

 

1999.g 1.sept 

SIA „BUTS” lekciju kursa tirgzinības un reklāmas, praktiskā 
mārketinga, komercdarbības pamatu, ievads menedžmentā, 
projektu vadība pasniedzēja  
Lektore Biznesa augstskolas Turība - Talsu filiālē studiju 
programmā Viesnīcu vadība 
Talsi „Eiromāja” projekts DARBS, lekciju kursa komercdarbības 
pamatu, praktiskā mārketinga, biznesa plāna pasniedzēja 
Profesionālās Izglītības, Tālākizglītības un Eksaminācijas 

centrs (PITEC), lekciju kursa tirgzin ības un reklāmas 

pasniedzēja., ekonomikas un uzĦēmējdarb ības pasniedzēja 

LR finansētajā projektā “Latvija... Eiropā...” kā Vadības grupas 
PR aăentūras “Hill and Knowlton” informatīvās kampaĦas 
mārketinga projekta koordinatora asistente 
Rīgas 3.arodskola, lekciju kursa ekonomikas un uzĦēmējdarbības, 
mazā biznesa pasniedzēja 

Valodu zināšanas  latviešu, krievu -brīvi pārvaldu; AngĜu, vācu – sarunvalodas 
līmenī. 

 



  

CURRICULUM VITAE 
Personas dati 
 

Vārds  
Uzvārds 
 
Tālrunis 
adrese 

Liene 
Katlapa 
 
29160503 
Talsi, Dundagas iela 12-25 

Izglītība 
 

2003. – 2005 
1998. – 2003 
 
 
1995 – 1998 

LU PPF Izglītības zinātĦu maăistrs Izglītības vadībā. 
RPIVA, Pirmsskolas un sākumskolas fakultāte, Sākumskolas un 2 
priekšmetu (Informātika un sociālās zinības) pamatskolā 
skolotāju studiju programma- 5.kurss. 
Valdemārpils vidusskola. 

Papildus izglītība 16.06.2008.-26.06.2008 

2005. gada vasara 

2005. gada vasara 

2004. gada vasara 

 

07.2001 

2000./2001.m.g 

„Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide karjeras izglītībā”. 
(72 st.) 
“Informātikas pasniegšanas metodika 7.klasē” (36 st.) 
“Informātikas pasniegšanas metodika 6.klasē” (36 st.) 
“Informātikas pasniegšanas metodika 5.klasē” (36 st.) 
Datorprasmes ECDL sertifikāts 

“Programmēšanas valoda Pascal”  
“Lietišėās informātikas pamatkurss” 

 
Darba pieredze 
  

kopš 20.08.1999 

1.09.2001.- 1.09.2004 

1998.-1999 

Talsu 2.vidusskola, informātikas skolotāja.  
Talsu ăimnāzija informātikas skolotāja. 
Rīgas 67.pirmsskolas izglītības iestāde, audzinātāja. 

 



  

CURRICULUM VITAE 
Personas dati 

 

Vārds  
Uzvārds 
 
Tālrunis 
Adrese 

Uldis 
Katlaps 
 
29468902 
Talsi, Dundagas iela 12-25 

Izglītība 

 

22.09.97.-28.06.99 
 
7.09.98.-16.07.99 
 
1.09.96-2.06.2000. 
 
1.09.93.-19.06.97 

LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte, Izglītības zinātĦu 
maăistrs skolvadībā 
LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Ekonomista kvalifikācija 
grāmatvedībā, augstākā profesionālā izglītība 
Latvijas Universitāte, Vidusskolas informātikas skolotāja 
kvalifikācija 
LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte, Darbmācības katedra- 
Pedagoăijas bakalaurs; Darbmācības,  rasēšanas un kultūras 
vēstures skolotāja kvalifikācija 

Papildus izglītība 31.12.2007 

15.12.2007 

21.09.2007 

 

20.02.2007 

 

18.12.2006 

 

 

 

30.11.2006 

 

11.12.2006 

 

11.11.2006 

 

ESF,„Mūsdienīga mācīšana un mācīšanās” 72 st. 
Ekspresdruka „Speciālā lietvedība mācību iestādē” 4 st. 
Merkūrijs „Iekšējie normatīvie tiesību akti izglītības iestādē”  
Merkūrijs „Būtiskākie grozījumi administratīvā procesa likumā. 
Administratīvais akts.” 
RDIJSD,„Izglītības satura reformas īstenošana pamatizglītības 
priekšmetos – pedagogu profesionālās meistarības pilnveides 
kursi informātikas skolotājiem 7.klasēs” 16 st. 
Compero „Eiropas sociālā fonda projektu sagatavošana un 
vadība” 48 st. 
ISEC „Izglītības vadības un skolvadības tematika izglītības 
iestāžu vadītājiem” Projektu vadīšana. 36 st. 
LPA,„Izgl ītības vadības un skolvadības tematika izglītības 
iestāžu vadītājiem” 36 st. 
VIKNVA,„Izgl ītības iestāžu vadītāju, vadītāju vietnieku, rajona 
metodisko apvienību vadītāju, izglītības pārvalžu darbinieku 
tālākizglītība: vispārējās izglītības iestāžu darbības un vispārējās 
izglītības programmu īstenošana kvalitātes vērtēšanas ekspertu 
sagatavošana’ 72 st. 
VIKNVA, Visp ārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās 
izglītības iestāžu darbības un programmu īstenošanas kvalitātes 
vērtēšanas ekspertu statuss.   
VIKNVA, Ekspertu tālākizglītības seminārs 6 st. 
LU LIIS, “Pamatizglītības standarta informātikā īstenošana 
6.klasē” 16 st. 
NSS LATVIA, “Skolēnu mācīšanās, sadarbības un pētnieciskā 
darba pilnveidošana, izmantojot IKT” 16 st. 
NSS LATVIA, “Skolu sadarbības rīki un iespējas” 16 st. 
Talsu raj IP, “Profesionālās un radošās darbības pilnveide 
skolvadībā” 36 st.  
Mācību centrs “Arimed”, “Latvijas Republikas tiesību avoti” 12 
st. 
LU LIIS, “Informātikas pasniegšanas metodika 5.klasē”. 36 st.  
Datorprasmju ECDL sertifikāts 
“LIIS datorkursi.” 
“Maksimālu smadzeĦu potenciālu katrā stundā (informātika, 
ekonomika)” (40 st.) 
“Dienesta viesnīcas audzinātājs” (16st.) 
“LIIS datorkursi (Pascal, Windows 2000 administrēšana, Visual 
Basic, Access)” 



  

10.11.2006 

 

 

 

 

10.11.2006 

 

 

17.02.2006 

31.08.2005 

 

25.07.2005 

25.07.2005 

 

22.04.2005 

26.11.2004 

 

01.09.2004 

2002.gada vasara 

 

16.05.2002 

4.-5.02.2002 

“Pedagoăiskās padomes sēdes nozīme izglītības procesa 
kvalitātes nodrošināšanā” (16 st.) 
“Pašnovērtējums. Izglītības procesa aktualitātes un programmu 
veidošana” (8.st.) 
“Pašnovērtējums kā izglītības iestādes tālākās attīstības pamats” 
(16.st.) 
“LIIS datorkursi” (96 st.) 
“Jauno direktoru skola” (36 st.) 
 “Biznesa plāna sastādīšanas metodika, finansu aprēėini” 
“Izstāžu organizēšana kā sintezējošs mārketinga komunikācijas 
veids” 
“Darbinieku savstarpējie konflikti, vadītāja un padoto konflikti 
organizācijās” 
“Pārdošanas menedžments” 



  

 

2001.gada vasara 

 

17.-18.01.2001 

 

18.08.2000 

 

3.-4.08.2000 

30.01.-9.04.2000 

1998. - 2000.g. 

10.09.-11.09.98 

 

5.05 un 12.05.1998 

25.03.-26.03.1998 

Darba pieredze 

  

Kopš 1.09.2002 

 

Kopš 16.08.2002 

23.08.2001.- 15.08.2002 

1.09.2000.31.05.2002 

1.09.2001.- 1.09.2002 

1.09.2001.-1.09.2002 

28.06.99.- 22.08.2001 

Biznesa augstskola TURĪBA, informācijas tehnoloăiju un 
datorlietvedības lektors 
Dundagas vidusskolas direktors, skolotājs 
Laidzes tehnikuma direktora vietnieks audzināšanas darbā, 
skolotājs 
Talsu 2.vsk. informātikas skolotājs; 
Talsu ăimnāzija, direktora vietnieks informātikas jautājumos 
LLU Ekonomikas fakultātes Laidzes nodaĜas vecākais dispečers 
Laidzes pamatskolas direktors, skolotājs; 
SIA “Talmeta”, Rīgas biroja vadītājs 



  

1998.-1999 

Zinātniskā darbība 
Konferences un 
publik ācijas: 

 Publikācija “How to Become a Good School Manager”-
starptautiskais projekts-konference Zviedrijā “School 
Managment in a democratic education society” 

Valodu zināšanas  latviešu- dzimtā; krievu- sarunvalodas līmenī; vācu- 
sarunvaloda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CURRICULUM VITAE 
Personas dati 
 

Vārds  
Uzvārds 
 
Tālrunis 
E-pasta adrese 

L īga  
K ĜaviĦa 
 
28632453 
Liga.Klavina@turiba.lv   

Izglītība 
 

2004 – 2006  
 
2003 – 2004 
 
1999 – 2003 
 
1987 - 1999 

Daugavpils Universitāte, Humanitārā fakultāte, maăistra 
studijas vācu filoloăijā 

Daugavpils Universitāte, Humanitārā fakultāte, bakalaurs 
vācu filoloăijā 

Daugavpils Universitāte, Humanitārā fakultāte, vācu angĜu 
valodas skolotājs / tulkotājs 



  

Viesītes vidusskola 

Papildus izglītība 
 

2007 Profesionālās pilnveides programma LPA “Bērnu ar speciālām 

vajadzībām integrācija un iekĜaušana izglītības procesā”. 

Sertifikāts Nr.1182. 

 
Darba pieredze 
  

2007.01.09. – 
2004.10. – līdz šim  
 
2004.04. – 2004.09. 
2003.09. – 2003.12. 

Vācu / angĜu valodas asistente Biznesa augstskolā Turība 

AngĜu valodas pamatskolas skolotāja Dobeles rajona Zebrenes 

pamatskolā 

Sekretāre- referente SIA „Magistr”, Daugavpils 

AngĜu valodas pamatskolas skolotāja PĜaviĦu Marijas 

Brimmerbergas vidusskolā 

Zinātniskā un 
metodiskā darbība 
 
 

27. – 28.04.2006 

 
 
 
21. – 26.05.2002. 
 
 

Referāts “Mőnchhausens Leben  im Vergleich  zu 

„M őnchhausens Erzählungen” (Minhauzena dzīves 

salīdzinājums ar Minhauzena stāstiem) noalsīts 48.Jauno 

zinātnieku konferencē, Daugavils Universitāte. 

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 daiĜrade). 

Zinātniskās 
publik ācijas 
 

2008 Lūka, I., Smilga, S., KĜaviĦa, L. Die Bildung der 
Fachkompetenz der Studenten der Fachrichtung Tourismus in 
den Fremdsprachenstudien. (iesniegts publicēšanai 
starptautiskās zinātniskās konferences Foreign Languages – 
Lifelong Challenge Rakstu krājumā. Technical University of 
Košice, Slovakia. Jūnijs 26-28, 2008.).  

Valodu zināšanas  Latviešu, vācu, krievu, angĜu, franču 



  

CURRICULUM VITAE 
Personas dati 

 

Vārds  
Uzvārds 
 
Tālrunis 
E-pasta adrese 

Atvars  
Kočāns 
  
28346501 
atvarsko@one.lv 

Izglītība 

 

2000 – 2002 

1998– 2000 

 

1995– 1998 

1986– 1995 

RTU Inženierekonomikas fakultāte, ekonomista kvalifikācija, 
specializācija tirgzinības un tirdzniecība 
Rīgas Tehniskā universitāte, Ekonomikas koledža, 1.līmeĦa 
augstākā profesionālā izglītība, tirgzinības un tirdzniecības 
speciālists 
Valmieras 36.arodvidusskola, vidējā un komercizglītība, 
kvalifikācija grāmatvedis 
PriekuĜu vidusskola, pamatizglītība 

Darba pieredze 

  

2006.01.09.-… 

2005.01.02.-… 

2003.09.06.- 2005.31.01 

2002.02.04.-2003.06.06 

2001.02.03.-15.05 

Biznesa Augstskola Turība Cēsu filiāle, pasniedzējs 
AS “Cēsu alus” Galvenā grāmatveža vietnieks 
A S “Cēsu alus” Galvenā grāmatveža asistents 
“PVD Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centrs” Finanšu daĜa 
Datorsalonā “Beta versija” tirdzniecības menedžeris 

Valodu zināšanas  Latviešu- dzimtā; angĜu- sarunvalodas līmenī; 
krievu- sarunvalodas līmenī 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 

CURRICULUM VITAE 
Personas dati 
 

Vārds  
Uzvārds 
 
Tālrunis 
E-pasta adrese 

L īga  
Kr ūmiĦa 
 
26357311 
Liga.Krumina@buts.lv ; rubuliite@inbox.lv 

Izglītība 
 

No 2006.g. septembra 
 
2002. – 2006. 
 
1990. – 2002. 

Biznesa Augstskola Turība, UzĦēmējdarbības vadības fakultāte, 
UzĦēmējdarbības vadība – maăistratūra 
Biznesa augstskola Turība UzĦēmējdarbības vadības fakultāte, 
UzĦēmējdarbības vadība 
Druvas vidusskola 

Papildus izglītība 2006.g. janvāris 
2006.g. maijs 
2003. – 2005. 
2003. – 2005. 

AngĜu valodas kursi 

 

Biznesa augstskola Turība, kursi “Mārketinga menedžeris” 

Biznesa augstskola Turība, kursi “Grāmatvedis” 
 
Darba pieredze 
  

No 2008.gada janvāra 

līdz šim 

No 2007. aug līdz 2007. 

dec 

No 2006. aug līdz 2007 

aug 

No 2006. sept līdz šim 

No 2006. līdz šim 

No 2005. dec līdz  

 

No 2005 aug.  

 

Mācību centrs „BUTS”, Tālmācības nodaĜas vadītāja 

 

SIA “Biznesa augstskola Turība”, E - projektu daĜas asistente 

SIA “Biznesa augstskola Turība”, Projektu vadītājas asistente 

SIA “Biznesa augstskola Turība”, Asistents, Lietvedības 
pasniedzēja 
Rīgas Servisa skola, Biznesa ekonomikas pamatu skolotāja 10. 
klase 
Rīgas 95. vidusskola, Biznesa ekonomikas pamatu skolotāja 10 
un 11 klasei 
SIA “Biznesa augstskola Turība”, UzĦēmējdarbības vadības 
fakultātes sekretāre 
SIA “Biznesa augstskola Turība”, UzĦēmējdarbības vadības 
fakultātes projektu vadība 
SIA “Biznesa augstskola Turība”, FiliāĜu laborante 
SIA “Druvas Rieksts”, Menedžere 



  

No 2005.g. novembra 

 

2004.g. – 2005.g. 

1998. – 2003.g. vasara 

Valodu zināšanas  Latviešu, krievu, angĜu 
 



  

CURRICULUM VITAE 
Personas dati 
 

Vārds  
Uzvārds 
 
Tālrunis 
e- pasta adrese 

Ina 
Kr ūze 
 
29467936 
inaskukas@inbox.lv 

Izglītība 
 

 no 2007 
 
 
2006-2007       
 
1982-1988    
 
 
1980-1981       
1978-1980        

Latvijas Lauksaimniecības universitāte Tehniskā fakultāte 
Izglītības un mājsaimniecības institūts 
Maăistra studiju programma Pedagoăija 
Mācību centrā ,,BUTS’’ Profesionālās izglītības pedagogu 
pedagoăiskās pamatizglītības programma 
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija 
Bakalaura grāds Sabiedriskās ēdināšanas tehnoloăijas un 
organizācijas specialitātē  
Ventspils 1. vidusskolas neklātienes nodaĜa 
Rīgas kooperatīvā profesionāli tehniskā skola 
Kulināru specialitāte 

Papildus izglītība 2007-2008      

 

2007-2008      

 

29.30.2007        

 

 

11.12.2006 

 

 

 

 

 

15.06.2006 

 

Sertifikāts Nr.000287 LLU augstākās izglītības pedagogu 
profesionālās pilnveides programma Inovācijas augstskolas 
didaktikā 
Sertifikāts Nr.264 Solveigas Osītes angĜu valodas privātpraksē 
apguva angĜu valodu Pre-intermediate līmenī 
Slow Food Riga Pavārmākslas akadēmija 
Teorētisko zināšanu un praktisko nodarbību programmā ,,Latvijas 
bioloăiski audzēto produktu izmantošana ēdienu gatavošanā’’ 
Izglītības un zinātnes ministrija 
Izglītības satura un eksaminācijas centrs 
Talsu Valsts ăimnāzija, Pedagogu profesionālās meistarības 
pilnveides kursi ,,Izglītības vadības un skolvadības tematika 
izglītības iestāžu vadītājiem’’(A2) Projektu vadīšana 
Apliecības sērija PA Nr.023723  
Mācību centrs Liepa profesionālās pilnveides 
izglītības programma 20P 86200 Darba aizsardzība un drošība 
Slow Food Riga Pavārmākslas akadēmija 
Teorētisko zināšanu un praktisko nodarbību programmā ,,Latvijas 
bioloăiski audzēto produktu izmantošana ēdienu gatavošanā’’ 



  

 

30.03.2006        

Darba pieredze 
  

2006.- šobrīd     

2006.- šobrīd     

2003.- šobrīd   

 

2000.- 2000.      

1996.- 2000.    

1988.- 1991.      

1986.-1988.      

 1982.-1986.       

1981.-1982 

1980.-1981.       

Biznesa augstskola Turība Talsu filiāle; pedagogs 
Mācību centrs ,,BUTS’’; pedagogs 
Individuālais darbs – konditorejas izstrādājumu     
izgatavošana un realizācija 
SIA ,,R@R’’ ; pavāre 
Rīgas 148. b/d ; pavāre 
Talsu raj. TIN ĂibuĜu c. b/d; audzinātāja 
Ogres raj. Ikšėile b/d ,,UrdaviĦa’’; šefpavāre 
Ogres TK b/d Nr.7 ,,Cīrulītis’’; šefpavāre 
Jelgavas TIN Bērnu un jaunatnes sporta skola; trenere-aizvietotāja  
Ventspils rajona patērētāju biedrība; pavāre 

Zinātniskais un 
metodiskais darbs 

08.05.2008 Piedalījusies ar referātu maăistrantu zinātniski     
praktiskajā konferencē ,,Teorētisko atziĦu aprobācija 
pedagoăiskajā praksē’’                                                

Valodu zināšanas  latviešu – dzimtā; krievu – labi; angĜu –sarunvalodas līmenī      
 



  

CURRICULUM VITAE 
Personas dati 
 

Vārds  
Uzvārds 
 
Tālrunis 
e-pasta adrese 

Una 
Lutere 
 
2 9487524 
una.lutere@gmail.com 

Izglītība 
 

2003 – 2005 
 
 
1999 – 2003 
 
 
1988 - 1999 

Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, sociālo 
zinātĦu maăistra grāds Eiropas studijās, diploms Nr. MDA 2271 
Rīgas StradiĦa Universitāte, Eiropas studiju fakultātes Politikas 
zinātnes katedra, sociālo zinātĦu bakalaura grāds politiloăijā, 
programma „Starptautiskās attiecības – Eiropas studijas”, diploms 
Nr. 000283. 
Liepājas 1. vidusskola 

Papildus izglītība 07.2008 

 

26.02.2008-pašlaik 

 

29.10.2007. 

 

4.07.2007. 

 

14.02.2007 

 

9.-10.02.2007. 

 

30.06.-21.11.2006 

10.2004 

 

 

03.2004 

„Personāla speciālists”, sertifikācija, Zygon Baltic Consulting 
Latvija 
“Personāla vadība”, profesionālās pilnveides izglītības 
programma, Zygon Baltic Consulting Latvija 
“Darba likuma piemērošanas problēmas uzĦēmumā un iestādē” , 
SIA “Kurzemes apmācību centrs”, sertifikāts 
“Darba likuma praktiskā pielietošana ikdienā” ,Vadības sistēmu 
un Mārketinga pētījumu aăentūra, sertifikāts 
“Praktiskā personāla lietvedība”, Vadības sistēmu un Mārketinga 
pētījumu aăentūra, sertifikāts 
“Personālvadība – no pamatdokumentu izstrādes līdz stratēăisko 
projektu īstenošanai”, Organizāciju konsultācijas, apliecība 
“Menedžments”, International Correspondence Course, apliecība 
6th Joint Seminar on European Integration Processes, Diplomatic 
Academy of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of 
Croatia / Hanns Seidel Stiftung (Horvātija), sertifikāts 
„Traineeship for Young Diplomats”, Dutch Institute for Public 
Administration (Nīderlande), sertifikāts 
„Ievadkurss jaunajiem diplomātiem”, Latvijas Republikas Ārlietu 
ministrija, apliecība 
„Latvijas pievienošanās ES kampaĦas stratēăija” , Eiropas Kustība 
Latvijā, apliecība 
„Starptautiskā salīdzinošā politika”, The Civic Education Project, 
sertifikāts 



  

 

12.2003 

 

08.2002 

 

01.-05.1999. 

Darba pieredze 
  

05/2007 – šobrīd 

11/2006 – 05/2007 

11/2005 –05/2007  

03/2005 - 07/2005 

11/2004 - 02/2005 

 

 

09/2003 - 02/2005 

 

12/2002 - 09/2003 

 

06/2002 - 07/2002 

06/2001 - 07/2001 

IG Latvia, LSEZ SIA: Personāla vadītāja 
IG Latvia, LSEZ SIA: Personāla vadītājas pienākumu izpildītāja 
IG Latvia, LSEZ SIA: Rīkotājdirektora asistente 
SIA "IG Latvia": biroja vadītāja - direktora asistente 
Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, ES ārējo ekonomisko 
attiecību departaments: direktores un nodaĜas vadītājas 
pienākumu izpildītāja 
Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, ES ārējo ekonomisko 
attiecību departaments: vecākais referents 
Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, Ārējo ekonomisko 
attiecību departaments: referents 
ANO Attīstības programma: praktikante 
LR Ārlietu Ministrija, Eiropas politikas nodaĜa: praktikante 

Zinātniskais un 
metodiskais darbs 

 Publikācija: "Eiropas Drošības un aizsardzības politika" 
/Milit ārais apskats - 2003 - Nr.1(115). 

Valodu zināšanas  Latviešu – dzimtā valoda; angĜu - mutiski teicami, rakstiski 
teicami; krievu - mutiski vidēji, rakstiski vidēji 
Vācu, franču - mutiski pamatzināšanas, rakstiski pamatzināšanas 

 
CURRICULUM VITAE 



  

Personas dati 
 

Vārds  
Uzvārds 
 
Tālrunis 
E-pasta adrese 

Agnese 
Mackeviča 
 
29211032; 3423570 (d.); fakss: 3423570 (d.) 
agnesemac@inbox.lv; agnese.mackevica@turiba.lv 

Izglītība 
 

1984. – 1987 
 
1977. – 1982 

ěeĦingradas valsts universitāte, Psiholoăijas zinātĦu kandidāte 
(Dr.psych. - no 2007. gada) 
ěeĦingradas valsts universitāte, Psihologs; psiholoăijas 
pasniedzējs 

Papildus izglītība 2001. gada janv. – nov Juridiskā koledža, Tiesību zinātnes 

 
Darba pieredze 
  

2002. gada maijs – 

pašlaik 

2002. gada febr. – 2003. 

gada aprīlis 

2000. gada aug. – 2002. 

gada janv. 

1999. gada dec. – 2000. 

gada aug. 

Biznesa augstskola Turība, Liepājas filiāles vadītāja 
 
Liepājas pilsētas domes Attīstības pārvalde, Mārketinga un 
komercnodaĜas speciāliste 
Liepājas pilsētas dome, Ārējo sakaru daĜas speciāliste 
 
Liepājas pilsētas dome, Kancelejas darbiniece 
 

Cita pieredze 2003.-2005. gadā 
 
 
2004. gada okt.- nov 
 
2004.-2006 
 
 
Kopš 2005. gada aprīĜa 
2005.-2006. gadā 
 

Atsevišėas publikācijas laikrakstos (“Kurzemes Vārds”, “Izglītība 
un Kultūra” un Internetā (portāls “Delfi”) par izglītības 
jautājumiem. 
Piedalījos Liepājas pilsētas domes Nodarbinātības stratēăijas 
2005.-2010. izstrādē. 
Administratore BAT Profesionālās izaugsmes centra 
organizētajos latviešu valodas apguves kursos Liepājā. 
 Liepājas pilsētas domes Izglītības komisijas un Nodarbinātības 
komisijas locekle. 
Projekta administratore un grupu trenere (līgums ar Sociālās 
Ekonomikas fondu par EQUAL finansētā projekta “Atvērtu darba 
tirgu sievietēm” (Prakses firmas) realizāciju Liepājā). 

Valodu zināšanas  Latviešu – dzimtā; krievu – brīvi; angĜu - brīvi 



  

CURRICULUM VITAE 
Personas dati 
 

Vārds  
Uzvārds 
 
Tālrunis 

Aivars 
Mednis 
 
29461251 

Izglītība 
 

No 01.10. 2004 
1995 
 
1999 
 
1997 
 
1982 
 
1977 

studijas LLU Pedagoăijas doktorantūrā 
Pedagoăijas zinātĦu maăistrs, Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte 
Vidusskolas fizikas skolotājs, Latvijas Universitātes Fizikas un 
Matemātikas fakultāte  
Vidusskolas informātikas skolotājs, Latvijas Universitātes Fizikas 
un Matemātikas fakultāte  
Inženieris mehāniėis, Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas 
Mehanizācijas fakultāte 
Tehniėis mehāniėis, PriekuĜu lauksaimniecības tehnikums 

Papildus izglītība 2007.01.07.  
 
2006.gada 25.augusts 
 
 
2005.gada 12.decembris 
 
2005.gada 17.marts 
 
2004.gada marts 
2003.gada 13.novembris 
 
 
2003.gada aprīlis 
 
2002.gada 24.oktobris 
 
2002.03.jūlijs 
 
 
2002.gada 7.maijs 
 
2002.gada 13.marts 
 
2001.gada 28.decembris 
2001.gada 27.augusts 
 
2000.gada 30.marts 
 
1986.gada 25.maijs 

Vidzemes augstskola, Informātikas tehnoloăiju laborantu 
sagatavošana (36 stundas). 
Vidzemes augstskola, operētājsistēmas Linux iekĜaušana mācību 
procesā un informātikas pasniegšanas metodika vidusskolā. (36 
stundas). 
Gulbenes IP kursi Skolas darba pašvērtēšana un attīstības 
plānošana (36 stundas). 
European Center for Leadership Development, kursi Līdera 
darbības ētikas principi" (12 stundas). 
Gulbenes IP kursi "Aktualitātes skolvadībā" (24 stundas). 
Latvijas izglītības sistēmas attīstības projekts, Skolu vērtēšanas 
komponents, semināri par vispārējās izglītības iestāžu darbības 
kvalitātes ārējo vērtēšanu (36 stundas). 
Gulbenes IP kursi "Skolas darba pašvērtēšana un attīstības 
plānošana" (36 stundas). 
Daugavas Vanagu Melburnas nodaĜa, Latvijas Izglītības vadītāju 
asociācija, skolu direktoru kursi (36 stundas). 
Latviešu aprūpes biedrība Daugavas Vanagi Melburnas nodaĜas 
rīkotie kursi "Tēvzemes mīlestības jūtu audzināšana: teorija un 
prakse" (72 stundas). 
Gulbenes IP kursi "Fizikas mācīšanas un mācīšanās aktuālās 
problēmas" (72 stundas). 
Skolu atbalsta centrs, seminārs "Skolas mārketings un tēla 
veidošana" (16 stundas). 
Skolu atbalsta centrs, seminārs "Nevaldāmā klase" (16 stundas). 
Gulbenes IP kursi "Izglītības vadītāja darba aktualitātes un 
analīze" (72 stundas). 
Skolu atbalsta centrs, seminārs "Skolas attīstības plānošana" (21 
stunda). 
Mācību un audzināšanas procesa vadības kursi Vissavienības 
profesionāli tehniskās izglītības vadošo darbinieku kvalifikācijas 
celšanas institūtā, ěeĦingradā 

Darba pieredze 2006  

 

no 2006.gada febr 

Eksaminācijas komisijas vadītājs SIA "Biznesa augstskola 
Turība" 
Lektors Ekonomikas un kultūras augstskolā 
Lektors Starptautiskajā praktiskās psiholoăijas augstskolā 
Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas eksperts, 
vispārizglītojošo skolu akreditācijas komisijas vadītājs 
Gulbenes pilsētas domes deputāts 
Lektors SIA Mācību centrs "Austrumvidzeme" 



  

no 2005.gada okt 

 

no 2005.gada aprīĜa 

 

2002 – 2005 

no 1999  

no 1998  

no 1998 

1992 

 1989 – 1992 

 

1982 – 1998 

1976 

Direktors Gulbenes vidusskolā, informātikas un fizikas  skolotājs 
Lektors SIA Mācību centrs "Buts"  
Praktikants AFS starptautiskās apmaiĦas programmā 
lauksaimniecības firmā "Bruholm", Dānijā. 
Republikāniskās Lauksaimniecības izglītības iestāžu 
mehanizācijas mācību priekšmetu metodiskās komisijas vadītājs. 
Skolotājs Jaungulbenes lauksaimniecības skolā; 
Praktiskās apmācības meistars Jaungulbenes lauksaimniecības 
skolā 

Zinātniskā darbība, 
Konferences un 
publik ācijas 

 ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA: 
- Pētījumu veikšana par tēmu "Jauniešu interešu izglītība 

Latvijas laukos un mazpilsētās" 
GALVENĀS 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 apstākĜos”. 

- Gulbenes vidusskola 60. Vītola izdevniecība, Gulbene, 
2004. 

- Mednis A. Tehnikas mācība, Ozolnieki, Latvijas 
Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības atbalsta 
centrs 1998. – 92 lpp. 

- Traktoru tehniskās apkopes” metodiski norādījumi 
laboratorijas un praktisko darbu izpildei 
lauksaimniecības skolu audzēkĦiem. 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. 

- Bergens A. Greiškāns J. Mednis A. Spīdainis G. 
“Traktori” I daĜa; Rīga, Agroinformācija 1992. – 140 
lpp.  

- Bergens A. Jansons E. Jašuks P. Mednis A. Spīdainis G.  
“Traktori” II daĜa; Rīga, Agroinformācija 1993. – 132 
lpp.  

PIEDALĪŠANĀS ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS: 
- Liepājas pedagoăijas akadēmijas Sociālo zinātĦu un 

vadības katedras un Melardalenas augstskolas 
(Zviedrija) Sociālo zinātĦu 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 pedagoăijas akadēmijas Sociālo zinātĦu un 
vadības katedras un Melardalenas augstskolas 
(Zviedrija) Sociālo zinātĦu 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 apstākĜos” 
 

CURRICULUM VITAE 
Personas dati 

 

Vārds  
Uzvārds 
 
Tālrunis 
E-pasta adrese 

Silvija 
OdziĦa 
 
26415678 
silvijaodz@gmail.com 

Izglītība 

 

2001 – 2003 
 
1973 – 1977 
 
1969 – 1972 

Juridiskā koledža, iegūta profesionālā juridiskā augstākā izglītība ar 
kvalifikāciju – jurista palīgs 
Liepājas pedagoăiskais institūts, iegūta pedagoăiskā augstākā izglītība, 
1.- 4. klašu skolotāja, 
Smiltenes vidusskola, iegūta vidējā izglītība 

Papildus izglītība 2007 

 

2006 

 

2005 

2004 

2003 

Jautājumu uzdošanas tehniku apguves kursi darbā ar klientu 
Apmācību kurss nevalstisko organizāciju brīvprātīgajiem Eiropas 
struktūrfondu apgūšanai, 
Speciālās pedagoăijas sistēmu un to jaunāko metožu apguves kursi A, 
B, C līmeĦa izglītojamo mācību procesa organizēšanā 
Projektu vadības kursi 
Neirolingvistiskā programmēšana 
Psiholoăiskais treniĦš grupā 
Lektora apmācības treniĦš grupā 
Lektora pamatapmācība personības pilnveidošanai 
Personības pilnveidošanas programmas apguve 
Lektora apmācība bāriĦtiesu darbiniekiem 



  

2002 

2001 

2000 

1999 

1996 

 

Darba pieredze 

  

no 2008 

no 2006 

no 2006 

no 2005 

no 2000 

1996- 2004  

no 1996 

 

1981– 1996 

 

1977– 1981 

Nītaures pagasta bāriĦtiesas locekle 
augstskolas „Turība” lektore un kvalifikācijas darbu vadītāja studentiem 
Darba tiesību, ăimenes, un mantojuma tiesībās 
Līgatnes pilsētas domē bāriĦtiesas priekšsēdētāja 
Valsts nodarbinātības aăentūras Cēsu filiāles lektore un konsultante 
bezdarbniekiem juridiskajos jautājumos 
Personības pilnveidošanas programmu vadītāja 
Cēsu pilsētas bāriĦtiesā Cēsu pilsētas domē, bāriĦtiesas priekšsēdētāja 
Lektore bāriĦtiesu, pagasttiesu un sociālajiem darbiniekiem 
Cēsu rajona skolu valdē, bērnu tiesību aizsardzības speciāliste 
Bauskas rajona Iecavas internātskolā, skolotāja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

 
CURRICULUM VITAE 

Personas dati 
 

Vārds  
Uzvārds 
 
e-pasta adrese 

Oskars 
Onževs 
 
oskars.onzevs@turiba.lv 

Izglītība 
 

1997 
1981-1983 gadi 
 
1973-1978 

aizstāvēts promocijas darbs  
Rīgas Tehniskās universitātes doktorantūra inženierzinātĦu 
doktors 
Rīgas Tehniskā universitāte inženieris 

Papildus izglītība 26.02.2004-25.03.2004 Zygon Baltic Consulting Projektu vadība – projektu sagatavošana 
finanšu piesaistei 

 
Darba pieredze 
  

No 2000 līdz šim 

 

1999-2000 

 

 

1981-1999 

 

 

1978-1981 

Biznesa augstskola Turība 1.Informācijas tehnoloăiju katedras 
vadītājs 2.Docents 
Biznesa augstskola Turība 
      1.Vadošais pētnieks  
      2.Docents 
Rīgas Tehniskā universitāte  
      1.Zinātniskais līdzstrādnieks 
      2.Asistents 
Rīgas radio rūpnīca inženieris-konstruktors 

Zinātniskā darbība 
Konferences un 
publik ācijas 

 Vadītie projekti: e-studiju apmācību sistēmas izveide Biznesa 
augstskolā Turība (augstskolas iekšējais projekts). Realizēta e-
studiju apmācības sistēma augstākās izglītības iegūšanai 
izmantojot Internet. 
Viens no pasniedzamajiem studiju kursiem ir “Datorizēta 
projektu vadīšana” bakalaura un maăistratūras apmācību 
programmās; 
Dalība Leonardo da Vinči projektā “Continuing vocational 
education and training and development of mature competence in 
enterprises”, kas veltīits pieaugušo apmācībai (2004. gads); 
Dalība kā apmācāmajam: European Union 6th Framework 
Programme, Information Society Technologies. Mentoring of 
IST-Multipliers in ACCS. Extension: IST-
MENTOR+(26.04.2004-29.04.2004); 
Vairāk kā 30 zinātniskās publikācijas un 3 Latvijas Republikas 
patenti.  



  

Galvenās pēdējo 5 gadu publikācijas: 
1) 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 

2) A. Kiščenko, O. Onževs, L. Pētersons Business 
Administration Studies Via Internet. ONLINE EDUCA 
BERLIN. Book of Abstracts. November 30 – December 01, 
2000 Berlin 

3) 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).  

4) 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. 

5) 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. 

6) 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 

7) A.Kiščenko, O. Onževs, A. Balodis, E-studiju attīstības 
iespēju analīze Latvijā, Starptautiskā konference 
"UzĦēmējdarbība un tās tiesiskā vide", Biznesa augstskola 
Turība, (2002). 

Valodu zināšanas  Latviešu – dzimtā; krievu, angĜu - vidēji 
 



  

CURRICULUM VITAE 
Personas dati 
 

Vārds  
Uzvārds 
 
Tālrunis 
Adrese 

Valdemārs 
Opelts 
 
28633655 
Virsnieku iela 13-10, Liepāja, LV-3401 

Izglītība 
 

No 2008. gada jūlija 
2006 
1984 

Doktorantūra Biznesa augstskolā Turība (UVF) 
MBA, Biznesa augstskola Turība 
LVU Ăeogrāfijas fakultāte 

Papildus izglītība 2002.g 

2000.g. 

1999.g. 

 

1999.g. 

LPA - ECDL līmenis 
LPA - vadības psiholoăija 
RPIVA - Izglītības vadības maăistrantūra (3 gadīga, studijas 
pārtrauktas programmas likvidēšanas dēĜ) 
RPIVA - Projektu vadība 

 
Darba pieredze 
  

No 2002. gada nov. 

 

No 2000. gada okt. 

 

No 2000. gada feb. līdz 

2003. gada maijam 

No 1998. gada okt. līdz 

2000. gada janv. 

No 1991. gada maija 

līdz 2003.gada maijam 

Biznesa augstskola „Turība” (BTA) ekonomikas un 
uzĦēmējdarbības kursu pasniedzējs 
Rīgas Juridiskās koledžas ekonomikas pasniedzējs Liepājas un 
Ventspils nodaĜās 
LPA ekonomikas, uzĦēmējdarbības, projektu vadības u.c. (kopā 
12 kursi) pasniedzējs 
RPIVA ekonomikas, uzĦēmējdarbības, projektu vadības studiju 
kursu pasniedzējs  
Pāvilostas vidusskola ăeogrāfijas, ekonomikas, informātikas 
skolotājs  

Zinātniskā un 
metodiskā darbība 

 Lekciju kursi ekonomikā, uzĦēmējdarbībā, tautsaimniecībā, 
projektu vadībā 

Valodu zināšanas  Latviešu – dzimtā valoda 
Krievu – labā, literārā līmenī 
Vācu – sliktā sarunu valodas līmenī 
AngĜu – ekonomikas un datorzinību terminu līmenī 

 



  

CURRICULUM VITAE 
Personas dati 

 

Vārds  

Uzvārds 

Tālrunis 
adrese 

Inga 

Ozola 

29151054 
Saules ielā 7-23, Cēsis, LV-4101 

Izglītība 

 

2000 
1999 
 
1987 
1986 

Studijas Humanitārā institūta pedagoăijas maăistratūrā 
LLU ekonomikas bakalaura grāds ar specializāciju uzĦēmējdarbībā un 
vadīšanā 
Rīgas pedagoăijas skola 
Vecpiebalgas vidusskola 

Papildus izglītība 2002 

2001 

Junior Achievement Latvija “Biznesa ekonomiskie pamati” 
LPMC “Izglītības projektu finansējuma iespējas no ES” 

Darba pieredze No 2000 

1999 

1996 

Cēsu valsts ăimnāzija (Cēsu Pilsētas ăimnāzija) 
Vecpiebalgas lauku reăionālā ăimnāzija 
Dzērbenes vidusskola 

Valodu zināšanas  Latviešu- dzimtā; krievu- sarunvalodas līmenī; vācu- sarunvalodas 
līmenī 

 



  

CURRICULUM VITAE 
Personas dati 
 

Vārds  
Uzvārds 
 
Tālrunis 
E-pasta adrese 

Ojārs 
OzoliĦš 
 
29424501 
tomsoo@inbox.lv 

Izglītība 
 

2006-šobrīd 
 
2002-2006 
 
1982-1985 
 
1974-1982 

Biznesa augstskola Turība, profesionālā maăistra studiju 
programma tiesību zinātnēs. 
Biznesa augstskola Turība, bakalaura grāds tiesību zinātnēs, 
jurists 
Skrundas Pilsētas profesionāli tehniskā vidusskola, B,C,D 
kategorijas autovadītājs, autoatslēdznieks 
Sabiles vidusskola 

Papildus izglītība 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.08.2002 

 

23.03.2001 

 

 

Starpaugstskolu projekts ‘’Pedagoăisko augstskolu mācībspēku 
profesionālās kompetences pilnveide’’  
Latvijas Juridiskais centrs, likumdošanas un normatīvo aktu 
apgūšana profesionālājā  darbībā . 
Valsts administrācijas skolas kursi: vadības psiholoăija, IerēdĦu 
profesionālā ētika, Administratīvais process iestādē, 
Administratīvā tiesa, Komercdarbības atbalsta kontroles sistēma, 
personas datu aizsardzība, Latvijas pievienošanās ES process un 
situācija pēc sarunu noslēguma, Ievads ES tiesībās juristiem, 
Eiropas Savienības pamatnostādnes, dažādi citi kursi. 
„Cietušā vieta un loma Latvijas tiesību normās” – bakalaura 
diplomdarbs, Biznesa augstskolas Turība. 
Kursi „Datorzinības, PowerPoint, Corel Draw”, SIA „Madara 
2002”,. 
Kursi „UzĦēmuma finanšu menedžments” SIA „Perfekta 
Consulting” 
Seminārs „Attiecību mārketings” „Latvijas Tirdzniecības un 
Rūpniecības kamera” 
Semināra vadītājs NVA Kuldīgas filiālē ‘’Pašnodarbinātības 
uzsākšana’’ 



  

31.08.2000 

 

Darba pieredze  2006-šobrīd 

1998 – 2006 

1994 – 1997 

1992 – 1994 

 

1991-1992 

 

1988-1991 

pašnodarbināts jurists 
Kuldīgas rajona policijas pārvalde, inspektors 
SIA „Adrija”, degvielas uzpildes stacijas, vadītājs 
Kuldīgas rajona Valsts dienesta pārvalde, transporta daĜas 
vadītājs 
Kuldīgas Zemessardzes bataljons, transporta daĜas vecākais 
instruktors  
Talsu rajona Profesionālā ugunsdrošības apsardzes vienība, 
sardzes priekšnieks 

Valodu zināšanas  Latviešu, angĜu, krievu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CURRICULUM VITAE 



  

Personas dati 
 

Vārds  
Uzvārds 
 
Tālrunis 
e-pasta adrese 

Juris 
Ozols 
 
7616358 
Juris.Ozols@turiba.lv  

Izglītība 
 

1994 
1993 
 
09. 1966. – 
06. 1971 

Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultāte Dr. phys. 
Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes fizikas 
nodaĜa. Fizikas maăistrs 
Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes fizikas 
nodaĜa .Fiziėis 

Papildus izglītība 01.2004. –06.2004 2004. Profesionālā pilnveide programmā “Augstskolu mācībspēku 
pedagoăiskā pilnveide /Inovācijas augstākās izglītības 
sistēmā/Izglītības darba vadība”.  
LU sertifikāts Nr. 0474 

 
Darba pieredze 
  

 no 1998 
 no 1998 
2005 

 

 

 

 

 

1995 - 2004 
1971 –1998 

SIA „Biznesa augstskola „Turība”” Docents 
Latvijas Universitātes Fizikas un matemētikas fakultāte Docents 
LZP sadarbības projekta Nr. 05.2004 “VSRC pētniecisko iekārtu 
un zinātniski – tehniskās infrasruktūras pilnveidošana ilglaicīgai 
radioastronomisko novērojumu datu un satelītinformācijas 
iegūšanai Latvijas un starptautiskās programmās” apkšprojektā Nr. 
4.1 “Satelītattēlu un satelītnavigācijas signālu uztveršana, analīze 
un apstrāde” Vadošais pētnieks 
LU Astronomijas institūts Vadošais pētnieks, pētnieks 
Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultāte vecākais 
inženieris, laboratorijas vadītājs, jaunākais zinātniskais 
līdzstrādnieks, vecākais pasniedzējs, lectors 

Zinātniskā darbība 
Konferences un 
publik ācijas 

 Publikācijas: 
15 raksti zinātniskajos žurnālos (Solid State Communications, 
Journal of Magnetic Resonances, Latvijas Fizikas un tehnikas 
žurnāls, Приборы и техника эксперимента u.c.) un rakstu 
krājumos, konferenču tēzes, autorapliecība. 
M. Ābele, A.Pavēnis, I.Vilks, J.Ozols. Radioteleskopa RT-32 
pozicionēšanas datorvadība, Latvian Journal of Physics and 
Technical Sciences, N°6, 20, 1998. 
Mācību līdzekĜi:  
Divu mācību grāmatu elektronikā līdzautors 
1. J. Augucēvičs, J. Ozols, E. Treiguts. Praktiskie uzdevumi 
datorzinībās un risinājumi. Rīga, Turība, 2000.  
2. J. Augucēvičs, J. Ozols, E. Treiguts. Datorzinības.Uzdevumi un 
to risinājumi. Rīga, Turība, 2002. 
4. J. Augucēvičs, J. Ozols, E. Treiguts. Datorzinības. Uzdevumi 
un to risinājumi. Rīga, Turība, 2005. 

Valodu zināšanas  Latviešu – dzimtā; krievu – brīvi; angĜu – brīvi 
 
 



  

CURRICULUM VITAE 
Personas dati 
 

Vārds  
Uzvārds 
 
Tālrunis 
E-pasta adrese 

Dana 
Rone 
 
29 442637 
dana.rone@latnet.lv 

Izglītība 
 

no 2005. g. – šobrīd 
 
2000 – 2001  
 
1998 – 2000 
 
1998. gada janvāris 
 
1982 - 1993 

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, Doktorantūras studijas 
Rīgas Juridiskā augstskola Sociālo zinātĦu maăistra grāds tiesību 
zinātnē ar specializāciju starptautiskajās tiesībās un Eiropas 
tiesībās (LL.M) 
Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte 
Sociālo zinātĦu maăistra grāds tiesību zinātnē 
Latvijas Universitātes Juridiskā Fakultāte  - Tiesību zinātĦu 
bakalaura grāds 
Rīgas 47. vidusskola - Iegūts atestāts par vidējo izglītību 

Papildus izglītība 2008. gada 28., 29. 

marts 

2008. gada 22. feb. 

 

 

 

2006. g. nov. – 2007. g. 

feb. 

2005. gada 16. – 19. 

sept. 

 

 

 

2005. gada janvāris – 

marts 

 

Mediācijas kursi (L.A.D.R. & Rīgas Juridiskā augstskola) 
Seminārs „Būvniecības process krustcelēs – kā izvairīties no 
juridiskajām problēmām nekustamā īpašuma projektos?” 
(Sorainen Law Office, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības 
kamera) 
12 dienu mediācijas apmācības seminārs 
ES projekts „Strīdu izšėiršanas sistēmas un praktizējošu juristu 
apmācība” 
Seminārs „Eiropas Savienības jaunās robežas. – Eiropas nodokĜu 
tiesības. Eiropas darba tiesības. Mazākuma akcionāru un 
kreditoru aizsardzība ES. Sabiedriskais iepirkums ES. Eiropas 
sociālās un pensiju tiesības.” (Rīgas Juridiskā augstskola; Van 
Mens & Wissekink) 
Kursi „Augstskolu didaktika” 
(Latvijas Lauksaimniecības universitātes Izglītības un 
mājsaimniecības institūts) 
Juristu profesionālā līmeĦa celšanas un advokātu sagatavošanas 
Kursi (Latvijas Juridiskais centrs) 
Seminārs „Darba likums” (Latvijas Juridiskais centrs) 
 
Juridiskās angĜu valodas kursi (Rīgas Juridiskā augstskola) 
SpāĦu valodas kursi 
Starptautiskā kultūras apmaiĦas programma (YMCA ICCP)  
 
Iegūts diploms „Par sasniegumiem” Masačūsetsa, ASV 
Seminārs „Starptautiskie līgumi un kopuzĦēmumi” 
(ABA/CEELI) 



  

2000. gada sept. – dec. 

2002. g. 08. – 22. maijs 

2000. gada marts – 

aprīlis 

1998. gada oktobris – 

šobrīd 

1998. gada jūnijs – sept. 

 

1996. gada maijs 

 

 

Darba pieredze 2004. gada februāris – 

šobrīd 

2005. g. aprīlis – 2007. 

g. marts 

2004. g. aprīlis – 2005. 

g. aprīlis 

2003. g. marts – šobrīd 

2005. g. dec. – šobrīd 

2002. g. oktobris – 2003. 

g. aprīlis 

1999. g. dec. – 

2003.g.aprīlis 

SIA „Biznesa augstskola Turība”, Lektore 
 
SIA „Biznesa augstskola Turība”, Juridiskās fakultātes Privāto 
tiesību katedras vadītāja 
SIA „Biznesa augstskola Turība”, Juridiskās fakultātes Publisko 
tiesību katedras vadītāja 
„Danas Rones advokātu birojs” Zvērināta advokāte, biroja 
vadītāja 
Eiropas Kopienu Tiesa, Jurists – lingvists 
 
Individuālais komersants „Danas Rones juridiskais birojs”, Biroja 
vadītāja 
Apdrošināšanas akciju sabiedrība „Rīgas Slimokase”, Juridiskās 
nodaĜas vadītāja 
Zvērinātu advokātu birojs „LejiĦš, EdžiĦš, Torgāns un 
Vonsovičs”, Advokāta palīgs 
Rīgas domes Īpašuma departaments, Galvenā juriskonsulte 
Zvērinātu advokātu birojs „Bluėis, Elksne & Rozenfelds”, Juriste 
SIA „Baltic Consultants”, Juriste 
 
Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, Tiesību teorijas un 
politisko zinātĦu katedras laborante 



  

1998. g. novembris – 

1999. decembris 

1996. g. nov. - 1998. g. 

nov. 

1996. g. maijs - 1996. g. 

okt. 

1995. g. marts - 1996. g. 

maijs 

1994. gada dec. 

 

Cita Pieredze 
  

2008. gada februāris – 

šobrīd 

2007. gada februāris – 

šobrīd 

2007. gada janvāris – 

šobrīd 

2007. gada februāris – 

aprīlis 

 

2006. gada februāris – 

marts 

 

2005. gada 15. 

novembris – 15. 

Juridiski zinātniska pētījuma izstrādāšana par advokatūras 
darbību Latvijā, Tieslietu ministrija 
Mediācijas pakalpojuma sniedzējs, Latvijas Republikas Bērnu un 
ăimenes lietu ministrija 
Juridiski zinātniska pētījuma izstrādāšana par Eiropas Kopienas 
tiesībām, Biznesa augstskola Turība 
Juridiski zinātniska pētījuma izstrādāšana par Eiropas Kopienas 
Ăimenes tiesībām, Tieslietu ministrija un AS Tiesu namu 
aăentūra 
Juridiski zinātniska pētījuma izstrādāšana par juridiskās personas 
kriminālatbildības institūtu 8 ziemeĜvalstīs, Latvijas Republikas 
Tieslietu ministrija 
Juridiskais eksperts ANO Latvija kampaĦā pret vardarbību 
Uzdevums: novērtēt normatīvos aktus un sagatavot grozījumu 
priekšlikumus jautājumos, kas attiecas uz vardarbību ăimenē pret 
sievieti 
Piedalīšanās Bonnas Starptautiskajā ANO darbības izspēlē 
(BIMUN 2005) par tēmu „Migrācija – nelikumīga pārvešana – 
proliferācija: Pārrobežu jautājumi starptautiskās stabilitātes 
ietvaros”. Uzdevums – izspēlē pārstāvēt Kipras intereses Eiropas 
Padomē 
Piedalīšanās Centrāleiropas Universitātes vasaras universitātē 
(Budapešta, Ungārija) 
Iegūts sertifikāts par kursa „Mediācija un citas demokrātiska 
dialoga stiprināšanas metodes” pabeigšanu 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 
Uzstāšanās ar vieslekcijām „Eiropas Savienības apdrošināšanas 
tiesības” angĜu valodā Erasmus Mundus programmas ietvaros 
Vi ĜĦā (Lietuvā) Mykolo Romerio Universitātes Juridiskajā 
fakultātē 



  

decembris 

 

2005. gada 28. 
novembris – 2. 
decembris 
 
 
2005. gada 4. – 15. jūlijs 
 
 
 
 
2005. gada maijs – 
augusts 
 
 
 
2005. gada 9. – 13. maijs 
 
2004. gada decembris – 
2005. gada aprīlis 
 
 
 
 
 
2004. gada 29. 
novembris – 2. 
decembris 
 
2004. gada oktobris – 
novembris 
 
2004. gada februāris – 
maijs 
2003.g. sept. – dec. 
 

Juridiskais eksperts ANO Attīstības programmas un Latvijas 
Republikas Ārlietu ministrijas projektā „Institucionālās 
kapacitātes veicināšana attīstības sadarbības jomā, lai stiprinātu 
Latvijas valdības attīstības sadarbības struktūru”.  
Uzdevums – izstrādāt juridisko sistēmu, saskaĦā ar ko Latvijas 
eksperti varētu tikt nosūtīti dalībai starptautiskajās civilajās 
operācijās 
Piedalīšanās Bonnas Starptautiskajā ANO darbības izspēlē 
(BIMUN 2004) par tēmu „Veselība un vide – globāls 
izaicinājums starptautiskajai drošībai”. Uzdevums – izspēlē 
pārstāvēt ASV intereses ANO Drošības padomē 
ANO Attīstības programmas un Latvijas Republikas Tieslietu 
ministrijas projekta „Atbalsts tiesu sistēmai” rezultāta novērtētāja 
Juridiskais eksperts ANO Attīstības programmas un Latvijas 
Republikas Ārlietu ministrijas projektā par tiesisko struktūru 
Latvijas Republikas sadarbībai attīstības jomā 
Viena no profesora Norberta Reiha grāmatas „ES tiesību 
izpratne” tulkotājām 

Zinātniskā un 
metodoloăiskā 
darbība 

 
2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publikācijas: 
Raksts „Eiropas ăimenes tiesības” grāmatā „Eiropas Savienības 
tiesību piemērošana. Rokasgrāmata praktizējošiem juristiem.” 
Autoru kolektīvs. – Rīga, Tiesu namu aăentūra, 2007 
 
Jaunumi komersantiem. – „Praktiskais Latvietis”. – Nr. 40 (573) 
2007. 
Uz Eiropas tiesu! – „Praktiskais Latvietis”. – Nr. 37 (570) 2007. 
Testaments. – „Praktiskais Latvietis”. – Nr. 34 (567) 2007 
Administratīvais arests. – „Praktiskais Latvietis”. – Nr. 21 (554) 
2007 
UzturlīdzekĜi no ārvalstnieka. – „Praktiskais Latvietis”. – Nr. 20 
(553) 2007. 
Kā piedzīt parādu. – „Praktiskais Latvietis”. – Nr. 18 (551) 2007. 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
2006 
 
 
 
2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2004 
 
 
 
 
2002/03 
 
 
2001 
 
 
2000 
 
 
 
 
 
 

Šėīrējtiesas. – „Praktiskais Latvietis”. – Nr. 17 (550) 2007. 
Mediācija. – „Praktiskais Latvietis”. – Nr. 10 (543) 2007 
Mediācija: jēdziens un iespējas. – Latvijas Vēstnesis, Jurista 
Vārds. – 14.03.2006. 
Personu brīvprātīgās un obligātās apdrošināšanas kolīzijas. – 
Diena. – 23.02.2006 
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mūžīgie pārsteigumi. – 
Interneta portāls www.delfi.lv 30.06.2005. 
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 pārmaiĦām. 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 nodokĜu aprēėināšanas kārtību, noslēdzot darbinieku 
veselības vai nelaimes gadījumu apdrošināšanas līgumu. – 
Latvijas Ekonomists. 2000. gada Nr. 11 
Konferences: 
Biznesa augstskolas Turība IX starptautiskā zinātniskā 
konference „Darba tirgus sociālie un ekonomiskie izaicinājumi” 
2008. gada 30. maijs 
Uzstāšanās ar referātu „Darba tiesisko strīdu risināšana ar 
meditācijas metodēm” 
Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas un Deutsche Stiftung für 
International Rechtliche Zusammenarbeit e.v. organizētā 
konference „Mediācijas brīnums”. 
2007. gada 24. – 25. maijs 
Uzstāšanās ar runu par mediācijas attīstību Latvijā 
 
Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas, ZiemeĜvalstu padomes 
un Biznesa augstskolas Turība seminārs „Juridiskās personas 
kriminālatbildība – kā un vai tas strādā?” 
2006. gada 14. – 15. septembris 
Sigulda, Latvija 
Moderatora pienākumu veikšana vienā no darba grupām kāzusa 
risināšanā 
 
Rīgas Juridiskās augstskolas Alternatīvās domstarpību risināšanas 
izglītības programmas sadarbībā ar ADR asociāciju Latvijā 
konference „Alternatīvās domstarpību risināšanas perspektīvas 
Latvijā” 
2006. gada 24. februāris 
Uzstāšanās ar referātu „Mediācijas reālās iespējas šodienas 
Latvijā. Jurista skatījums” 
 



  

Daugavpils Universitātes Starptautiskā zinātniskā konference 
„Tiesību pārkāpumu sekas privātajās un publiskajās tiesībās” 
2005. gada 15. – 16. septembris 
Uzstāšanās ar referātu „Apdrošināšanas līguma nepildīšanas 
sekas un iespējamie iznākumi” 
Biznesa augstskolas Turība VI Starptautiskā zinātniskā 
konference „Sabiedriskās attiecības: kvalitāte, ieguvumi un riski” 
2005. gada 3. jūnijs 
Rīga, Latvija 
Uzstāšanās ar referātu “Zvērināta advokāta loma klienta 
sabiedrisko attiecību uzturēšanas procesā” 
Starptautiska zinātniska konference „Pirmais gads Eiropas 
Savienībā: aktuālas tiesību problēmas”  
2005. gada 29. un 30. aprīlis 
Rīga, Latvija 
Uzstāšanās ar referātu „Sadarbība attīstības jomā – jauns 
izaicinājums Latvijai” 
Starptautiska konference „Apdrošināšana un pārapdrošināšana 
Baltijā 2004” 
2004. gada 15. oktobris 
Rīga, Latvija 

Valodu zināšanas  Latviešu, angĜu, krievu – brīvi, spāĦu – labi 
 



  

CURRICULUM VITAE 
Personas dati 

 

Vārds  
Uzvārds 
 
Tālrunis 
e-pasta adrese 

Iveta 
Rorbaha 
 
26596146 
iveta.rorbaha@talsi.lv 

Izglītība 

 

1996 - 1998 
1979 - 1988 

LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte, pedagoăijas maăistre 
LU Svešvalodu fakultāte, vācu valodas un literatūras 
pasniedzēja 

Papildus izglītība 2003 - 2007 

 

 

2004 - 2005 

 

2004 

 

 

2002 

Vācijas Federatīvās Republikas federālo zemju kultūras 
ministru konferences tālākizglītības programma skolēnu 
sagatavošanai 2. pakāpes vācu valodas diploma eksāmenam 
LU Pašvaldību un projektu vadības valsts mācību centra kursi 
„Praktiskā projektu vadīšana” Rīgā 
Eiropas Savienības Izglītības programmas SOKRATES 
Comenius 2. akcijas pedagogu profesionālās pilnveides kursi 
„Kult ūra un valoda” Freištatē un Vīnē, Austrijā 
Eiropas Padomes Pedagogu tālākizglītības kursi „Starpkultūru 
izglītība” Kalvē, Vācijā 

Darba pieredze 

  

No 2006 

2005.-06.  

No 2002  

No 2001  

No 1999 

 No 1993  

No 1986 

Talsu novada fonda valdes priekšsēdētāja 
Talsu novada fonda valdes priekšsēdētāja vietniece Biznesa 
augstskolas „Turība” Talsu filiāles vācu valodas pasniedzēja 
Talsu 2. vidusskolas direktora vietniece projektu darbā  
Skolēnu apmaiĦas programmu koordinatore Talsu 2. 
vidusskolā 
LR Izglītības ministrijas Izglītības satura un eksaminācijas 
centra Valsts pārbaudes darbu izstrādes grupas dalībniece 
Talsu 2. vidusskolas vācu valodas skolotāja 

 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
CURRICULUM VITAE 

Personas dati 

 

Vārds  
Uzvārds 
 
Tālrunis 
E – pasta adrese 

Maija 
Rozīte 
 
29515790 
maija@turiba.lv 

Izglītība 

 

1995 - 1998   
 
1994  
1987 
1980 - 1981 
 
1975 - 1980 

Latvijas Universitāte, Ăeogrāfijas un Zemes zinātĦu fakultāte, 
doktorande 
Maăistra grāds ăeogrāfij ā 
Kvalifik ācijas celšanas fakultāte Maskavas Valsts Universitātē, 
specialitāte “Ekonomiskā ăeogrāfija” 
Izglītības ministrijas Pedagoăiskās meistarības fakultāte, 
specialitāte “Augstskolas psiholoăija un pedagoăija” 
Latvijas Valsts universitāte, Ăeogrāfijas fakultāte, studente 

 

Darba pieredze 

  

kopš 2008 

kopš 2007 

 

kopš 2000 

 

kopš 2001 

 

2000-2001 

Biznesa augstskolas Turība profesore 
vadošā pētniece Biznesa tehnoloăiju institūtā, Biznesa 
augstskola Turība 
Biznesa augstskolas Turība Tūrisma un viesmīlības katedras 
vadītāja 
Latvijas Universitātes Ăeogrāfijas un Zemes zinātĦu fakultātes 
Cilvēka ăeogrāfijas katedras as. Profesore 
Latvijas Universitātes Ăeogrāfijas un Zemes zinātĦu fakultātes 
Cilvēka ăeogrāfijas katedras docente 
Latvijas Universitātes Ăeogrāfijas un Zemes zinātĦu fakultātes 
Cilvēka ăeogrāfijas katedras lektore 
Latvijas Universitātes Ăeogrāfijas un Zemes zinātĦu fakultātes 
vecākā laborante 



  

 

1983-2000 

 

1980-1983   

Zinātniskā darbība 
Konferences un 
publik ācijas 

 Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas pēdējos 6 gados: 
1. Rozīte M. Tūrisma jēdzienu un terminu skaidrojumi: to 

strukturāli loăiskā sistēma// Starptautiskās zinātniskās 
konferences "Ilgtspējīga tūrisma attīstība" rakstu krājums. 
R., BAT, 2003. 253-257.lpp. 

2. Rozīte M., Priedāja-Klepere L. Latvijas pilsētu mārketings 
un pilsētas tēla veidošana.// Ăeogrāfiski raksti. Latvijas 
Ăeogrāfijas biedrība. Rīga, 2003.106.-117.lpp 

3. Rozīte M., Priedāja-Klepere L. Pilsētas tēla veidošana un 
tā nozīme tūrismā.// Starptautiskās zinātniskās konferences 
“UzĦēmējdarbības iespējas, problēmas un to risinājumi 
globalizācijas apstākĜos” rakstu krājums. R., BAT, 2004. 
332-338.lpp. 

4. Rozite M., Priedāja-Klepere L. The importance of Latvia’s 
cities in tourism.// Ăeogrāfiski Raksti: Folia geographica, 
12. - 2004. – 75-84. 

5. 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 Buckinghamshire Chilterns 
University College. 2006. 195-206 pp. 

6. Rozīte M., L.Kūle, Z.Krišjāne. Regional processes in 
Latvia in the view of the forthcoming enlargement of the 
European Union. // Conference From Native and 
Landscape Research to Urban and Regional Studies. 
Abstracts, papers. Tartu, 2002. 180.-191.lpp. 

7. Rozīte M. Tūrisma plānošanas prakse Latvijā.// Latvijas 
Universitātes 65.zinātniskā konference. Ăeogrāfija. 
Ăeoloăija. Vides zinātne. Referātu tēzes. LU 
Akadēmiskais apgāds. 2007. 90 -91.lpp. 
  

Nozīmīgākā mācību literatūra: 
mācību grāmatas: 
1. Rozīte M., Melbārde Z., Nikodemuss O. Latvijas ăeogrāfija 

9.klasei. Eksperimentāla mācību grāmata. Rīga: Zvaigzne 
ABC, 2003.-224 lpp. 

2. Розите М., Никодемус О., Мелбарде З. География Латвии 
для 9-го класса. Экспериментальный учебник. Р. 
Звайгзне АБЦ, 2004. – 224 lpp. 

 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
Pētniecisko projektu vadītāja: 
• 2003.g. Biznesa augstskola Turība zinātniski lietišėā 



  

pētījumu granta “Tūrisma un viesmīlības terminu un 
jēdzienu strukturāli loăiskās sistēmas izveidošana un 
ieviešana” vadītāja 

Valsts finansēto pētījumu projektu, programmu dalībnieks: 
• 2002.g. līdzdalība, LR Vides aizsardzības un reăionālās 

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 reăiona sadarbības programma Latvijai”, 
projekts “Atbalsta sistēmas izveide tūrisma operatoriem 
Zemgales reăionā” 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 

 
Piedalīšanās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs ar 
referātu: 
2002.- Conference From Native and Landscape Research to 
Urban and Regional Studies.. Tartu (Estonia), “Regional 
processes in Latvia in the view of the forthcoming enlargement 
of the European Union”.  
2003.- Ilgtspējīga tūrisma attīstība: tendences, pieredze, 
iespējas. Starptautiska zinātniskā konference. Biznesa 
augstskola Turība, Rīga. “T ūrisma jēdzienu un terminu 
skaidrojumi: to strukturāli loăiskā sistēma’.  
2004.- UzĦēmējdarbības iespējas, problēmas un to risinājumi 
globalizācijas apstākĜos. Starptautiska zinātniskā konference. 
Rīga, Biznesa augstskola Turība, “Pils ētas tēla veidošana un tā 
nozīme tūrismā”. 
2004.- 30 International Geographical Congress-UK 2004 
Glasgow (Lielbritānija). “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 reăionu attīstībai. 8. Starptautiskā 
zinātniskā konference. Biznesa augstskola Turība, Rīga. 
“AMBER projekts – lauku tūrisma uzĦēmējiem un studējošiem”. 
 
Piedalīšanās ar referātiem akadēmiskajās konferencēs: 
2002.g. - Latvijas Universitātes 60.zinātniskā konference. 
Ăeogrāfija. Ăeoloăija. Vides zinātne. Rīga. Rozīte M., L.Kūle, 
Z.Krišjāne. Reăionālie procesi Latvijā Eiropas Savienības 
paplašināšanas kontekstā.  



  

2004.g.- LU 62.zinātniskās konference. Ăeogrāfija, ăeoloăija, 
vides zinātne. Rīga. Rozīte M., Priedāja-Klepere L. Pilsētas tēls 
un tā nozīme tūrismā. 
2004.- Latvijas ăeogrāfija Eiropas dimensijās. III Latvijas 
Ăeogrāfijas kongress. Latvijas Ăeogrāfijas biedrība, Rīga 
“Tūrisms un ăeogrāfiskā informācija”. 
2006.- Latvijas Universitātes 64.zinātniskā konference. 
Ăeogrāfija. Ăeoloăija. Vides zinātne. “Jauni piedāvājumi lauku 
tūrismā”.  
2007.-Latvijas Universitātes 65.zinātniskā konference. 
Ăeogrāfija. Ăeoloăija. Vides zinātne. “Tūrisma plānošanas 
prakse Latvijā LU”  
2007.g. – Comapring regional Development in the Baltic States. 
Starptautiskais seminārs. Rīga. “Rural tourism products and the 
competitiveness of regions in Latvia”. 
 
Papildus ziĦas par profesionālo darbību: 
2006.g. maijā – piedalīšanās Hāgas/Helias Lietišėo zinātĦu 
universitātes Biznesa izglītības un pētniecības seminārā 
“Augstākā izglītība pēc BoloĦas” (Helsinki, Somija) 
2007.g. februārī – piedalīšanās starptautiskā un starpdisciplinārā 
seminārā “Comparing Regional Development in the Baltic 
States” (VOLKSWAGEN Foundation, Latvijas Universitāte), 
Rīga 
 
Dalība konferenču organizēšanā, rakstu krājumu sagatavošanā: 
2003.g. aprīlī – Starptautiskās zinātniskās konferences 
Ilgtspējīga tūrisma attīstība: tendences, pieredze, Biznesa 
augstskola Turība, organizācijas komisijas locekle, rakstu 
krājuma redakcijas kolēăijas locekle 
2004.g. aprīlī – 5.starptautiskās zinātniskās konferences 
UzĦēmējdarbības iespējas, problēmas un to risinājumi 
globalizācijas apstākĜos, Biznesa augstskola Turība, rakstu 
krājuma redakcijas kolēăijas locekle 
2006.g. jūnijā – Ščecinas (Polija) 439 Universitātes zinātnisko 
rakstu krājuma Ekonomiczne Problemy Turystyki Nr. 6, 
zinātniskās padomes locekle 
2007 – Ščecinas universitātes zinātniskais žurnāls Nr. 457. 
Service Management. Vol.1. recenzente 
2007.gada maijā – 8.starptautiskās zinātniskās konferences 
Jauni produkti reăionu attīstībai, Biznesa augstskola Turība, 
rakstu krājuma redakcijas kolēăijas locekle 

Dalība profesionālās/ 
sabiedriskās 
organizācijās 

kopš 1979.gada  
kopš 2004.gada 
 

Latvijas Ăeogrāfijas biedrības biedre  
LZA Terminoloăijas komisijas Tūrisma terminoloăijas 
apakškomisijas vadītāja  

Starptautiskā 
sadarbība studiju 
procesa 
pilnveidošanā un 
pieredzes apmaiĦā 

2004.gada oktobris 
 
2005.g. oktobrī 
 
2006.gada jūnijā 
 
2006.gada septembrī 
 
2007.gada aprīlī 
 
2007.g. jūlij ā 

Vieslektore Helsinku Politehnikas institūta filiālē Porvo 
Tūrisma programmā (Somija, Porvo), ES Erasmus/Socrates 
programma 
Pieredzes apmaiĦa Birmingemas Pārtikas, tūrisma un radošajā 
koledžā (Lielbritānija) 
Vieslektore Prāgas KārĜa Universitātes (Čehija, Prāga) 
Ăeogrāfijas fakultātē, ES Erasmus/Socrates programma 
Vieslektore Alkalas Univeristātēs (Spānija, Gvadalahara), 
Tūrisma fakultātē, ES Erasmus/Socrates programma 
Vieslektore Minho universitātes (Portugāle, Guimareša), 
Ăeogrāfijas fakultātē, ES Erasmus/Socrates programma 



  

 
 
2008.g. aprīlī 
 
2008.g. aprīlī 
 
 
 
 
 
2005.g 
 
2005.g. 
 
2005.g. 
 
2007.g 

Vieslektore Sārbrukenas Lietišėo zinātĦu universitātes (HTW, 
Sārbrukena, Vācija) Starptautiskā tūrisma menedžmenta 
fakultāte, ES Erasmus/Socrates programma. 
Pieredzes apmaiĦa Hanzes universitātē Hroningenā (Hanze 
University Groningen, Nīderlande) 
Vieslektore Adnana Menderese univeristātē (Adnan Menderes 
University, Turcija) Tūrisma un viesmīlības fakultātē, ES 
Erasmus/Socrates programma. 
 
Akredit ācijas komisijas eksperte: 
Igaunijas Viesnīcu un tūrisma vadības skolas akreditācija 
(Tallina) 
Latvijas kultūras koledžas Kultūras tūrisma gidu programmas 
akreditācija (Rīga) 
Liepājas pedagoăijas akadēmijas Tūrisma vadības studiju 
programmas akreditācija (Liepāja) 
Lietuvas tūrisma un rekreācijas programmu akreditācijas 
eksperte - Klaipēdas Universitātes Rekrācijas un tūrisma 
vadības maăistrantūras programmas, Klaipēdas universitātes 
Rekreācijas un tūrisma bakalaura programmas, V.A.Graičiūnas 
Vadības skolas Tūrisma administrācijas koledžas programmas 
(KauĦa), Klaipēdas Biznesa un tehnoloăiju koledžas Tūrisma 
administrācijas programmas, Marijampoles koledžas Tūrisma 
administrācijas programmas un Rietumlietuvas Biznesa 
koledžas (Klaipēda) akreditācija 

Valodu zināšanas  Latviešu – dzimtā, krievu, angĜu 



  

CURRICULUM VITAE 
Personas dati 
 

Vārds  
Uzvārds 
 
Tālrunis 
E-pasta adrese 

Agrita 
Sala 
 
28354441 
AgritaS@turiba.lv 

Izglītība 
 

No 2006  
 
2004 – 2006 
 
2000 - 2004 
 
 
 
2003 – 2004 
 
2002 – 2003 
 
1989 - 1993 

Studijas LLU doktorantūras programmā ‘Augstskolu 
pedagoăija’ Studiju ilgums 3gadi 

MBA studijas Biznesa augstskolā Turība (turpmāk tekstā – 
BAT) programmā “Tūrisma stratēăiskā vadība” 

Augstākā profesionālā izglītība BAT studiju programmā 
“Tūrisma un viesmīlības nozares uzĦēmumu vadība” 
Diploms nr. 0375, V. profesionālās kvalifikācijas līmenis, 
profesiju standarts Nr.1315 un 1319 06; 

Apgūti studiju kursi UV izvēles specializācijas programmā 
“M ārketinga menedžeris’’  

“Viesnīcas administrators” IV. profesionālās kvalifikācijas 
līmenis, BAT diploms nr.001059; 

Bulduru dārzkopības tehnikums, specializācijas programma 
Floristika, diploms nr. 002993 

Papildus izglītība 14.02.2006 
 
 
4.-5.11.2003 

Profesionālās pilnveides kursi studiju programmā Augstskolu 

mācībspēku pedagoăiskā pilnveide / Inovācijas augstākās 

izglītības sistēmā / Izglītības darba vadība Sertifikāts nr.0909 

Seminārs ‘’M ārketinga psiholoăija – 21.gadsimta novitāte’’ 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (apliecība nr.0277) 

 
Darba pieredze 
  

No 09.2004 
 
2003 – 2004 
 
2000 – 2003 
1995 – 1999 
 
1993 - 1995 

BAT Starptautiskā tūrisma fakultāte, Tūrisma un viesmīlības  un 

Komunikācijas zinātĦu katedra, lektore 

BAT Starptautiskā tūrisma fakultāte, Viesmīlības katedra, 

laborante 

BAT Studiju informācijas centrs, klientu informētāja 

Mācību stundu un ārpusklases nodarbību vadīšana Jēkabpils 

rajona Liepenes pamatskolā 

Jēkabpils Bērnu un Jauniešu centrs, Floristikas nodarbību 

vadīšana 

Zinātniskā darbība 01.06.07  Sala A., Kalve I. Personāla struktūras izvērtējums motivēšanas 



  

 
 
14.-15.06.07. 
 
 
27.09.07. 
 
 
 
09.-10.11.07. 
 
 
 
24.-26.10.07. 
 
15.03.08 

procesa pilnveidei BAT, Starptautiska zinātniskā konference, 
ISBN 978-9984-766-93-5 
Sala A. Docētāju motivācija Latvijas augstskolās /LLU SZF 
Starptautiska zinātniskā konference Jaunas dimensijas sabiedrības 
attīstībā  
Sala A. Klientu apkalpošanā iesaistīto darbinieku sagatavotības 
atbilstība darba tirgus prasībām Starptautiska zinātniskā 
konference ‘’Biznesa izcilība strauji augošas ekonomikas 
apstākĜos’’ Banku augstskola 

Sala A. Creativity as indispensable element of the professional 
competence of higher education teachers Starptautiskā 
kreativitātes konference “Kreativitāte kā personības īpašība’’ 
RPIVA,  

Sala A Teacher Competence as evaluatedby students /Stockholm 
Sixth Open Classroom Conference, EDEN 
Sala A Motivation of the acadeic personnel as an important factor 

influencing study process / RPIVA, 15.03.08./ Starptautiskā 

zinātniskā konference ‘’Teorija praksei mūsdienu sabiedrības 

izglītībā’’ publikācija iekĜauta rakstu 

Valodu zināšanas  Latviešu, krievu, angĜu 



  

CURRICULUM VITAE 
Personas dati 

 

Vārds  
Uzvārds 
 
Tālrunis 
e-pasta adrese 

Ilze  
Saulīte-Jansone 
 
7761044, mobilais t. – 29630114 
ilze.saulite-jansone@lkb.lv 

Izglītība 

 

2006 
2002 
1986 
 
 

Zinātniskie nosaukumi: -ISMA docents 
Zinātniskie grādi: Sociālo zinātĦu maăistrs, Latvijas valsts universitāte,  
Augstākā, ěeĦingradas valsts teātra, kinematogrāfijas un mūzikas 
institūts, teātra zinātnes fakultāte (Pēterburgas kultūras akadēmija) 
Zinātniskā specialitāte: kultūras ekonomists un darba organizators 

 

Darba pieredze 

  

2007-2008 

2005-2008 

2005-2008 

2002-2007 

1996-2001 

1994-1996 

1993-1994 

1986-1993 

1984-1986 

1980-1983 

AS Latvijas Krājbanka, administratīvais direktors 
ISMA, lektors , no 2006- kultūras menedžmenta katedras docents 
BA Turība, tūrisma un viesmīlības katedras lektors 
Rīgas kongresu nams, direktors 
SIA Būvdarbu aăentūra, direktors 
SIA Celsijs, biroja vadītājs 
SWH Rīga kultūras projektu koordinators 
ārējās tirdzniecības apvienība Interlatvija, firmas Kultūra menedžeris 
Rīgas kinostudija, režisora asistents 
Drāmas teātris, grāmatvedība 

Profesionālas  
aktivit ātes 
 un līdzdalība 
profesionālās 
sabiedriskās 
organizācijās 

 
 
 
2003-2007 
2003-2007 
2006-2007 

Piedalīšanās ICCA kongresu darbā 2003,2004. ICCA pētnieku 
konference 2005, referāts St. Pēterburgas Kultūras akadēmijas 
konferencē 2005.g.  
dalība ICCA Centrālās Eiropas nodaĜā 
dalība Rīgas kongresu biroja valdē 
dalība Latvijas Pasākumu centru asociācijas valdē 

Valodu zināšanas  Latviešu – dzimtā valoda; angĜu, krievu - brīvi   

 



  

CURRICULUM VITAE 
Personas dati 
 

Vārds  
Uzvārds 
 
Tālrunis 
adrese 

Ilm ārs 
SiliĦš 
 
4122521 
RaiĦa iela11a, Cēsis, LV-4101 

Izglītība 
 

1998.gadā 
1996.gadā 
1989.gadā 
1983.gadā 

Beidzis LU informātikas skolotāja profesionālās studijas 
Ieguvis LU fizikas maăistra grādu 
Beidzis LVU Fizikas un matemātikas fakultāti 
Beidzis Cēsu 1. vidusskolu 

Papildus izglītība  Kursi – parapsiholoăija un ezotērika, 2. studiju gads 

Darba pieredze 
  

no 2004 

 

no 2001 

 

no 2001 

 

no 1998 

 

1989-1998 

no 1989 

Strādā Starptautiskās praktiskās psiholoăijas augstskolas Cēsu 
konsultāciju centrā par datorzinību pasniedzēju. 
Strādā Biznesa augstskolas “Turība” Cēsu filiālē par datorzinību 
pasniedzēju 
Strādā Cēsu pilsētas ăimnāzijā arī par direktora vietnieku 
informātikas jautājumos 
Strādā Cēsu pilsētas ăimnāzijā par fizikas un informātikas 
skolotāju 
Strādā Cēsu pilsētas ăimnāzijā par direktora vietnieku mācību 
darbā 
Strādā Cēsu 1. vidusskolā (vēlāk pārdēvēta par Cēsu Valsts 
ăimnāziju) par fizikas skolotāju 

Valodu zināšanas  latviešu- dzimtā; krievu- brīvi; angĜu- ar vārdnīcas palīdzību 
 



  

CURRICULUM VITAE 
Personas dati 
 

Vārds  
Uzvārds 
 
Tālrunis 
E-pasta adrese 

Guna  
Stara 
 
 ( +371 ) 27527169 
gstara@inbox.lv 

Izglītība 
 

2007 
2007 
 
 
2006  
 
2000. – 2003 

Uzsāktas studijas maăistrantūrā Vadības zinības 
Iegūts profesionālās augstākās izglītības diploms – Tūrisma 
nozares uzĦēmumu vadītāja kvalifikācija un profesionālais 
bakalaura grāds tūrismā 
Studijas Central Sussex Collegue Anglijā – angĜu valoda 
Kuldīgas Centra vidusskola, vidējā izglītība -Tūrisma novirziena 
programma 

Papildus izglītība 2007 
 
2006 
2005 
 
2003 
2003 

Kursi „Vadītājs – uzĦēmuma pārstāvis un tā tēla veidotājs ”  
Sertifikāts biznesa angĜu valodas apgūšanā 
Apliecība par noklausītu semināru „Minimālās higiēnas prasības 
pārtikas  uzĦēmumā” 
Apliecība par profesionālās tūrisma izglītības programmas 
apgūšanu un gida kvalifikācijas eksāmena nokārtošanu 
Gida sertifikāts 

Darba pieredze 
  

2008 

 

2007 

 

2006  

 

 

 

2006  

 

2003 

Itālijas elektronisko datu apstrāde un arhivēšana– SIA „ Baltik 
IT” 
Lektore Biznesa augstskolas Turība - Talsu filiālē studiju 
programmā Viesnīcu vadība 
Administratore SIA „Pica serviss” kafejnīcā „Kiss Me” 
Pienākumi: kolektīva vadīšana ( 10 cilvēki ), pavadzīmju 
reăistrēšana, pasūtījuma noformēšana, personāla apmācība, 
sadarbība ar piegādātājiem 
Konferenču un banketu organizēšana Clarion Hotel**** 
&Leisure Centre Gatwick  Anglijā - ( C & B operations ) 
Prakse Lejaskurzemes tūrisma un informācijas birojā 

Datorprasmes  MS Word -Office, MS Excel, MS Power Point, MS Internet 
Explorer 

Valodu zināšanas  latviešu valoda-dzimtā; krievu valoda-pārvaldu labi; angĜu 
valoda-pārvaldu labi; vācu valoda – sarunvalodas līmenī; franču 
valoda- iesācēja līmenī 



  

CURRICULUM VITAE 
Personas dati 

 

Vārds  
Uzvārds 
 
Tālrunis 
e-pasta adrese 

Tatjana  
Stjopkina 
 
 (+371)26006291 
sttanja@inbox.lv 

Izglītība 

 

1977- 1982 
 
1974- 1977 

Volgogradas Pedagoăiskais institūts, Svešvalodu fakultāte: 
AngĜu valodas skolotāja, Vācu valodas skolotāja 
Ahtubinskas 2. vidusskola 

Papildus izglītība 17. 06. 2007 

17. 02. 2006 

 

17. 02. 2005 

 

16. 04. 2004 

 

21. 05. 2003 

 

26. 05. 2000 

Profesionālās pilnveides programma AngĜu valodas skolotājiem. 
„Modern Trends in the English Language 
Teaching.” 
Jaunās vielas izklāsts, skaidrojumi, lekcijas, 
metodes, pilnveide.” 
„Efektīvas mācīšanas un mācīšanās metodes 
Mūsdienu svešvalodu stundā.” 
„Lasīšana un rakstīšana kritiskas domāšanas 
Attīstīšanai.” 
„Interaction for better teaching skills.” Karis, Somija 

Darba pieredze 

  

2002- pašlaik 

 

1991- 2002 

1982- 1991 

Valsts PriekuĜu lauksaimniecības tehnikums, angĜu valodas skolotāja 
Biznesa augstskola Turība 
Cēsu 2. vidusskola, angĜu valodas skolotāja 
Ahtubinskas 3. vidusskola, angĜu un vācu valodas skolotāja 

Zinātniskā darbība 
 

07. 11. 2005. – 31.11. 
2007 

ESF projekts: izglītības programmas „Vides iekārtas” metodiskā 
nodrošinājuma izstrāde un uzlabošana. 

Valodu zināšanas  Latviešu valoda - 3. augstākā pakāpe 
AngĜu valoda - teicami 
Vācu valoda - tekoši 
Krievu valoda - dzimtā valoda 

 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURRICULUM VITAE 
Personas dati 
 

Vārds  
Uzvārds 
 
Tālrunis 
E-pasta adrese 

Sintija 
Sudmale 
 
34-31866; mob. 29810189 
sintija@ezernet.lv 

Izglītība 
 

1999 – 2006 
 
1998 – 2002 

Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola, Sociālo 
zinātĦu grāds psiholoăijā 
Liepājas Pedagoăijas akadēmija, bakalaura grāds pedagoăijā 

Papildus izglītība 1999 

1999 

1999 

1999 

2001 

2002 

2002 

2005 

2006 

2006 

Sociālo Attiecību institūta “Attīstība” semināri 
“Sociālais menedžments” 
“Atkarība kā sociāla problēma” 
“Ăimenes terapija” 
“Seksuāla vardarbība pret bērnu” 
“Atbalsta grupas” 
“IMATON” kursi psihodiagnostikā 
”ĂimeĦu sistēmu terapija” 
„Eksperimentālās psiholoăijas laboratorija” 
Starptautiska konference „Psiholoăiskā palīdzība  
un psihoterapija bērniem – formas un iespējas’ 
„Atbalsta speciālistu loma krīzes situāciju novēršanā” 
„Kurzemes plānošanas reăiona atblasta sistēmas veidošana un 
kapacitātes stiprināšana Mūžizglītības stratēăijas ieviešanai 
prasme strādāt ar datoru (Window, SPSS, Internet), prasme 
strādāt ar EBSCO datu bāzi 



  

2007 

 

 

 

 

Darba pieredze 
  

2006. – līdz šim 

2004. – līdz šim 

2001. – 2004 

1993. – 1999 

1994. - 1995. / 1997 

biznesa augstskola „Turība” par lektori 
Liepājas 8.vidusskolā par psiholoăi 
Liepājas tuberkulozes slimnīcā par sociālo darbinieci 
Liepājas 1. poliklīnikā par medicīnas reăistratori 
laikrakstā “Kurzemes Ekspresis”  par ārštata korespondenti 

Valodu zināšanas  angĜu valodas zināšanas 
vācu valodas zināšanas 
krievu valodas zināšanas 
franču valodas pamatzināšanas 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURRICULUM VITAE 



  

Personas dati 
 

Vārds  
Uzvārds 
 
Tālrunis 
E-pasta adrese 

Ingrida 
Sūri Ħa 
 
26550913 
insu@tvnet.lv 

Izglītība 
 

2005 .g. 
 
1983.g.   

Biznesa augstskola “ Turība“ 1.līmeĦa profesionālā augstākā 
izglītība programmā “ Viesnīcu vadība“ 
Liepājas Valsts pedagoăiskais institūts specialitāte 
“Pirmsskolas pedagoăija un psiholoăija” 

Prasmes  2005 

 

2003 

Eiropas Sociālā fonda atklāta konkursa projektu vērtēšanas 
eksperte 
Liepājas 48. arodvidusskolas biedrības „ ARODS“ valdes 
priekšsēdētāja 

 
Darba pieredze 
  

2006.g 

1998.g 

1991.g. 

Saldus Profesionālā vidusskola, skolotāja 
Liepājas 48.arodvidusskola , struktūrvienības vadītāja 
Liepājas 48.arodvidusskola, arodskolotāja 

Valodu zināšanas  Latviešu – dzimtā ,  krievu , vācu un angĜu -  sarunvalodas līmenī  
 



  

CURRICULUM VITAE 
Personas dati 
 

Vārds  
Uzvārds 
 
Tālrunis 
E-pasta adrese 

Daina  
Škuškovnika 
 
29456873 
dainas@lanet.lv 

Izglītība 
 

1998- 2004  
1996 -1998   
1994 -1995  
1993 -1996  
1977 -1983  

LU Psiholoăijas doktorantūra, doktora grāds psiholoăijā 
LU Psiholoăijas maăistrantūra 
LU Pedagoăijas maăistrantūra 
LU Psiholoăijas bakalaura programma 
LVU Matemātiėa, pasniedzēja kvalifikācija 

Papildus izglītība  Group facilitator five day training. Riga, 15-18 november 2004, 
Fasilitator: Jo May-Prussak BSc (hons).Dip IDHP. 
CPP.AAPP.UKCP. 

Darba pieredze 
  

No 2006 

 

2004. - 2006.  

2003.- 2004.  

1999.- 2001.  

 

1996. – 2003. 

B.A. Turība, Sabiedrisko attiecību fakultāte, Komunikācijas 
zinātĦu katedra, docente  
LU PPF Psiholoăijas nodaĜa, docente 
LU PPF Psiholoăijas nodaĜa, zinātniskā asistente 

LU RHI Psiholoăijas nodaĜa, Sociālā psihologa asistenta 
profesionālās studiju programmas direktore 

LU PPF Psiholoăijas nodaĜa, lektore 

Zinātniskā darbība 
Konferences un 
publik ācijas 

 Zinātniski pētnieciskā darbība:  
2007-2008 darbs LZP finansētā granta “Latvijas krievvalodīgā 

prese” ietvaros 
2006-2007. LZP finansētā granta „Matemātikas izraisītā 

trauksme” vadīšana 
2002.-2004. darbs LZP finansētā granta “Sociālās adaptācijas 

problēmas pusaudžiem Latvijā” ietvaros 
2001. – 2002. darbs granta “Latvijas dažādās struktūrās 

strādājošo dzīves stila un motivācijas rādītāju atšėirības” 
ietvaros.  

Metodisko semināru sagatavošana, vadīšana: 
1. Konfliktu risināšana. 2000.-2008. LPMC. 
2. Inovācijas psiholoăijā. 2005.g. 20-25. augusts. Rīgas Skolu 

valde.  
3. Stresa menedžments – 2005.g. 12.,19.janvārī ; 2. februārī. 

Rīgas Skolu valde. 4. Skola kā organizācija. 2007. gada 
aprīlis, jūnijs. Rīgas Skolu valde.  
Dalība starptautiskās zinātniskās konferencēs un 
kongresos: 

1. VII International Baltic Psychology Conference „Baltic 
Psychology in global Context: Where Do We Stand?” in Riga, 
Latvia 15-17 June, 2006 

2. LU Zinātniskā konference 2002. gada janvārī. 



  

3. Starptautiskā zinātniskā konference 2002. 28.02.-02.03., 
RA. Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības ilgspējīgā 
attīstībā.  

4. 24-th International School Psychology Colloquium 
Psychology& education for the 21 st Centry.Dinan, France 
(2002).  

5. IV International Baltic Psychology Conference “ New 
Developments in psychology in the Baltics: Theory and 
Practice.” Rīga, 2000 

6. International School Psychology Assotiation XXII 
Annual Colloquium Switzerland / Germany “Global Thinking 
– individual acting”. Kreuzlingen / Konstanz, 2000. 

Valodu zināšanas  Latviešu – dzimtā, krievu, vācu, angĜu 
 CURRICULUM VITAE 

Personas dati 

 

Vārds  
Uzvārds 
 
Tālrunis 
Adrese  
E-pasta adrese 

Regīna  
Treija  
 
26525474; 3222841 
“Pūcītes” Paugurciems, Talsu rajons, LV – 3201 
 reginatreija@inbox.lv 

Izglītība 

 

1995 – 1997   

1980 – 1985     
 
 
1969 – 1980    

Latvijas Universitāte, Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte, maăistra 
grāds pedagoăijā  
Latvijas Universitāte , Svešvalodu fakultāte, bakalaura grāds 
angĜu val.  
Rīgas 72. vidusskola 

Darba pieredze 

  

2002 – 2008 

1999 – 2008     

1994 – 2008     

2000 – 2008   

 

1987 – 1991   

1985 – 1987     

Biznesa augstskola “Turība” – lektore 
Talsu rajona angĜu valodas metodiskās  apvienības vadītāja 
Talsi 2.vidusskola – skolotāja 
Skolēnu vasaras nometnes  ( Talsu rajona mācību olimpiāžu 
uzvarētājiem) – skolotāja 
Laidzes profesionāli tehniskā  skola – skolotāja  
Galvenā enciklopēdiju redakcija, vecākā korektore  

Valodu zināšanas  Latviešu –dzimtā, angĜu , krievu  



  

CURRICULUM VITAE  
Personas dati 
 

Vārds  
Uzvārds 
 
Tālrunis 
Adrese 
E-pasta adrese 

Sundars  
Vaidesvarans  
 
29330125 
BērziĦi 111, Rājumi, Olaines pagasts  
sundars@turiba.lv 

Izglītība 1987 – 1992    Rīgas Aviācijas Universitāte, Maăistra grāds datoru zinātnē  

Papildus izglītība 
 
 

2005 
 
2004 
 
2002 
 
2002 

LU kursi “Augstskolu didaktika”. Sertifikāts 14.02.2006. 

Further Certificate for Teachers of Business English 

Lietišėās angĜu valodas skolotāja sertifikāts Nr. 0030172799. no 

Londonas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras 

„ Interaktīvās valodas mācīšanas metodika” Berlitz valodu centrs 
„ Multim ēdiju sistēmu izmantošana mācību procesā” Biznesa 
augstskola Turība 

 
Darba pieredze 
 

1996 - 
1995 janv. – jūl.  
 
1993 – 1994 
 

1992 - 1993 

Biznesa augstskola Turība – angĜu valodas lektors  

Continental Trading Company Ltd, Tirdzniecības menedžeris pārtikas 

produktu izplatīšana 

„ Amlet Exports Ltd”. Tirzniecības menedžera  

vietnieks 

„ Exim Ltd”. Tirzniecības pārstāvis 

 
Zinātniskais un 
metodiskais darbs 
 
 
 

2008 
 
 
 
 
 
2008 
 
 
2007 
 
 
2006 
 
 
 
2005 – 2007 
 
2005 

Kopā ar I.Lūku, V.MaĜavsku, 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. 
AngĜu valodas teksta literārais redaktors Inetas Lūkas promocijas 

darba kopsavilkumam “Development of Students’ ESP Competence in 

tertiary Level Tourism Studies”.  

AngĜu valodas teksta literārais redaktors Svetlanas Surikovas 

promocijas darba kopsavilkumam “Organisation of microgroups’ 

activity for promoting pupils’ social competence”. 



  

Projekta vadītāja vietnieks ES finansētajā projektā „Eiropas sociālais 

fonds“. Projekta Nr. VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0074/0014 

„ Kvalifik ācijas prakses organizēšana Sabiedrisko attiecību 
specialitātes studentiem“. 
Izpildītājs ES projektā “The Rural Tourism Project “AMBER”. 
Kopā ar V.MaĜavsku dalība ES finansētā projekta „Eiropas sociālais 

fonds“. 3.prioritāte. 3.2.5.2. apakšaktivitātes pieteikuma izstrādē. 

Valodu zināšanas  AngĜu, tamil, hindi, krievu, latviešu 



  

CURRICULUM VITAE 
Personas dati 
 

Vārds  
Uzvārds 
 
Tālrunis 
E-pasta adrese 

Maruta 
Vēvere 
 
29373713 
marutavevere@inbox.lv 

Izglītība 
 

1986 
 
1977 - 1979 
 
1977 

LU Svešvalodu fakultātes vācu valodas filologa, pasniedzēja 
kvalifikācija 
LU Filoloăijas fakultātes krievu valodas un literatūras specialitāte 
(2 kursi) 
Madonas vidusskola 

Papildus izglītība 2007 

 

2007 

 

2007 

 

2006 

2006 

 

2006 

 

2006 

 

2006. gadā no 17.01.- 

09.02 

2005 

 

Starptautiski kursi Igaunijā “Skolēnu sagatavošana starptautiskām 
debatēm vācu valodā”  
Starptautiski kursi Igaunijā “DSD eksāmena sagatavošana. Jaunais 
formāts” 
Cēsu RP IP tālākizglītības programma “Skolu direktoru vietnieku 
mācību darbā profesionālās pilnveides kursi” 
Dalība Baltijas vācu valodas skolotāju kongresā Rīgā. 
Tālākizglītības kursi “Radošās un  inovatīvās metodes vācu 
valodas stundās”     
Starptautiski kursi Igaunijā “DSD eksāmena sagatavošana. Jaunais 
formāts”   
VIKVNA dal ība tālākizglītības programmā “Vispārējās izglītības 
iestādes darba organizācija” 
Starptautiski kursi DSD skolu pasniedzējiem Vācijā  
 
 Mācību centrs “Conspektus” dalība tālākizglītības programmā 
“Pieeja un metodiskie paĦēmieni pamatizglītības mācību 
priekšmetu standartu ieviešanai skolā” 
Dalība Baltijas vācu valodas skolotāju kongresā Lietuvā. 
sertifikāts par tiesībām sagatavot skolēnus starptautiskajam vācu 
valodas DSD eksāmenam 
 “Biznesa vācu valoda” 2 mēnešu kursi  Vācijā 



  

 

2004 

2002 

 

1999 

 
Darba pieredze 
  

kopš 2007. gada 01. 06 

 

kopš 2007. gada 01.06 

 kopš 2004 

kopš 2003 

kopš 2002 

 

kopš 2002 

kopš 1993 

Cēsu Valts ăimnāzijas  direktora vietniece izglītības jautājumos  
 
Cēsu Valsts ăimnāzijas vācu valodas skolotāja  
 
Cēsu rajona vācu valodas Metodiskās apvienības vadītāja 
vācu valodas pasniedzēja Starptautiskajā Praktiskās Psiholoăijas 
augstskolā Cēsu filiālē 
vācu valodas pasniedzēja Biznesa augstskolā “Turība” Cēsu filiālē 
Cēsu pilsētas ăimnāzijas direktora vietniece mācību darbā 
Cēsu pilsētas ăimnāzijas vācu valodas pasniedzēja 

Papildus pieredze kopš 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sagatavoju skolēnus starptautiskajam vācu valodas DSD 
eksāmenam 
• kā rajona vācu valodas skolotāju Metodiskās apvienības 

vadītāja organizēju nodarbības un pieredzes apmaiĦas 
pasākumus rajona skolotājiem 

• darbojos skolnieku apmaiĦas projektos ar Gisrovas pilsētu 
Vācijā 

• esmu darbojusies skolnieku apmaiĦas projektos ar Ahimas 
pilsētu Vācijā  

• vairākkārt esmu tulkojusi biznesa sarunas Latvijas 
Rūpniecības un tirdzniecības kamerā 

• 2007. gadā strādāju darba grupā ISEC par DSD eksāmena 
pielīdzināšanu Latvijas centralizētajam Vācu valodas 
eksāmenam 

esmu centralizētā vācu valodas eksāmena mutvārdu daĜas vērtētājs 
Apbalvojumi 2005. gada 22.10 

 
 
2007. gada 03.05 
2007. gada 22.08 

Cēsu rajona padomes Pateicības raksts par ieguldījumu kvalitatīva 
mācību un audzināšanas darba nodrošināšanā. 
Cēsu pilsētas domes Pateicības raksts par rezultatīvu darbu 
sagatavojot skolēnus mācību priekšmetu olimpiādēm. 
IZM atzinības raksts par ilggadēju un kvalitatīvu darbu rajona 



  

apvienoto eksāmenu organizēšanā 
Valodu zināšanas  latviešu- dzimtā; vācu- Ĝoti labi; krievu- labi; angĜu- pamatjēdzieni 

 



  

CURRICULUM VITAE 
Personas dati 

 

Vārds  
Uzvārds 
 
Tālrunis 
E-pasta adrese 

Daina 
Vinklere  
 
26544250, m.7173124 
Daina.Vinklere@turiba.lv 

Izglītība 

 

1977 - 1982 
1997 - 1999 

Ăeogrāfijas fakultāte, kvalifikācija - ăeogrāfs, pasniedzējs 
Geogrāfijas un Zemes zinātĦu fakultātes maăistrantūra, dabas zinātĦu 
maăistra grāds ăeogrāfij ā (reăionālās plānošanas un attīstības 
apakšprogrammas kurss 

Papildus izglītība 2007 
 
2006 
 
 
2005 
 
1994 – 2005 
 
 
2004 
 
2002 
 
2002 
 
2000 
 
 
1996 

Vadības konsultāciju kompānijas “Leilands un Putnis” iekšējo auditoru 

apmācību kurss 

Pieredzes apmaiĦas seminārs “Ilgtspējīga tūrisma attīstība – 

iedzīvināta pagātne nākotnei” Leonardo da Vinci programmas 

ietvaros, Malta 

Pieredzes apmaiĦas seminārs “Kultūras un mākslas loma ilgstspējīga 

tūrisma attīstībā”  Leonardo da Vinci programmas ietvaros, Igaunija 

Tūrisma attīstības valsts aăentūras un Latvijas tūrisma informācijas 

organizāciju asociācijas “LATTŪRINFO” ikgadējie kvalifikācijas 

celšanas semināri 

Pieredzes apmaiĦas seminārs “Ilgtspējīga tūristu galamērėa attīstības 

vadība”, Islande 

Pieredzes apmaiĦas seminārs “Reăenerācija un ilgstpējība tūrismā’ , 

Skotija 

Eiroakadēmijas vasaras skola “Ilgspējīga lauku tūrisma attīstība”, 

Zviedrija, Gotlande 

Vācijas valdības Transform programmas ietvaros iegūts 4. līmeĦa 

reăionālā tūrisma konsultanta sertifikāts 

Pieredzes apmaiĦas seminārs tūrisma attīstības plānošanā un 

organizācijā Hames reăionā, Somija 



  

Darba pieredze 

  

no 2007.g.30.aug. 

 

no 1994 - 2007.g. 

01.martam 

1982 –1990 

 

1982 

“Biznesa augstskolas Turība” Starptautiskā tūrisma fakultātes 
prodekāne 
Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju pašvaldības aăentūras 
“Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centrs” direktore 
Latvijas republikāniskās tūrisma un ekskursiju padomes Pašdarbīgā 

tūrisma daĜas instruktore 

Rīgas kartogrāfijas fabrika, korektore 

Zinātniskā darbība 
Konferences un 
publik ācijas 

 Tūrisma attīstības plānošana Limbažu rajonā. Rakstu krājums 

“Tūrisma prakses, izglītības un pētniecības integrācija pieredze un 

vērtējums”, R.; Biznesa augstskola “Turība”, 2000. 

L īdzdalība 
profesionālās 
organizācijās 

no 2002 
 
no 1996 
no 1996 

Eiropas Tūrisma biroju vadītāju apvienības (EUTO) valdes locekle 
biedrības „Latvijas Tūrisma informācijas organizāciju asociācija 
“Lattūrinfo”” valdes priekšsēdētāja 
Latvijas Tūrisma konsultatīvās padomes locekle 

Cita nozīmīga 
pieredze 

2008 
 
2007 
 
 
2005–2007 
 
2005 – 2006 
 
 
2003 – 2005 
 
2003 – 2004 
 
2003 – 2004 
 
2002 
 
2000 –2001 
 
2000 
 
1998– 2000 
 
1999 
 
1996 -1997 

Ekonomikas ministrijas nākamā perioda Latvijas tūrisma rīcībpolitikas 
plānošanas dokumentu izstrādes darba grupa locekle 
Starptautiskas zinātniski - praktiskās konferences un pieredzes 
apmaiĦas pasākuma „ Ilgtspējīgu tūristu galamērėu pārvaldība”  
Latvijā organizācijas komitejas vadītāja 
Vidzemes augstskolas Tūrisma organizācijas un vadības nodaĜas valsts 
pārbaudījumu komisijas bakalauru programmā vadītāja 
Tūrisma eksperte Interreg IIIA programmas projektā 

 “ZiemeĜlivonijas piekrastes reăiona iniciatīva pārrobežu sociāli 

ekonomiskajai attīstībai” 

Salacgrīvas pašvaldības koordinatore ES LIFE- Nature programmas 

projektā “Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā” 

Vidzemes augstskolas Tūrisma organizācijas un vadības nodaĜas valsts 

pārbaudījumu komisijas bakalauru programmā locekle 

Latvijas tūrisma koordinators ES Phare programmas projektā Bauskas 
pilsēta - dienvidu vārti uz Via Baltika Nordika, Fāze I” 
Tūrisma attīstības valsts aăentūras un VARAM  izdotā bukleta “Dabas  
tūrisma iespējas Latvijā”  konsultante 
Latvijas Tūrisma attīstības nacionālās programmas 2000.- 2010.g.  



  

eksperte un vadības grupas locekle 
Ventspils rajona un pilsētas tūrisma attīstības koncepcijas 2000.-  
2005.g.darba grupas locekle 
Latvijas vienotā tūrisma informācijas centru tīkla projekta izstrādes 
darba grupas un realizācijas uzraudzības grupas locekle 
Limbažu rajona tūrisma attīstības stratēăijas izstrādes darba grupas 
vadītāja 
Limbažu rajona sociāli ekonomiskās attīstības plāna tūrisma tēmas 
vadītāja 

Valodu zināšanas  Latviešu – dzimtā, krievu , angĜu, vācu valoda - zemākā sarunu valodas 
līmenī 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

CURRICULUM VITAE 

Personas dati 
Vārds 
Uzvārds 
    
Telefons 
E-pasta adrese 

Ligita 
Zīlīte 
 
+371 29453616 
ligita@turiba.lv  

Izglītība 
  

kopš 2005 
 

1997-1998 
1994-1995 
1975-1980 

LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes Izglītības vadības 
doktorantūra (2007./08. stud. gads – 3 kurss) 
LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte maăistrantūra 
LU Pedagoăijas fakultāte 
LVU Bioloăijas fakultāte 

Darba pieredze No 2000 
1998.g. - 1999 
1987.g. – 1998 
 
1980. -1987. 

Biznesa augstskola Turība – lektore 
Tukuma rajona ZelmeĦa pamatskola - direktora vietas 
izpildītāja 
Tukuma rajona ZelmeĦa pamatskola – direktora vietniece 
mācību un audzināšanas darbā 
Bioloăijas, ėīmijas skolotāja Tukuma rajona Tumes un 
PraviĦu pamatskolās, ārpusklases darba organizatore 

 
Zinātniskā darbība 
 
Konferences un 
publik ācijas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Publikācijas 
„K ādi ir mani lēmumi? Socionika vadītājam.”// Žurnāls 
biroja vadītājiem un sekretārēm „Office manager”. Izdevējs 
SIA „Latvijas uzĦēmējdarbības un menedžmenta akadēmija. 
03. 2008. 

 
Starptautiskās zinātniskās konferences 

“Management Horizons: visions and 
challenges” rakstu krājumā publikācija 
„Socionics in the Education of Managers”. 
Lietuvā, 2007. 
 
VIII Starptautiskās zinātniskās konferences „Jauni tūrisma 
produkti reăionu attīstībai” rakstu krājumā publikācija 
„Socionika tūrisma izglītībā”. Rīga, BAT, 01. 06. 2007. 

 
„K ā izprast savu vadītāju?!” (turpinājums)// Office manager,  
02. 2008. 
„K ā izprast savu vadītāju?!”// Office manager,  01. 2008. 
 „Personāla novērtēšanas saruna.”// Office manager , 10. 
2007.  
„Personāla novērtēšana.”// Office manager , 09. 2007.   
„Personāla attīstība.”// Office manager , 04. 2007. 
„Personāla adaptācija.”// Office manager , 03. 2007. 
„Personāls ar intelektu un dvēseli.” //Biznesa psiholoăija. 
03.-04. 2007.   
„Darbinieku ārējā atlase.”// Office manager , 02. 2007. 
„Personāla meklēšana.” // Office manager,  01. 2007. 
„Socionika – naudas un nervu taupītājiem.” // Neatkarīgā 
Rīta Avīze. 4.01.2007.  
„Amatu apraksti”. I, II, III// Office manager , 10-11.; 12. 
2006. 
„Personāla plānošana. Darba analīze.”// Office manager , 07-
08. 2006.  
„Personāla vadības politika.”// Office manager , 05. 2006.  
„Personāla vadīšana.”// Office manager , 04. 2006.  



  

 
 
 
 
 

„Personāla vadības būtība.” //Office manager , 03. 2006.  
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.  
Recenzija M. Kehres grāmatai “Personālmenedžments 
uzĦēmumā”. BAT, R., 2004 

  Konferences 
1. Konference „Social and Aducational Sciences in 

Nordic and Baltic cultural context”. Tallina 13 – 14. 
03.2007. Tēma: „Possibilities of the use of Socionics on 
Investigation of Students of Tourism: Implications for 
courses Development”. 

2. VIII Starptautiskā zinātniskā konference „Jauni 
tūrisma produkti reăionu attīstībai”. Rīga, BAT, 01. 06. 
2007. Tēma: „Socionika tūrisma izglītībā”.  

3. Starpaugstskolu studentu zinātniski praktiskā 
konference „UzĦēmējdarbības attīstība Latvijā: vakar, 
šodien, rīt”. Rīga, BAT, 03. 04. 2007. Tēma: „Socionikas 
teorijas izmantošana personāla atlasē”.  

4. Starptautiskā zinātniskā konference “Management 
Horizons: visions and challenges” Lietuvā, KauĦa 27.-28. 
09. 2007. Tēma „Socionics in the Education of 
Managers”.  

5. LU 66. konference Izglītības vadības sekcija. Rīga, 
04.02.2008. Tēma: Studentu mācību rezultātu socioniskā 
analīze. 

 
ESF Projektā “Tālmācības programmas “Komercdarbība” 
izveide un realizācija jauniešiem ar speciālām vajadzībām” 
izstrādāts materiāls priekšmetos “Saskarsme” un 
“Menedžments” – 2005.g. 

 
Maăistra darbu ( 37) vadīšana par tēmām: 

• Personālvadības sistēmas izveide, analīze 
uzĦēmumā 

• Personālvadības procesu analīze uzĦēmumā 
• Socionikas pielietošanas iespējas personālvadībā 

uzĦēmumā 
• Personāla motivācijas analīze uzĦēmumā 

UzĦēmuma stratēăijas izveide u.c. 
Valodu zināšanas  Latviešu – dzimtā valoda, angĜu – vidēji, krievu – labi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

CURRICULUM VITAE 
Personas dati 

 

Vārds  
Uzvārds 
 
Tālrunis 
e-pasta adrese 

Ruta  
Žvale 
 
7621524, 29192616 
ruta.zvals@inbox.lv 

Izglītība 

 

2005. – pašlaik 
 
2002 
1994 – 1999 
1990 – 1995 
 
1966 – 1977 

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, doktora studiju 
programma – Pedagoăija 
Profesionālā pilnveide Latvijas Universitātes doktorantūras 
programmā Augstskolu didaktika: mūsdienu teorijas un prakse 
Latvijas Universitātes Ăeogrāfijas un Zemes zinātĦu fakultāte, 
Maăistra grāds 
Sanktpēterburgas Arodbiedrību Humanitārā Universitāte, 
Augstākā izglītība 
Rīgas 59.vidusskola 

Papildus izglītība 2007 
2001 
1994 
1994 

Seminārs „Viesmīlības diplomātija viesnīcā” 
Austrijas Ekonomikas palātas kursi „Viesnīcu un restorānu 
mārketings” 
Kursi Karla Duisburga biedrībā (CDG), Vācijā, Tūrisma 
izglītības sertifikāts 
Praktiskais seminārs Profesionālās tūrisma izglītības skolotājiem 
Bavārijas privātajā tūrisma profesionālās izglītības skolā 

 

Darba pieredze 

  

1999. – pašlaik 

 

2004. – pašlaik 

01.02.2007. – 

01.06.2007 

01.09.2005. – 

02.01.2007 

1998 – 1999 

 

1993 – 1998 

 

1991 – 1993 

Lektore un prakses vadītāja Biznesa augstskolā Turība 
Starptautiskā tūrisma fakultātes Tūrisma un Viesmīlības katedrā 
Starptautiskais viesnīcu bizness, Viesmīlības serviss, Viesnīcu 
dienestu darba organizēšana 
Valdes locekle Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijā 
Vieslektore Latvijas Lauksaimniecības Universitātē Viesmīlības 
serviss 
Lektore Viesnīcas „Rīga” Servisa skolā Starptautiskais viesnīcu 
bizness, Viesnīcu dienestu darba organizēšana 
Asistente prakses jautājumos un viesnīcu saimniecisko dienestu 
organizācijā Starptautiskā tūrisma augstskolā 
Skolotāja Purvciema Amatniecības skolas Tūrisma nodaĜā   
Viesnīcu serviss 
Latviešu valodas skolotāja Rīgas Universālā komercskolā 
Metodiėe un ekskursiju vadītāja Rīgas CeĜojumu un ekskursiju 
birojā 



  

1983 – 1991 

Zinātniskā 
darbība 
Konferences un 
publik ācijas 

2006 
 
2006 
 
2007 

Mācību līdzeklis „Viesmīlības pamati”, izdevējs „Biznesa 
augstskola Turība” 
Dalība Amber projektā – lauku tūrisma uzĦēmēju izglītībai. 
Raksts „Viesmīlības principi lauku tūrismā” 
Raksts „Viesnīcu un restorānu produkts” „Dienas bizness” 
Viesnīcu un restorānu vadības rokasgrāmatā 

Valodu zināšanas  Latviešu – dzimtā; krievu – tekoši; vācu – sarunvalodas līmenī; 
angĜu – pamatzināšanas viesnīcu terminoloăijā 
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Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmas “Viesmīlības serviss”  

pašnovērt ējuma ziĦojumi  
par akreditācijas periodu (2003.-2008.g.)  
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13. Studiju programmas raksturojums  

− Studiju programma “Viesnīcu vadība” apstiprināta Senātā 
25.04.2001. (protokols Nr.52). 

− Studiju programmas īstenošanai licence saĦemta 04.06.2001. 
(licence Nr.K0008, derīguma    termiĦš 31.07.2004.). 

− Studiju programmas īstenošana uzsākta 03.09.2001. Rīgā Biznesa 
augstskolā Turība. 

− Studiju programma akreditēta 27.02.2002. (Akreditācijas lapa 
Nr.002-521, derīguma termiĦš 31.12.2008.). 

− Veikti grozījumi studiju programmā, apstiprināti Senātā 
08.05.2002. (protokols Nr.5), grozījumi būs spēkā no 
2002./2003.studiju gada. 

− Sākta uzĦemšana studijām 2002./2003.studiju gadā ne tikai Rīgā, 
bet arī Biznesa augstskolas Turība reăionālajos studiju centros 
Cēsīs un Liepājā. 

− Pēdējie grozījumi studiju programmā veikti 2003. gada februārī ( 
Senāta lēmums 26.02.2003. (protokols Nr.6). 

Iepriekšējais pašnovērtējums veikts 2002.gada novembrī. 
 
1.1. Programmas mērėi un uzdevumi 
Programmas mērėi ir: 

− sagatavot studentu darbam viesnīcu servisa organizatora profesijā; 
− nodrošināt iespēju apgūt viesnīcu servisa organizatora profesijā nepieciešamās  

zināšanas un prasmes, kas nodrošina ceturtā līmeĦa profesionālās kvalifikācijas 
ieguvi un sekmē studenta konkurētspēju mainīgajos sociālekonomiskajos 
apstākĜos; 

− motivēt studentus studiju turpināšanai pēc koledžas programmas apguves otrā 
līmeĦa augstākās profesionālās izglītības programmā “Tūrisma un viesmīlības 
nozares uzĦēmumu vadība”  

1.2. Programmas aktualitāte 
     Ekonomikas straujās attīstības apstākĜos Latvijā darba tirgū pieaug pieprasījums pēc 
speciālistiem, kas ir ne tikai kvalificēti konkrētā profesijā, šauri specializēti, bet arī ir ar plašu 
teorētisko skatījumu, izprotot mikro- un arī makroekonomiskās kopsakarības, pārzina un prot 
izmantot jaunās tehnoloăijas, pārzina mūsdienīgu, t.sk. Eiropas prasībām atbilstošu, viesnīcas 
dienestu vadības un darba organizēšanas teoriju un praksi, kā arī ar zināšanām darba 
likumdošanā, informātikā, vadības grāmatvedībā un labām spējām sazināties angĜu un vācu 
valodā. Latvijā tūrisma bizness un viesnīcu industrija strauji attīstās, un šādu speciālistu 



  

sagatavošana ir tautsaimniecībai nepieciešama, tāpēc realizējamā programma ir aktuāla un 
nepieciešama kā līdzeklis visdažādāko viesmīlības uzĦēmumu darbinieku sagatavošanai. 
 
1.3. Programmas atbilstība darba tirgus prasībām 
Jau programmas akreditācijas gaitā tika noskaidrots vairāku uzĦēmumu unn organizāciju 
(nākamie darba devēji) viedoklis par programmas saturu un struktūru. Latvijas Tirdzniecības 
un rūpniecības kamera ir atzīmējusi, ka programmas saturs ir atbilstošs, lai varētu nodrošināt 
vidējā līmeĦa menedžeru sagatavošanu viesnīcām.. 
Par studiju programmā apgūto zināšanu un prasmju novērtējumu ir aptaujāti arī tie darba 
devēju uzĦēmumi, kuros studenti ir veikuši studiju praksi. Ir atzīmēta studentu nopietnā 
attieksme pret darbu, apzinīgums, labais zināšanu līmenis un profesionālā ieinteresētība, kā 
arī studentu patstāvība, kārtības izjūtu, atsaucība.  
Nākošajās aptaujās plānots aptvert  arī tos darba devējus, kuru uzĦēmumos strādās studiju 
programmas absolventi. 
 
 
1.4. Programmas atbilstības profesiju standartam 
 
2002.gada 8.janvārī ir apstiprināts 4. profesionālās kvalifikācijas līmeĦa Viesnīcu servisa 
organizatora  profesijas standarts Nr. PS 0054. Atbilstoši standartam ir pārskatītas studiju 
programmā izvirzītās prasības (skat.1. tab.) 
Viesnīcu servisa organizatoram ir jāprot organizēt viesmīlības uzĦēmuma ikdienas darbu, 
sniegt viesmīlības pakalpojumus, vadīt personālu. 
 
Viesnīcu servisa organizatora profesijas standarta prasību ievērošanas nodrošinājums 
studiju programmā 
                                                                                                                                                          1. tab. 

 
Profesijas standarta prasības Studiju kursi, kas nodrošina standarta 

prasību ievērošanu 
Svarīgākās zināšanas 

Ēdienu gatavošanas tehnoloăija Ēdienu gatavošanas tehnoloăija 
Ēdināšanas serviss 

Krievu, vācu, franču vai angĜu profesionālā valoda AngĜu un  vācu lietišėā valoda 
Latvijas un pasaules tūrisma piedāvājums Ievads tūrismā 

Lauku tūrisms 
Aktīvā tūrisma pamati 

Tūrisma biznesa pamati UzĦēmējdarbība tūrismā 
Viesmīlības industrijas pamati UzĦēmējdarbība viesnīcās 

Starptautiskais viesnīcu bizness 
Lietišėā saskarsme Saskarsme un viesmīlība tūrismā 

Psiholoăija 
Starpkultūru saskarsme 

Darba likumdošana Darba tiesības un darba aizsardzība 
Informātika Datortehnoloăijas 

Viesnīcu vadības informatīvās un vietu 
rezervēšanas sistēmas 

Lietvedība Datorizētā lietvedība 
Viesnīcu saimniecība Viesnīcu saimniecisko dienestu darba 

organizācija 
Viesnīcu uzĦemšanas dienestu darba 
organizācija 
Viesnīcu mārketings un reklāmdarbība 



  

Viesnīcu menedžments 
Finansu un budžeta pamati Mikroekonomika 

Vadības grāmatvedība 
Personālvadības principi Stresa menedžments 

Menedžments 
Galvenās prasmes 

UzĦemt viesus viesnīcā Viesnīcu uzĦemšanas dienestu darba 
organizācija 

Apkalpot viesus restorānā, bārā Ēdināšanas serviss 
Realizēt personāla vadību Menedžments 
Organizēt finanses Vadības grāmatvedība 

Finansu grāmatvedība 
Vadīt pakalpojumu pārdošanu Mārketings 

Viesnīcu mārketings un reklāmdarbība 
 
 
1.5. Programmas saturs 
 
2002./03. studiju gadā ir veikti studiju programmas satura un struktūras pilveidojumi 
atbilstoši jaunā profesijas standarta prasībām. 
Programma papildināta ar studiju kursiem: 

− Biznesa matemātika un statistika (2KP, obl.); 
− Darba tiesības un darba aizsardzība (2KP, obl.); 
− Finansu grāmatvedība (2KP, obl.). 

Savukārt svītroti studiju kursi: 
− Valsts tiesības. Darba tiesības; 
− CeĜojumu organizēšana. 

Palielināts apjoms studiju kursam: 
− Starptautiskais viesnīcu bizness (uz 3KP); 

Un samazināts apjoms studiju kursiem: 
− Lietišėā vācu valoda (līdz 6KP); 
− Lietišėā angĜu valoda (līdz 6KP); 
− Viesnīcu dienestu darbības organizācija (līdz 2KP). 

Programma papildināta ar studiju darbu (2KP) 1.studiju gadā. 
Programmas struktūras izmaiĦas nav būtiskas, taču padara to vairāk atbilstošu profesijas 
standarta prasībām un viemlaicīgi aktualizējas arī atbilstoši darba tirgus prasību izmaiĦām 
(skat. 1.att.) 



  

Programmas strukt ūra 2001/02. studiju gad ā

Obligātie 
studiju kursi

74%

Kvalifikācijas 
eksāmens

2%

Kvalifikācijas 
darbs
8%

Studiju darbs
0%

Prakse
16%

                                                                             

Programmas strukt ūra 2002/03. studiju gad ā

Kvalifikācijas 
eksāmens

2%
Prakse

16%Kvalifikācijas 
darbs
8%

Studiju darbs
2%

Obligātie 
studiju kursi

72%

 

                                                                                                                                1.att. 
 
Programmas saturs ir atbilstīgs MK 2001.gada 20.marta noteikumiem  Nr.141 “Noteikumi 
par valsts pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības standartu”.  
 
Izglītojošo studiju kursu, studiju prakses ārpus izglītības iestādes un kvalifikācijas darba 
apjoma proporcijas ir atbilstošas standarta prasībām. 
Studiju kursu obligāto saturu veido vispārizglītojošie kursi (humanitārās zinātnes, sociālās 
zinātnes, kā arī dabaszinātnes un informācijas tehnoloăijas) un nozares kursi (t.sk. konkrētās 
profesijas studiju kursi). 
 
1.6. Programmas apjoms 
Programmas apjoms ir atbilstošs valsts izglītības standartā noteiktajam. Programmas un 
studiju kursu apjoms ir izteikts kredītpunktos. Programmas apjoma struktūra atbilst valsts 
standarta prasībām(skat. 2.tab.) 
 

Izglītības standarta prasību nodrošināšana studiju programmā 
                                                      

2.tab. 
 



  

Krit ērijs Standarta prasība Programma 
2001./2002. 

Programma 
2002./2003. 

Kopējais programmas apjoms 80-120 KP 99 KP 99 KP 
Studiju kursu kopējais apjoms vismaz 56 KP, bet ne 

vairāk kā 75% no 
programmas apjoma 

73 KP, kas sastāda 
73.7% no 

programmas 
apjoma 

71 KP, kas 
sastāda 71.7% no 

programmas 
apjoma 

Vispārizglītījošo kursu apjoms vismaz 20 KP 34 KP 31 KP 
Nozares kursu apjoms  vismaz 36 KP 39 KP 40 KP 
Prakses apjoms vismaz 16 KP 16 KP 16 KP 
Kvalifik ācijas darba apjoms vismaz 8 KP, bet ne 

vairāk kā 10% no 
programmas apjoma 

8 KP, kas sastāda 
8.1% no 

programmas 
apjoma 

8 KP, kas sastāda 
8.1% no 

programmas 
apjoma 

 
1.7. Vērt ēšanas sistēma 
Vērtēšanas pamatprincipi ir atbilstoši valsts izglītības standartā noteiktajam: tiek summēti 
pozitīvie sasniegumi, katra kursa noslēgumā ir studiju kursa noslēguma pārbaud’’ijums 
eksāmena vai ieskaites veidā. Studiju kursu apguves laikā tiek veikti kārtējie pārbaudījumi: 
kontroldarbi, semināri, referāti. 
Studiju nobeigumā notiek valsts pārbaudījums, kurš sastāv no kvalifikācijas eksāmena un 
kvalifikācijas darba aizstāvēšanas. 
 
1.8. Studiju programmas starptautisks salīdzinājums 
Studiju programma Viesnīcu vadība saturiski atbilst vairāku Eiropas un Amerikas 

valstu augstskolu un koledžu programmām, piemēram Īrijas Shannon College of Hotel 

Management (skat. 3. tab.) 

 

 

 

 

 

 

Realizējamās un Šanona koledžas (Īrija) studiju programmas salīdzinājums 

3. tab. 



  

Šanona koledžas programmas 

studiju kursi 

Viesnīcu vadības programmas studiju 

kursi 

Biznesa informācijas sistēmas Vadības informācijas sistēmas 

Ekonomika Mikroekonomika 

Makroekonomika 

UzĦēmējdarb ība UzĦēmējdarb ība tūrismā 

UzĦēmējdarb ība viesnīcās 

Finansu grāmatvedība Finansu grāmatvedība 

Ēdināšana Ēdināšanas serviss 

Ēdienu gatavošanas tehnoloăija 

Inform ācijas sistēmas Datortehnoloăijas 

Vadības informatīvās sistēmas 

Viesnīcu vadības sistēmas Vadības informatīvās un vietu 

rezervēšanas sistēmas 

Valodas Divas svešvalodas 

Tiesības Darba tiesības un darba aizsardzība 

Menedžments Menedžments 

Vadības grāmatvedība Vadības grāmatvedība 

Apmešanās Viesnīcu uzĦemšanas dienestu darba 

organizācija 

Mārketings Mārketings 

Tūrisms Ievads tūrismā 



  

Attiecību menedžments Saskarsme un viesmīlība tūrismā 

Starpkult ūru saskarsme 

Biznesa komunikācijas Saskarsme un viesmīlība tūrismā 

Operacionālā analīze un kontrole Nav 

Kvantitat īvās metodes Biznesa matemātika un statistika 

Stratēăiskais menedžments Viesnīcu menedžments 

 

 

Līdziga pēc satura un struktūras ir arī Somijā Haagas Politehniskajā institūtā realizējamā  
"Bachelor of hospitality management" programma, kurā, līdzīgi kā BAT akreditētajā 
programmā, ir divi galveno nozaru bloki - restorānu serviss un viesnīcu serviss. 
Analizējot arī citas līdzīgas studiju programmas Eiropā un ASV, jāsecina, ka tiek ievērots 
virziens uz speciālistu ar daudzpusīgu profesionālo redzeslauku, kas ir izglītots plašā nozares 
un ar to saistīto nozaru spektrā. Šāds virziens ir ievērots arī BAT studiju programmā 
“Viesnīcu vadība”, iekĜaujot tajā gan tūrisma nozares kursus, gan ekonomikas zinātĦu un 
informātikas blokus. 

2. Studiju organizācija 
Studiju procesa organizācija notiek atbilstoši Izglītības likumam, Augstskolu likumam un 
Profesionālās izglītības likumam, to reglamentē arī 

- studiju programma; 
- studiju kursu programmas; 
- studiju gada plāns; 
- studiju gada kalendārais grafiks; 
- studiju nolikums; 
- pārbaudījumu nolikums; 
- prakses nolikums; 
- kvalifikācijas eksāmena nolikums; 

Visi šie dokumenti ir pieejami Koledžas Rokasgrāmatā (lieta Nr.2.18 – 02). 
 
2.1. Studiju metodes un formas 
Izglītības procesu īsteno katedras,īpaši lielu studiju apjomi nodrošina Viesmīlības katedra, 
kurai uzticēta arī kvalifikācijas darbu izstrādes vadīšana.  
Galvenās studiju metodes  ir; 

- lekcijas,  
- praktiskās nodarbības,  
- semināri,  
- diskusija 
- patstāvīgās studijas,  



  

- projekti (grupu darbs) 
- konsultācijas,  
-  prakse 

 
Galvenās zināšanu pārbaudes formas ir: 

-  kontroldarbi,  
- studiju kursu noslēguma pārbaudījumi 
-  prakses atskaišu aizstāvēšana 
-  kvalifikācijas darba izstrādeun aizstāvēšana 
- kvalifikācijas eksāmens 

Semināri notiek tādos studiju kursos kā: 
• Ievads tūrismā 
• Aktīvā tūrisma pamati  
• Viesnīcu mārketings un reklāmdarbība,  
• Stresa menedžments, lietišėā etiėete,  
• Viesnīcu menedžments 

 
Studenti izstrādā un aizstāv un patstāvīgos darbus tādos studiju kursos kā: 

• Lauku tūrisms 
• UzĦēmējdarbība tūrismā 

      •   CeĜojumu organizēšana 
 
ěoti efektīva apmācību forma ir mācību ekskursijas, kas Ĝauj studentiem praksē iepazīties ar 
dažādu līmeĦu viesmīlības uzĦēmumu darba organizāciju un vadību. Mācību ekskursijas tiek 
organizētas studiju kursos 
   • Viesnīcu uzĦemšanas dienestu darba organizācija 
   • Viesnīcu mārketings un reklāmdarbība (Liepājas filiāles 1. kursa Viesnīcu vadības 
programmas studenti (KV1S3 grupa) 2002./03. studiju gadā devušies divās mācību 
ekskursijās: pirmās ekskursijas ietvaros apskatītas Liepājas rajona un Kurzemes reăiona viesu 
mājas; otrās ekskursijas ietvaros apskatītas Klaipēdas viesnīcas) 
 Atbilstoši Augstskolu likumam mācībspēki brīvi var izvēlēties mācību metodes studiju 
programmā noteikto mērėus sasniegšanai.  
Studijas notiek klātienes un neklātienes formā, nodrošinot visu formu studiijās studējošiem 
pilna laika studiju iespējas. 
 
2.2. Studentu līdzdalība zinātniski pētnieciskajā darbā 
Studentu pētnieciskais darbs tiek veikts studiju prakses laikā (pēc prakses tiek aizstāvēta 
prakses atskaite) un izstrādājot valsts pārbaudījuma sastāvā ietilpstošo kvalifikācijas darbu. 
Kvalifik ācijas darbu tematika ir piesaistīta atsevišėu viesmīlības uzĦēmumu saimnieciskās 
darbības izpētei, novērtēšanai un pilnveidošanas iespēju meklējumiem (skat.4. tab.) Vairāki 
absolventu izstrādātie kvalifikācijas darbi tiek nodoti izpētāmā uzĦēmuma vadībai darbības 
uzlabošanas mērėiem. 
 

2002/03. studiju gada programmas absolventu kvalifikācijas darbu tēmas 
                                                                                                                                                          

4.tab. 

KV2D1 grupa 
Nr. Vārds, uzvārds Tēma 
1 Diāna Viesnīcas “RĪGA” darbības izvērtējums un attīstības iespējas 



  

Aleksejenko 
2 Aleksejs 

Antonovs 
Viesnīcas “MARITIM PARK HOTEL” darbības izvērtējums un attīstības 
iespējas 

3 Dace Dēnava Viesnīcas “AMRITA” darbības izvērtējums un attīstības iespējas 
4 Dana Didžus Viesnīca “RADI un DRAUGI” darbības izvērtējums un attīstības iespējas 
5 Ieva GraudiĦa Viesnīcas “GUTENBERGS” darbības izvērtējums un attīstības iespējas 
6 Sandra Ivbule Viesnīcas “PARK HOTEL RĪDZENE” darbības izvērtējums un attīstības 

iespējas 
7 Santa Kapteine Viesnīcas “GRAND PALACE” darbības izvērtējums un attīstības iespējas 
8 Irina Makarova Viesnīca “RADISSON SAS DAUGAVA” darbības izvērtējums un 

attīstības iespējas 
9 Aigars Pikšens Viesnīcas “HOTEL de ROME” darbības izvērtējums un attīstības iespējas 
10 Alise ŠmukiĦa Viesnīcas “KONVENTA SĒTA” darbības izvērtējums un attīstības iespējas 
11 Ilona Trofimčuka Viesnīcas “REVAL HOTEL RĪDZENE” darbības izvērtējums un attīstības 

iespējas 

                                                                   

KV2S1 grupa 
Nr. Vārds, uzvārds Tēma 
1 Ivo Grīslis Viesnīcas “MARITIM PARK HOTEL RIGA” darbības 

izvērtējums un attīstības iespējas 
2 Guntis Kažmers Viesnīcas “SANTA” darbības izvērtējums un attīstības iespējas 
3 Inga Krima Viesnīcas “PARK HOTEL RĪDZENE” darbības izvērtējums un 

attīstības iespējas 
4 Liene MeĜėe Viesnīcas “ABC” darbības izvērtējums un attīstības iespējas 
5 Rets OzoliĦš  

 
Viesnīcas “RADI un DRAUGI” darbības izvērtējums un attīstības 
iespējas 

6 Ilze Rubule Viesnīcas “REVAL HOTEL LATVIJA” darbības izvērtējums un 
attīstības iespējas 

7 Evita Salzemniece Viesnīcas “BRĪZE” darbības izvērtējums un attīstības iespējas 
8 Uvis Soika Viesnīcas “HOTEL de ROME” darbības izvērtējums un attīstības 

iespējas 
9 Kristīne VoitiĦa Viesu mājas “BALTĀ GLIEMEŽNĪCA” darbības izvērtējums un 

attīstības iespējas 
10 Kristīne Zemžāne Viesnīcas “KONVENTA SĒTA” darbības izvērtējums un attīstības 

iespējas 

 

3. Studiju prakse 
Studiju prakse 2002./2003.studiju gadā notika daudzos Rīgas un citu Latvijas pisētu 
viesmīlības uzĦēmumos: viesnīca “Reval Hotel Latvija”; viesnīca “Radisson SAS Daugava”; 
viesnīca’’Karavella’’; viesnīca “Solmeda”. Praksi nobeidzot, visi studenti saĦem prakses 
uzĦēmumā vadības atzinumu par praktikanta sagatavotības līmeni un darba pienākumu 
izpildi, prakse beidzas ar prakses atskaites aizstāvēšanu. Prakses vērtējumu dod prakses 
atskaišu aizstāvēšanas komisija pieĦemot prakses atskaišu aizstāvēšanu un izvērtējot prakses 
uzĦēmuma aizpildīto anketu-atsauksmi 
Prakses uzĦēmumi ir aptaujāti par studiju programmā līdz šim apgūto zināšanu un prasmju 
novērtējumu, par studentu attieksmi pret darbu un darba disciplīnu, par studentu profesionālo 
ieinteresētību, par izaugsmi prakses laikā u.c. Kopumā prakses uzĦēmumu anketās-
atsauksmēs ar atsevišėiem izĦēmumiem ir atzīmēta apmierinātība ar studentu attieksmi pret 



  

darbu, apzinīgumu, darba disciplīnu, laipnību pret klientiem, labu zināšanu līmeni un ar 
profesionālo ieinteresētību. Prakses uzĦēmumi atzīmē studentu patstāvību, kārtības izjūtu, 
atsaucību u.c. 
 

Studiju prakšu vietas 
                                                                                                                                       

5.tab. 
 Prakses vietu skaits Studentu skaits % 

2.kurss    
Rīga 17 17 85 
Latvijas teritorija 3 3 15 
Kopā  20 20 100 
 
Labo sadarbību ar Latvijas viesmīlības uzĦēmumiem ir veicinājusi STF mācībspēku 
līdzdalība Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas darbā – lektore R.Žvals 2003.g.janvārī 
tika ievēlēta LVRA valdē. 
 

4. Zināšanu un prasmju novērtējums 
Kredītpunktus ieskaita par katru apgūto studiju kursu un praksi, ja vērtējums nav bijis mazāks 
par 4 (gandrīz viduvēji) vai “ieskaitīts”. 
Lai nodrošinātu studentu informētību par studiju kursu noslēguma pārbaudījumu 
nosacījumiem un prasībām, par prakses programmām un prakses atskaites aizstāvēšanas 
prasībām: 

− studiju kursu noslēguma pārbaudījumu nosacījumi, prasības un jautājumi ir 
publiskoti Biznesa augstskolas Turība iekšējā datortīklā visiem studentiem pieejamā 
vietā; 

− pārbaudījumu nosacījumi, prasības un jautājumi studentam tiek izskaidroti studiju 
kursa pirmajā nodarbībā; 

− katram studentam, uzsākot studiju gadu, tiek izsniegta studenta rokasgrāmata, kas 
satur studijas reglamentējošos dokumentus (Studiju nolikums, Pārbaudījumu 
nolikums, Noteikumi par studenta izstrādājamo studiju patstāvīgo darbu noformēšanu 
u.c.), kā arī studiju kursu programmas, kurās ir noteikti studiju kursa pārbaudījumi.  

 

5. Studiju rezultāti 
Studentu zināšanu un prasmju apguves līmeni raksturo eksāmenos saĦemtie vērtējumi. 
Salīdzinot atzīmju sadalījumu ar normālo sadalījumu un ar ECTS skalu, iespējams izvērtēt 
studentu sadalījumu pēc zināšanu un prasmju apguves līmeĦa konkrētajā vērtējumu kopā (t.i., 
programmā studējošo vidū)(skat. 2. att.) 
Studentu skaita sadalījums pēc studiju parādu skaita un pēc parādu KP skaita redzams 6. un 7. 
tabulās. Diemžēl studentu skaits, kuri studē bez akadēmiskajiem parādiem sastāda tikai 39%, 
lielai daĜai studentu ir akadēmiskie parādi, pārsvarā 2-3 studiju kursos. 
 



  

6.tab.                   7. tab.  

Parādu skaits 
Studentu 

skaits 
 Parādu KP 

Parādu KP 
īpatsvars 

Studentu skaits 

nav studiju parādu 29  0 29.19% 29 
1-5 parādi 32  1-14 KP 45.94% 34 
6-8 parādi 5  15-24 KP 6.76% 5 
9-16 parādi 8  >24KP 8.11% 6 

 
2002./2003.studiju gadā saĦemtie vērtējumi pārsvarā ir “labi”un “ Ĝoti labi”(skat. 8. tab.), ja 
studiju kursa noslēguma pārbaudījumi tiek nokārtoti, 16% studentu noslēguma 
pārbaudījumus kārtoja atkārtoti. Studentu sekmes salīdzinot ar iepriekšējo studiju gadu nav 
būtiski uzlabojušās (skat.8.tab.). 

 
2002./03. studiju gadā saĦemtie vērt ējumi                                                                    

8.tab.      
Atzīme izkrita 4 5 6 7 8 9 10 kopā 

Skaits 204 34 117 190 354 306 115 24 1344

īpatsvars % 15.18% 2.53% 8.71% 14.14% 26.34% 22.77% 8.56% 1.79% 100.00%
 

2001./2002.studiju gadā saĦemtie vērt ējumi  
      
Atzīme izkrita 4 5 6 7 8 9 10 kopā 

Skaits 3 18 40 34 66 69 22 1 253 

īpatsvars % 1.2% 7.1% 15.8% 13.4% 26.1% 27.3% 8.7% 0.4% 100.0%
 
Tāpat nav būtiskas atšėirības starp dienas un neklātienes studentu sekmēm 
(skat.9.tab.). Kā rāda analīze, tad filiālēs 1. studiju gada studentu vidējā sekmība ir 
nedaudz zemāka nekā Rīgā studējošo 2. studiju gada studentu sekmība. Vidējā atzīme 
Cēsu filiāle bija 6.41, Liepājas filiālē - 6.00. 
 
Studentu sekmes 2002./ 03. studiju gadā 

9. tab 
Studentu vidējā atzīme Studiju veids 
1.st.g. 2.st.g. 3.st.g. 4.st.g. 5.st.g. Kopā vid. 

Diena  7.11    7.11 
Vakars       
Neklātiene 7.05 6.90    7.02 

 
Studentu sadalījums pēc sekmības 2002/03. studiju gadā  

(studentu skaits % ar attiecīgu vidējo sekmību) 
10.tab.  

Studiju veids  Studentu vid ējā atzīme 
 >8.5 8.0-8.5 7.5-7.99 7.0-7.49 6.5-6.99 6.0-6.49 <6.0 

Diena 0.00% 0.00% 18.18% 45.45% 18.18% 18.18% 0.00% 
Vakars        
Neklātiene 1.69% 6.78% 13.56% 28.81% 25.42% 16.95% 6.78% 

 
Visumā studentu sekmību var vērtēt kā labu, vairāk nekā puse no studentiem kārto 
noslēguma pārbaudījumus ar vidējo atzīmi virs 6.5 (skat. 10. tab.) 
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                                                                                                                     2. att. 
 

Studiju kursi ar viszemāko vidējo zināšanu novērt ējumu 
11. tab. 

Studiju kurss 
  Vidējā atzīme 

Lietišėā angĜu valoda 6.07 
Darba tiesības un darba aizsardzība 6.09 
Viesnīcu vadības informācijas sistēmas, datorizētās vietu rezervēšanas 
sistēmas 

6.41 

Lietišėā vācu valoda 6.51 
Lauku tūrisms 6.76 
Mikroekonomika 6.78 
Datorizētā lietvedība 6.95 

 

Studiju kursi ar visaugstāko vidējo zināšanu novērt ējumu 
 

 12. tab. 
Studiju kurss 

  Vidējā atzīme 

UzĦēmējdarbība tūrismā 7.68 
Viesnīcu mārketings un reklāmdarbība 7.71 
Viesnīcu dienestu darba organizācija 7.72 
Menedžments 7.76 
Starpkultūru saskarsme 7.89 
Viesnīcu uzĦemšanas dienestu darba organizācija 7.94 
Stresa menedžments 8.11 

 
 
 



  

 
6. Studējošie 
 
6.1.Studējošo skaits, tā dinamika 
2002./2003.studiju gadā programmā bija 88 studentu, no tiem 22 bija Rīgā studējošie un 66 – 
BAT fili ālēs Cēsīs (41) un Liepājā (25).  Rīgā bija tikai divas  2. studiju gada grupas – dienas 
un neklātienes nodaĜās, 1.studiju gadā netika imatrikulēti studenti, savukart Cēsu un Liepājas 
fili ālēs studēja tukai 1. studiju gada grupas neklātienes nodaĜā (skat. 13. tab.). No iepriekšējā 
studiju gadā  studijas sākušajiem 30 studentiem, 8 dažādu iemeslu dēĜ pārtrauca studijas, 2. 
studiju gadu pabeidza un kvalifikāciju ieguva tikai 19 studentu, viens students pārtrauca 
studijas, bet 2 no diplomandiem netika pielaisti pie kvalifikācijas pārbaudījuma akadēmisko 
parādu dēĜ.  
  

                Studentu sadalījums pa studiju gadiem                         13. tab. 
Studiju forma Studiju gads Absolventu 

skaits 
 1 2 3 4 5 Kopā  

Dienas nodaĜa  11    11 10 
Vakara nodaĜa        
Neklātienes nodaĜa 66 11    77 9 

Kopā 
66 22    88  

 
 Eksmatrikul ēto studentu skaits 2002./2003. studiju gadā 

                                                                                                                               14. tab.  
NodaĜa Diena Vakars Neklātiene 
Studiju gads 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Atskaitītie studenti         2    

  
Studenti, kuri 2002./2003. studiju gadā paĦēmuši studiju pārtraukumu 

15. tab.  
NodaĜa Diena Vakars Neklātiene 

Studiju gads 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
Studiju pārtraukumu 
paĦēmušie studenti 

        7 3    

 
6.2. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā tiek realizēta organizējot studentu aptaujas 
par studiju organizācijas jautājumiem un turpmākajā studiju pilnveidošanas darbā Ħemot vērā 
studentu izteiktos viedokĜus un priekšlikumus. 
Reizi gadā tiek veiktas visaptverošas studentu aptaujas, kurās studenti dod savu vērtējumu par 
visdažādākajiem jautājumiem (studiju saturs un kvalitāte, studiju organizatoriskie jautājumi, 
struktūrvienību un amatpersonu darba vērtējums, saimnieciskie jautājumi u.c.). Katra studiju 
kursa noslēgumā studenti tiek aptaujāti par konkrētā studiju kursa saturu, kvalitāti, 
organizāciju un mācībspēka darba vērtējumu. Šo aptauju rezultātus katedras vadītājs pārrunā 
ar mācībspēku. Kā rāda aptauja, tad visaugstāk tiek novērtēti studiju kursi, kas saistīti ar 
viesnīcu darba organizācijas problēmām, viszemāk – viesnīcu vadības kurss (skat. 16.tab.) 
         
 



  

 
 
 
 

Studiju kursu novērt ējums 2002./03. studiju gadā  
                   16.tab. 

Atbilžu skaits. procentos Studiju kursa 
nosaukums 

Studiju 
programma labi apmierinoši neapmierinoši 

Kopā 
aptaujāto 
studentu 

skaits 
UzĦēmējdarbība 

viesnīcās 
Viesnīcu 
vadība 

81.8 18.28 0 11 

Stresa menedžments Viesnīcu 
vadība 

100 0 0 8 

Viesu uzĦemšanas 
dienestu darba 
organizācija 

Viesnīcu 
vadība 

80 20 0 15 

Viesnīcu 
menedžments 

Viesnīcu 
vadība 

41.7 50 8.3 12 

Starpkultūru 
saskarsme  

Viesnīcu 
vadība 

100 0 0 9 

UzĦēmējdarbība 
tūrismā 

Viesnīcu 
vadība 

68.8 25 6.3 16 

 
Studiju programmas izvērtēšanai organizētās studējošo aptaujas rezultāti rāda, ka pamatā 
studenti ir apmierināti ar studijām. 73% studējošo šo programmu ir izvēlējušies, lai iegūtu 
konkurētspējīgu profesiju, bet 27% - lai papildinātu un sistematizētu zināšanas. 57% 
studējošo ieteiktu šo studiju programmu arī savam draugam, 43% - vēl nezin. 
Galvenās problēmas, kas tiek akcentētas, ir datoru trūkums patstāvīgajam darbam, īsi 
starpbrīži, atsevišėu pasniedzēju nepietiekamā profesionālā meistarība. Studenti ir izteikuši 
priekšlikumus par akadēmisko grupu sadalīšanu pēc zināšanu līmeĦa (neklātienes studenti 
valodu nodarbībās), par pusdienu starpbrīža laika pagarināšanu, par sadzīves apstākĜu 
uzlabošanu (bankomāts, sporta zāle), par saviesīgās dzīves pilnveidošanu. 
 
6.3. Absolventi 
2003.gada jūlij ā diplomus saĦēma pirmie studiju programmas 19 absolventi, t. sk. 10 dienas 
un 9 neklātienes studenti. Zināšanu novērtējums kvalifikācijas eksāmenā ir sekojošs: 

                 “izcili”                           nebija 
                 “teicami”                       nebija 
                 “Ĝoti labi” (8)              6 atbildes     31.6% 
                 “labi” (7)                    4 atbildes     21.0% 
                 “gandrīz labi” (6)       7 atbildes     36.9% 
                 “viduvēji” (5)              2 atbildes     10.5% 
                 "gandrīz viduvēji”         nebija       
                 “vāji” (3)                       nebija 
                 “Ĝoti vāji” (2)                  nebija 
                 “Ĝoti, Ĝoti vāji” (1)           nebija         

  
Kvalifik ācijas eksāmena  vidējā atzīme ir 6.74, pie kam neklātienes studenti ir uzrādījuši 
labākas zināšanas ( vid. atzīme 7.0) nekā dienas studenti (vid. atzīme 6.5) Kvalifikācijas 
darbu sekmīgi darbu aizstāvēja 19 studenti, t. sk. 10 dienas un 9 neklātienes studenti.  

 



  

Kvalifik ācijas darbu novērtējuma vidējā atzīme ir 6.63, tā ir zemāka par par kvalifikācijas 
eksāmena vidējo novērtējumu. Dienas studentu kvalifikācijas darbu vidējais novērtējums ir 
6.40 , neklātienes – 6.88 

 
Novērtējumu    “izcili” (10) nesaĦēma  neviens darbs 
                        “teicami”(9)                  neviens darbs 
                        “Ĝoti labi” (8)                 1 kvalifikācijas darbs (5.3%) 
                        “labi” (7)                       12 darbi (63.2%) 
                        “gandrīz labi” (6)           4 darbi (21%) 
                        “viduvēji” (5)                 2 darbi (10.5%) 

 
Pretenziju par zināšanu un kvalifikācijas darbu novērtējumu no diplomandu, darbu vadītāju 
vai recenzentu puses nav.  
Viesnīcu  vadības studiju programmas 19 diplomandi ieguva kvalifikāciju “Viesnīcu servisa 
organizators, kvalif. Nr 41 811”.  
 

7. Akadēmiskais personāls 
7.1. Akadēmiskais personāla komplektēšana 
Studiju programmu nodrošinošais akadēmiskais personāls tiek komplektēts tā, lai 
lielākā daĜa mācībspēku būtu pamatdarbā strādājoši, lai tiktu sasniegts noteiktais 
mācībspēku ar zinātĦu doktora grādu īpatsvars, lai pārējie mācībspēki būtu ar 
maăistra grādu vai vismaz studētu maăistrantūrā. Tomēr, lai veiksmīgāk varētu 
īstenot studiju programmas mērėus, izglītības nodrošināšanā, īpaši nozares 
specifiskajos kursos, tiek iesaistīti nozarē pieredzējuši speciālisti – praktiėi, 
nepieprasot, lai viĦiem būtu akadēmiskais vai zinātniskais grāds.  
Studiju programmas īstenošanā 2002./2003.studiju gadā bija iesaistīti 21 mācībspēks, 
no kuriem 15 ir pamatdarbā (skat.17. tab.) 
 
Programmas realizācijā iesaistītais akadēmiskais personāls                                                                                                                      

17. tab. 
 mācībspēki izpildītā slodze 
 skaits īpatsvars stundas īpatsvars 

Akadēmiskais personāls kopā 21 100% 948.4 100% 
Akadēmiskais personāls pamatdarbā 15 71.4% 860.8 90.8% 
Akadēmiskais personāls ar doktora grādu 3 14.3% 84.3 8.9% 
Akadēmiskais personāls ar maăistra grādu 9 42.9% 480.0 50.6% 
Mācībspēki, kas studē maăistrantūrā vai 
doktorantūrā 

7 33.3% 423.8 44.7% 

Asistenti 5 23.8% 177.3 18.7% 
Lektori 13 61.9% 686.7 72.4% 
Docenti 3 14.3% 84.3 8.9% 
Profesori un asoc.profesori 0 0.0% 0 0.0% 
Nozares praktiėi 4 19.0% 204.1 21.5% 
 
7.2. Akadēmiskā personāla attīstības politika 
Augstskolā izstrādāta un tiek realizēta akadēmiskā personāla tālākas izglītošanas sistēma. 
Mācību spēku kvalifikācijas paaugstināšanas un izglītības turpināšanas sistēma ietver: 

− pārrunas un konsultācijas katedru sēdēs un ikdienas darbā; 
− starpkatedru metodiskos seminārus; 



  

− nozares kursus un seminārus; 
− profesionālās meistarības paaugstināšanas kursus; 
− studijas maăistrantūrā un doktorantūrā. 

Mācībspēki regulāri apmeklē seminārus par nozares tēmām, tādā veidā papildinot zināšanas 
par aktuālajiem jautājumiem nozarē un stiprinot saiti starp teoriju un praksi. Mācībspēki 
praktiėi savas pedagoăiskās zināšanas un prasmes pilnveido katedru un starpkatedru 
metodiskajos semināros. Mācībspēku vadītās nodarbības regulāri tiek hospitētas, un 
novērojumi pārrunāti ar pašu mācībspēku. Augstskolā regulāri notiek arī studentu aptaujas ar 
mācībspēku darba vērtējumu, kas tiek Ħemtas vērā profesionālā snieguma pilnveidošanā. 
2001./2002.studiju gadā maăistra grādu ieguva 2 studiju programmā iesaistītie mācībspēki, 
2002./03. gadā – viens mācībspēks 
Viesnīcu vadības studiju programmas realizācijā iesaistīto mācībspēku zināšanu līmeĦa un 
kvalifikācijas paaugstināšana notiek dažādos veidos, galvenokārt, piedaloties dažādos kusos, 
semināros, konferencēs. Nozīmīgie apmācību pasākumi bija sekojoši: 
 Vaira Vanaga – kvalifikācijas kursi – pieredzes apmaiĦa “HoReCa” – “Servēšanas modernās 
metodes”, “Ēdienu kalkulāciju veidošana un cenu politika” – Rīga, 2003. 
 Elza GavriĜenko – kvalifikācijas kursi–pieredzes apmaiĦa “HoReCa’” – “Svētku 
organizēšana – šefpavārs, kā banketa organizators un dalībnieks”, “Kreatīvi risinājumi 
restorānu biznesā”, Praktiskie semināri “Pasaules restorānu standarti”, Rīga, 2003.  
. Ruta Žvals - kvalifikācijas kursi – pieredzes apmaiĦa “HoReCa”: “Savstarpējo attiecību 
ētika viesmīlības biznesā”, Rīga, 2003.  
 Līvija Brūvere - kvalifikācijas kursi – pieredzes apmaiĦa “HoReCa”: “Paterētāja izvēle 
Baltijā”, “M ārketinga kompleksa elementu realizācija restorānu biznesā”, “Efektīva 
uzĦēmumu resursu vadīšana”, “Vidējā līmeĦa personāla motivēšanas mūsdienu metodes”, 
“Inovāciju cikli viesmīlības biznesā”, Rīga, 2003.    
Līvija Brūvere - līdzdalība - pieredzes apmaiĦa IzM PIC organizētajā Valsts profesionālās 
izglītības iestāžu audzēkĦu konkursā ēdienu gatavošanas un viesu apkalpošanas specialitātēs 
2002./2003.māc.g. – organizācijas process un žūrijas komisijas priekšsēdētājas darbs 3 
pusfinālos un finālā.  
 Elza GavriĜenko – līdzdalība - pieredzes apmaiĦa IzM PIC organizētajā Valsts profesionālās 
izglītības iestāžu audzēkĦu konkursā ēdienu gatavošanas un viesu apkalpošanas specialitātēs 
2002./2003.māc.g – darbs žūrijas komisijā  finālā. 
 Vaira Vanaga - līdzdalība - pieredzes apmaiĦa IzM PIC organizētajā Valsts profesionālās 
izglītības iestāžu audzēkĦu konkursā ēdienu gatavošanas un viesu apkalpošanas specialitātēs 
2002./2003.māc.g – darbs žūrijas komisijā  2 pusfinālos. 
 Līvija Brūvere, Ruta Žvals – pieredzes apmaiĦa – mācību ekskursiju organizēšana uz 
kaimiĦvalstu viesnīcām: Klaipēdā (Radisson SAS Klaipēda, Europa, Norvalis),Tallinā ( 
Radisson SAS Tallina, Old Touwer, Olimpia)  Maskavā (Kosmoss, Ukraina, Prezident Hotel, 
Balchug Kempinski, Starptautiskais biznesa centrs “Moscow City”). 
 Vaira Vanaga – seminārs – pieredzes apmaiĦa par Viesmīlības studiju kursu Ēdināšanas 
serviss, Lietišėā etiėete pasniegšanu un tās pilnveidošanas iespējām. Seminārs organizēts 
kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministrijas skolu Mājturības metodisko kabinetu un tajā tika 
uzaicināti piedalīties metodiėi - viesmīlības kursu apmācības organizētāji republikas 
vidusskolās. 
 
7.3. Mācībspēku zinātniskā darbība 
Studiju programmu “Viesnīcu vadība”pārsvarā nodrošina divu – Viesmīlības un Tūrisma  
BAT katedru mācībspēki  
Mācībspēku zinātniskā darbība izpaužas vairākos veidos: 



  

1) zinātniskās publikācijas (gada laikā  publicētas 13 publikācijas (skat. Galveno 
publikāciju saraksts) un piedalīšanās zinātniskajos forumos (nolasīti 20 referāti 
starptautiskajās un valsts mēroga zinātniskajās konferencēs) 

 
Galveno publikāciju saraksts 

 
1. Rozite M. Tourism in Riga and Development of Urban Tourism. // Global – Local 
Interplay in the Baltic Sea Region. Papers from 5th International Nordic Baltic 
Conference Parnu 1998. Warsaw, 2000. – 433-446 p. ISBN 83-85847-48-0 
2. M.Rozite, L.Kule, Z.Krisjane. Regional processes in Latvia in the view of the 
forthcoming enlargement of the European Union. // Conference From Native and 
Landscape Research to Urban and Regional Studies. Abstracts, papers. Tartu, 2002. 180.-
191.lpp. 
3. M.Rozite. Incorporation of Regional Cultural Diversities in Latvian Tourism Product. 
//Problemy turistyki i hotelastwa. 2002 R. (Zeszyt 3), Wydanie specjalne. Gdinia. 2002, 
41.-47.st. 
4. G.Blunavs, J.BērziĦa, J. Ozols. Latvijas tūrisma informācija Internetā: vērtējums un 
salīdzinājumi. // Starptautiskās zinātniskās konferences "Ilgtspējīga tūrisma attīstība" 
rakstu krājums. R., BAT, 2003. 30-33.lpp. 
5. A.Brencis. Velotūrisms kā ekotūrisma veids- pieredze, problēmas un attīstības 
tendences Latvijā.// Starptautiskās zinātniskās konferences "Ilgtspējīga tūrisma attīstība" 
rakstu krājums. R., BAT, 2003. 54-57.lpp. 
6.  Līvija Brūvere “Pārtikas produktu izvēles un iegādes motivācija un principi”, 
starptautiskā zinātniskā konferencē “Marketing Theories and Methods”:VilĦa, 2002.   
7.  Elza GavriĜenko “Zināšanu un prasmju veidošanās “Ēdienu gatavošanas tehnoloăijas” 
kursā profesionālā augstskolā”, starptautiskā zinātniskā konferencē “Ilgtspējīga tūrisma 
attīstība, Rīga, Turība, 2003. 
9.  Ruta Žvals “BAT STF studentu nozares prakse Latvijas viesmīlības uzĦēmumos”, 
starptautiskā zinātniskā konferencē “Ilgtspējīga tūrisma attīstība”: Rīga, Turība,2003. 
10. Līvija Brūvere “Izglītības loma kvalitatīvu ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai 
viesmīlības uzĦēmumos”, starptautiskā zinātniskā konferencē “Ilgtspējīga tūrisma 
attīstība”:Rīga, Turība,2003. 
11. Līvija Brūvere “Pārtikas iegādes socioloăisko aspektu izvērtējums Latvijā”, 
5.starptautiskajā konferencē “Sabiedrība un kultūra”: Liepāja, 2002. 
12. Līvija Brūvere“Latvijas iedzīvotājus motivējošie faktori kvalitatīvas pārtikas 
iegādei”, starptautiskā konferencē “Health Economics and Health Management”:Atēnas, 
2002. 
13. Līvija Brūvere “Socioloăiskie faktori – pārtikas iegādes noteicošie elementi Latvijā”, 
starptautiskā konferencē “International Business in Transition Economies”: Vi ĜĦa, 2002. 

2) Dalība starptautiskās konferencēs. 2002./03. studiju gadā 12 tūrisma un viesmīlības 
katedras mācībspēki piedalījās starptautiskās konferencēs. Nozīmīgākas no tām bija: 

1. Rozīte M. piedalīšanās starptautiskajā konferencē "From Native and Landscape 
Research to Urban and Regional Studies", Tartu valsts universitātē (Igaunija), 2002 

2. Melbārdes Z. un Rozītes M. līdzdalība un uzstāšanās ar ziĦojumu  ETUP starptautiskā 
seminārā "Education meets Industry", European Tourism Univertisy Prtnership., 
Helsinki, 2002. 

3. L.Brūveres piedalīšanās starptautiskā konferencē “Health Economics and Health 
Management”:Atēnas, 2002. un starptautiskā konferencē  “International Business in 
Transition Economies”: ViĜĦa, 2002. 



  

4. 12 abu katedru mācībspēki referēja  starptautiskā zinātniskā konferencē "Ilgtspējīga 
tūrisma attīstība: tendences, pieredze, iespējas". R., BAT 2003 

3) Mācību grāmatu izstrādāšanā (studiju gada laikā sagatavotas  un izdotas 3 studiju 
programmas realizāciju nodrošinošas  mācību grāmatas un mācību līdzekĜi: 

 1. Melbārde Z., Nikodemus O, Rozīte M. Latvijas ăeogrāfija 9.klasei.R., Zvaigzne ABC, 
2003., 224 lpp. 

2. A. Brencis. Aktīvais tūrisms. Rīga, Biznesa augstskola Turība. 2003. 
3. E. GavriĜenko  Sanitārija un higiēna pārtikas aprites uzĦēmumos. Mācību līdzeklis. 

Rīga, Turība, 2003.   
4)  līdzdalībā LVRA Latvijas viesnīcu sertifikācijas komisijas darbā. 
5)  līdzdalībā Latvijas jauno ēdināšanas servisa darbinieku konkursu organizēšanā 
6) izpildot valsts pasūtījumu- Tūrisma terminoloăijas skaidrojošās vārdnīcas izstrādē 
(Z.Melbārde – darba grupas vadītāja) 
7) sadarbojoties ar profesionālajām asociācijām (Tūrisma gidu, Viesnīcu un restorānu, 
Ekotūrisma , Lauku tūrisma, Tūrisma aăentu asociāciju) 
 

8. Studiju metodiskais un informatīvais nodrošinājums 
 

Viesnīcu vadība ir jauns augstākās izglītības virziens Latvijā, tādēĜ tā nodrošinājums ar 

mācību un metodisko literatūru valsts valodā ir visai niecīgs. Labāk ir nodrošināti 

Ēdināšanas servisa un Viesmīlības servisa studiju kuri, kur fakultātes mācībspēki ir 

izstrādājuši un izdevuši virkni mācību grāmatu un metodisko izstrādĦu, ievērojami 

mazāk nodrošināti tūrisma organizācijas un vadības kursi, kur ir tikai viena ori ăināla 

un viena tulkota mācību grāmata. Mācību grāmatas un metodiskie materiāli tiek izdoti 

arī pārējo (ekonomikas, informātikas, menedžmenta u.c.) studiju kursu nodrošināšanai. 

Piecos gados bibliotēkas fonds papildināts par 5872 nosaukumu 61258 eksemplāriem 
izdevumu par Ls 214037.30 (skat 19.tab.), bet nolietotās, morāli novecojušās tika norakstītas. 

Bibliotēkā pašlaik ir 11064 nosaukumu dokumenti  86754 eksemplāros, no tiem:                   

 -  grāmatas: 10768 nosaukumi 80464 eksemplāros, 

                           -  turpinājumizdevumi (žurnāli, Statistikas un Letas izdevumi) 
                              252 nosaukumi 6290 eksemplāros 
                          -  laikraksti- 44 nosaukumi.  
Bibliotēkā pieejamas 75 Latvijas un ārvalstu datu bāzes. 

 
Bibliot ēkas fonds 

18. tab. 
Gads Nosaukumi Eksemplāri Cena Ls 
01.07.1998.- 942 6992 31710.61 



  

30.06.1999. 
01.07.1999.-
30.06.2000. 

839 8267 23615.09 

01.07.2000.-
30.06.2001. 

1115 8964 28024.16 

01.06.2001.-
30.06.2002. 

1362 18544 65549.69 

01.07.2002.-
30.06.2003. 

1614 18585 65137.77 

kopā 5872 61258 214037.30 
 
 
Bibliotēka abonē EBSCO 12 datu bāzes (internet pieeja + CD-ROM), ziĦu aăentūras 
LETA internet datu bāzi, tai skaitā elektronisko versiju laikrakstam “Latvijas 
Vēstnesis”, NAIS lokālo versiju, laikraksta “Dienas Bizness” elektronisko versiju ar 
arhīvu un “Latvijas Vēstnesis” elektronisko versiju ar arhīvu.  
Bibliotēka abonē 13 nosaukumu LID likumdošanas izdevumus un 8 nosaukumu Leta 
izdevumus. 
 
9. Programmas tehniskais nodrošinājums 

 

Programmas tehniskais nodrošinājums ir augstā līmenī. Studentiem ir brīva pieeja 

datoriem, ir plašas un tehniski labi apgādātas auditorijas (skat. 19.tab.) 

Studiju laik ā studenti visus darbus izpilda, izmantojot BAT resursus, ir nodrošinātas 

iespējas izmantot internetu, kopēšanas un izdrukāšanas pakalpojumus.  

Studijām ir nodrošināti atbilstoši apstākĜi – auditorijas, datorklases, laboratorijas un 

kabineti, konferenču zāles, moderna bibliotēka ar plašu lasītavu. Auditorij ās atrodas 

labas kvalitātes vizuālās iekārtas - baltās tāfeles, kodoskopi un ekrāni, audio un video 

aparatūra. 

 

Programmas tehniskais nodrošinājums 

19.tab. 



  

 
2001./2002. studiju gada 

beigās 
2002./2003. studiju gada 

beigās  

Auditorijas (77) 75 auditorijas (2273 vietas) 76 auditorijas 
( 2 906 vietas) 

no tām 7 datorklases 8 datorklases (199 vietas) 
no tām 8 datorklases 

(208 vietas) 

Konferenču zāles (3) 498 vietas 
Konferenču zāles (3) 
 ar 498 vietām kopā 

Kodoskopi 59 gab. 
59 + 6  

(ārpus auditorijām-morāli un 
fiziski novecojuši) 

Ekrāni 58 gab. 
54 stacionārie + 5 

pārvietojamie 

Baltās tāfeles 88 gab. 
72 stacionāras, 

22 pārvietojamas (trijkāju) 
Datori 443 gab.  
Printeri 26 gab.  
Multimediju projektori 5 gab.  
Akustiskās sistēmas 4 kompl. 4 kompl. 

Kopēšanas aparāti 
12 gab. (kopējā jauda 
230 000 kop./mēnesī) 

14 + 1 (nolietots) 
 
 

 
 

11. Ārējie sakari 
11.1. Sadarbība ar darba devējiem 
Sadarbība ar darba devējiem uzsākās jau programmas izstrādes laikā un tiek turpināta 
nepārtraukti. Ciešāka tiešā sadarbība ar darba devējiem sākusi veidoties organizējot 
studentiem studiju praksi. Prakses uzĦēmumi izsaka viedokli par studiju programmu, ar tiem 
tiek pārrunāts studiju prakses programmas saturs un organizācija. Studiju programmas mērėu 
precizēšanas un satura pilnveidošanas nolūkos tiek aptaujātas darba devēju organizācijas un 
atsevišėi darba devēji. Darba devēju pārstāvji tiks iekĜauti arī gala pārbaudījumu – 
kvalifikācijas darba aizstāvēšanas un kvalifikācijas eksāmena komisijās . 2002./03. studiju 
gadā VEK priekšsēdētāja bija bij. Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas prezidente, tagad 
– firmas REHO prezidente V.Jermoloviča. 
11.2. Sadarbība ar profesionālajām apvienībām 
Studiju programmas pilnveidošanas jautājumos un profesijas standarta izstrādes jautājumos 
augstskola sadarbojas ar Latvijas Viesnīcu un restorānu asociāciju, uzklausot tās atsauksmes 
un ieteikumus.  
11.3. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām 
2002.gada marta sākumā Biznesa augstskola Turība saĦēma apstiprinājumu, ka pasaules 
vadošo biznesa augstskolas asociācijas - “The Association to Advance Collegiate Schools of 
Business” (AACSB) lēmums par augstskolas uzĦemšanu ir pozitīvs, un šobrīd tā ir pilntiesīga 
asociācijas dalībniece. Pašlaik AACSB sastāvā ar mērėi pilnveidot un savstarpēji salāgot 
studiju programmas jau apvienojušās 835 universitātes un augstskolas no visas pasaules. 
Asociācijas sadarbības korporatīvie partneri ir arī pasaules vadošie uzĦēmumi, starp kuriem 
var minēt tādas lielas kompānijas kā: “Microsoft Corporation”, “Motorola Inc”, “Ernst & 
Young”, “ Deloitte & Touche”, “The Wall Street Journal”, "Hewlett-Packard Company", 
”IBM Global Services" un citas. Augstskola iestājās asociācijā, lai panāktu studiju kvalitāti 



  

atbilstoši pasaules standartiem un būtiski paplašinātu savu starptautisko sadarbību. Par 
nākotnes mērėi augstskola izvirzījusi akreditēt savas programmas AACSB, kura šobrīd 
izskata jautājumu par Belmontas Universitātes, Kalifornijas Valsts universitātes, Dallasas 
Universitātes, Kalifornijas Valsts universitātes,piedāvāto programmu akreditāciju.  

 

12. Kvalitātes vadība 
Lai nodrošinātu nepārtrauktu nodarbību satura kvalitātes kontroli, katedru vadītāji un 
programmas direktors veic regulāru nodarbību hospitāciju. Hospitācijas gaitā novērotais tiek 
pārrunāts ar mācībspēku.  
Katra kursa noslēgumā notiek studentu anketēšana par konkrētā studiju kursa saturu un 
metodiku. Pēc anketu izskatīšanas mācībspēks tās nodod katedrā, kur tiek sagatavots 
kopsavilkums.  
Vismaz reizi gadā tiek organizētas augstskolas studentu aptaujas, kurās studenti var izteikt 
savu vērtējumu augstskolas struktūrvienību darbībai, studiju materiāli tehniskajam 
nodrošinājumam, studiju satura un studiju organizācijas kvalitātei u.c. Reizi gadā tiek 
organizētas augstskolas akadēmiskā un vispārējā personāla aptaujas, kurās personāls var 
izteikt savu viedokli par dažādiem procesiem augstskolā, par vadošo darbinieku 
profesionalitāti, savas vēlmes attiecībā uz darba organizāciju un motivācijas sistēmas 
pilnveidošanu, priekšlikumus augstskolas darba pilnveidošanai u.c.  
 

13. Studiju programmas attīstības plāns 
Studiju programmas attīstības plāns ietver šādus punktus: 
    1.  Studējošo skaita palielināšana: 

� aktīvi popularizēt koledžas līmeĦa izglītības priekšrocības un reklamēt iespējas 
studēt šajā programmā; 

� nostabilizēt studentu skaitu programmā (abos studiju gados) līmenī 80-100 
studentu; 

� sākot ar 2004.gadu ik gadus sagatavot Latvijas darba tirgum 40-50 kvalificētus 
viesnīcu servisa organizatorus; 

 2.   Programmas satura pilnveidošana: 
� veikt regulāras darba devēju un absolventu aptaujas par programmā apgūtā 

noderību profesionālajā darbībā; 
� izstrādāt un iekĜaut programmā obligātās izvēles kursus; 
� pārskatīt un koriăēt programmas saturu atbilstoši profesijas standartam; 

 
 
 
   3.   Akadēmiskā personāla sastāva kvalitatīva pilnveidošana un 
                stabilizēšana: 

� veicināt studiju programmas akadēmiskā personāla nozares praktiėu stabila 
sastāva izveidošanu, pedagoăisko zināšanu un prasmju pilnveidošanu 
pārrunās, semināros un kursos; 

� veicināt un atbalstīt mācībspēku studijas maăistrantūrā un doktorantūrā; 
� materiāli atbalstīt akadēmiskā personāla zināšanu un prasmju papildināšanu 

semināros un kursos par nozares jautājumiem; 
� veicināt un stimulēt augstskolā pamatdarbā strādājošo mācībspēku skaita 

palielināšanu; 



  

 4.  Pētnieciskā darba mērėtiecīga veicināšana: 
� noteikt atbalstāmo lietišėo pētījumu virzienus; 
� morāli un materiāli atbalstīt noteiktajos virzienos veiktos pētījumus; 
� motivēt un materiāli atbalstīt akadēmiskā personāla dalību zinātniskajās 

konferencēs; 
� rīkot regulāras studentu lietišėo pētījumu konferences; 
� ar pētnieciskā darba rezultātiem regulāri iepazīstināt augstskolas personālu;  

5.   Studiju materiāli tehniskā un metodiskā nodrošinājuma uzlabošana: 
� palielināt nozares mācību literatūras iegādes apjomus; 
� pilnveidot izdales materiālus, pilnveidot un papildināt citus mācību 

metodiskos materiālus; 
6.   Studiju procesa organizācijas pilnveidošana: 

� pārskatīt nodarbību laiku sarakstu, palielinot laiku starp nodarbībām; 
7.    Stabilas sadarbības ar ārējām organizācijām attīstīšana: 

� paplašināt zinātnisko un metodisko sadarbību ar Latvijas un ārvalstu 
augstskolām; 

� ar sadarbības partneriem ilgstošai sadarbībai saskaĦot sadarbības virzienus un 
gaitu; 

� turpināt un pilnveidot sadarbību ar darba devējiem un Latvijas Viesnīcu un 
restorānu asociāciju; 

� regulāri analizēt sadarbības rezultātus, aktualizēt sadarbības virzienus. 
  8.    Studiju programmas absolventu konkurētspējas novērt ējums Latvijas  
               darba tirgū: 

� sākot ar 2003./2004.studiju gadu veikt regulāras darba devēju un programmas 
absolventu aptaujas. 
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1. Studiju programmas raksturojums  
Studiju programmas īstenošana uzsākta 03.09.2001, programma akreditēta 27.02.2002. 
(Akreditācijas lapa Nr.002-521, derīguma termiĦš līdz 31.12.2008.). 
 Pēdējie grozījumi studiju programmā veikti 2003. gada februārī ( Senāta lēmums 
26.02.2003., protokols Nr.6) un 2004.gada februārī (Senāta lēmums 25.02.2004., protokols 
Nr.2) 
 
1. 1. Programmas mērėi, uzdevumi un aktualitāte 
Programmas mērėi ir formulēti atbilstoši augstskolas misijai un darba tirgus prasībām. 
Programmas aktualitāte nav mazinājusies, jo Latvijas darba tirgū pieaug pieprasījums pēc labi 
sagatavotiem viesmīlības nozares speciālistiem, kam būtu ne tikai plašas un dziĜas teorētiskas 
zināšanas, bet arī labas vidēja līmeĦa speciālistiem nepieciešamās praktiskās iemaĦas.  
Pēdējo gadu pieredze liecina, ka Latvijā un it īpaši Rīgā ir nepietiekama viesmīlības 
uzĦēmumu kapacitāte, kas Ĝauj prognozēt, ka tiks veidoti arvien jauni viesmīlības uzĦēmumi, 
kam būs nepieciešami labi sagatavoti darbinieki, tādēĜ Viesnīcu vadības programmas 
beidzējiem paveras drošas perspektīvas  darba tirgū. 
 

2. Programmas atbilstība darba tirgus prasībām 
 
2.1. Programmas atbilstības profesiju standartam 
2002.gada 8.janvārī ir apstiprināts 4. profesionālās kvalifikācijas līmeĦa Viesnīcu servisa 
organizatora  profesijas standarts Nr. PS 0054. Atbilstoši standartam ir pārskatītas studiju 
programmā izvirzītās prasības (skat.1. tab.) 
 
Kopīgās prasmes  
• UzĦemt viesus viesnīcā  
• Sagatavot telpas viesu uzĦemšanai  
• Veikt viesu apkalpošanu restorānā  
• Veikt viesu apkalpošanu bārā  
• Realizēt personāla vadību  
• Organizēt finanses  
• Plānot struktūrvienības finanses  
• Kontrolēt finanses  
• Vadīt pakalpojumu pārdošanu  
Specifiskās prasmes profesijā  
• Veikt plānošanu  
• Kontrolēt darba procesus  

• Noteikt un risināt problēmas  
Vispārējās prasmes/spējas  
• Radīt profesionālu iespaidu  
• UzĦemties atbildību par savu darbu  
• Būt lojālam pret uzĦēmumu  
• Būt paraugam citiem darbiniekiem  
• Pielietot ētikas normas  
• Veicināt savu un personāla 
profesionalitāti 
 • Motivēt darbiniekus darbam  
• Spēja pozitīvi domāt  
• Organizatora iemaĦas 

 



Profesijas standarta prasību nodrošinājums studiju programmā                                                                                                                                                          
1. tab. 

Prasmju 
raksturs 

Profesijas standarta prasības Studiju kursi, kas nodrošina standarta prasību 
ievērošanu 

 Svešvalodu zināšanas 
profesionālajā jomā 

Ēdienu gatavošanas tehnoloăija 
Ēdināšanas serviss 

 Pārvaldīt valsts valodu AngĜu un  vācu lietišėā valoda 
 Radīt drošu darba vidi Ievads tūrismā 

Lauku tūrisms 
Aktīvā tūrisma pamati 

 Strādāt ar informāciju UzĦēmējdarbība tūrismā 
 Veikt plānošanu UzĦēmējdarbība viesnīcās 

Starptautiskais viesnīcu bizness 
 Lietišėā saskarsme Saskarsme un viesmīlība tūrismā 

Psiholoăija 
Starpkultūru saskarsme 

 Darba likumdošana Darba tiesības un darba aizsardzība 
 Informātika Datortehnoloăijas 

Viesnīcu vadības informatīvās un vietu rezervēšanas 
sistēmas 

 Lietvedība Datorizētā lietvedība 
 Viesnīcu saimniecība Viesnīcu saimniecisko dienestu darba organizācija 

Viesnīcu uzĦemšanas dienestu darba organizācija 
Viesnīcu mārketings un reklāmdarbība 
Viesnīcu menedžments 

 Finansu un budžeta pamati Mikroekonomika 
Vadības grāmatvedība 

 Personālvadības principi Stresa menedžments 
Menedžments 

 Galvenās prasmes 
 UzĦemt viesus viesnīcā Viesnīcu uzĦemšanas dienestu darba organizācija 
 Apkalpot viesus restorānā, 

bārā 
Ēdināšanas serviss 

 Realizēt personāla vadību Menedžments 
 Organizēt finanses Vadības grāmatvedība 

Finansu grāmatvedība 
 Vadīt pakalpojumu pārdošanu Mārketings 

Viesnīcu mārketings un reklāmdarbība 
 
2.2. Programmas saturs 
2002./03. studiju gadā ir veikti studiju programmas satura un struktūras pilveidojumi 
atbilstoši jaunā profesijas standarta prasībām. 
Programma papildināta ar studiju kursiem: 

− Biznesa matemātika un statistika (2KP, obl.); 
− Darba tiesības un darba aizsardzība (2KP, obl.); 
− Finansu grāmatvedība (2KP, obl.). 

Savukārt svītroti studiju kursi: 
− Valsts tiesības. Darba tiesības; 
− CeĜojumu organizēšana. 

Palielināts apjoms studiju kursam: 
− Starptautiskais viesnīcu bizness (uz 3KP); 

Un samazināts apjoms studiju kursiem: 
− Lietišėā vācu valoda (līdz 6KP); 
− Lietišėā angĜu valoda (līdz 6KP); 
− Viesnīcu dienestu darbības organizācija (līdz 2KP). 

Programma papildināta ar studiju darbu (2KP) 1.studiju gadā. 



  

Programmas struktūras izmaiĦas nav būtiskas, taču padara to vairāk atbilstošu 
profesijas standarta prasībām un viemlaicīgi aktualizējas arī atbilstoši darba tirgus 
prasību izmaiĦām (skat. 1.att.) 

Programmas strukt ūra 2001/02. studiju gad ā

Obligātie 
studiju kursi

74%

Kvalifikācijas 
eksāmens

2%

Kvalifikācijas 
darbs
8%

Studiju darbs
0%

Prakse
16%

                                                                             

Programmas strukt ūra 2002/03. studiju gad ā

Kvalifikācijas 
eksāmens

2%
Prakse

16%Kvalifikācijas 
darbs
8%

Studiju darbs
2%

Obligātie 
studiju kursi

72%

 

                                                                                                                                1.att. 
 
Programmas saturs ir atbilstīgs MK 2001.gada 20.marta noteikumiem  Nr.141 “Noteikumi par 
valsts pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības standartu”.  
 
Izglītojošo studiju kursu, studiju prakses ārpus izglītības iestādes un kvalifikācijas darba 
apjoma proporcijas ir atbilstošas standarta prasībām. 
Studiju kursu obligāto saturu veido vispārizglītojošie kursi (humanitārās zinātnes, sociālās 
zinātnes, kā arī dabaszinātnes un informācijas tehnoloăijas) un nozares kursi (t.sk. konkrētās 
profesijas studiju kursi). 
 
2.3. Programmas apjoms 
Programmas apjoms ir atbilstošs valsts izglītības standartā noteiktajam. Programmas un 
studiju kursu apjoms ir izteikts kredītpunktos. Programmas apjoma struktūra atbilst valsts 
standarta prasībām(skat. 2.tab.) 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 

Izglītības standarta prasību nodrošināšana studiju programmā 
 

2.tab. 
 

Krit ērijs Standarta prasība Programma 
2001./2002. 

Programma 
2002./2003. 

Kopējais programmas apjoms 80-120 KP 99 KP 99 KP 
Studiju kursu kopējais apjoms vismaz 56 KP, bet ne 

vairāk kā 75% no 
programmas apjoma 

73 KP, kas sastāda 
73.7% no 

programmas 
apjoma 

71 KP, kas 
sastāda 71.7% no 

programmas 
apjoma 

Vispārizglītījošo kursu apjoms vismaz 20 KP 34 KP 31 KP 
Nozares kursu apjoms  vismaz 36 KP 39 KP 40 KP 
Prakses apjoms vismaz 16 KP 16 KP 16 KP 
Kvalifik ācijas darba apjoms vismaz 8 KP, bet ne 

vairāk kā 10% no 
programmas apjoma 

8 KP, kas sastāda 
8.1% no 

programmas 
apjoma 

8 KP, kas sastāda 
8.1% no 

programmas 
apjoma 

 
2.4. Vērt ēšanas sistēma 
Vērtēšanas pamatprincipi ir atbilstoši valsts izglītības standartā noteiktajam: tiek summēti 
pozitīvie sasniegumi, katra kursa noslēgumā ir studiju kursa noslēguma pārbaud’’ijums 
eksāmena vai ieskaites veidā. Studiju kursu apguves laikā tiek veikti kārtējie pārbaudījumi: 
kontroldarbi, semināri, referāti. 
Studiju nobeigumā notiek valsts pārbaudījums, kurš sastāv no kvalifikācijas eksāmena un 
kvalifikācijas darba aizstāvēšanas. 
 
2.5. Programmas studiju starptautisks salīdzinājums 
Studiju programma Viesnīcu vadība saturiski atbilst vairāku Eiropas un Amerikas 

valstu augstskolu un koledžu programmām, piemēram Īrijas Shannon College of Hotel 

Management (skat. 3. tab.) 

 

Realizējamās un Šanona koledžas (Īrija) studiju programmas salīdzinājums 

3. tab. 

Šanona koledžas programmas studiju 

kursi 

Viesnīcu vadības programmas studiju kursi 

Biznesa informācijas sistēmas Vadības informācijas sistēmas 



  

Ekonomika Mikroekonomika 

Makroekonomika 

UzĦēmējdarb ība UzĦēmējdarb ība tūrismā 

UzĦēmējdarb ība viesnīcās 

Finansu grāmatvedība Finansu grāmatvedība 

Ēdināšana Ēdināšanas serviss 

Ēdienu gatavošanas tehnoloăija 

Inform ācijas sistēmas Datortehnoloăijas 

Vadības informatīvās sistēmas 

Viesnīcu vadības sistēmas Vadības informatīvās un vietu rezervēšanas 

sistēmas 

Valodas Divas svešvalodas 

Tiesības Darba tiesības un darba aizsardzība 

Menedžments Menedžments 

Vadības grāmatvedība Vadības grāmatvedība 

Apmešanās Viesnīcu uzĦemšanas dienestu darba organizācija 

Mārketings Mārketings 

Tūrisms Ievads tūrismā 

Attiecību menedžments Saskarsme un viesmīlība tūrismā 

Starpkult ūru saskarsme 

Biznesa komunikācijas Saskarsme un viesmīlība tūrismā 

Operacionālā analīze un kontrole Nav 

Kvantitat īvās metodes Biznesa matemātika un statistika 



  

Stratēăiskais menedžments Viesnīcu menedžments 

 

 

Līdziga pēc satura un struktūras ir arī Somijā Haagas Politehniskajā institūtā realizējamā  
"Bachelor of hospitality management" programma, kurā, līdzīgi kā BAT akreditētajā 
programmā, ir divi galveno nozaru bloki - restorānu serviss un viesnīcu serviss. 
Analizējot arī citas līdzīgas studiju programmas Eiropā un ASV, jāsecina, ka tiek ievērots 
virziens uz speciālistu ar daudzpusīgu profesionālo redzeslauku, kas ir izglītots plašā nozares 
un ar to saistīto nozaru spektrā. Šāds virziens ir ievērots arī BAT studiju programmā 
“Viesnīcu vadība”, iekĜaujot tajā gan tūrisma nozares kursus, gan ekonomikas zinātĦu un 
informātikas blokus. 

 

3. Studiju organizācija 
Studiju procesa organizācija notiek atbilstoši Izglītības likumam, Augstskolu likumam un 
Profesionālās izglītības likumam, to reglamentē arī 

- studiju programma; 
- studiju kursu programmas; 
- studiju gada plāns; 
- studiju gada kalendārais grafiks; 
- studiju nolikums; 
- pārbaudījumu nolikums; 
- prakses nolikums; 
- kvalifikācijas eksāmena nolikums; 

Visi šie dokumenti ir pieejami Koledžas Rokasgrāmatā (lieta Nr.2.18 – 02). 
 
3.1. Studiju metodes un formas 
Izglītības procesu īsteno katedras,īpaši lielu studiju apjomi nodrošina Viesmīlības katedra, 
kurai uzticēta arī kvalifikācijas darbu izstrādes vadīšana.  
Galvenās studiju metodes  ir; 

- lekcijas,  
- praktiskās nodarbības,  
- semināri,  
- diskusija 
- patstāvīgās studijas,  
- projekti (grupu darbs) 
- konsultācijas,  
-  prakse 

Galvenās zināšanu pārbaudes formas ir: 
-  kontroldarbi,  
- studiju kursu noslēguma pārbaudījumi 
-  prakses atskaišu aizstāvēšana 
-  kvalifikācijas darba izstrādeun aizstāvēšana 
- kvalifikācijas eksāmens 

Semināri notiek tādos studiju kursos kā: 
− Ievads tūrismā 
− Aktīvā tūrisma pamati  
− Viesnīcu mārketings un reklāmdarbība,  



  

− Stresa menedžments, lietišėā etiėete,  
− Viesnīcu menedžments 

Studenti izstrādā un aizstāv un patstāvīgos darbus tādos studiju kursos kā: 
– Lauku tūrisms 
– UzĦēmējdarbība tūrismā 
– CeĜojumu organizēšana 

ěoti efektīva apmācību forma ir mācību ekskursijas, kas Ĝauj studentiem praksē iepazīties ar 
dažādu līmeĦu viesmīlības uzĦēmumu darba organizāciju un vadību. Mācību ekskursijas tiek 
organizētas studiju kursos 

– Viesnīcu uzĦemšanas dienestu darba organizācija 
– Viesnīcu mārketings un reklāmdarbība (Liepājas filiāles 1. kursa Viesnīcu vadības 

programmas studenti (KV1S3 grupa) 2002./03. studiju gadā devušies divās mācību 
ekskursijās: pirmās ekskursijas ietvaros apskatītas Liepājas rajona un Kurzemes 
reăiona viesu mājas; otrās ekskursijas ietvaros apskatītas Klaipēdas viesnīcas) 

Atbilstoši Augstskolu likumam mācībspēki brīvi var izvēlēties mācību metodes studiju 
programmā noteikto mērėus sasniegšanai.  
Studijas notiek klātienes un neklātienes formā, nodrošinot visu formu studiijās studējošiem 
pilna laika studiju iespējas. 
 
3.2. Studentu līdzdalība zinātniski pētnieciskajā darbā 
Studentu pētnieciskais darbs tiek veikts studiju prakses laikā (pēc prakses tiek aizstāvēta 
prakses atskaite) un izstrādājot valsts pārbaudījuma sastāvā ietilpstošo kvalifikācijas darbu. 
Kvalifik ācijas darbu tematika ir piesaistīta atsevišėu viesmīlības uzĦēmumu saimnieciskās 
darbības izpētei, novērtēšanai un pilnveidošanas iespēju meklējumiem (skat.4. tab.) Vairāki 
absolventu izstrādātie kvalifikācijas darbi tiek nodoti izpētāmā uzĦēmuma vadībai darbības 
uzlabošanas mērėiem. 
 

2002/03. studiju gada programmas absolventu kvalifikācijas darbu tēmas 
                                                                                                                                                    

4.tab. 

KV2D1 grupa 
Nr. Vārds, uzvārds Tēma 
1 Diāna 

Aleksejenko 
Viesnīcas “RĪGA” darbības izvērtējums un attīstības iespējas 

2 Aleksejs 
Antonovs 

Viesnīcas “MARITIM PARK HOTEL” darbības izvērtējums un attīstības 
iespējas 

3 Dace Dēnava Viesnīcas “AMRITA” darbības izvērtējums un attīstības iespējas 
4 Dana Didžus Viesnīca “RADI un DRAUGI” darbības izvērtējums un attīstības iespējas 
5 Ieva GraudiĦa Viesnīcas “GUTENBERGS” darbības izvērtējums un attīstības iespējas 
6 Sandra Ivbule Viesnīcas “PARK HOTEL RĪDZENE” darbības izvērtējums un attīstības 

iespējas 
7 Santa Kapteine Viesnīcas “GRAND PALACE” darbības izvērtējums un attīstības iespējas 
8 Irina Makarova Viesnīca “RADISSON SAS DAUGAVA” darbības izvērtējums un 

attīstības iespējas 
9 Aigars Pikšens Viesnīcas “HOTEL de ROME” darbības izvērtējums un attīstības iespējas 
10 Alise ŠmukiĦa Viesnīcas “KONVENTA SĒTA” darbības izvērtējums un attīstības iespējas 
11 Ilona Trofimčuka Viesnīcas “REVAL HOTEL RĪDZENE” darbības izvērtējums un attīstības 

iespējas 

KV2S1 grupa 

Nr. Vārds, uzvārds Tēma 
1 Ivo Grīslis Viesnīcas “MARITIM PARK HOTEL RIGA” darbības 

izvērtējums un attīstības iespējas 
2 Guntis Kažmers Viesnīcas “SANTA” darbības izvērtējums un attīstības iespējas 



  

3 Inga Krima Viesnīcas “PARK HOTEL RĪDZENE” darbības izvērtējums un 
attīstības iespējas 

4 Liene MeĜėe Viesnīcas “ABC” darbības izvērtējums un attīstības iespējas 
5 Rets OzoliĦš  

 
Viesnīcas “RADI un DRAUGI” darbības izvērtējums un attīstības 
iespējas 

6 Ilze Rubule Viesnīcas “REVAL HOTEL LATVIJA” darbības izvērtējums un 
attīstības iespējas 

7 Evita Salzemniece Viesnīcas “BRĪZE” darbības izvērtējums un attīstības iespējas 
8 Uvis Soika Viesnīcas “HOTEL de ROME” darbības izvērtējums un attīstības 

iespējas 
9 Kristīne VoitiĦa Viesu mājas “BALTĀ GLIEMEŽNĪCA” darbības izvērtējums un 

attīstības iespējas 
10 Kristīne Zemžāne Viesnīcas “KONVENTA SĒTA” darbības izvērtējums un attīstības 

iespējas 

 

4. Studiju prakse 
Studiju prakse 2002./2003.studiju gadā notika daudzos Rīgas un citu Latvijas pisētu 
viesmīlības uzĦēmumos: viesnīca “Reval Hotel Latvija”; viesnīca “Radisson SAS Daugava”; 
viesnīca’’Karavella’’; viesnīca “Solmeda”. Praksi nobeidzot, visi studenti saĦem prakses 
uzĦēmumā vadības atzinumu par praktikanta sagatavotības līmeni un darba pienākumu 
izpildi, prakse beidzas ar prakses atskaites aizstāvēšanu. Prakses vērtējumu dod prakses 
atskaišu aizstāvēšanas komisija pieĦemot prakses atskaišu aizstāvēšanu un izvērtējot prakses 
uzĦēmuma aizpildīto anketu-atsauksmi 
Prakses uzĦēmumi ir aptaujāti par studiju programmā līdz šim apgūto zināšanu un prasmju 
novērtējumu, par studentu attieksmi pret darbu un darba disciplīnu, par studentu profesionālo 
ieinteresētību, par izaugsmi prakses laikā u.c. Kopumā prakses uzĦēmumu anketās-
atsauksmēs ar atsevišėiem izĦēmumiem ir atzīmēta apmierinātība ar studentu attieksmi pret 
darbu, apzinīgumu, darba disciplīnu, laipnību pret klientiem, labu zināšanu līmeni un ar 
profesionālo ieinteresētību. Prakses uzĦēmumi atzīmē studentu patstāvību, kārtības izjūtu, 
atsaucību u.c. 
 
Studiju prakšu vietas 

5.tab. 
 Prakses vietu skaits Studentu skaits % 

2.kurss    
Rīga 17 17 85 
Latvijas teritorija 3 3 15 
Kopā  20 20 100 
 
Labo sadarbību ar Latvijas viesmīlības uzĦēmumiem ir veicinājusi STF mācībspēku 
līdzdalība Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas darbā – lektore R.Žvals 2003.g.janvārī 
tika ievēlēta LVRA valdē. 
 

5. Zināšanu un prasmju novērtējums 
 Kredītpunktus ieskaita par katru apgūto studiju kursu un praksi, ja vērtējums nav bijis 
mazāks par 4 (gandrīz viduvēji) vai “ieskaitīts”. 
Lai nodrošinātu studentu informētību par studiju kursu noslēguma pārbaudījumu 
nosacījumiem un prasībām, par prakses programmām un prakses atskaites aizstāvēšanas 
prasībām: 

− studiju kursu noslēguma pārbaudījumu nosacījumi, prasības un jautājumi ir publiskoti 
Biznesa augstskolas Turība iekšējā datortīklā visiem studentiem pieejamā vietā; 



  

− pārbaudījumu nosacījumi, prasības un jautājumi studentam tiek izskaidroti studiju 
kursa pirmajā nodarbībā; 

− katram studentam, uzsākot studiju gadu, tiek izsniegta studenta rokasgrāmata, kas 
satur studijas reglamentējošos dokumentus (Studiju nolikums, Pārbaudījumu 
nolikums, Noteikumi par studenta izstrādājamo studiju patstāvīgo darbu noformēšanu 
u.c.), kā arī studiju kursu programmas, kurās ir noteikti studiju kursa pārbaudījumi.  

 

6. Studiju rezultāti 
Studentu zināšanu un prasmju apguves līmeni raksturo eksāmenos saĦemtie vērtējumi. 
Salīdzinot atzīmju sadalījumu ar normālo sadalījumu un ar ECTS skalu, iespējams izvērtēt 
studentu sadalījumu pēc zināšanu un prasmju apguves līmeĦa konkrētajā vērtējumu kopā (t.i., 
programmā studējošo vidū)(skat. 2. att.) 
Studentu skaita sadalījums pēc studiju parādu skaita un pēc parādu KP skaita redzams 6. un 7. 
tabulās. Diemžēl studentu skaits, kuri studē bez akadēmiskajiem parādiem sastāda tikai 39%, 
lielai daĜai studentu ir akadēmiskie parādi, pārsvarā 2-3 studiju kursos. 
 
                                                        
 
 

6.tab.                       7. tab. 

Parādu skaits 
Studentu 

skaits 
 Parādu KP 

Parādu KP 
īpatsvars 

Studentu 
skaits 

nav studiju parādu 29  0 29.19% 29 
1-5 parādi 32  1-14 KP 45.94% 34 
6-8 parādi 5  15-24 KP 6.76% 5 
9-16 parādi 8  >24KP 8.11% 6 

 
2002./2003.studiju gadā saĦemtie vērtējumi pārsvarā ir “labi”un “ Ĝoti labi”(skat. 8. tab.), ja 
studiju kursa noslēguma pārbaudījumi tiek nokārtoti, 16% studentu noslēguma pārbaudījumus 
kārtoja atkārtoti. Studentu sekmes salīdzinot ar iepriekšējo studiju gadu nav būtiski 
uzlabojušās (skat.8.tab.). 
 
2002./03. studiju gadā saĦemtie vērt ējumi                                                                          

8.tab.      
Atzīme izkrita 4 5 6 7 8 9 10 kopā 

Skaits 204 34 117 190 354 306 115 24 1344

īpatsvars % 15.18% 2.53% 8.71% 14.14% 26.34% 22.77%8.56% 1.79% 100.00%
 
 
2001./2002.studiju gadā saĦemtie vērt ējumi:  

Atzīme izkrita 4 5 6 7 8 9 10 kopā 

Skaits 3 18 40 34 66 69 22 1 253 

īpatsvars % 1.2% 7.1% 15.8% 13.4% 26.1% 27.3% 8.7% 0.4% 100.0%
 
Tāpat nav būtiskas atšėirības starp dienas un neklātienes studentu sekmēm (skat.9.tab.). Kā 
rāda analīze, tad filiālēs 1. studiju gada studentu vidējā sekmība ir nedaudz zemāka nekā Rīgā 
studējošo 2. studiju gada studentu sekmība. Vidējā atzīme Cēsu filiāle bija 6.41, Liepājas 
fili ālē - 6.00. 
 
Studentu sekmes 2002./ 03. studiju gadā 

9. tab. 



  

Studentu vidējā atzīme Studiju veids 
1.st.g. 2.st.g. 3.st.g. 4.st.g. 5.st.g. Kopā vid. 

Diena  7.11    7.11 
Vakars       
Neklātiene 7.05 6.90    7.02 

 
Studentu sadalījums pēc sekmības 2002/03. studiju gadā  

(studentu skaits % ar attiecīgu vidējo sekmību) 
10.tab.  

Studiju veids Studentu vidējā atzīme 
 >8.5 8.0-8.5 7.5-7.99 7.0-7.49 6.5-6.99 6.0-6.49 <6.0 

Diena 0.00% 0.00% 18.18% 45.45% 18.18% 18.18% 0.00% 
Vakars        
Neklātiene 1.69% 6.78% 13.56% 28.81% 25.42% 16.95% 6.78% 

 
Visumā studentu sekmību var vērtēt kā labu, vairāk nekā puse no studentiem kārto 
noslēguma pārbaudījumus ar vidējo atzīmi virs 6.5 (skat. 10. tab.) 
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                                                                                                                     2. att. 
 
 

Studiju kursi ar viszemāko vidējo zināšanu novērt ējumu 
11. tab. 

 
Studiju kurss 

  Vidējā atzīme 

Lietišėā angĜu valoda 6.07 
Darba tiesības un darba aizsardzība 6.09 
Viesnīcu vadības informācijas sistēmas, datorizētās vietu 
rezervēšanas sistēmas 

6.41 

Lietišėā vācu valoda 6.51 
Lauku tūrisms 6.76 
Mikroekonomika 6.78 
Datorizētā lietvedība 6.95 
 



  

 

Studiju kursi ar visaugstāko vidējo zināšanu novērt ējumu 
 

 12. tab. 
Studiju kurss 

  Vidējā atzīme 

UzĦēmējdarbība tūrismā 7.68 
Viesnīcu mārketings un reklāmdarbība 7.71 
Viesnīcu dienestu darba organizācija 7.72 
Menedžments 7.76 
Starpkultūru saskarsme 7.89 
Viesnīcu uzĦemšanas dienestu darba organizācija 7.94 
Stresa menedžments 8.11 

 

 
 
 
 
7. Studējošie 
7.1.Studējošo skaits, tā dinamika 
 
2002./2003.studiju gadā programmā bija 88 studentu, no tiem 22 bija Rīgā studējošie un 66 – 
BAT fili ālēs Cēsīs (41) un Liepājā (25).  Rīgā bija tikai divas  2. studiju gada grupas – dienas 
un neklātienes nodaĜās, 1.studiju gadā netika imatrikulēti studenti, savukart Cēsu un Liepājas 
fili ālēs studēja tukai 1. studiju gada grupas neklātienes nodaĜā (skat. 13. tab.). No iepriekšējā 
studiju gadā  studijas sākušajiem 30 studentiem, 8 dažādu iemeslu dēĜ pārtrauca studijas, 2. 
studiju gadu pabeidza un kvalifikāciju ieguva tikai 19 studentu, viens students pārtrauca 
studijas, bet 2 no diplomandiem netika pielaisti pie kvalifikācijas pārbaudījuma akadēmisko 
parādu dēĜ.  
  

                Studentu sadalījums pa studiju gadiem                         13. tab. 
Studiju forma Studiju gads Absolventu 

skaits 
 1 2 3 4 5 Kopā  

Dienas nodaĜa  11    11 10 
Vakara nodaĜa        
Neklātienes nodaĜa 66 11    77 9 

Kopā 
66 22    88  

 
 
 
 Eksmatrikul ēto studentu skaits 2002./2003. studiju gadā 

                                                                                                                               14. tab.  
NodaĜa Diena Vakars Neklātiene 
Studiju gads 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Atskaitītie studenti         2    
  

Studenti, kuri 2002./2003. studiju gadā paĦēmuši studiju pārtraukumu 



  

15. tab.  
NodaĜa Diena Vakars Neklātiene 

Studiju gads 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
Studiju pārtraukumu 
paĦēmušie studenti 

        7 3    

 
 
7.2. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā tiek realizēta organizējot studentu aptaujas 
par studiju organizācijas jautājumiem un turpmākajā studiju pilnveidošanas darbā Ħemot vērā 
studentu izteiktos viedokĜus un priekšlikumus. 
Reizi gadā tiek veiktas visaptverošas studentu aptaujas, kurās studenti dod savu vērtējumu par 
visdažādākajiem jautājumiem (studiju saturs un kvalitāte, studiju organizatoriskie jautājumi, 
struktūrvienību un amatpersonu darba vērtējums, saimnieciskie jautājumi u.c.). Katra studiju 
kursa noslēgumā studenti tiek aptaujāti par konkrētā studiju kursa saturu, kvalitāti, 
organizāciju un mācībspēka darba vērtējumu. Šo aptauju rezultātus katedras vadītājs pārrunā 
ar mācībspēku. Kā rāda aptauja, tad visaugstāk tiek novērtēti studiju kursi, kas saistīti ar 
viesnīcu darba organizācijas problēmām, viszemāk – viesnīcu vadības kurss (skat. 16.tab.) 
         

Studiju kursu novērt ējums 2002./03. studiju gadā  
                   16.tab. 

Atbilžu skaits. procentos Studiju kursa 
nosaukums 

Studiju 
programma labi apmierinoši neapmierinoši 

Kopā 
aptaujāto 
studentu 
skaits 

UzĦēmējdarbība 
viesnīcās 

Viesnīcu 
vadība 

81.8 18.28 0 11 

Stresa menedžments Viesnīcu 
vadība 

100 0 0 8 

Viesu uzĦemšanas 
dienestu darba 
organizācija 

Viesnīcu 
vadība 

80 20 0 15 

Viesnīcu 
menedžments 

Viesnīcu 
vadība 

41.7 50 8.3 12 

Starpkultūru 
saskarsme  

Viesnīcu 
vadība 

100 0 0 9 

UzĦēmējdarbība 
tūrismā 

Viesnīcu 
vadība 

68.8 25 6.3 16 

 
Studiju programmas izvērtēšanai organizētās studējošo aptaujas rezultāti rāda, ka pamatā 
studenti ir apmierināti ar studijām. 73% studējošo šo programmu ir izvēlējušies, lai iegūtu 
konkurētspējīgu profesiju, bet 27% - lai papildinātu un sistematizētu zināšanas. 57% 
studējošo ieteiktu šo studiju programmu arī savam draugam, 43% - vēl nezin. 
Galvenās problēmas, kas tiek akcentētas, ir datoru trūkums patstāvīgajam darbam, īsi 
starpbrīži, atsevišėu pasniedzēju nepietiekamā profesionālā meistarība. Studenti ir izteikuši 
priekšlikumus par akadēmisko grupu sadalīšanu pēc zināšanu līmeĦa (neklātienes studenti 
valodu nodarbībās), par pusdienu starpbrīža laika pagarināšanu, par sadzīves apstākĜu 
uzlabošanu (bankomāts, sporta zāle), par saviesīgās dzīves pilnveidošanu. 
 
7.3. Absolventi 
2003.gada jūlij ā diplomus saĦēma pirmie studiju programmas 19 absolventi, t. sk. 10 dienas 
un 9 neklātienes studenti. Zināšanu novērtējums kvalifikācijas eksāmenā ir sekojošs: 

                 “izcili”                           nebija 
                 “teicami”                       nebija 
                 “Ĝoti labi” (8)              6 atbildes     31.6% 



  

                 “labi” (7)                    4 atbildes     21.0% 
                 “gandrīz labi” (6)       7 atbildes     36.9% 
                 “viduvēji” (5)              2 atbildes     10.5% 
                 "gandrīz viduvēji”         nebija       
                 “vāji” (3)                       nebija 
                 “Ĝoti vāji” (2)                  nebija 
                 “Ĝoti, Ĝoti vāji” (1)           nebija         

  
Kvalifik ācijas eksāmena  vidējā atzīme ir 6.74, pie kam neklātienes studenti ir uzrādījuši 
labākas zināšanas ( vid. atzīme 7.0) nekā dienas studenti (vid. atzīme 6.5) Kvalifikācijas 
darbu sekmīgi darbu aizstāvēja 19 studenti, t. sk. 10 dienas un 9 neklātienes studenti.  

 
Kvalifik ācijas darbu novērtējuma vidējā atzīme ir 6.63, tā ir zemāka par par kvalifikācijas 
eksāmena vidējo novērtējumu. Dienas studentu kvalifikācijas darbu vidējais novērtējums ir 
6.40  , neklātienes – 6.88 

 
Novērtējumu    “izcili” (10) nesaĦēma  neviens darbs 
                        “teicami”(9)                  neviens darbs 
                        “Ĝoti labi” (8)                 1 kvalifikācijas darbs (5.3%) 
                        “labi” (7)                       12 darbi (63.2%) 
                        “gandrīz labi” (6)           4 darbi (21%) 
                        “viduvēji” (5)                 2 darbi (10.5%) 

 
Pretenziju par zināšanu un kvalifikācijas darbu novērtējumu no diplomandu, darbu vadītāju 
vai recenzentu puses nav.  
Viesnīcu  vadības studiju programmas 19 diplomandi ieguva kvalifikāciju “Viesnīcu servisa 
organizators, kvalif. Nr 41 811”.  
 

8. Akadēmiskais personāls 
8.1. Akadēmiskais personāla komplektēšana 
Studiju programmu nodrošinošais akadēmiskais personāls tiek komplektēts tā, lai lielākā daĜa 
mācībspēku būtu pamatdarbā strādājoši, lai tiktu sasniegts noteiktais mācībspēku ar zinātĦu 
doktora grādu īpatsvars, lai pārējie mācībspēki būtu ar maăistra grādu vai vismaz studētu 
maăistrantūrā. Tomēr, lai veiksmīgāk varētu īstenot studiju programmas mērėus, izglītības 
nodrošināšanā, īpaši nozares specifiskajos kursos, tiek iesaistīti nozarē pieredzējuši speciālisti 
– praktiėi, nepieprasot, lai viĦiem būtu akadēmiskais vai zinātniskais grāds.  
Studiju programmas īstenošanā 2002./2003.studiju gadā bija iesaistīti 21 mācībspēks, no 
kuriem 15 ir pamatdarbā (skat.17. tab.) 
 
                             Programmas realizācijā iesaistītais akadēmiskais personāls 

17. tab. 
 mācībspēki izpildītā slodze 
 skaits īpatsvars stundas īpatsvars 

Akadēmiskais personāls kopā 21 100% 948.4 100% 
Akadēmiskais personāls pamatdarbā 15 71.4% 860.8 90.8% 
Akadēmiskais personāls ar doktora grādu 3 14.3% 84.3 8.9% 
Akadēmiskais personāls ar maăistra grādu 9 42.9% 480.0 50.6% 
Mācībspēki, kas studē maăistrantūrā vai 
doktorantūrā 

7 33.3% 423.8 44.7% 

Asistenti 5 23.8% 177.3 18.7% 
Lektori 13 61.9% 686.7 72.4% 
Docenti 3 14.3% 84.3 8.9% 
Profesori un asoc.profesori 0 0.0% 0 0.0% 
Nozares praktiėi 4 19.0% 204.1 21.5% 



  

 
8.2. Akadēmiskā personāla attīstības politika 
Augstskolā izstrādāta un tiek realizēta akadēmiskā personāla tālākas izglītošanas sistēma. 
Mācību spēku kvalifikācijas paaugstināšanas un izglītības turpināšanas sistēma ietver: 

− pārrunas un konsultācijas katedru sēdēs un ikdienas darbā; 
− starpkatedru metodiskos seminārus; 
− nozares kursus un seminārus; 
− profesionālās meistarības paaugstināšanas kursus; 
− studijas maăistrantūrā un doktorantūrā. 

Mācībspēki regulāri apmeklē seminārus par nozares tēmām, tādā veidā papildinot zināšanas 
par aktuālajiem jautājumiem nozarē un stiprinot saiti starp teoriju un praksi. Mācībspēki 
praktiėi savas pedagoăiskās zināšanas un prasmes pilnveido katedru un starpkatedru 
metodiskajos semināros. Mācībspēku vadītās nodarbības regulāri tiek hospitētas, un 
novērojumi pārrunāti ar pašu mācībspēku. Augstskolā regulāri notiek arī studentu aptaujas ar 
mācībspēku darba vērtējumu, kas tiek Ħemtas vērā profesionālā snieguma pilnveidošanā. 
2001./2002.studiju gadā maăistra grādu ieguva 2 studiju programmā iesaistītie mācībspēki, 
2002./03. gadā – viens mācībspēks 
Viesnīcu vadības studiju programmas realizācijā iesaistīto mācībspēku zināšanu līmeĦa un 
kvalifikācijas paaugstināšana notiek dažādos veidos, galvenokārt, piedaloties dažādos kusos, 
semināros, konferencēs. Nozīmīgie apmācību pasākumi bija sekojoši: 
 Vaira Vanaga – kvalifikācijas kursi – pieredzes apmaiĦa “HoReCa” – “Servēšanas modernās 
metodes”, “Ēdienu kalkulāciju veidošana un cenu politika” – Rīga, 2003. 
 Elza GavriĜenko – kvalifikācijas kursi–pieredzes apmaiĦa “HoReCa’” – “Svētku 
organizēšana – šefpavārs, kā banketa organizators un dalībnieks”, “Kreatīvi risinājumi 
restorānu biznesā”, Praktiskie semināri “Pasaules restorānu standarti”, Rīga, 2003.  
. Ruta Žvals - kvalifikācijas kursi – pieredzes apmaiĦa “HoReCa”: “Savstarpējo attiecību 
ētika viesmīlības biznesā”, Rīga, 2003.  
 Līvija Brūvere - kvalifikācijas kursi – pieredzes apmaiĦa “HoReCa”: “Paterētāja izvēle 
Baltijā”, “M ārketinga kompleksa elementu realizācija restorānu biznesā”, “Efektīva 
uzĦēmumu resursu vadīšana”, “Vidējā līmeĦa personāla motivēšanas mūsdienu metodes”, 
“Inovāciju cikli viesmīlības biznesā”, Rīga, 2003.    
Līvija Brūvere - līdzdalība - pieredzes apmaiĦa IzM PIC organizētajā Valsts profesionālās 
izglītības iestāžu audzēkĦu konkursā ēdienu gatavošanas un viesu apkalpošanas specialitātēs 
2002./2003.māc.g. – organizācijas process un žūrijas komisijas priekšsēdētājas darbs 3 
pusfinālos un finālā.  
 Elza GavriĜenko – līdzdalība - pieredzes apmaiĦa IzM PIC organizētajā Valsts profesionālās 
izglītības iestāžu audzēkĦu konkursā ēdienu gatavošanas un viesu apkalpošanas specialitātēs 
2002./2003.māc.g – darbs žūrijas komisijā  finālā. 
 Vaira Vanaga - līdzdalība - pieredzes apmaiĦa IzM PIC organizētajā Valsts profesionālās 
izglītības iestāžu audzēkĦu konkursā ēdienu gatavošanas un viesu apkalpošanas specialitātēs 
2002./2003.māc.g – darbs žūrijas komisijā  2 pusfinālos. 
 Līvija Brūvere, Ruta Žvals – pieredzes apmaiĦa – mācību ekskursiju organizēšana uz 
kaimiĦvalstu viesnīcām: Klaipēdā (Radisson SAS Klaipēda, Europa, Norvalis),Tallinā ( 
Radisson SAS Tallina, Old Touwer, Olimpia)  Maskavā (Kosmoss, Ukraina, Prezident Hotel, 
Balchug Kempinski, Starptautiskais biznesa centrs “Moscow City”). 
 Vaira Vanaga – seminārs – pieredzes apmaiĦa par Viesmīlības studiju kursu Ēdināšanas 
serviss, Lietišėā etiėete pasniegšanu un tās pilnveidošanas iespējām. Seminārs organizēts 
kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministrijas skolu Mājturības metodisko kabinetu un tajā tika 
uzaicināti piedalīties metodiėi - viesmīlības kursu apmācības organizētāji republikas 
vidusskolās. 
 
8.3. Mācībspēku zinātniskā darbība 
Studiju programmu “Viesnīcu vadība”pārsvarā nodrošina divu – Viesmīlības un Tūrisma  
BAT katedru mācībspēki  



  

Mācībspēku zinātniskā darbība izpaužas vairākos veidos: 
1) zinātniskās publikācijas (gada laikā  publicētas 13 publikācijas (skat. Galveno publikāciju 
saraksts) un piedalīšanās zinātniskajos forumos (nolasīti 20 referāti starptautiskajās un valsts 
mēroga zinātniskajās konferencēs) 

 
Galveno publikāciju saraksts 

 
1. Rozite M. Tourism in Riga and Development of Urban Tourism. // Global – Local 

Interplay in the Baltic Sea Region. Papers from 5th International Nordic Baltic 
Conference Parnu 1998. Warsaw, 2000. – 433-446 p. ISBN 83-85847-48-0 

2. M.Rozite, L.Kule, Z.Krisjane. Regional processes in Latvia in the view of the 
forthcoming enlargement of the European Union. // Conference From Native and 
Landscape Research to Urban and Regional Studies. Abstracts, papers. Tartu, 2002. 
180.-191.lpp. 

3. M.Rozite. Incorporation of Regional Cultural Diversities in Latvian Tourism Product. 
//Problemy turistyki i hotelastwa. 2002 R. (Zeszyt 3), Wydanie specjalne. Gdinia. 
2002, 41.-47.st. 

4. G.Blunavs, J.BērziĦa, J. Ozols. Latvijas tūrisma informācija Internetā: vērtējums un 
salīdzinājumi. // Starptautiskās zinātniskās konferences "Ilgtspējīga tūrisma attīstība" 
rakstu krājums. R., BAT, 2003. 30-33.lpp. 

5. A.Brencis. Velotūrisms kā ekotūrisma veids- pieredze, problēmas un attīstības 
tendences Latvijā.// Starptautiskās zinātniskās konferences "Ilgtspējīga tūrisma 
attīstība" rakstu krājums. R., BAT, 2003. 54-57.lpp. 

6. Līvija Brūvere “Pārtikas produktu izvēles un iegādes motivācija un principi”, 
starptautiskā zinātniskā konferencē “Marketing Theories and Methods”:VilĦa, 2002.   

7. Elza GavriĜenko “Zināšanu un prasmju veidošanās “Ēdienu gatavošanas tehnoloăijas” 
kursā profesionālā augstskolā”, starptautiskā zinātniskā konferencē “Ilgtspējīga 
tūrisma attīstība, Rīga, Turība, 2003. 

8. Ruta Žvals “BAT STF studentu nozares prakse Latvijas viesmīlības uzĦēmumos”, 
starptautiskā zinātniskā konferencē “Ilgtspējīga tūrisma attīstība”: Rīga, Turība,2003. 

9. Līvija Brūvere “Izglītības loma kvalitatīvu ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai 
viesmīlības uzĦēmumos”, starptautiskā zinātniskā konferencē “Ilgtspējīga tūrisma 
attīstība”:Rīga, Turība,2003. 

10. Līvija Brūvere “Pārtikas iegādes socioloăisko aspektu izvērtējums Latvijā”, 
5.starptautiskajā konferencē “Sabiedrība un kultūra”: Liepāja, 2002. 

11. Līvija Brūvere“Latvijas iedzīvotājus motivējošie faktori kvalitatīvas pārtikas 
iegādei”, starptautiskā konferencē “Health Economics and Health 
Management”:Atēnas, 2002. 

12. Līvija Brūvere “Socioloăiskie faktori – pārtikas iegādes noteicošie elementi Latvijā”, 
starptautiskā konferencē “International Business in Transition Economies”: Vi ĜĦa, 
2002. 

2) Dalība starptautiskās konferencēs. 2002./03. studiju gadā 12 tūrisma un viesmīlības 
katedras mācībspēki piedalījās starptautiskās konferencēs. Nozīmīgākas no tām bija: 

1. Rozīte M. piedalīšanās starptautiskajā konferencē "From Native and Landscape 
Research to Urban and Regional Studies", Tartu valsts universitātē (Igaunija), 2002 
2. Melbārdes Z. un Rozītes M. līdzdalība un uzstāšanās ar ziĦojumu  ETUP 
starptautiskā seminārā "Education meets Industry", European Tourism Univertisy 
Prtnership., Helsinki, 2002. 
3. L.Brūveres piedalīšanās starptautiskā konferencē “Health Economics and 
 Health Management”:Atēnas, 2002. un starptautiskā konferencē “International 
Business in Transition Economies”: ViĜĦa, 2002. 
4. 12 abu katedru mācībspēki referēja  starptautiskā zinātniskā konferencē "Ilgtspējīga 
tūrisma attīstība: tendences, pieredze, iespējas". R., BAT 2003 

3) Mācību grāmatu izstrādāšanā (studiju gada laikā sagatavotas  un izdotas 3 studiju 
programmas realizāciju nodrošinošas  mācību grāmatas un mācību līdzekĜi: 



  

1. Melbārde Z., Nikodemus O, Rozīte M. Latvijas ăeogrāfija 9.klasei.R., Zvaigzne 
ABC, 2003., 224 lpp. 
2. A. Brencis. Aktīvais tūrisms. Rīga, Biznesa augstskola Turība. 2003. 
3. E. GavriĜenko  Sanitārija un higiēna pārtikas aprites uzĦēmumos. Mācību līdzeklis. 
Rīga, Turība, 2003.   
4. līdzdalībā LVRA Latvijas viesnīcu sertifikācijas komisijas darbā. 
5. līdzdalībā Latvijas jauno ēdināšanas servisa darbinieku konkursu organizēšanā 
6. izpildot valsts pasūtījumu- Tūrisma terminoloăijas skaidrojošās vārdnīcas izstrādē ( 
Z.Melbārde – darba grupas vadītāja) 
7. sadarbojoties ar profesionālajām asociācijām (Tūrisma gidu, Viesnīcu un restorānu, 
Ekotūrisma , Lauku tūrisma, Tūrisma aăentu asociāciju). 

 

9. Studiju metodiskais un informatīvais nodrošinājums 
 

Viesnīcu vadība ir jauns augstākās izglītības virziens Latvijā, tādēĜ tā nodrošinājums ar 

mācību un metodisko literatūru valsts valodā ir visai niecīgs. Labāk ir nodrošināti 

Ēdināšanas servisa un Viesmīlības servisa studiju kuri, kur fakultātes mācībspēki ir 

izstrādājuši un izdevuši virkni mācību grāmatu un metodisko izstrādĦu, ievērojami 

mazāk nodrošināti tūrisma organizācijas un vadības kursi, kur ir tikai viena ori ăināla 

un viena tulkota mācību grāmata. Mācību grāmatas un metodiskie materiāli tiek izdoti 

arī pārējo (ekonomikas, informātikas, menedžmenta u.c.) studiju kursu nodrošināšanai. 

Piecos gados bibliotēkas fonds papildināts par 5872 nosaukumu 61258 eksemplāriem 
izdevumu par Ls 214037.30 (skat 19.tab.), bet nolietotās, morāli novecojušās tika norakstītas. 

Bibliotēkā pašlaik ir 11064 nosaukumu dokumenti  86754 eksemplāros, no tiem:                   -  
grāmatas: 10768 nosaukumi 80464 eksemplāros, 

                           -  turpinājumizdevumi (žurnāli, Statistikas un Letas izdevumi) 
                              252 nosaukumi 6290 eksemplāros 
                          -  laikraksti- 44 nosaukumi. 
Bibliotēkā pieejamas 75 Latvijas un ārvalstu datu bāzes. 

 
 

Bibliot ēkas fonds 
18. tab. 

Gads Nosaukumi Eksemplāri Cena Ls 
01.07.1998.-
30.06.1999. 

942 6992 31710.61 

01.07.1999.-
30.06.2000. 

839 8267 23615.09 

01.07.2000.-
30.06.2001. 

1115 8964 28024.16 

01.06.2001.-
30.06.2002. 

1362 18544 65549.69 

01.07.2002.-
30.06.2003. 

1614 18585 65137.77 



  

kopā 5872 61258 214037.30 
 
 
Bibliotēka abonē EBSCO 12 datu bāzes (internet pieeja + CD-ROM), ziĦu aăentūras LETA 
internet datu bāzi, tai skaitā elektronisko versiju laikrakstam “Latvijas Vēstnesis”, NAIS 
lokālo versiju, laikraksta “Dienas Bizness” elektronisko versiju ar arhīvu un “Latvijas 
Vēstnesis” elektronisko versiju ar arhīvu.  
Bibliotēka abonē 13 nosaukumu LID likumdošanas izdevumus un 8 nosaukumu Leta 
izdevumus. 
 
10. Programmas tehniskais nodrošinājums 

 

Programmas tehniskais nodrošinājums ir augstā līmenī. Studentiem ir brīva pieeja 

datoriem, ir plašas un tehniski labi apgādātas auditorijas (skat. 19.tab.) 

Studiju laik ā studenti visus darbus izpilda, izmantojot BAT resursus, ir nodrošinātas 

iespējas izmantot internetu, kopēšanas un izdrukāšanas pakalpojumus.  

Studijām ir nodrošināti atbilstoši apstākĜi – auditorijas, datorklases, laboratorijas un 

kabineti, konferenču zāles, moderna bibliotēka ar plašu lasītavu. Auditorij ās atrodas 

labas kvalitātes vizuālās iekārtas - baltās tāfeles, kodoskopi un ekrāni, audio un video 

aparatūra. 

 

Programmas tehniskais nodrošinājums 

19.tab. 



  

 
2001./2002. studiju gada 

beigās 
2002./2003. studiju gada 

beigās  

Auditorijas (77) 75 auditorijas (2273 vietas) 
76 auditorijas 
( 2 906 vietas) 

no tām 7 datorklases 8 datorklases (199 vietas) 
no tām 8 datorklases 

(208 vietas) 

Konferenču zāles (3) 498 vietas 
Konferenču zāles (3) 
 ar 498 vietām kopā 

Kodoskopi 59 gab. 
59 + 6  

(ārpus auditorijām-morāli 
un fiziski novecojuši) 

Ekrāni 58 gab. 
54 stacionārie + 5 

pārvietojamie 

Baltās tāfeles 88 gab. 
72 stacionāras, 

22 pārvietojamas (trijkāju) 
Datori 443 gab.  
Printeri 26 gab.  
Multimediju projektori 5 gab.  
Akustiskās sistēmas 4 kompl. 4 kompl. 

Kopēšanas aparāti 
12 gab. (kopējā jauda 
230 000 kop./mēnesī) 

14 + 1 (nolietots) 
 
 

 

11. Ārējie sakari 
11.1. Sadarbība ar darba devējiem 
Sadarbība ar darba devējiem uzsākās jau programmas izstrādes laikā un tiek turpināta 
nepārtraukti. Ciešāka tiešā sadarbība ar darba devējiem sākusi veidoties organizējot 
studentiem studiju praksi. Prakses uzĦēmumi izsaka viedokli par studiju programmu, ar tiem 
tiek pārrunāts studiju prakses programmas saturs un organizācija. Studiju programmas mērėu 
precizēšanas un satura pilnveidošanas nolūkos tiek aptaujātas darba devēju organizācijas un 
atsevišėi darba devēji. Darba devēju pārstāvji tiks iekĜauti arī gala pārbaudījumu – 
kvalifikācijas darba aizstāvēšanas un kvalifikācijas eksāmena komisijās . 2002./03. studiju 
gadā VEK priekšsēdētāja bija bij. Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas prezidente, tagad 
– firmas REHO prezidente V.Jermoloviča. 
11.2. Sadarbība ar profesionālajām apvienībām 
Studiju programmas pilnveidošanas jautājumos un profesijas standarta izstrādes jautājumos 
augstskola sadarbojas ar Latvijas Viesnīcu un restorānu asociāciju, uzklausot tās atsauksmes 
un ieteikumus.  
11.3. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām 
2002.gada marta sākumā Biznesa augstskola Turība saĦēma apstiprinājumu, ka pasaules 
vadošo biznesa augstskolas asociācijas - “The Association to Advance Collegiate Schools of 
Business” (AACSB) lēmums par augstskolas uzĦemšanu ir pozitīvs, un šobrīd tā ir pilntiesīga 
asociācijas dalībniece. Pašlaik AACSB sastāvā ar mērėi pilnveidot un savstarpēji salāgot 
studiju programmas jau apvienojušās 835 universitātes un augstskolas no visas pasaules. 
Asociācijas sadarbības korporatīvie partneri ir arī pasaules vadošie uzĦēmumi, starp kuriem 
var minēt tādas lielas kompānijas kā: “Microsoft Corporation”, “Motorola Inc”, “Ernst & 
Young”, “ Deloitte & Touche”, “The Wall Street Journal”, "Hewlett-Packard Company", 
”IBM Global Services" un citas. Augstskola iestājās asociācijā, lai panāktu studiju kvalitāti 
atbilstoši pasaules standartiem un būtiski paplašinātu savu starptautisko sadarbību. Par 
nākotnes mērėi augstskola izvirzījusi akreditēt savas programmas AACSB, kura šobrīd 
izskata jautājumu par Belmontas Universitātes, Kalifornijas Valsts universitātes, Dallasas 
Universitātes, Kalifornijas Valsts universitātes,piedāvāto programmu akreditāciju.  



  

 

12. Kvalitātes vadība 
Lai nodrošinātu nepārtrauktu nodarbību satura kvalitātes kontroli, katedru vadītāji un 
programmas direktors veic regulāru nodarbību hospitāciju. Hospitācijas gaitā novērotais tiek 
pārrunāts ar mācībspēku.  
Katra kursa noslēgumā notiek studentu anketēšana par konkrētā studiju kursa saturu un 
metodiku. Pēc anketu izskatīšanas mācībspēks tās nodod katedrā, kur tiek sagatavots 
kopsavilkums.  
Vismaz reizi gadā tiek organizētas augstskolas studentu aptaujas, kurās studenti var izteikt 
savu vērtējumu augstskolas struktūrvienību darbībai, studiju materiāli tehniskajam 
nodrošinājumam, studiju satura un studiju organizācijas kvalitātei u.c. Reizi gadā tiek 
organizētas augstskolas akadēmiskā un vispārējā personāla aptaujas, kurās personāls var 
izteikt savu viedokli par dažādiem procesiem augstskolā, par vadošo darbinieku 
profesionalitāti, savas vēlmes attiecībā uz darba organizāciju un motivācijas sistēmas 
pilnveidošanu, priekšlikumus augstskolas darba pilnveidošanai u.c.  

 

13. Studiju programmas attīstības plāns 
Studiju programmas attīstības plāns ietver šādus punktus: 
    1. Studējošo skaita palielināšana: 

� aktīvi popularizēt koledžas līmeĦa izglītības priekšrocības un reklamēt iespējas 
studēt šajā programmā; 

� nostabilizēt studentu skaitu programmā (abos studiju gados) līmenī 80-100 
studentu; 

� sākot ar 2004.gadu ik gadus sagatavot Latvijas darba tirgum 40-50 kvalificētus 
viesnīcu servisa organizatorus; 

 
 2. Programmas satura pilnveidošana: 

� veikt regulāras darba devēju un absolventu aptaujas par programmā apgūtā 
noderību profesionālajā darbībā; 

� izstrādāt un iekĜaut programmā obligātās izvēles kursus; 
� pārskatīt un koriăēt programmas saturu atbilstoši profesijas standartam; 

   3. Akadēmiskā personāla sastāva kvalitat īva pilnveidošana un stabilizēšana: 
� veicināt studiju programmas akadēmiskā personāla nozares praktiėu stabila 

sastāva izveidošanu, pedagoăisko zināšanu un prasmju pilnveidošanu pārrunās, 
semināros un kursos; 

� veicināt un atbalstīt mācībspēku studijas maăistrantūrā un doktorantūrā; 
� materiāli atbalstīt akadēmiskā personāla zināšanu un prasmju papildināšanu 

semināros un kursos par nozares jautājumiem; 
� veicināt un stimulēt augstskolā pamatdarbā strādājošo mācībspēku skaita 

palielināšanu; 
 4. Pētnieciskā darba mērėtiecīga veicināšana: 

� noteikt atbalstāmo lietišėo pētījumu virzienus; 
� morāli un materiāli atbalstīt noteiktajos virzienos veiktos pētījumus; 
� motivēt un materiāli atbalstīt akadēmiskā personāla dalību zinātniskajās 

konferencēs; 
� rīkot regulāras studentu lietišėo pētījumu konferences; 
� ar pētnieciskā darba rezultātiem regulāri iepazīstināt augstskolas personālu;  

5. Studiju materiāli tehniskā un metodiskā nodrošinājuma uzlabošana: 
� palielināt nozares mācību literatūras iegādes apjomus; 
� pilnveidot izdales materiālus, pilnveidot un papildināt citus mācību metodiskos 

materiālus; 



  

6. Studiju procesa organizācijas pilnveidošana: 
� pārskatīt nodarbību laiku sarakstu, palielinot laiku starp nodarbībām; 

7. Stabilas sadarbības ar ārējām organizācijām attīstīšana: 
� paplašināt zinātnisko un metodisko sadarbību ar Latvijas un ārvalstu 

augstskolām; 
� ar sadarbības partneriem ilgstošai sadarbībai saskaĦot sadarbības virzienus un 

gaitu; 
� turpināt un pilnveidot sadarbību ar darba devējiem un Latvijas Viesnīcu un 

restorānu asociāciju; 
� regulāri analizēt sadarbības rezultātus, aktualizēt sadarbības virzienus. 

  8. Studiju programmas absolventu konkurētspējas novērt ējums Latvijas darba tirg ū: 
� sākot ar 2003./2004.studiju gadu veikt regulāras darba devēju un programmas 

absolventu aptaujas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apstiprināts  
 Biznesa augstskolas Turība 

Senāta sēdē 2005.gada 30.novembrī   
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1. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas  
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2004./05.studiju gads 
 
 



  

 
 
 
 

                                                                                               
 

 
 
 
 

ZiĦojumu sagatavoja:  Z.Melbārde 
 

 
         

  
 
 

1. Studiju programmas raksturojums  
 
Studiju programmas īstenošana uzsākta 03.09.2001, programma akreditēta 27.02.2002. 
(Akreditācijas lapa Nr.002-521, derīguma termiĦš līdz 31.12.2008.). 
Pēdējie grozījumi studiju programmā veikti 2003. gada februārī (Senāta lēmums 26.02.2003., 
protokols Nr.6) un 2004.gada februārī (Senāta lēmums 25.02.2004., protokols Nr.2). 
2004/05.studiju gadā studiju programma tika īstenota Rīgā un 2 BAT filiālēs – liepājā un 
Cēsīs. 
1.1.  Programmas mērėi, uzdevumi un aktualitāte 
Programmas mērėis – sagatavot daudzpusīgi izglītotus un profesionāli   sagatavotus 
viesmīlības servisa speciālistus ir formulēts atbilstoši augstskolas un fakultātes  misijai un 
darba tirgus prasībām. Programmas aktualitāte kopš tās īstenošanas sākuma perioda nav 
mazinājusies, jo Latvijas darba tirgū pieaug pieprasījums pēc labi sagatavotiem viesmīlības 
nozares speciālistiem, kam būtu ne tikai plašas un dziĜas teorētiskas zināšanas, bet arī labas 
vidēja līmeĦa vadītājiem nepieciešamās praktiskās iemaĦas.  
Pēdējo gadu pieredze liecina, ka Latvijā un it īpaši Rīgā ir nepietiekama viesmīlības 
uzĦēmumu kapacitāte, tiek veidoti un nākotnē tiks veidoti arvien jauni viesmīlības uzĦēmumi, 
kam būs nepieciešami labi sagatavoti darbinieki, tādēĜ Viesnīcu vadības programmas 
beidzējiem paveras drošas perspektīvas darba tirgū. Attīstoties vietējam un lauku tūrismam, 
īpaši strauji noris dažādu kategoriju lauku tūrisma mītĦu izveide visos Latvijas reăionos, kuru 
sekmīgai darbībai tāpat ir nepieciešami zinoši darbinieki. Programmas uzdevums ir dot 
topošajiem viesmīlības nozares darbiniekiem teorētiskas pamatzināšanas ekonomikā, 
zināšanas tirgvedībā, uzĦēmumu vadībā, starptautiskajā viesnīcu biznesā, praktiskas iemaĦas 
uzĦēmumu grāmatvedībā, informācijas tehnoloăiju pielietošanā, svešvalodās u.c.     
 
2. Programmas atbilstība darba tirgus prasībām 
2.1. Programmas atbilstības profesijas standartam 



  

2002.gada 8.janvārī ir apstiprināts 4. profesionālās kvalifikācijas līmeĦa Viesnīcu servisa 
organizatora  profesijas standarts Nr. PS 0054. Studiju programmas saturs nodrošina 
standarta prasību izpildi (sk. 1.tab.)  
2004./05. studiju gadā būtiski  studiju programmas satura un struktūras pilveidojumi nav 
veikti. 
Programma papildināta ar izvēles kursiem studiju kursiem: 

− Biznesa matemātika un statistika (2KP) 
− Finansu grāmatvedība (2KP)  

Savukārt, kā neatbilstošs programmas profilam no obligātās programmas daĜas izĦemts 
studiju kurss Aktīvā tūrisma pamati 
Programmas struktūras izmaiĦas nav būtiskas, taču padara to vairāk atbilstošu profesijas 
standarta prasībām un vienlaicīgi aktualizējas arī atbilstoši darba tirgus prasību izmaiĦām 
 

Profesijas standarta prasību nodrošinājums studiju programmā                                                                                                                            
1. tab.  

Prasmju 
raksturs 

Profesijas standarta prasības Studiju kursi, kas 
nodrošina standarta 
prasību ievērošanu 

UzĦemt viesus viesnīcā Viesnīcu uzĦemšanas 
dienestu darba organizācija 

Sagatavot telpas viesu uzĦemšanai Viesnīcu saimniecisko 
dienestu darba organizācija 

Veikt viesu apkalpošanu restorānā, bārā Ēdināšanas serviss  
Ēdienu gatavošanas 
tehnoloăija 

Realizēt personāla vadību Menedžments 
Organizēt, plānot un kontrolēt struktūrvienības  finanses Finansu grāmatvedība  

K
o

pī
gā

s 
p

ra
sm

es
  

Vadīt pakalpojumu pārdošanu Mārketings 
Viesnīcu mārketings un 
menedžments 

Svešvalodu zināšanas profesionālajā jomā AngĜu un  vācu lietišėā 
valoda 

Radīt drošu darba vidi Saskarsme un viesmīlība 
tūrismā 

 
  
 Strādāt ar informāciju 
  

Viesnīcu vadības 
informatīvās un vietu 
rezervēšanas sistēmas 
Datortehnoloăijas 

Kontrolēt darba procesus UzĦēmējdarbība viesmīlībā 
un tūrismā  

S
p

ec
ifi

sk
ās

 p
ra

sm
es

  
p

ro
fe

si
jā 

 Noteikt un risināt problēmas  Stresa menedžments 
 
2.2. Programmas atbilstība 1.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības standarta 
prasībām 
Programmas saturs un struktūra  ir atbilstīga MK 2001.gada 20.marta Noteikumiem  Nr.141  
“Noteikumi par valsts pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības standartu”. 
(skat.1.att.) 
 
                                                                                                                                    1.att.       



  

             

Studiju programmas strukt ūra

Nozares studiju 
kursi
45%

Prakse
20%

Kvalifik ācijas 
darbs
10%

Visp ārizgl ītojoš
ie studiju kursu

25%

 
 
Izglītojošo studiju kursu, studiju prakses ārpus izglītības iestādes un kvalifikācijas darba 
apjoma proporcijas ir atbilstošas standarta prasībām. 
Programmas apjoms ir atbilstošs valsts izglītības standartā noteiktajam. Programmas un 
studiju kursu apjoms ir izteikts kredītpunktos. Programmas apjoma struktūra atbilst valsts 
standarta prasībām  (skat. 2.tab.) 
 
 

Izglītības standarta prasību nodrošināšana studiju programmā   

2.tab. 

Krit ērijs Standarta prasība Studiju programma 
Kopējais 
programmas apjoms 

                 80-120 KP 80KP 

Mācību kursu 
kopējais apjoms 

vismaz 56 KP, bet ne vairāk kā 
75% no programmas apjoma 

  
56 KP 

           t.sk. 
vispārizglītojošie  

kursi  

 
 

vismaz 20 KP 

Datortehnoloăijas                                4 
KP 
Lietišėā angĜu valoda                           6 
KP 
Lietišėā vācu valoda                            6 
KP 
Psiholoăija                                           2 
KP 
Biznesa matemātika un statistika        2 
KP 

Kopā    20 KP 
 
 



  

            nozares kursi   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vismaz 36 KP 

Ēdienu gatavošanas tehnoloăija         3 KP 
Starptautiskais viesnīcu bizness         3 KP 
Saskarsme un viesmīlība tūrismā       2 KP 
Ievads tūrismā                                     3 
KP 
Ēdināšanas serviss                             3 KP 
Menedžments                                      3 
KP 
Viesnīcu saimniecisko dienestu darba 
organizācija                                         2KP 
Mikroekonomika                                  3 
KP  
Mārketings                                           2 
KP 
Viesnīcu uzĦemšanas dienesta darba 
organizācija                                         2 
KP 
Makroekonomika                                 3 
KP 
UzĦēmējdarbība viesmīlībā  
un tūrismā                                            2 
KP 
Viesnīcu vadības informatīvās un vietu 
rezervēšanas sistēmas                        2 KP 
Viesnīcu mārketings 
un menedžments                                 2 KP 
Tikšanās un konferenču rīkošana        1 
KP 

Kopā           36 KP 
Prakses apjoms vismaz 16 KP 16 KP 
Kvalifik ācijas darba 
apjoms 

vismaz 8 KP, bet ne vairāk kā 
10% no programmas apjoma 

 
8 KP 

Studējošo patstāvīgā 
darba apjoms 

35-40% no mācību kursu kopējā 
apjoma 

Studiju darbs                                       2 
KP 

Patstāvīgās studijas                              
40% no mācību kursu apjoma 

 
3. Vērt ēšanas sistēma 

Vērtēšanas pamatprincipi ir atbilstoši valsts izglītības standartā noteiktajam: tiek summēti 
pozitīvie sasniegumi, katra kursa noslēgumā ir studiju kursa noslēguma pārbaudījums 
eksāmena vai ieskaites veidā. Studiju kursu apguves laikā tiek veikti kārtējie pārbaudījumi: 
kontroldarbi, semināri, referāti. 
Studiju nobeigumā notiek valsts pārbaudījums, kurš sastāv no kvalifikācijas eksāmena un 
kvalifikācijas darba aizstāvēšanas.  
Kredītpunktus ieskaita par katru apgūto studiju kursu un praksi, ja vērtējums nav bijis mazāks 
par 4 (gandrīz viduvēji) vai “ieskaitīts”. 
Lai nodrošinātu studentu informētību par studiju kursu noslēguma pārbaudījumu 
nosacījumiem un prasībām, par prakses programmām un prakses atskaites aizstāvēšanas 
prasībām: 

− studiju kursu noslēguma pārbaudījumu nosacījumi, prasības un jautājumi ir publiskoti 
Biznesa augstskolas Turība iekšējā datortīklā visiem studentiem pieejamā vietā; 

− pārbaudījumu nosacījumi, prasības un jautājumi studentam tiek izskaidroti studiju 
kursa pirmajā nodarbībā; 

− katram studentam, uzsākot studiju gadu, tiek izsniegta studenta rokasgrāmata, kas 
satur studijas reglamentējošos dokumentus (Studiju nolikums, Pārbaudījumu 
nolikums, Noteikumi par studenta izstrādājamo studiju patstāvīgo darbu noformēšanu 
u.c.), kā arī studiju kursu programmas, kurās ir noteikti studiju kursa pārbaudījumi.  

 



  

4. Studiju programmas starptautisks salīdzinājums 
Studiju programma Viesnīcu vadība saturiski atbilst vairāku Eiropas un Amerikas 
valstu augstskolu un koledžu programmām, piemēram Īrijas Shannon College of 
Hotel Management (skat. 3. tab.) 
 

Realizējamās un Šanona koledžas (Īrija) studiju programmas salīdzinājums 

3. tab. 

Šanona koledžas programmas studiju 

kursi 

Viesnīcu vadības programmas studiju kursi 

Biznesa informācijas sistēmas Vadības informācijas sistēmas 

Ekonomika Mikroekonomika 

Makroekonomika 

UzĦēmējdarb ība UzĦēmējdarb ība tūrismā 

UzĦēmējdarb ība viesnīcās 

Finansu grāmatvedība Finansu grāmatvedība 

Ēdināšana Ēdināšanas serviss 

Ēdienu gatavošanas tehnoloăija 

Inform ācijas sistēmas Datortehnoloăijas 

Vadības informatīvās sistēmas 

Viesnīcu vadības sistēmas Vadības informatīvās un vietu rezervēšanas 

sistēmas 

Valodas Divas svešvalodas 

Tiesības Darba tiesības un darba aizsardzība 

Menedžments Menedžments 

Vadības grāmatvedība Vadības grāmatvedība 

Apmešanās Viesnīcu uzĦemšanas dienestu darba organizācija 



  

Mārketings Mārketings 

Tūrisms Ievads tūrismā 

Attiecību menedžments Saskarsme un viesmīlība tūrismā 

Starpkult ūru saskarsme 

Biznesa komunikācijas Saskarsme un viesmīlība tūrismā 

Operacionālā analīze un kontrole Nav 

Kvantitat īvās metodes Biznesa matemātika un statistika 

Stratēăiskais menedžments Viesnīcu menedžments 

 

Līdzīga pēc satura un struktūras ir arī Somijā Haagas Politehniskajā institūtā realizējamā  
"Bachelor of hospitality management" programma, kurā, līdzīgi kā BAT akreditētajā 
programmā, ir divi galveno nozaru bloki - restorānu serviss un viesnīcu serviss. 
Analizējot arī citas līdzīgas studiju programmas Eiropā un ASV, jāsecina, ka tiek ievērots 
virziens uz speciālistu sagatavošanu ar daudzpusīgām profesionālām iemaĦām, šāds virziens 
ir ievērots arī studiju programmā “Viesnīcu vadība”, iekĜaujot tajā gan tūrisma nozares 
kursus, gan ekonomikas, vadībzinību un informātikas kursus. 
 
5. Studentu līdzdalība zinātniski pētnieciskajā darbā 
Studentu pētnieciskais darbs tiek veikts studiju prakses laikā (pēc prakses tiek 
aizstāvēta prakses atskaite) un izstrādājot valsts pārbaudījuma sastāvā ietilpstošo 
kvalifikācijas darbu. Kvalifikācijas darbu tematika ir piesaistīta gan visas viesmīlības 
nozares problemātikai, gan atsevišėu viesmīlības uzĦēmumu saimnieciskās darbības 
izpētei, novērtēšanai un pilnveidošanas iespēju meklējumiem (skat.4. tab.) Vairāki 
absolventu izstrādātie kvalifikācijas darbi tiek nodoti izpētāmā uzĦēmuma vadībai 
darbības uzlabošanas mērėiem. 
 
 

2004/05. studiju gada programmas absolventu kvalifikācijas darbu tēmas 
                                                                                                                                                          4.tab. 

 
Vārds Uzvārds Kvalifik ācijas darba tēmas nosaukums 

Sandra Balode Atpūtas kompleksa "Rīts" darbības izvērtējums un attīstības iespējas 

Inese Bergmane 
Viesu mājas "Ėīši" mārketinga plāna projekta izstrāde produkta virzīšanai 
tirgū 

Ilona BērziĦa Viesu mājas "Bērzi" darbības izvērtējums un attīstības perspektīvas 

Māris BērziĦš Mārketinga darbība kā viesnīcas "Santa" konkurētspējas nodrošinājums 

Žanna Bestuževa Apartamenta viesnīcu produkta specifiskās iezīmes 

Ilze 
BirkiĦa - 
Burėīte 

Jaunas tūristu piesaistes izveidošanas iespējas Gulbenes rajonā 

Edgars Bodnieks 
Kempinga "GaiĜi" mārketinga darbības specifika un tās pilnveidošanas 
iespējas 



  

Solvita Dambe Viesnīcas "Naktsmājas" darbība pieaugošas konkurences apstākĜos 

Anda Damberga Menedžmenta un mārketinga darbības izvērtējums viesu namā "GaiĜi" 

Ozkars DrēziĦš Viesu mājas “ŽodziĦi” darbība produkta pilnveidošanā 

Iveta DuĜevska 
Mārketinga plāna izstrādes un ieviešanas iespējas atpūtas kompleksā 
"VonadziĦi" 

Ilze Feldmane 
Tūristu interešu piesaistes - viesnīcas "Villa Alberta" darbību ietekmējošs 
faktors 

Daina Frīdenberga Mazas viesnīcas darbības specifikas raksturojums un attīstības iespējas 

Jānis Gemzis Viesnīcas"Cēsis" darbība konkurences apstākĜos 

Māris GraudiĦš Viesu nama “Ėempēni” darbības izvērtējums un attīstības iespējas 
Ivo Grīslis Viesnīcas "Demians" mārketinga darbības raksturīgās iezīmes 

Laine Gudre Viesu nama "Mazais Ansis" produkta raksturojums un tā virzība tirgū 

Vita Jermakova Tukuma rajona muižu un piĜu pakalpojumi, to attīstības iespējas 

Vera Juškova 
Mārketinga darbības aktivitātes - viesu mājas "Mežrozes" darbības 
pilnveidotājas 

Jūlija Karpušenko 
Viesnīcas “PutniĦkrogs” darbības izvērtējums un attīstības iespējas 
pieaugošas konkurences apstākĜos 

Ilona Kjakste 
Ēdināšanas pakalpojumu viesu un apkalpošanas līmeĦa loma viesnīcas 
veiksmīgas darbības nodrošināšanā 

Andis Kronbergs Viesnīcas “Slokas OK Hotel” produkta un viesa cikla raksturojums 
Marita Kurčanova Viesu nama "Ošenieki" izveides pamatojums un attīstības iespējas 

Dace LapiĦa Viesnīcas "Daugavkrasti" darbības un ārējās vides mijiedarbība 

Lienīte LiepiĦa Viesnīcas "BīriĦu pils" darbības loma pils kompleksa darbā 

NataĜja Lipka Mārketinga loma viesnīcas "Amrita" produkta kvalitātes nodrošināšanā 

Kristīna Macijauskaite 
Ēdienu un dzērienu nodaĜas loma viesa cikla darbībā viesnīcā "Reval Hotel 
Latvija" 

Inga MaĜinovska Viesnīcas "Sigulda" darbības izvērtējums dažādos saimniekošanas apstākĜos 

Aigars MaĜinovskis 
Viesu nama "Ezeri" darbības raksturojums pieaugošas konkurences 
apstākĜos 

Andris Mežals Ārējās mārketinga vides ietekme viesnīcas "Anda" darbībā 

Sandra Miezīte Viesa cikla nozīme viesu nama "Province" darbības nodrošināšanā 

Elīza Muižniece Viesmīlības uzĦēmumu attīstības tendences un atšėirības Kurzemes reăionā 

Antra Oinaskova Atpūtas kompleksa loma un vieta Latvijas tūrismā 

Modris OzoliĦš Viesnīcas "Brīze" mārketinga darbības pilnveidošanas iespējas 

Kaspars Pērkons 
Viesu nama "Roze" mārketinga darbība kvalitatīva viesu cikla 
nodrošināšanā 

Eva Pūce Viesnīcas "Lielupe" produkta atbilstība noteiktu mērėauditoriju prasībām 

Aija Puėāne Vides nozīme viesnīcas "Tigra" mārketinga plāna realizācijā 

Diāna Rakova 
Mārketinga un menedžmenta darbība - viesnīcas "Katrīna" viesa cikla 
kvalitātes nodrošinātājfaktors 

Anita Raudive Atpūtas bāzes "Priede" darbības izvērtējums un attīstības iespējas 

Kristīne Reimane Mārketinga pasākumu loma viesu mājas "Mūsmājas" produkta virzībā tirgū 

Kristīne Riba Viesu nama “Livonija” produkta un viesa cikla raksturojums 
Sanita RiekstiĦa Ārējā mārketinga vide - viesnīcas "Brīze" darbības virzītājspēks 

Alla Roščina Ārējās mārketinga vides ietekme uz viesnīcas "Vinden" darbību un attīstību 

Anda Rožkalne 
Viesnīcas "Hotel Bergs" darba organizācija - kvalitatīva produkta 
nodrošinošs faktors 

Dainis Sīlītis Tehniskā dienesta loma viesnīcas produkta kvalitātes nodrošināšanā 

Uldis Sisenis 
Viesu mājas "Smilgas" menedžments un mārketings - produkta virzītājspēks 
tirgū 

Inta Smirnova Viesu nama "Gudenieki" darbības izvērtējums un attīstības iespējas 

Inga Sova Viesnīcas "Metropole" darbības raksturojums un attīstības iespējas 



  

Olita Strīpniece 
Viesmīlības uzĦēmuma "Jaunmoku pils" piedāvājuma un attīstības iespēju 
izvērtējums 

Elvita Stūre 
Viesu nama “Melturi” darbības un konkurences izvērtējums, attīstības 
iespējas 

Ieva SūniĦa Viesu nama "Dumbrāji" izveides un attīstības iespējas 

Ingrīda SūriĦa 
Viesu nama "Bura" mārketinga plāna izstrādes projekts - darbības 
pilnveidošanas priekšnosacījums 

Sanita Šube Mārketinga pasākumi viesa cikla kvalitatīvai nodrošināšanai viesnīcā "Līva" 

Inese Tilgale 
Viesnīcas "Līva" struktūrvienību funkcijas pakalpojumu kvalitātes 
nodrošināšanā 

Edīte Ulmane Viesnīcas "Wolmar" mārketinga darbības plāna izstrāde 

Inga Upīte 
Viesnīcas "Radisson SAS Daugava" darbības specifika atbilstoši 
starptautisko viesnīcu ėēžu prasībām 

Inita VāliĦa Rīgas mazo trīszvaigžĦu viesnīcu produkta salīdzinošs raksturojums 

Aiva Vipule Viesnīcas “Hotel de Rome” mārketinga darība un tās attīstības iespējas 
Egita Vizule Viesnīcas "MargrietiĦas" klientu piesaistes kā darbību ietekmējošs faktors 

Elīna Zveja Viesnīcas "Jūra" attīstības iespējas Liepājā 

MārtiĦš Zvirbulis Viesu nama "The Fontaine Hotel" darba organizācija produkta virzībai tirgū 

Inese Žera Viesnīcas "Cīrulīši" darbības izvērtējums pieaugošas konkurences apstākĜos 

 

6. Studiju prakse 
Studiju prakse 2004./2005.studiju gadā notika daudzos Rīgas un citu Latvijas pilsētu 
viesmīlības uzĦēmumos: viesnīcā “Reval Hotel Latvija”; viesnīcā “Radisson SAS Daugava”; 
viesnīcā’’Karavella’’; viesnīcā “Solmeda” u.c.. Praksi nobeidzot, visi studenti saĦem prakses 
uzĦēmuma vadības atzinumu par praktikanta sagatavotības līmeni un darba pienākumu 
izpildi, prakse beidzas ar prakses atskaites aizstāvēšanu. Prakses uzdevumu izpildi un  prakses 
atskaišu aizstāvēšanu vērtē  komisija. Prakses uzĦēmumi ir aptaujāti par studiju programmā 
līdz šim apgūto zināšanu un prasmju novērtējumu, par studentu attieksmi pret darbu un darba 
disciplīnu, par studentu profesionālo ieinteresētību, par profesionālo izaugsmi prakses laikā 
u.c. Kopumā prakses uzĦēmumu anketās-atsauksmēs ar atsevišėiem izĦēmumiem ir atzīmēta 
apmierinātība ar studentu attieksmi pret darbu, apzinīgumu, darba disciplīnu, laipnību pret 
klientiem, labu zināšanu līmeni un ar profesionālo ieinteresētību. Prakses uzĦēmumi atzīmē 
studentu patstāvību, kārtības izjūtu, atsaucību u.c. 
Labo sadarbību ar Latvijas viesmīlības uzĦēmumiem ir veicinājusi STF mācībspēku 
līdzdalība Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas (LVRA) darbā – lektore R.Žvals 
darbojas LVRA valdē, docente L.Brūvere un lektore E.GavriĜenko piedalās dažādu studentu 
konkursu izvērtēšanā.  
 

7. Studiju rezultāti 
Studentu zināšanu un prasmju apguves līmeni vislabāk raksturo valsts pārbaudījumā saĦemtie 
vērtējumi. Salīdzinot atzīmju sadalījumu ar normālo sadalījumu un ar ECTS skalu, iespējams 
izvērtēt studentu sadalījumu pēc zināšanu un prasmju apguves līmeĦa konkrētajā vērtējumu 
kopā (t.i., programmā studējošo vidū) (skat. 2. att.) 
No 62 visu trīs (Rīgas, Liepājas, Cēsu) koledžas grupu studentiem, kas teorētiski bija gatavi 
aizstāvēt kvalifikācijas darbu (apstiprinātas darba tēmas, sākts darbs) uz aizstāvēšanu bija 
ieradušies 53 diplomandi.  5 Cēsu filiāles, 3 Liepājas filiāles un 1 Rīgas koledžas grupas 
students kvalifikācijas darbu neaizstāvēja.   
Visi iesniegtie darbi tika aizstāvēti sekmīgi, vidējā atzīme 7.45  
   3 darbi saĦēma novērtējumu  10 (izcili) 
   9 darbi -                                   9 (teicami) 
 15 darbi -                                   8 (Ĝoti labi) 
 12 darbi -                                   7 (labi) 



  

 10 darbi -                                   6 (gandrīz labi) 
   4 darbi -                                   5 (viduvēji)   
   Pa grupām salīdzinot: 

1) visaugstākās sekmes bija Liepājas filiāles koledžas grupai,  14 studentu, vid.atzīme 
8.43, viens izcils (“10”) darbs, zemākā atzīme bija  “7” (labi) - arī tikai vienam 
darbam 

2) visdiferencētākās atzīmes un viszemākais vidējais novērtējums bija Cēsu filiāles 24 
studentu grupai, vid.atzīme 6.87, toties divi izcili darbi (“10”), taču visi 4 viszemāk 
novērtētie darbi - uz viduvēji (“5”) ar ī pieder Cēsu grupas studentiem. 

3) vidējas sekmes uzrādīja Rīgas koledžas grupas 15 studenti, vidējā atzīme 7.53, 
neviena izcila darba, 4 darbi novērtēti uz teicami (“9”), bet nav neviena viduvēja 
(“5”) vērtējuma (skat. 5.tab.)  

  
Visiem sekmīgi apguvušiem studiju programmu tika izdots  1.līmeĦa profesionālās augstākās 
izglītības diploms un piešėirta kvalifikācija Viesnīcu servisa organizators. 

5.tab. 

Nr. Vārds Uzvārds 
Kvalifik ācijas 
 darba 
 novērt ējums 

1 Sandra Balode 7 

2 Inese Bergmane 9 

3 Ilona BērziĦa 6 

4 Māris BērziĦš 8 

5 Ilze BirkiĦa - Burėīte 7 

6 Edgars Bodnieks 8 

7 Solvita Dambe 7 

8 Anda Damberga 9 

9 Oskars DrēziĦš 8 

10 Iveta DuĜevska 10 

11 Ilze Feldmane 6 

12 Jānis Gemzis 6 

13 Vita Jermakova 6 

14 Vera Juškova 6 

15 Jūlija Karpušenko 6 

16 Ilona Kjakste 7 

17 Marita Kurčanova 8 

18 Dace LapiĦa 5 

19 Lienīte LiepiĦa 5 

20 NataĜja Lipka 8 

21 Kristīna Macijauskaite 8 

22 Inga MaĜinovska 8 

23 Aigars MaĜinovskis 8 

24 Andris Mežals 7 

25 Sandra Miezīte 8 

26 Elīza Muižniece 7 

27 Antra Oinaskova 7 

28 Kaspars Pērkons 9 

29 Eva Pūce 6 

30 Aija Puėāne 8 

31 Diāna Rakova 6 

32 Anita Raudive 10 

33 Kristīne Reimane 7 



  

34 Kristīne Riba 7 

35 Sanita RiekstiĦa 8 

36 Alla Roščina 7 

37 Anda Rožkalne 9 

38 Dainis Sīlītis 6 

39 Inta Smirnova 8 

40 Inga Sova 7 

41 Olita Strīpniece 9 

42 Ieva SūniĦa 10 

43 Ingrīda SūriĦa 9 

44 Sanita Šube 8 

45 Inese Tilgale 9 

46 Edīte Ulmane 8 

47 Inga Upīte 5 

48 Inita VāliĦa 9 

49 Aiva Vipule 6 

50 Egita Vizule 7 

51 Elīna Zveja 8 

52 MārtiĦš Zvirbulis 9 

53 Inese Žera 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.att. 

                 



  

                  

ECTS norm ālais sadal ījums

25 30 25 1010

 

                  

Kvalifik ācijas darbu rezult āti
 (novērtējumu sadal ījums %)

7.7 17.3 17.3 5.851.9
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Salīdzinot ar ECTS normālo vērtējuma sadalījumu, kvalifikācijas darbu 
novērtējums ir salīdzinoši augstāks (novirze ”pa labi”), vairāk nekā puse studentu 
ir saĦēmuši novērtējumu labi (“7”) un Ĝoti labi (“8”) (skat.2.att.). 

Salīdzinot ar iepriekšēja studiju gada studiju rezultātiem vērojams rezultātu 
uzlabojums, 2003/04. studiju gadā vidējais kvalifikācijas darbu vērtējums bija 
7.26 balles, salīdzinājumā ar 2004/05. studiju gada 7.45 ballēm.  

Īpaši strauji augusi Liepājas filiāles studentu darbu kvalitāte, kur vidējais 
kvalifikācijas darbu novērtējums audzis no 7.36 ballēm 2003/04.studiju gadā uz 
8.43 ballēm 2004/05.studiju gadā (Cēsu filiālē attiecīgi 7.18 un 6.87, Rīgā 
studējošiem vidējā kvalifikācijas darba atzīme ir 7.53 balles.) 

 

 
 
8. Studējošie 
8.1.Studējošo skaits, tā dinamika 
2004./2005.studiju gadā programmā bija 116 studentu, no tiem 36bija Rīgā studējošie un 80 – 
BAT fili ālēs Cēsīs (44) un Liepājā (36) (skat.   No iepriekšējā studiju gadā  studijas 
sākušajiem 86 1.studiju gada studentiem 2. studiju gadu turpināja 62 studenti. No tiem  
kvalifikāciju ieguva tikai 53 studenti (85.5%), 9 potenciālie diplomandi netika pielaisti pie 
kvalifikācijas pārbaudījuma akadēmisko parādu dēĜ vai nevarēja uzrakstīt kvalifikācijas 
darbu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

                3.att. 

                           

Stud ējošo skaita dinamika koledž ā Rīgā un 
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Tā kā studijas koledžā pārsvarā izvēlas cilvēki, kas jau strādā viesmīlības biznesā un kuru 
galvenā studiju motivācija ir iegūt zināšanas viesmīlības uzĦēmumu vadībā, dienestu darbu 
organizācijā un pamatzinības ekonomikā, informātikā, sarunvalodas līmenī apgūt vai 
nostiprināt zināšanas  svešvalodā, tad īpaši strauju studējošo skaita pieaugumu ir grūti 
prognozēt, īpaši koledžas filiālēs. Pirmajā studiju gadā uzĦemto studentu skaits (skat. 4.att.) 
spēcīgi korelējas ar viesmīlības uzĦēmum skaita pieauguma dinamiku konkrētajos reăionos.  
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Lielākā daĜa no studējošiem Viesnīcu vadības studiju programmā ir Cēsu filiāles studenti 
(skat. 5.att.). Tas varētu būt neparasti, ja Ħem vērā, ka blakus, Valmierā, Vidzemes augstskola 
piedāvā tūrisma un viesmīlības nozares uzĦēmumu vadības studiju programmu, taču 
izskaidrojams ar ViA ievirzi tūrisma aăentūru un informācijas centru vadītāju sagatavošanā, 
kur mazāks īpatsvars ir piešėirts viesmīlības nozares darbinieku sagatavošanai, salīdzinot ar 
BAT STF programmu.  
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Studentu sadal ījums (%) pa studiju viet ām
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8.2. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā tiek realizēta organizējot studentu aptaujas 
par studiju organizācijas jautājumiem un turpmākajā studiju pilnveidošanas darbā Ħemot vērā 
studentu izteiktos viedokĜus un priekšlikumus. 
Reizi gadā tiek veiktas visaptverošas studentu aptaujas, kurās studenti dod savu vērtējumu par 
visdažādākajiem jautājumiem (studiju saturs un kvalitāte, studiju organizatoriskie jautājumi, 
struktūrvienību un amatpersonu darba vērtējums, saimnieciskie jautājumi u.c.). Katra studiju 
kursa noslēgumā studenti tiek aptaujāti par konkrētā studiju kursa saturu, kvalitāti, 
organizāciju un mācībspēka darba vērtējumu. Šo aptauju rezultātus katedras vadītājs pārrunā 
ar mācībspēku. 
Studiju programmas izvērtēšanai organizētās studējošo aptaujas rezultāti rāda, ka pamatā 
studenti ir apmierināti ar studijām. 43% studējošo šo programmu ir izvēlējušies, lai iegūtu 
konkurētspējīgu profesiju, bet 57% - lai papildinātu un sistematizētu zināšanas. Kā rāda 
aptauja, tad visaugstāk tiek novērtēti studiju kursi, kas saistīti ar viesnīcu darba organizācijas 
problēmām - Viesnīcu dienestu darba organizācija, Viesnīcu menedžments, Starptautiskais 
viesnīcu bizness, Ievads tūrismā viszemāk – Grāmatvedības, Biznesa matemātikas un 
statistikas, Psiholoăijas kursi, atzīmējot, ka būtu vēlama labāka pasniedzēju kompetence. 
Galvenās problēmas, kas tiek akcentētas, ir datoru trūkums patstāvīgajam darbam, īsi 
starpbrīži, atsevišėu pasniedzēju nepietiekamā profesionālā meistarība. Studenti ir izteikuši 
priekšlikumus par akadēmisko grupu sadalīšanu pēc zināšanu līmeĦa (neklātienes studenti 
valodu nodarbībās), par kontaktstundu skaita palielināšanas nepieciešmību, uzsver vēlmi 
apgūt viesnīcu reklamēšanas un prezentācijas iemaĦas 
No aptaujātajiem studentiem ~30% plāno turpināt izglītību ar tūrismu un viesmīlību saistītās 
jomās ( BAT STF) , 70% neturpinās izglītību. Galvenie iemesli tam ir  finanšu trūkums, 
lielais attālums līdz Rīgai (nevar izbraukāt uz nodarbībām) vai nepieciešamība turpināt 
iesākto biznesu.         
 
8.3. Absolventi 
2005.gada jūlij ā diplomus saĦēma 52 studiju programmas  absolventi, tas bija 3. koledžas 
programmas absolventu izlaidums. Kopumā programmā ir sagatavoti 123 jauni viesmīlības 
nozares speciālisti (skat. 6.att.) 
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9. Akadēmiskais personāls 
9.1. Akadēmiskais personāla komplektēšana 
Studiju programmu nodrošinošais akadēmiskais personāls tiek komplektēts tā, lai lielākā daĜa 
mācībspēku būtu pamatdarbā strādājoši, lai tiktu sasniegts noteiktais mācībspēku ar zinātĦu 
doktora grādu īpatsvars, lai pārējie mācībspēki būtu ar maăistra grādu vai vismaz studētu 
maăistrantūrā. Lai veiksmīgāk varētu īstenot studiju programmas mērėus, izglītības 
nodrošināšanā, īpaši nozares specifiskajos kursos, tiek iesaistīti nozarē pieredzējuši speciālisti 
– praktiėi. 
 Studiju programmas īstenošanā 2004./2005.studiju gadā bija iesaistīti 36 mācībspēks, no 
kuriem 15 ir pamatdarbā strādājošie 
 
9.2. Akadēmiskā personāla attīstības politika 
Augstskolā izstrādāta un tiek realizēta akadēmiskā personāla tālākas izglītošanas sistēma. 
Mācību spēku kvalifikācijas paaugstināšanas un izglītības turpināšanas sistēma ietver: 

− pārrunas un konsultācijas katedru sēdēs un ikdienas darbā; 
− starpkatedru metodiskos seminārus; 
− nozares kursus un seminārus; 
− profesionālās meistarības paaugstināšanas kursus; 
− studijas maăistrantūrā un doktorantūrā. 

Mācībspēki regulāri apmeklē seminārus par nozares tēmām, tādā veidā papildinot zināšanas 
par aktuālajiem jautājumiem nozarē un stiprinot saiti starp teoriju un praksi. Mācībspēki 
praktiėi savas pedagoăiskās zināšanas un prasmes pilnveido katedru un starpkatedru 
metodiskajos semināros. Mācībspēku vadītās nodarbības regulāri tiek hospitētas, un 
novērojumi pārrunāti ar pašu mācībspēku. Augstskolā regulāri notiek arī studentu aptaujas ar 
mācībspēku darba vērtējumu, kas tiek Ħemtas vērā profesionālā snieguma pilnveidošanā. 
  
Viesnīcu vadības studiju programmas realizācijā iesaistīto mācībspēku zināšanu līmeĦa un 
kvalifikācijas paaugstināšana notiek dažādos veidos, galvenokārt, piedaloties dažādos kursos, 
semināros, konferencēs.  



  

10. Studiju metodiskais un informatīvais nodrošinājums 
 Studentiem ir pieejami studiju resursi (mācību grāmatas, zinātniskas publikācijas, žurnāli, 
metodiskie materiāli) gan Rīgā, BAT bibliotēkā , gan filiāĜu bibliotēkās. 
BAT bibliotēkai ir 6753 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. 
Bibliotēkas fondu veido atbilstoši augstskolas studiju programmām. Tajā ir 11453 nosaukumu 
93458 grāmatas, no kurām tūrisma literatūra sastāda 14.00 %.  Bibliotēkā Ii 236 nosaukumu 
periodiskie izdevumi, tai skaitā 6 par tūrismu. Fonds pārsvarā latviešu, krievu, angĜu un vācu 
valodās. Komplektē arī audiovizuālos informatīvos materiālus, CD-ROM un interneta datu 
bāzu izmantošanu. 
Bibliotēka abonē   EBSCO 12 datu bāzes, e-grāmatu datu bāzi   info- Scie .com; ziĦu 
aăentūras LETA interneta datu bāzi, tai skaitā elektronisko versiju laikrakstam “Latvijas 
Vēstnesis”, 31 nozaru interneta datu bāzi, kuru skaitā ir tūrisma datu bāze ar jaunāko 
informāciju: Tūrisms, viesnīcu bizness http://nozare.lv/nozares.asp 
  NAIS lokālo versiju, laikrakstu “Dienas Bizness” , "Latvijas Vēstnesis" elektroniskās 
versijas un arhīvus. Elektroniski pieejamo informācijas avotu klāsts nepārtraukti papildinās.  
 
Bibliotēkas krājumā ir 11453 nosaukumu grāmatas, no kurām 1592 ir STF studentiem jeb 
14% no bibliotēkas grāmatu nosaukumiem un 11453 eksemplāri no grāmatu 93458 
eks.kopējā skaita jeb 12.3% no kopējā grāmatu skaita, tas nozīmē, ka katra 8.grāmata ir par 
tūrismu (skat. 6.tab.) 
 

 Grāmatas  6.tab. 

UDK NodaĜa Nos.sk. Eks.sk. 

338.48 Tūrisma ekonomika 165 1593 
379.85 CeĜošana. Tūrisms 59 820 
640.4 Viesmīlības industrija 183 1040 
641 Ēdienu gatavošana.Dzērieni 495 3654 
642 Ēdināšana. Apkalpošana 49 1198 
908 Novadpētniecība 19 26 
91 Ăeogrāfija 359 905 

811.111'27 AngĜu val.prof.leksika tūrismā 12 946 
811.112.2'27 Vācu val.prof.leksika tūrismā 4 100 

311 Statistika tūrismā 1 14 
658.3 Personālmenedžments 1 16 
658.8 Mārketings 2 35 

821.111(73) AmerikāĦu daiĜliteratūra 1 5 
930.85 Kultūras vēsture 19 153 
7.03 Mākslas periodi,virzieni 75 108 

 Francijas dāvinājums 53 62 
811.133.1 Franču val. 95 778 

  1592 11453 
  
Studentiem lasītavā pieejami zinātniskie un profesionālie žurnāli, kopskaitā 6 (Tourism 
management, Gastromāns, Pavards, National Geographic, GEO, Вокруг Света), kā arī 
tematiskās publikācijas citos 100 nosaukuma periodiskajos izdevumos. Bibliotēka abonē 
tiešsaistes tematisko tūrisma portālu Eiropa, kā arī specializēto LETAs pilntekstu datu bāzi 



  

“Tūrisms, viesnīcu bizness”, kas ir viena no 31 tautsaimniecības datu bāzē, kas apvienotas 
vienotā adresē www.nozare.lv 
EBSCO datu bāzēs ir liels skaits elektronisko žurnālu pilnteksta rakstu izdevumi par tūrisma 
nozarēm, piemēram (skat. 7.tab.) 
 
.Architecture         
.Art History         
.Cultural Trends         
.Europe     
.European Urban & Regional Studies       
.Geographical Magazine        
.Hotel & Motel Management  
.International Journal of Contemporary Hospitality Management       
.I.nternational Journal of Environmental Studies: Sections A & B       
.International Journal of Heritage Studies 
.International Social Science Journal       
.Journal of Travel Research     
Lodging Hospitality        
.NEW STRAITS TIMES-MANAGEMENT TIMES       
.PATA Travel News Europe        
.Progress in Human Geography       
.Review of Education/Pedagogy/Cultural Studies       
.Scottish Geographical Journal       
.Tourism & Hospitality Research  
.Tourism Geographies   
.Travel Agent         
.Travel Trade Gazette UK & Ireland       
.Travel Weekly   
.TravelAge West         
.UNESCO Sources        
.World Almanac & Book of Facts       
Un daudzi citi. 
 
Katru m ācību gadu bibliotēka iegādājas informācijas resursus par Ls 90000, no kuriem 

vismaz viena trešdaĜa jeb 30 tūkstoši veltīti STF studentu vajadzībām, tādejādi var 

uzskatīt, ka studentu vajadzības pēc mācību , metodiskās un informatīvās literatūras ir 

nodrošinātas. 

 

11. Ārējie sakari 
11.1. Sadarbība ar darba devējiem 
Sadarbība ar darba devējiem uzsākās jau programmas izstrādes laikā un tiek turpināta 
nepārtraukti. Ciešāka tiešā sadarbība ar darba devējiem sākusi veidoties organizējot 
studentiem studiju praksi. Prakses uzĦēmumi izsaka viedokli par studiju programmu, ar tiem 
tiek pārrunāts studiju prakses programmas saturs un organizācija. Studiju programmas mērėu 
precizēšanas un satura pilnveidošanas nolūkos tiek aptaujātas darba devēju organizācijas un 
atsevišėi darba devēji. Darba devēju pārstāvji tiks iekĜauti arī gala pārbaudījumu – 
kvalifikācijas darba aizstāvēšanas un kvalifikācijas eksāmena komisijās.  



  

11.2. Sadarbība ar profesionālajām apvienībām 
Studiju programmas pilnveidošanas jautājumos un profesijas standarta izstrādes jautājumos 
augstskola sadarbojas ar Latvijas Viesnīcu un restorānu asociāciju, uzklausot tās atsauksmes 
un ieteikumus.  

12. Studiju programmas attīstības plāns 
Studiju programmas attīstības plāns ietver šādus punktus: 
    1.  Studējošo skaita palielināšana: 

� aktīvi popularizēt koledžas līmeĦa izglītības priekšrocības un reklamēt iespējas 
studēt šajā programmā; 

� nostabilizēt studentu skaitu programmā (abos studiju gados) līmenī 80-100 
studentu; 

� sākot ar 2005.gadu ik gadus sagatavot Latvijas darba tirgum 40-50 kvalificētus 
viesnīcu servisa organizatorus; 

 2.  Programmas satura pilnveidošana: 
� veikt regulāras darba devēju un absolventu aptaujas par programmā apgūtā 

noderību profesionālajā darbībā; 
   3.  Akadēmiskā personāla sastāva kvalitatīva pilnveidošana un 
                stabilizēšana: 

� veicināt studiju programmas akadēmiskā personāla nozares praktiėu stabila 
sastāva izveidošanu, pedagoăisko zināšanu un prasmju pilnveidošanu pārrunās, 
semināros un kursos; 

� veicināt un atbalstīt mācībspēku studijas maăistrantūrā un doktorantūrā;  
4. Studiju materiāli tehniskā un metodiskā nodrošinājuma uzlabošana: 

� pilnveidot izdales materiālus, pilnveidot un papildināt citus mācību metodiskos 
materiālus 

5. Stabilas sadarbības ar ārējām organizācijām attīstīšana: 
� paplašināt zinātnisko un metodisko sadarbību ar Latvijas un ārvalstu 

augstskolām; 
� ar sadarbības partneriem ilgstošai sadarbībai saskaĦot sadarbības virzienus un 

gaitu; 
� turpināt un pilnveidot sadarbību ar darba devējiem un Latvijas Viesnīcu un 

restorānu asociāciju; 
� regulāri analizēt sadarbības rezultātus, aktualizēt sadarbības virzienus. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Apstiprināts  
 Biznesa augstskolas Turība 

Senāta sēdē 2006.gada 8.decembrī   
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1. Studiju programmas raksturojums  
 
2005/06.studiju gadā studiju programma tika īstenota Rīgā un 3 BAT filiālēs –Liepājā, Talsos 
un Cēsīs. 
 
1.1. Programmas mērėi, uzdevumi un aktualitāte 
Programmas mērėis  un aktualitāte nav mazinājusies, jo Latvijas darba tirgū pieaug 
pieprasījums pēc labi sagatavotiem viesmīlības nozares speciālistiem, kam būtu ne tikai 
plašas un dziĜas teorētiskas zināšanas, bet arī labas vidēja līmeĦa vadītājiem nepieciešamās 
praktiskās iemaĦas.  
Latvijā un it īpaši Rīgā tiek veidoti arvien jauni viesmīlības uzĦēmumi, kam būs nepieciešami 
labi sagatavoti darbinieki, tādēĜ Viesnīcu vadības programmas beidzējiem paveras drošas 
perspektīvas darba tirgū. Attīstoties lauku tūrismam, īpaši strauji noris dažādu kategoriju 
lauku tūrisma mītĦu izveide visos Latvijas reăionos, kuru sekmīgai darbībai tāpat ir 
nepieciešami zinoši darbinieki. Programmas uzdevums ir dot topošajiem viesmīlības nozares 
darbiniekiem teorētiskas pamatzināšanas ekonomikā, zināšanas tirgvedībā, uzĦēmumu 
vadībā, starptautiskajā viesnīcu biznesā, praktiskas iemaĦas uzĦēmumu grāmatvedībā, 
informācijas tehnoloăiju pielietošanā, svešvalodās u.c.     
 
1.2. Programmas atbilstības profesijas standartam 
 
Programmas saturs nodr 4. profesionālās kvalifikācijas līmeĦa Viesnīcu servisa organizatora  
profesijas standarta Nr. PS 0054. prasību izpildi  
2005./06. studiju gadā būtiski  studiju programmas satura un struktūras pilveidojumi nav 
veikti.Ir apvienoti daži studiju kursi (“Saskarsme un viesmīlība tūrismā “un “Psiholoăija”  



  

“Datortrhnoloăiju” divi atseviškīe kursi – vienā) .  Izvēles kursa “Viesnīcu mārketings un 
menedžments “ vietā tika piedāvāts izvēles kurss ”Viesnīcu vadības informatīvās un vietu 
rezervēšanas  sistēmas”, kas tika iekĜauts programmā kā aktuāls,  pamatojoties uz absolventu 
un darba devēju ieteikumiem 
Programmas struktūras izmaiĦas nav būtiskas, taču padara to vairāk atbilstošu profesijas 
standarta prasībām un vienlaicīgi aktualizējas arī atbilstoši darba tirgus prasību izmaiĦām. 
Kvalifik ācijas darbu tematika ir piesaistīta gan visas viesmīlības nozares problemātikai, gan 
atsevišėu viesmīlības uzĦēmumu saimnieciskās darbības izpētei, novērtēšanai un 
pilnveidošanas iespēju meklējumiem 
                                                                                                                                      

1.3. Programmas atbilstība 1.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības standarta 
prasībām 
Programmas saturs un struktūra  ir atbilstīga MK 2001.gada 20.marta Noteikumiem  Nr.141  
“Noteikumi par valsts pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības standartu”. 
(skat.1.att.) 
 

Studiju programmas strukt ūra

Nozares 
studiju kursi

45%
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20%

Kvalifik ācijas 
darbs
10%

Visp ārizgl ītojo
šie studiju 

kursi
25%

 
                 

1.attēls       
              
Izglītojošo studiju kursu, studiju prakses ārpus izglītības iestādes un kvalifikācijas darba 
apjoma proporcijas ir atbilstošas standarta prasībām. 
Programmas apjoms ir atbilstošs valsts izglītības standartā noteiktajam, struktūra atbilst valsts 
standarta prasībām   
 
2. Studiju organizācija 
 
 2005/6.studiju gadā studiju organizācija bija tradicionāla, paredzot, ka ne vairāk kā 50% no 
studiju laika ir auditoriju nodarbības. Studiju procesā plaši tika izmantotas multimediju 
prezentācijas, studentiem tika sagatavoti izdales materiāli, kas īpaši svarīgi nepilna laika 
studentiem patstāvīgi apgūst studiju kursus.  
Studiju programmas izvērtēšanai organizētās studējošo aptaujas rezultāti rāda, ka pamatā 
studenti ir apmierināti ar studijām. 43% studējošo šo programmu ir izvēlējušies, lai iegūtu 
konkurētspējīgu profesiju, bet 57% - lai papildinātu un sistematizētu zināšanas. Kā rāda 
aptauja, tad visaugstāk tiek novērtēti studiju kursi, kas saistīti ar viesnīcu darba organizācijas 
problēmām - Viesnīcu saimniecisko un uzĦemšanas dienestu darba organizācija, 
Starptautiskais viesnīcu bizness, Ievads tūrismā, viszemāk – Grāmatvedības, Biznesa 
matemātikas un statistikas, Psiholoăijas kursi, atzīmējot, ka būtu vēlama labāka pasniedzēju 
kompetence. 



  

Galvenās problēmas, kas tiek akcentētas, ir datoru trūkums patstāvīgajam darbam. Studenti ir 
izteikuši priekšlikumus par kontaktstundu skaita palielināšanas nepieciešamību, uzsver vēlmi 
apgūt viesnīcu reklamēšanas un prezentācijas iemaĦas 
No aptaujātajiem studentiem ~30% plāno turpināt izglītību ar tūrismu un viesmīlību saistītās 
jomās ( BAT STF) , 70% neturpinās izglītību. Galvenie iemesli tam ir  finanšu trūkums, 
lielais attālums līdz Rīgai (nevar izbraukāt uz nodarbībām) vai nepieciešamība turpināt 
iesākto biznesu.         
Studiju prakse 2005./2006.studiju gadā notika daudzos Rīgas un citu Latvijas pilsētu 
viesmīlības uzĦēmumos: viesnīcā “Reval Hotel Latvija”; viesnīcā “Radisson SAS Daugava”; 
viesnīcā’’Karavella’’; viesnīcā “Solmeda” u.c.. Praksi nobeidzot, visi studenti saĦem prakses 
uzĦēmuma vadības atzinumu par praktikanta sagatavotības līmeni un darba pienākumu 
izpildi, prakse beidzas ar prakses atskaites aizstāvēšanu. Prakses uzdevumu izpildi un  prakses 
atskaišu aizstāvēšanu vērtē  komisija. Prakses uzĦēmumi ir aptaujāti par studiju programmā 
līdz šim apgūto zināšanu un prasmju novērtējumu, par studentu attieksmi pret darbu un darba 
disciplīnu, par studentu profesionālo ieinteresētību, par profesionālo izaugsmi prakses laikā 
u.c. Kopumā prakses uzĦēmumu anketās-atsauksmēs ar atsevišėiem izĦēmumiem ir atzīmēta 
apmierinātība ar studentu attieksmi pret darbu, apzinīgumu, darba disciplīnu, laipnību pret 
klientiem, labu zināšanu līmeni un ar profesionālo ieinteresētību. Prakses uzĦēmumi atzīmē 
studentu patstāvību, kārtības izjūtu, atsaucību u.c. 
Labo sadarbību ar Latvijas viesmīlības uzĦēmumiem ir veicinājusi STF mācībspēku 
līdzdalība Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas (LVRA) darbā – lektore R.Žvals 
darbojas LVRA valdē, docente L.Brūvere un lektore E.GavriĜenko piedalās dažādu studentu 
konkursu izvērtēšanā.  
 
4. Studējošie 
 
2004./2005.studiju gadā programmā bija 172 studentu, no tiem 60 bija Rīgā studējošie un 112 
– BAT fili ālēs Cēsīs (49), Talsos (26) un Liepājā (37) (skat. 2.att.). Iepriekšējā studiju gadā 
vērojamā studentu skaita samazināšanās ir beigusies, jo studentu skaitu papildināja 74 
1.studiju gada studenti.  
 
 

Studējošo skaita dinamika
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Tā kā studijas koledžā pārsvarā izvēlas cilvēki, kas jau strādā viesmīlības biznesā un kuru 
galvenā studiju motivācija ir iegūt zināšanas viesmīlības uzĦēmumu vadībā, dienestu darbu 
organizācijā un pamatzinības ekonomikā, informātikā, sarunvalodas līmenī apgūt vai 



  

nostiprināt zināšanas  svešvalodā, tad īpaši strauju studējošo skaita pieaugumu ir grūti 
prognozēt, īpaši koledžas filiālēs. Pirmajā studiju gadā uzĦemto studentu skaits (skat. 3.att.) 
spēcīgi korelējas ar viesmīlības uzĦēmumu skaita pieauguma dinamiku konkrētajos reăionos.  
Lai arī visus pēdējos studiju gadus nokomplektējas tikai viena studentu grupa katrā fili ālē, 
taču vērojama pieprasījuma stabilitāte, neraugoties uz to, ka līdzīgus (tikai īstermiĦa) 
apmācības kursus rīko asociācija “Lauku ceĜotājs”un līdzīga satura studiju programmas ir arī 
daudzās vidējās speciālās mācību iestādēs raăionos.  
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Lielākā daĜa no studējošiem Viesnīcu vadības studiju programmā ir Rīgas grupu studenti, bet 
salīdzinoši liels skaits studentu nokomplektējas Cēsu filiālē (skat. 4.att.). Tas varētu būt 
neparasti, ja Ħem vērā, ka blakus, Valmierā, Vidzemes augstskola piedāvā tūrisma un 
viesmīlības nozares uzĦēmumu vadības studiju programmu, taču izskaidrojams ar ViA ievirzi 
tūrisma aăentūru un informācijas centru vadītāju sagatavošanā, kur mazāks īpatsvars ir 
piešėirts viesmīlības nozares darbinieku sagatavošanai, salīdzinot ar BAT STF programmu.  
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5.  Absolventi 
2005/6. studiju gadā programmu neabsolvēja neviens absolvents, jo atbilstīgi Noteikumu 
prasībām nepilna laiks studējošiem paredzēts ilgāks studiju laiks un studenti beigs studijas 
2006.gada rudenī. Paredzams, ka studijas pabeigs visi 51 šī studiju gada 2. kursa studenti.  
 

6. Akadēmiskais personāls 
Studiju programmas īstenošanā 2005./6.studiju gadā bija iesaistīti 58 mācībspēks, no kuriem 
puse  ir pamatdarbā strādājošie. No docētāju kopskaita 2 ir ar doktora zinātnisko grādu, 2 – 
docenti, 31 lektors un 23 asistenti.  
Mācību spēku kvalifikācijas paaugstināšana notika, izmantojot: 

− pārrunas un konsultācijas katedru sēdēs un ikdienas darbā; 
− starpkatedru metodiskos seminārus; 
− nozares kursus un seminārus; 
− profesionālās meistarības paaugstināšanas kursus; 
− studijas maăistrantūrā un doktorantūrā. 

Mācībspēki regulāri apmeklē seminārus par nozares tēmām, tādā veidā papildinot zināšanas 
par aktuālajiem jautājumiem nozarē un stiprinot saiti starp teoriju un praksi. Mācībspēki 
praktiėi savas pedagoăiskās zināšanas un prasmes pilnveido katedru un starpkatedru 
metodiskajos semināros. Mācībspēku vadītās nodarbības regulāri tiek hospitētas, un 
novērojumi pārrunāti ar pašu mācībspēku. Augstskolā regulāri notiek arī studentu aptaujas ar 
mācībspēku darba vērtējumu, kas tiek Ħemtas vērā profesionālā snieguma pilnveidošanā. 
  
    

7. Sadarbība ar darba devējiem 
Cieša tiešā sadarbība ar darba devējiem i veidojas organizējot studentiem studiju praksi. 
Prakses uzĦēmumi izsaka viedokli par studiju programmu, ar tiem tiek pārrunāts studiju 
prakses programmas saturs un organizācija. Studiju programmas mērėu precizēšanas un 
satura pilnveidošanas nolūkos tiek aptaujātas darba devēju organizācijas un atsevišėi darba 
devēji. Darba devēju pārstāvji tiks iekĜauti arī gala pārbaudījumu – kvalifikācijas darba 
aizstāvēšanas un kvalifikācijas eksāmena komisijās.  
Būdama Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas dalīblocekle, fakultāte sadarbojas ar to 
studiju programmas pilnveidošanas jautājumos, uzklausot atsauksmes un ieteikumus.  
 
 
 
8. Programmas novērt ējums no filiāĜu vadītāju viedokĜa 
 

Cēsu filiāle 

STIPRĀS VĀJĀS 
Cēsu ăeogrāfiskais novietojums un 
ekonomiski aktīvas pilsētas pazīmes. 
Studentiem patīk izvēlēties studijas 
tuvāk dzīvesvietai 

Ir bijušas sūdzības, ka citu gadu absolventi studējuši 
interesantākus priekšmetus un vairāk, salīdzinājumā ar 2006.g. 

Sestdienas- labākās dienas studēšanai 
darbiniekiem privātbiznesā un valsts 
struktūrās grūti aizvietojamiem 
darbiniekiem  

Filiāles studenti nevar izmantot  
garderobi- telpas ir pieejamas, bet darbinieka nav 

Kabinetos ir tehniskais nodrošinājums, 
fili ālei ir turības MM, VV pasniedzēji 
darbā izmanto gan MM,gan 
kodoskopus un TV 

Stundu skaits svešvalodās ir 3 reizes mazāks kā FG 
studentiem, bet nepieciešamība zināšanas pielietot ir lielāka  
kā FG studentiem 



  

Studiju darbu izstrāde un prakses atskaites VV studenti 
izstrādā samērā vāji, - nekonsultējas ar darba vadītāju Studenti ir apmierināti ar pasniegšanas 

kvalitāti 
Pasniedzēju atalgojums nav konkurētspējīgs 

Ir iespējams nokopēt visus un dažādus 
lekciju 
materiālus bez ierobežojumiem 

Rokasgrāmatā un internetā nav atspoguĜotas visas prasības 
studentu patstāvīgo darbu noformēšanai 

IESPĒJAS DRAUDI 

Studentu skaits turpmākajos gados 
varētu  saglabāties ~15-25 
Ar laiku (4 gadu laikā) bibliotēka 
iespējams 
tiks izvietota jaunās, modernās telpās. 

Konkurenti - Vidzemes augstskola piedāvā arī 2.līmeĦa 
augstāko izglītību 

2007./2008.st.gadā  
pasniedzējiem jāpalielina atalgojums  
vismaz uz Ls 5.00 par stundu 

 
Pie esošās  stundas apmaksas un automašīnu izmantošanas 
nosacījumiem nākamajā studiju gadā uz filiāli negribēs braukt 
Rīgas pasniedzēji 

  
Līdz ar aktīvu došanos peĜĦā uz ārzemēm,  
studentu skaits var samazināties 

 

 

Liepājas filiāle 

Stiprās puses Vājās puses 

• Moderna biznesa programma 
(nosacīti viegli saprotama kā 
attiecināma uz Tūrisma sfēru) 

• Labi saskan ar augstskolas profilu 
un nosaukumu (uzticamība, 
lojalitāte – drošāk studēt biznesa 
programmu biznesa skolā) 

• Perspektīvs pieprasījums nozarē 
(izglītības un zināšanu deficīts 
tūrisma un viesmīlības uzĦēmumos) 

• Skaidra mērėauditorija/nišas 
programma (līdzīgu nav Liepājā) 

• Ekonomiska cena 
• Labas prakses iespējas (visi studenti 

strādā, un viĦiem iziet praksi ir 
daudz vieglāk nekā tas būtu dienas 
nodaĜas studentiem vai 
bezdarbnieku kursos) 

• Resursu nodrošinājums ( grāmatas 
– gandrīz pietiekoši/atbilstoši 
programmai; datu bāzes – nav 
aktuālas) 

• VV studenti kopumā ir 
komunikablāki nekā citi, līdz ar to 
viĦiem vairāk kontaktu un viĦi var 
dot labu ieguldījumu publicitātē (ja 
viĦi iegūst šeit pozitīvu pieredzi) 

 
 

• 2. līmeĦa izglītības piedāvājuma trūkums 
Liepājā 

• Informēšanas un reklamēšanas pasākumos 
grūti aizsniegt klientu ar ziĦu, ka programma 
ir saskaĦota ar 2. līmeĦa Tūrisma vadības 
programmu Rīgā. Lielākais konkurents (LPA) 
piedāvā Tūrisma vadības 2. līmeĦa 
programmu Liepājā (dienas nodaĜa, 570 lati) 

• Programmā vairs nav tādu studiju kursu, kuri 
sākumā piešėīra tai būtisku vērtību reăiona 
mērėauditorijas acīs: Lauku tūrisms, Aktīvais 
tūrisms, Viesnīcu mārketings (prezentāciju 
apmācība) u.c., kvalitāte (ieskaitot KP – par to 
pašu cenu, bet mazāk) daudzus vairs 
neapmierina 

• Starptautiskās akreditācijas (TED Qual) 
imidžs netiek attiecināts uz 1. līmeĦa 
programmu 

• Nepietiekoša atpazīstamība (zaudējam daĜu 
potenciālo klientu, kuri “saprot” tikai 
“tūrismu”) 

• Mazas grupas – lielāka pašizmaksa 
• Kvalificētu mācībspēku trūkums Liepājā 

(pasniedzēji j āved no Rīgas) 
• Atsevišėi mācībspēki ir nozares profesionāĜi 

bez pedagoăiskās pieredzes (kas varētu būt 
pluss -Turības piedāvājuma konkurences 
priekšrocība, ja  viĦi mazliet saĦemtu katedras 
atbalstu (mazliet apmācības) un metodisku 



  

Kopīgās: 1) Labs studiju vides vispārīgais 
fiziskais/materiālais stāvoklis (mācību 
klases, gaiteĦi utt., siltums, apgaismojums, 
sanitārās telpas) 
 
2) Labs informatīvais nodrošinājums un 
administrēšana (ja neskaita studentu 
apliecību piegādi šajā studiju gadā…) 
 
3) Labs filiāles imidžs vietējā sabiedrībā 
 
4) Laba atmosfēra un emocionālā gaisotne 
(ieskaitot kafiju – pasniedzējiem par brīvu, 
studentiem kā maksas pakalpojums) 
 

palīdzību, bet pagaidām tāds nav 
Kopīgās: 1) ěoti ierobežotas ēdināšanas un atpūtas 
iespējas  
2) Neērtības mācību telpās (mazi krēsli – kā jau skolās, 
klases nav lietišėi un stimulējoši iekārtotas, nerosina uz 
nopietnām studijām atbilstoši pieaugušu cilvēku 
atbildības līmenim) 
3) Nepietiekošs tehniskais nodrošinājums (tikai 2 
magnetofoni, nav multimedija – ja Ħem no skolas, 
katrreiz jārunā ar datorlaborantu un arī jāapmaksā viĦa 
laiks) 
4) Nekonkurētspējīgs atalgojums mācībspēkiem 
5) Mācībspēku vienotības ar Lielo Turību Rīgā 
(katedru, fakultāti) apliecinājuma trūkums (piem., 
dāvaniĦas Ziemassvētkos, apsveikumi Skolotāju dienā, 
kādas nelielas atzinības labākajiem studiju gada beigās, 
kopīgi tematiski, metodiski vai pieredzes apmaiĦas 
semināri Rīgā un tml.) 
6) Atsevišėi mācībspēki ir no cit ām augstskolām 
(tas vājina augstskolas identitāti Liepājā) 
7) Filiāles īrētās telpas sestdienās ir pilnībā aizĦemtas, 
datorklases - pārpildītas (nevar plānot studentu skaita 
palielināšanu esošajās telpās) 

• Stabila politiskā situācija pilsētā, 
pašvaldības pieejamība (varu 
piedalīties Domes Izglītības un 
Nodarbinātības komisijās, kas 
nodrošina labu informētību un 
nelielas ietekmes iespējas) 

• Ekonomiskā izaugsme reăionā 
saistībā ar ES finansējuma 
apgūšanu (paplašinās uzĦēmumi un 
rodas jauni, palielinās darba vietu 
skaits) 

• Augstskolu un to filiāĜu dialogs ar 
pašvaldības atbalstu (varētu veidot 
kādas kopīgas programmas) 

• Pieprasījums pēc lielākas 
kapacitātes un modernākas, 
eksportspējīgas augstākās izglītības 
reăionā – iespēja sadarbībā ar citām 
augstskolām veidot kopīgu lielu 
projektu ES finansējuma piesaistei 
(sarunas nodomu līmenī velkas jau 
kopš 2003. gada). Apvienota 
starptautiska universitāte Liepājā 
varētu arī būt par uz laiku 
emigrējušo speciālistu (kuriem jau 
būs arī svešvalodas zināšanas) 
atgriešanās signālu   

• Liepājas filiāles absolventu 
lojalitāte (varētu organizēt 
absolventu klubu) 

• Varētu būt sadarbība ar kādām 
organizācijām (piem., Debašu 
centru, TAVA), kādi konkursi 
biznesa imidža uzturēšanai 
mērėauditorijā 

 
Varētu pastiprināt kursu un semināru 

• Viesnīcu vadības izglītība reăionos 
ekonomiski attaisnoties var tikai tad, ja 
absolventi ir vai kĜūst par paši sava uzĦēmuma 
vadītājiem (savs bizness), bet tas mūsu 
programmās ir vājā vieta (programma ir 
orientēta vairāk uz darba Ħēmējiem) 

• Darba tirgū pieprasījums sāk pārsniegt 
piedāvājumu, nav bezdarba, bet darbinieku 
trūkums (līdz ar to darbu var dabūt arī bez 
diploma) 

• Zemās algas uzĦēmumos, augstākā izglītība 
ekonomiski neattaisnojas (studenti un 
potenciālie klienti strādā vairākos darbos, lai 
varētu kaut cik nopelnīt, nav laika studēt) 

• Arvien vairāk studentu pamet studijas vai Ħem 
studiju pārtraukumus, brauc uz ārzemēm 
strādāt (neviens no viĦiem filiālē vēl nav 
atgriezies) 

• Mācībspēki aizies (darbs ir sestdienās, 
atalgojums nepietiekošs) 

• Filiālei nav savu telpu, tāpēc ierobežotas 
iespējas organizēt kursus un citus pasākumus 
(tikai pēcpusdienās), ko plaši praktizē lielākie 
konkurenti (RTU, LPA) 

• Filiāles īrētās telpas sestdienās ir pilnībā 
aizĦemtas, datorklases - pārpildītas (nevar 
plānot jaunas studiju programmas (papildus 
grupas) esošajās telpās) 

• Liepājas Universitātes izveidošana (var stipri 
pazemināt citu augstskolu filiāĜu prestižu 
Liepājā, jo ir tikai filiāles, neattīstās) 

• ES naudas piesaistīšana lielākajiem 
konkurentiem dos ievērojamas attīstības 
priekšrocības, tiks celta kvalitāte (daudzi 
klienti pagaidām viĦu programmas neuzskata 
par līdzvērtīgām Turības programmām pēc 
kvalitātes) 



  

piedāvājumu filiālē (veido publicitāti, jaunus 
kontaktus, uzlabo atpazīstamību) 

• Globalizācijas apstākĜos konkurētspējas 
nodrošināšanai vairs nepietiek ar šauri 
profesionālām studiju programmām, darba 
tirgus pieprasījums ir uz plašāku prasmju 
spektru, unikāliem un individuāliem 
kompetenču komplektiem (ne tik daudz 
nozīmē diploms atbilstoši prof. standartam, 
cik kreativitāte, uzĦēmība, prasme strādāt 
komandā, definēt problēmas un rast 
risinājumus, un tml.) 

Iespējas (praktiski kop īgas visām 
programmām) 

Draudi (praktiski kop īgi visām programmām) 

 
 

8. Studiju programmas attīstības plāns 
Studiju programmas attīstības plāns nākamajam studiju gadam paredz: 
 

1. Studējošo skaita palielināšanu, aktīvi popularizējot koledžas līmeĦa izglītības 
priekšrocības un reklamējot iespējas studēt šajā programmā un turpināt studijas 
bakalaura programmā, īpašu uzmanību veltot filiāĜu absolventiem, jo gan Cēsīs 
(Valmierā), gan Liepājā ir konkurējošas bakalaura programmas. 

2. Programmas satura pilnveidošanu, veicot regulāras darba devēju un absolventu 
aptaujas par programmā apgūtā noderību profesionālajā darbībā.  

3. Ievērojot fili ālu vadītāju ieteikumus uzlabot mācībspēku kvalitatīvo sastāvu (augstāka 
līmeĦa profesionāĜu un augstākas akadēmiskās kvalifikācijas docētāju piesaistīšana) 

4. Studiju materiāli tehniskā un metodiskā nodrošinājuma uzlabošanu, pilnveidot izdales  
          materiālus, pilnveidot un papildināt citus mācību metodiskos materiālus 

5. Stabilas sadarbības ar ārējām organizācijām attīstīšanu, turpinot un pilnveidojot 
sadarbību ar darba devējiem un Latvijas Viesnīcu un restorānu asociāciju 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                Apstiprināts  
 Biznesa augstskolas Turība 

Senāta sēdē 2007.gada 26.oktobrī  
                                                    Protokols Nr. 17 

 

 
 
 



  

 
1. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas  

 
 
 
 

VIESNĪCU   VADĪBA 
 
 
 

pašnovērtējuma ziĦojums 
 
 

2006./07.studiju gads 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ZiĦojumu sagatavoja:  D.Vinklere 
 

 
2007. 

 
 
 
 

1.Studiju programmas raksturojums  
2006/07.studiju gadā studiju programma tika īstenota Rīgā un 3 BAT filiālēs –Liepājā, Talsos 
un Cēsīs. 
 
1.1.  Programmas mērėi, uzdevumi un aktualitāte 
Programmas mērėis  un aktualitāte nav mazinājusies, jo Latvijas darba tirgū pieaug 
pieprasījums pēc labi sagatavotiem viesmīlības nozares speciālistiem, kam būtu ne tikai 



  

plašas un dziĜas teorētiskas zināšanas, bet arī labas vidēja līmeĦa vadītājiem nepieciešamās 
praktiskās iemaĦas.  
Latvijā un it īpaši Rīgā tiek veidoti arvien jauni viesmīlības uzĦēmumi, kam būs nepieciešami 
labi sagatavoti darbinieki, tādēĜ Viesnīcu vadības programmas beidzējiem paveras drošas 
perspektīvas darba tirgū. Attīstoties lauku tūrismam, īpaši strauji noris dažādu kategoriju 
lauku tūrisma mītĦu izveide visos Latvijas reăionos, kuru sekmīgai darbībai tāpat ir 
nepieciešami zinoši darbinieki. Programmas uzdevums ir dot topošajiem viesmīlības nozares 
darbiniekiem teorētiskas pamatzināšanas ekonomikā, zināšanas tirgvedībā, uzĦēmumu 
vadībā, starptautiskajā viesnīcu biznesā, praktiskas iemaĦas uzĦēmumu grāmatvedībā, 
informācijas tehnoloăiju pielietošanā, svešvalodās u.c.     
 

2.Programmas atbilstība  standartiem  
 
2.1.Programmas atbilstības profesijas standartam 
Programmas saturs nodrošina 4. profesionālās kvalifikācijas līmeĦa Viesnīcu servisa 
organizatora  profesijas standarta Nr. PS 0054. prasību izpildi.  
2006./07. studiju gadā būtiski  studiju programmas satura un struktūras pilveidojumi nav 
veikti, tomēr notikušas zināmas izmaiĦas.  Pēc Tūrisma un viesmīlības katerdras ieteikuma 
izmainīts studiju kursa “Viesnīcu saimnieciskie dienesti” realizācijas laiks pārceĜot no 3. uz 2. 
semestri, lai nodrošinātu loăisku kompleksā studiju kursa pēctecību.  Pēc Komercdarbības  
katedras ieteikuma precizēts studiju kursa “UzĦēmuma vadība” nosaukums atjaunojot  
vienkāršo un visiem saprotamo “Menedžments”, kā arī studiju kursu “Tirgvedības pamati” 
atkal nosaucot par “Marketings”. Studiju kurss “Konferenču rīkošana” ir paplašināts saturiski, 
tā vietā piedāvājot kursu “Darījumu tūrisms un pasākumi”. 
Programmas struktūras izmaiĦas nav būtiskas, taču padara to vairāk atbilstošu 
profesijas standarta prasībām un vienlaicīgi aktualizējas arī atbilstoši darba tirgus 
prasību izmaiĦām. Kvalifikācijas darbu tematika ir piesaistīta gan visas viesmīlības 
nozares problemātikai, gan atsevišėu viesmīlības uzĦēmumu saimnieciskās darbības 
izpētei, novērtēšanai un pilnveidošanas iespēju meklējumiem 
                                                                                                                                            

2.2.Programmas atbilstība 1.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības standarta 
prasībām 
Programmas saturs un struktūra  ir atbilstīga MK 2001.gada 20.marta Noteikumiem  Nr.141  
“Noteikumi par valsts pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības standartu”. 
(skat.1.att.) 
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Izglītojošo studiju kursu, studiju prakses ārpus izglītības iestādes un kvalifikācijas darba 
apjoma proporcijas ir atbilstošas standarta prasībām. 
Programmas apjoms ir atbilstošs valsts izglītības standartā noteiktajam, struktūra atbilst valsts 
standarta prasībām   

 
3. Studiju organizācija 
2006/07.studiju gadā studiju organizācija bija tradicionāla, paredzot, ka ne vairāk kā 50% no 
studiju laika ir auditoriju nodarbības. Studiju procesā plaši tika izmantotas multimediju 
prezentācijas, studentiem tika sagatavoti izdales materiāli, kas īpaši svarīgi nepilna laika 
studentiem, kas patstāvīgi apgūst studiju kursus.  
Studiju programmas izvērtēšanai organizētās studējošo aptaujas rezultāti rāda, ka pamatā 
studenti ir apmierināti ar studijām. 43% studējošo šo programmu ir izvēlējušies, lai iegūtu 
konkurētspējīgu profesiju, bet 57% - lai papildinātu un sistematizētu zināšanas. Kā rāda 
aptauja, tad visaugstāk tiek novērtēti studiju kursi, kas saistīti ar viesnīcu darba organizācijas 
problēmām - Viesnīcu saimniecisko un uzĦemšanas dienestu darba organizācija, 
Starptautiskais viesnīcu bizness, Ievads tūrismā, viszemāk – Grāmatvedības, Biznesa 
matemātikas un statistikas, Psiholoăijas kursi, atzīmējot, ka būtu vēlama labāka pasniedzēju 
kompetence. Gan studenti, gan mācībspēki  ir izteikuši priekšlikumus par kontaktstundu 
skaita palielināšanas nepieciešamību, uzsver vēlmi apgūt viesnīcu reklamēšanas un 
prezentācijas iemaĦas. 
Arvien visai zems procents no aptaujātajiem studentiem ~30% plāno turpināt izglītību ar 
tūrismu un viesmīlību saistītās jomās ( BAT STF), kā galvenos faktorus minot   finanšu 
trūkumu,  attālumu līdz Rīgai (nevar izbraukāt uz nodarbībām),  nepieciešamību turpināt 
iesākto biznesu.  Salīdzinoši zemā atalgojuma dēĜ,  īpaši reăionālo viesnīcu sektorā, 
absolventi ar svešvalodu zināšanām labprātāk izvēlas darbu ārvalstīs.         
Studiju prakse 2006./2007. studiju gadā notika daudzos Rīgas ( piem. viesnīcās “Islande 
hotel’, “Solmeda”, “Kolonna hotel Brigita’)  , citu  Latvijas pilsētu ( piem. Viesnīcās 
”Wolmar”, “ErgĜi”, “ Ėatrīna”,  “Ķoja”, SPA viesnīcā “Ezeri”)   un  lauku  viesmīlības 
uzĦēmumos (piem.  viesu namā ”L āču miga”, kempingā “Ezerpriedes”, z/s “DziĜlejas” u.c.   
2006./07. studiju gadā  arī 1. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 
studenti tika  aktīvi informēti par iespēju iziet praksi kādā no ārvalstu  uzĦēmumiem. Tā 
rezultātā 3 studenti ( t.sk. 2 no Cēsu filiāles)  bija praksē Grieėijā.  
Praksi nobeidzot, visi studenti saĦem prakses uzĦēmuma vadības atzinumu par praktikanta 
sagatavotības līmeni un darba pienākumu izpildi, prakse beidzas ar prakses atskaites 
aizstāvēšanu. Prakses uzdevumu izpildi un  prakses atskaišu aizstāvēšanu vērtē  komisija. 
Prakses uzĦēmumi ir aptaujāti par studiju programmā līdz šim apgūto zināšanu un prasmju 
novērtējumu, par studentu attieksmi pret darbu un darba disciplīnu, par studentu profesionālo 
ieinteresētību, par profesionālo izaugsmi prakses laikā u.c. Kopumā prakses uzĦēmumu 
anketās-atsauksmēs ar atsevišėiem izĦēmumiem ir atzīmēta apmierinātība ar studentu 
attieksmi pret darbu, apzinīgumu, darba disciplīnu, laipnību pret klientiem, labu zināšanu 
līmeni un ar profesionālo ieinteresētību. Prakses uzĦēmumi atzīmē studentu patstāvību, 
kārtības izjūtu, atsaucību u.c. 
Studiju gada laikā studentiem tika organizētas mācību ekskursijas uz attiecīgo reăionu 
viesnīcā, katrai filiālei izvēloties savu – Cēsu filiāle – Igauniju, Liepājas filiāle – Lietuvu, 
Talsu filiāle – Rīgu. Studenti  augstu vērtē  mācību ekskursiju nozīmi  zināšanu apguves 
procesā, tāpēc to organizēšanu ir jāturpina.  
Labo sadarbību ar Latvijas viesmīlības uzĦēmumiem ir veicinājusi STF mācībspēku 
līdzdalība Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas (LVRA) darbā – lektore R.Žvals 
darbojas LVRA valdē, docente L.Brūvere un lektore E.GavriĜenko piedalās dažādu studentu 
konkursu izvērtēšanā , konferencēs u.c.  
 
4. Studējošie 
2006./07.studiju gadā programmā bija 190 studentu, no tiem 54 bija Rīgā studējošie un 136 – 
BAT fili ālēs Cēsīs (56), Talsos (33) un Liepājā (47) (skat. 2.att.). Salīdzinoši ar iepriekšējo 



  

studiju gadu studentu skaits ir pieaudzis apm. par 10 %  palielinoties studentu skaitam filiālēs. 
Pirmo reizi pēdējo 5 gadu laikā   studējošo skaits kādā no filiālēm ( Cēsīs) pārsniedzis 
studentu skaitu Rīgā.  
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 2002/3.g. 2003/4.g. 2004/5.g. 2005/6.g. 2006/7.g. 
Koledža Rīgā 22 21 36 60 54 
Filiāle Cēsīs 41 67 44 49 56 
Filiāle Liepājā 25 40 36 37 47 
Filiāle Talsos 0 0 10 26 33 
 
                           
Tā kā studijas koledžā pārsvarā izvēlas cilvēki, kas jau strādā viesmīlības biznesā un kuru 
galvenā studiju motivācija ir iegūt zināšanas viesmīlības uzĦēmumu vadībā, dienestu darbu 
organizācijā un pamatzinības ekonomikā, informātikā, sarunvalodas līmenī apgūt vai 
nostiprināt zināšanas  svešvalodā, tad īpaši strauju studējošo skaita pieaugumu ir grūti 
prognozēt, īpaši koledžas filiālēs. Studentu skaits (skat. 3.att.) spēcīgi korelējas ar viesmīlības 
uzĦēmumu skaita pieauguma dinamiku konkrētajos reăionos un ir būtisks factors viesmīlības 
sektora attīstībai Latvijas reăionos. Lai arī visus pēdējos studiju gadus nokomplektējas tikai 
viena studentu grupa katrā fili ālē, taču vērojama pieprasījuma stabilitāte.  
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 2002/3.g. 2003/4.g. 2004/5.g. 2005/6.g. 2006/7.g. 
Koledža Rīgā 0 21 19 20 23
Filiāle Cēsīs 41 39 19 19 22
Filiāle Liepājā  25 26 17 19 23
 Filiāle Talsos 0 0 10 16 21
        
Atškirībā  no ieprieksējā studiju gada , Viesnīcu vadības studiju programmā lielākais studentu 
skaits ir Cēsīs  nevis Rīgā (skat. 4.att.). Tas pierāda, ka, neskatoties uz blakus Valmierā 
atrodošos Vidzemes augstskolas,  dažādu profesionālo asociāciju, piem.” ěauku ceĜotājs” u.c.,  
piedāvātajām mūžzglītības programmām  tūrisma sektorā strādājošajiem, BAT STF 
programma ir konkurētspējīga  tieši viesmīlības nozares darbinieku sagatavošanā, kamēr   
piem ViA  vairāk koncentrējas uz speciālistu ar ievirzi tūrisma aăentūru un informācijas 
centru vadītāju sagatavošanā.  
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5.  Absolventi 
2006/07. studiju gadā programmu neabsolvēja neviens absolvents, jo nepilna laika 
studējošiem studiju periods atbilstīgi MK Noteikumiem pagarināts līdz 2.5 gadiem un 
nākamie absolventi beigs programmu 2007. gada rudenī. 
 

6. Akadēmiskais personāls 
 
Studiju programmas īstenošanā 2006./07.studiju gadā bija iesaistīti 57 mācībspēki, no kuriem  
apmēram  puse  ir pamatdarbā strādājošie. No docētāju kopskaita 2 ir ar doktora zinātnisko 
grādu, 2 – docenti, 31 lektors un 23 asistenti.  
Mācību spēku kvalifikācijas paaugstināšana notika, izmantojot: 

− pārrunas un konsultācijas katedru sēdēs un ikdienas darbā; 
− starpkatedru metodiskos seminārus; 
− nozares kursus un seminārus; 
− profesionālās meistarības paaugstināšanas kursus; 
− studijas maăistrantūrā un doktorantūrā. 

Mācībspēki regulāri apmeklē seminārus par nozares tēmām, tādā veidā papildinot zināšanas 
par aktuālajiem jautājumiem nozarē un stiprinot saiti starp teoriju un praksi. Mācībspēki 
praktiėi savas pedagoăiskās zināšanas un prasmes pilnveido katedru un starpkatedru 
metodiskajos semināros. Mācībspēku vadītās nodarbības regulāri tiek hospitētas, un 
novērojumi pārrunāti ar pašu mācībspēku. Augstskolā regulāri notiek arī studentu aptaujas ar 
mācībspēku darba vērtējumu, kas tiek Ħemtas vērā profesionālā snieguma pilnveidošanā. 
Mācību spēku turpina studijas maăistratūrā un doktorantūrā, piedalās mācību spēku apmaiĦas 
programmās un zinātniskajās konferencēs.  
ĥemot vērā  piedāvāto darba samaksu un darbu brīvdienās, atkārtoti tiek atzīmēts, ka  arvien 
aktuālāks  var kĜūt jautājums par kvalificētu mācību spēku piesaistīšanu. 
    

7. Sadarbība ar darba devējiem 
    Cieša tiešā sadarbība ar darba devējiem  veidojas organizējot studentiem studiju praksi. 
Prakses uzĦēmumi izsaka viedokli par studiju programmu, ar tiem tiek pārrunāts studiju 
prakses programmas saturs un organizācija. Studiju programmas mērėu precizēšanas un 
satura pilnveidošanas nolūkos tiek aptaujātas darba devēju organizācijas un atsevišėi darba 
devēji. Darba devēju pārstāvji tiek iekĜauti arī gala pārbaudījumu – kvalifikācijas darba 
aizstāvēšanas un kvalifikācijas eksāmena komisijās.  
    Būdama Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas dalīblocekle, fakultāte sadarbojas ar to 
studiju programmas pilnveidošanas jautājumos, uzklausot atsauksmes un ieteikumus.  
 

8. Programmas novērt ējums no filiāĜu vadītāju viedokĜa 
 
Studiju programmas novērtējumā no filiālu vadītāu puses atkārtoti tiek izteikti priekšlikumi  
atgriezt  atpakaĜ  studiju programmās  kursus “Lauku tūrisms” un “Aktīvā tūrisma 
organizācija“, kas  ir īpaši aktuāli fili ālēs studējošiem,  Kā nepietieams tiek atzīmēts stundu 
skaits svešvalodās. Vēlami atsevišėi kursi vai kursu papildinājumi par viesnīcu marketinga 
specifiku ,  kā arī esošo kultūrvēsturisko un dabas vērtību pārvēršanu par tūrisma produktu. 
Arī šie kursi būtu svarīgi  īpaši  reăionos strādājošiem speciālistiem. Iespējams, būtu vērts 
pārskatīt arī  programmas kredītpunktu kopskaitu  to paaugstināšanas virzienā, lai  
programme padarīti saturiski pilnīgāku  un daudzveidīgāku.  



  

 

9. Studiju programmas attīstības plāns 
Studiju programmas attīstībai nākamajam periodam  tiek plānots: 

1. Studiju programmas galvenais attīstības galvenais pasākums – programmas  

      pārakreditācija LR IZM AIKNC, jo pašreizējās akreditācijas termiĦš beidzas  

      2008.gada 1,janvārī.  

 

2) Turpināt pilnveidot programmu atbilstoši  aktuālajām darba tirgus prasībām patstāvīgi 
pētot izmaiĦas darba tirgū  un veicot regulāras darba devēju un absolventu aptaujas par 
programmā apgūtā lietderību. 

 
3) Programmas saturiskajā un strukturālajā pilnveidošanā plašāk  izmantot sadarbības 

iespējas, ko dod  STF  Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas biedra statuss. 
 

4) Iesaistot filiāĜu vadītājus un mācībspēkus, precīzāk apzināt lauku viesmīlības 
uzĦēmumu vajadzībām atbilstošu speciālistu sagatavošanas nepieciešamību, 
programmas satura atbilstību lauku tūrisma prasībām, pašvaldību ieinteresētību lauku 
tūrisma speciālistu sagatavošanā.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apstiprināts  
 Biznesa augstskolas Turība 

Senāta sēdē 2008.gada 9.jūnijā 
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1.Studiju programmas raksturojums  
 
2007/08.studiju gadā studiju programma tika īstenota Rīgā un 3 BAT filiālēs –Liepājā, Talsos 
un Cēsīs. 
 
1.1. Programmas mērėi un aktualit āte 
Programmas mērėis  un aktualitāte nav mazinājusies, jo Latvijas darba tirgū pieaug 
pieprasījums pēc labi sagatavotiem viesmīlības nozares speciālistiem, kam būtu ne tikai 
plašas un dziĜas teorētiskas zināšanas, bet arī labas vidēja līmeĦa vadītājiem nepieciešamās 
praktiskās iemaĦas.  
Latvijā un it īpaši Rīgā tiek veidoti arvien jauni viesmīlības uzĦēmumi, kam būs nepieciešami 
labi sagatavoti darbinieki, tādēĜ Viesnīcu vadības programmas beidzējiem paveras drošas 
perspektīvas darba tirgū. Attīstoties lauku tūrismam, īpaši strauji noris dažādu kategoriju 
lauku tūrisma mītĦu izveide visos Latvijas reăionos, kuru sekmīgai darbībai tāpat ir 
nepieciešami zinoši darbinieki.  
 
1.2.Programmas uzdevumi 
Programmas uzdevums ir dot topošajiem viesmīlības nozares darbiniekiem teorētiskas 
pamatzināšanas ekonomikā, zināšanas tirgvedībā, uzĦēmumu vadībā, starptautiskajā viesnīcu 
biznesā, praktiskas iemaĦas uzĦēmumu grāmatvedībā, informācijas tehnoloăiju pielietošanā, 
svešvalodās u.c.     

 
2. Programmas atbilstība darba tirgus prasībām 
 
2.1. Programmas atbilstības profesijas standartam 
 
Studiju programmas Viesmīlības serviss saturs nodrošina 4. profesionālās kvalifikācijas 
līmeĦa Viesnīcu servisa organizatora  profesijas standarta Nr. PS 0054. prasību izpildi.  
2007./08. studiju gadā būtiski  studiju programmas satura un struktūras pilnveidojumi nav 
veikti, tomēr notikušas nelielas  izmaiĦas studiju kursu nosaukumu precizēšanā.   Pēc Tūrisma 
un viesmīlības katedras ieteikuma izmainīts studiju kursa “Viesnīcu saimnieciskie dienesti” 
realizācijas laiks pārceĜot no 3. uz 2. semestri, lai nodrošinātu loăisku kompleksā studiju 
kursa pēctecību.  Pēc Komercdarbības  katedras ieteikuma precizēts studiju kursa 
“UzĦēmuma vadība” nosaukums, atjaunojot  vienkāršo un visiem saprotamo “Menedžments”, 
kā arī studiju kursu “Tirgvedības pamati” atkal nosaucot par “Marketings”. Studiju kurss 
“Konferenču rīkošana” ir paplašināts saturiski, tā vietā piedāvājot kursu “Darījumu tūrisms un 
pasākumi” 



  

2007. gadā, pamatojoties uz programme īstenojošo mācībspēku, filiāĜu vadītāju, darba devēju 
un absolventu ieteikumiem, programmas nosaukums tika mainīts no Viesnīcu vadība un 
Viesmīlības serviss, kas precīzāk atspogoĜo programmas saturu, jo programmas saturā ir 
iekĜauti arī citi viesmīlības (ne tikai viesnīcu servisa) zināšanu,  prasmju un iemaĦu apgūšanu 
nodrošinošie studiju kursi.  
Programmas struktūras izmaiĦas nav būtiskas, taču padara to vairāk atbilstošu profesijas 
standarta prasībām untā vienlaicīgi aktualizējas arī atbilstoši darba tirgus prasību izmaiĦām. 
Kvalifik ācijas darbu tematika ir piesaistīta gan visas viesmīlības nozares problemātikai, gan 
atsevišėu viesmīlības uzĦēmumu saimnieciskās darbības izpētei, novērtēšanai un 
pilnveidošanas iespēju meklējumiem 
                                                                                                                                            

2.2. Programmas atbilstība 1.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības standarta 
prasībām 
 
Programmas saturs un struktūra  ir atbilstīga MK 2001.gada 20.marta Noteikumiem  Nr.141  
“Noteikumi par valsts pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības standartu”. 
(skat.1.att.) 
 
 
 

                

Studiju programmas strukt ūra
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45%
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kursi
25%

 
1.attēls       

              
Izglītojošo studiju kursu, studiju prakses ārpus izglītības iestādes un kvalifikācijas darba 
apjoma proporcijas ir atbilstošas standarta prasībām: ¾ no studiju apjoma ir vispērizglītojošie 
un nozares profesionālie studiju kursi, 1/5 no studiju apjoma veido prakse profesijā. 
Programmas apjoms ir atbilstošs valsts izglītības standartā noteiktajam, struktūra atbilst 
1.līmeĦa profesionālās  augstākās izglītības  standarta prasībām.   

 
3. Studiju organizācija 
 
2007/08.studiju gadā studiju organizācija bija tradicionāla, paredzot, ka ne vairāk kā 50% no 
studiju laika ir auditoriju nodarbības. Studiju procesā plaši tika izmantotas multimediju 
prezentācijas, studentiem tika sagatavoti izdales materiāli, kas īpaši svarīgi nepilna laika 
studentiem, kas patstāvīgi apgūst studiju kursus.  
Studiju programmas izvērtēšanai organizētās studējošo aptaujas rezultāti rāda, ka pamatā 
studenti ir apmierināti ar studijām. Arvien gandrīz puse studējošo šo programmu ir 
izvēlējušies, lai iegūtu konkurētspējīgu profesiju, savukārt pārējie - lai papildinātu un 
sistematizētu zināšanas. Pēc studējošo novērtējuma arvien  visaugstāk tiek novērtēti studiju 
kursi, kas saistīti ar viesnīcu darba organizācijas problēmām - Viesnīcu saimniecisko un 



  

uzĦemšanas dienestu darba organizācija, Starptautiskais viesnīcu bizness, Ievads tūrismā. 
DaĜa studentu ( piem. Cēsu filiālē)  atzīmējuši vēlmi vairāk apgūt grāmatvedības un finansu 
vadības pamatus.  
Gan studenti, gan mācībspēki  ir izteikuši priekšlikumus par kontaktstundu skaita 
palielināšanas nepieciešamību, uzsver vēlmi apgūt viesnīcu reklamēšanas un prezentācijas 
iemaĦas, atkārtoti uzsver vēlmi apgūt Lauku tūrismu  kā arī priekšmetu vai tēmas saistībā ar 
aktīvā tūrisma organizāciju un jaunu tūrisma produktu izveidi un virzību tirgū. 
Arvien visai zems procents no aptaujātajiem studentiem ~30% plāno turpināt izglītību ar 
tūrismu un viesmīlību saistītās jomās ( BAT STF), kā galvenos faktorus minot   finanšu 
trūkumu,  attālumu līdz Rīgai (nevar izbraukāt uz nodarbībām),  nepieciešamību turpināt 
iesākto biznesu.  Salīdzinoši zemā atalgojuma dēĜ,  īpaši reăionālo viesnīcu sektorā, 
absolventi ar svešvalodu zināšanām labprātāk izvēlas darbu ārvalstīs.         
Studiju prakse 2007./2008. studiju gadā notika daudzos Rīgas ( piem. viesnīcās Best Western 
“M āra”, Hotel de Roma, Reval Hotel Rīdzene, Reval Hotel Latvia ) , citu  Latvijas pilsētu ( 
piem. viesnīcās ”Wolmar”, Dzintarjūra, Fontaine, Amrita  ), vairākos pašvaldību uzĦēmumos 
(piem. Valmieras pašvaldībā, Ventspils Olimpiskajā centrā, Piejūras kempingā Ventspilī), kā 
arī  un   lauku  viesmīlības uzĦēmumos un tūristu piesaistes objektos (piem. viesu namā ”L āču 
miga”, SIA  “Laumas”, SIA “ DikĜu pils”, SIA  “RideĜu dzirnavas”u.c.)   
Praksi nobeidzot, visi studenti saĦem prakses uzĦēmuma vadības atzinumu par praktikanta 
sagatavotības līmeni un darba pienākumu izpildi, prakse beidzas ar prakses atskaites 
aizstāvēšanu. Prakses uzdevumu izpildi un  prakses atskaišu aizstāvēšanu vērtē  komisija. 
Prakses uzĦēmumi ir aptaujāti par studiju programmā līdz šim apgūto zināšanu un prasmju 
novērtējumu, par studentu attieksmi pret darbu un darba disciplīnu, par studentu profesionālo 
ieinteresētību, par profesionālo izaugsmi prakses laikā u.c. Kopumā prakses uzĦēmumu 
anketās-atsauksmēs ar atsevišėiem izĦēmumiem ir atzīmēta apmierinātība ar studentu 
attieksmi pret darbu, apzinīgumu, darba disciplīnu, laipnību pret klientiem, labu zināšanu 
līmeni un ar profesionālo ieinteresētību. Prakses uzĦēmumi atzīmē studentu patstāvību, 
kārtības izjūtu, atsaucību u.c. 
Studiju gada laikā studentiem tika organizētas mācību ekskursijas uz attiecīgo reăionu 
viesnīcām, katrai filiālei izvēloties savu – Cēsu filiāle – Igauniju, Liepājas filiāle – Lietuvu, 
un visu filiāĜu studenti kopīgi  uz Pēterburgu. Studenti  un filiāĜu vadība augstu vērtē  mācību 
ekskursiju nozīmi  zināšanu apguves procesā, tāpēc to organizēšanu ir jāturpina.  
Labo sadarbību ar Latvijas viesmīlības uzĦēmumiem ir veicinājusi STF mācībspēku 
līdzdalība Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas (LVRA) darbā – lektore R.Žvals 
darbojas LVRA valdē, docente L.Brūvere un lektore E.GavriĜenko piedalās dažādu studentu 
konkursu izvērtēšanā, konferencēs u.c.  
 
4. Studējošie 
 
2007./08.studiju gadā programmā bija 138 studentu, no tiem 36 bija Rīgā studējošie un 102 – 
BAT fili ālēs Cēsīs (38), Talsos (34) un Liepājā (30) (skat. 2.att.). Salīdzinoši ar iepriekšējo 
studiju gadu studentu skaits ir samazinājies visās filiāles izĦemot Talsus tādējādi 
nostabilizējoties apmēram vienā līmenī visās filiālēs.   
 



  

Studējošo skaita dinamika koledž ā Rīgā un fili ālēs
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2.attēls 
 
 2002/3.g. 2003/4.g. 2004/5.g. 2005/6.g. 2006/7.g. 2007/8.g. 

Filiāle Rīgā 22 21 36 60 54 36 

Filiāle Cēsīs 41 67 44 49 56 38 

Filiāle Liepājā 25 40 36 37 47 30 

Filiāle Talsos 0 0 10 26 33 34 

            Kopā  88 128 126 172 190 138 

 
 
                            
Tā kā studijas koledžā pārsvarā izvēlas cilvēki, kas jau strādā viesmīlības biznesā un kuru 
galvenā studiju motivācija ir iegūt zināšanas viesmīlības uzĦēmumu vadībā, dienestu darbu 
organizācijā un pamatzinības ekonomikā, informātikā, sarunvalodas līmenī apgūt vai 
nostiprināt zināšanas  svešvalodā, tad īpaši strauju studējošo skaita pieaugumu ir grūti 
prognozēt, īpaši koledžas filiālēs. Studentu skaits (skat. 3.att.) spēcīgi korelējas ar viesmīlības 
uzĦēmumu skaita pieauguma dinamiku konkrētajos reăionos un ir būtisks faktors viesmīlības 
sektora attīstībai Latvijas reăionos. Lai arī visus pēdējos studiju gadus nokomplektējas tikai 
viena studentu grupa katrā fili ālē, taču vērojama pieprasījuma stabilitāte.  
Izvērtējot 2007./08. studiju gadā imatrikulēto studentu skaitu jāsecina, ka tas  arvien ir lielāks 
Cēsu filiālē, kas acīmredzami  saistīts ar tūrisma viesmīlības uzĦēmumu salīdzinoši lielāko 
skaitu Latvijas reăionu griezumā.  
Savukārt mazāka interesi par koledžas  programmu Rīgā acīmredzot izskaidrojama ar 
plašākām augstākās izglītības ieguves iespējām. 
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3.attēls 

       
 2002/3.g. 2003/4.g. 2004/5.g. 2005/6.g. 2006/7.g. 2007/8.g. 

Filiāle Rīgā 0 21 19 20 23 14 

Filiāle Cēsīs 41 39 19 19 22 22 

Filiāle Liepājā  25 26 17 19 23 16 

FiliāleTalsos 0 0 10 16 21 19 

Kopā  66 86 65 74 89 71 

 

Studējošo sadal ījums pa studiju viet ām 
2007/8. studiju gad ā 
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4.attēls. 

   
5. Absolventi 
 
2007/08. studiju gadā programmu pēc gada pārtraukuma sakarā ar studiju laika pagarināšanu 
atbilstīgi Noteikumu prasībām  absolvēja   un kvalifikāciju “Viesnīcu servisa organizators” 
saĦēma 33 diplomandi: 
       Rīgas filiāli       -  11  
       Talsu filiāli       -    6 
       Cēsu filiāli        -   8 
       Liepājas filiāli   -   8 



  

Kvalifik ācijas darbu novērtējuma vidējā atzīme ir 6.55. 
Novērtējumu 
        “izcili”                  nesaĦēma     neviens kvalifikācijas darbs 
        “teicami”                  saĦēma       1 kvalifikācijas darbs jeb    3.03 % 
        “Ĝoti labi”                    saĦēma      4 kvalifikācijas darbi jeb   12.12 % 
        “labi”                         saĦēma    12 kvalifikācijas darbs jeb   36.36% 
        “gandrīz labi”             saĦēma    11 kvalifikācijas darbs jeb   33.33% 
         “viduvēji”                   saĦēma       5 kvalifikācijas darbi jeb   15.15 % 
Kvalifik ācijas darbu vidējās  atzīmes pa filiālēm  ir sekojošas:  
        Rīgas filiāle  -  6.8 
        Cēsu filiāle   -   6.7 
        Liepājas filiāle -6.5 
        Talsu filiāle  -    6.0 
Tādējādi tikai Talsu filiālē vērojama būtiskāka novirze no vidējās atzīmes.   
Pretenziju par zināšanu un kvalifikācijas darbu novērtējumu no diplomandu, darbu vadītāju 
vai recenzentu puses nav.  
 
6. Akadēmiskais personāls 
Studiju programmas īstenošanā 2007./08.studiju gadā bija iesaistīti apmēram 55 mācībspēki, 
no kuriem  apmēram  puse  ir pamatdarbā strādājošie. No docētā asistenti.  
Mācību spēku kvalifikācijas paaugstināšana notika, izmantojot: 

− pārrunas un konsultācijas katedru sēdēs un ikdienas darbā; 
− nozares kursus un seminārus; 
− profesionālās meistarības paaugstināšanas kursus; 
− studijas maăistrantūrā un doktorantūrā. 

 Mācībspēki iespēju robežas regulāri apmeklē seminārus par nozares tēmām, tādā veidā 
papildinot zināšanas par aktuālajiem jautājumiem nozarē un stiprinot saiti starp teoriju un 
praksi. Mācībspēki praktiėi savas pedagoăiskās zināšanas un prasmes pilnveido katedru 
katedru metodiskajos semināros. Mācībspēku vadītās nodarbības  tiek hospitētas, novērojumi 
pārrunāti ar pašu mācībspēku, kā arī analizēti katedras sēdēs. Augstskolā regulāri notiek arī 
studentu aptaujas ar mācībspēku darba vērtējumu, kas tiek Ħemtas vērā profesionālā snieguma 
pilnveidošanā. Mācību spēku turpina studijas maăistratūrā un doktorantūrā, piedalās mācību 
spēku apmaiĦas programmās, projektos  un zinātniskajās konferencēs.  
ĥemot vērā  piedāvāto darba samaksu un darbu brīvdienās, atkārtoti   tiek atzīmēts, ka  arvien 
aktuālāks   kĜūst jautājums par kvalificētu mācību spēku piesaistīšanu. 
Filiālēs ārpus Rīgas palielinās atbilstošas akadēmiskās un profesionālās kvalifikācijas  vietējo 
mācībspēku  īpatsvars, kas Ĝauj nodrošināt labāku tūrisma uzĦēmējdarbības vides specifikas 
izpratni un ciešāku  saikni ar tūrisma nozares uzĦēmumiem konkrētajā reăionā, kā arī 
vienlaikus viecina absolventu piesaisti kokrētām darba vietām reăionā.  
 
7.Sadarbība ar darba devējiem 
Cieša tiešā sadarbība ar darba devējiem  veidojas organizējot studentiem studiju praksi. 
Prakses uzĦēmumi izsaka viedokli par studiju programmu, ar tiem tiek pārrunāts studiju 
prakses programmas saturs un organizācija. Studiju programmas mērėu precizēšanas un 
satura pilnveidošanas nolūkos tiek aptaujātas darba devēju organizācijas un atsevišėi darba 
devēji. Darba devēju pārstāvji tiek iekĜauti arī gala pārbaudījumu – kvalifikācijas darba 
aizstāvēšanas un kvalifikācijas eksāmena komisijās.  
Būdama Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas dalīblocekle, fakultāte sadarbojas ar to 
studiju programmas pilnveidošanas jautājumos, uzklausot atsauksmes un ieteikumus. 
Fakultātes mācībspēkiem izveidojusies laba sadarbība ar arī citām profesionālajām tūrisma 
organizācijām, piem. “Lauku ceĜotājs”, “Latvijas tūrisma informācijas organizāciju 
LATTŪRINFO” u.c. 
ĥemot vērā tūrisma nozares pārstāvju dalību Starptautiskā tūrisma fakultātes Domē, 
profesionāĜu ieteikumi regulāri tiek virzīti programmas pilnveidošanai.  



  

 

8. Programmas novērt ējums no filiāĜu vadītāju viedokĜa 
Studiju programmas novērtējumā no filiāĜu vadītāju puses atkārtoti tiek izteikti priekšlikumi 
atgriezt  atpakaĜ  studiju programmās  kursus “Lauku tūrisms” un “Aktīvā tūrisma 
organizācija“, kas  ir īpaši aktuāli fili ālēs studējošiem,  Arvien kā nepietiekams tiek atzīmēts 
stundu skaits svešvalodā (12).   
FiliāĜu vadītāji atzīmē nepietiekamo literatūras avotu skaitu latviešu valodā, jo koledžas 
studentu svešvalodu zināšanas kopumā nav pietiekamas pilnvērtīgām  pastāvīgajām studijām 
gan studiju darbu, gan kvalifikācijas darbu izstrādei augstā līmenī. Cēsu filiāles vadītāja 
pozitīvi novērtēja Tūrisma ăeogrāfijas kā izvēles kursa   iekĜaušanu programmā. 

 

9. Studiju programmas attīstība 
Studiju programmas attīstībai nākamajam mācību gadā  plānotās izmaiĦas : 

1. Lai nodrošinātu pilnvērtīgu un kvalitatīvu izglītību atbilstoši izglītības un 
profesijas standarta prasībām un ievērojot reflektantu un darba devēju 
ieteikumus,  sākot ar 2008./2009. studiju gadu, pirmā  līmeĦa profesionālās 
augstākās izglītības studiju programmas “Viesnīcu vadība”  (izglītības 
klasifikācijas kods 4181103, piešėiramā kvalifikācija viesnīcu servisa 
organizators) nosaukums  mainīts uz “Viesmīlības serviss”,  paredzot, ka minētā 
studiju programma tiek īstenota  Rīgā  un augstskolas filiālēs  Liepājā, Cēsīs, 
Talsos, Bauskā un Jēkabpilī  2.3 gados (80 KP) nepilna laika studijās. 

2. Studiju programmā, atbilstoši kombinējot profesionālās izvēles studiju kursus, ir 
iespējams padziĜināti specializēties, apgūstot specializācijas moduĜus  
“Ēdināšanas serviss” un “Grāmatvedība un lietvedība”. 

3. Studiju programmā  iekĜauts “Civilās aizsardzības” kurss, savukārt studiju 
programma vairs neparedz  otrās svešvalodas apguvi sakarā ar studējošo un 
absolventu pausto viedokli, ka otras svešvalodas apguve šobrīd nav aktuāla, 
īpaši lauku tūrismā strādājošiem speciālistiem, kurus pamatā sagatavo studiju 
programma. 

4. Uzsākta studiju programmas sagatavošana pārakreditācijai, jo patreizējās 
akreditācijas termiĦš beidzas  2009.gada 1,janvārī. 

 

 


