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Pieteikums studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” akreditācijai 
 

1. Kristīgās vadības koledža piesaka akreditācijai – Nodibinājuma „Kristīgās vadības 
koledža” 1.līmeņa profesionālo augstākās izglītības programmu; 

2. Studiju programmas nosaukums – „Uzņēmējdarbības vadība”; 
3. Programmas kods – 41 345; 
4. Programmas īstenošanas ilgums – divi gadi nepilna laika klātienē; trīs gadi nepilna laika 

neklātienē; 
5. Mācību valoda – latviešu; 
6. Programmas apjoms – 80KP; 

7. Prasības uzsākot studiju programmas apguvi – vidējā vai vidējā profesionālā izglītība; 
8. Iegūstamā kvalifikācija – uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālists; 
9. Izglītības iestādes nosaukums – Nodibinājums „Kristīgās vadības koledža”; 
10. Programmas īstenošanas vieta – Rīga, Lāčplēša ielā 37;  
11. Programmas īstenošanas veids – nepilna laika klātienes studijas un nepilna laika 

neklātienes studijas;  
12. Atbildīgais par akreditāciju – Jānis Grāvītis (170973-12968) 

 

 
Programmas direktors: 

Jānis Grāvītis 
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1. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES PERSONĀLA KOLEĢIĀLĀS VADĪBAS UN 
LĒMĒJINSTITŪCIJAS LĒMUMS PAR STUDIJU PROGRAMMAS ĪSTENOŠANU 
 

IZRAKSTS no Nodibinājuma „Kristīgās vadības koledžas” padomes sēdes lēmuma par pirmā 
līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” 
apstiprināšanu. 
 

No 2011. gada 13.maija padomes sēdes, Protokols Nr. 31/2011 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 

1. Studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” pašnovērtējuma ziņojuma apstiprināšana 
2010./2011.studiju gadam un lēmums par programmas dokumentu atkārtotu iesniegšanu 
AKREDITĀCIJAI – J.Grāvīti 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Balso padomes locekļi. Balsošanas rezultāti ir sekojoši: 
Par Pret Atturas 

13 0 0 

 

Lēmumi: 
 ------------------------------------------------------------------------------ 

 

1. Apstiprināt pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 
“Uzņēmējdarbības vadība” pašvērtējuma ziņojumu 2010./2011.mācību gadam. 
2. Sagatavot nepieciešamos programmas „Uzņēmējdarbības vadība” akreditācijas dokumentus 
iesniegšanai LR Izglītības un zinātnes ministrijā līdz 2011.gada 20.jūnijam. 
3. Ar studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” akreditāciju saistītos jautājumus pilnvarots 
kārtot koledžas direktors Jānis Grāvītis (170973-12968). 

4. Par studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” direktoru apstiprināts koledžas direktors 

Jānis Grāvītis (170973-12968). 

 

 

IZRAKSTS PAREIZS 
Nodibinājuma „Kristīgās vadības koledžas”  
direktors                                                     J.Grāvītis 

/Zīmogs, Paraksts/ 
 

Rīgā, 2011. gada 20.maijs. 
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2. STUDIJU PROGRAMMAS LICENCE 
 

Nodibinājuma „Kristīgās vadības koledža” (turpmāk – koledža vai KVK) pirmā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” licences 
kserokopiju skatīt pielikumā Nr.1. 
 

 
 

3. DOKUMENTI, KAS APLIECINA, KA PIETEICĒJS STUDIJU PROGRAMMAS 
LIKVIDĀCIJAS GADĪJUMĀ NODROŠINĀS ATTIECĪGĀS STUDIJU PROGRAMMAS 
STUDĒJOŠAJIEM IESPĒJU TURPINĀT  IZGLĪTĪBAS IEGUVI CITĀ STUDIJU 
PROGRAMMĀ VAI CITĀ IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ 
 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Uzņēmējdarbības 
vadība” (turpmāk – UV) likvidācijas gadījumā koledža UV studiju programmā studējošajiem 
garantē iespēju turpināt studijas Biznesa vadības koledžā valsts akreditētā studiju programmā 
„Komercdarbība”. Skatīt pielikumu Nr. 2 līgumu starp KVK un Biznesa vadības koledžu. 
 

 
4. STUDIJU PROGRAMMAS UN TAJĀ IEKĻAUTO SASTĀVDAĻU APRAKSTS, 
NORĀDOT OBLIGĀTO DAĻU, OBLIGĀTĀS IZVĒLES DAĻU UN BRĪVĀS IZVĒLES 
DAĻU, KĀ ARĪ TO APJOMUS 

1.tabula 
                                                                                           Apstiprināta 

                                                                                                                 KVK Padomes sēdē 2008. gada 17.maijā 

KVK 
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma 

„Uzņēmējdarbības vadība” 
Piešķiramā kvalifikācija: ″Uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālists″ 

 
STUDIJU PLĀNS NEPILNA LAIKA KLĀTIENES STUDIJĀM 

         

Studiju kursi (priekšmeti) 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 
Kontakt 
stundas KP Pārb.f. Bloks 

VISPĀRIZGLĪTOJOŠIE STUDIJU KURSI (A bloks) 

Darba tiesības un aizsardzība     2   16 2 Ieskaite A 

Ievads studijās un specialitātē 1       8 1 Iesk. A 

Lietišķā informātika  2  1    24 3 Eksāmens A 

Lietišķā sarunvaloda 2       16 2 Iesk. A 

Psiholoģijas pamati 1       8 1 Iesk. A 

Saskarsme. Lietišķā komunikācija   2     16 2 Iesk. A 

Svešvaloda 2       16 2 Iesk. A 

Tiesību pamati     1   8 1 Iesk. A 

Sabiedriskās attiecības     1 1  16 2 Eks. A 

Uzņēmējdarbības pamati 2       16 2 Iesk. A 
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Vispārējā un ekonomiskā 
statistika   2     16 2 Iesk. A 

Kopā KP: 8 6 5  1 160 20     

NOZARES STUDIJU KURSI (B bloks) 
Ekonomisko zinātņu vēsture, 
teorijas pamati 1       8 1 Iesk. B 

Grāmatvedība   2     16 2 Iesk. B 

Kvalitātes vadība     3   24 3 Eks. B 

Lietvedība   2     16 2 Iesk. B 

Makroekonomika  2      16 2 Iesk. B 

Mārketings / Tirgzinības   2 1   24 3 Eks. B 

Matemātika ekonomistiem 2       16 2 Iesk. B 

Menedžments     1 2 24 3 Eks. B 

Mikroekonomika   2     16 2 Iesk. B 

Nodokļi un nodevas     2   16 2 Iesk. B 

Pasaules tirgus struktūra 1       8 1 Iesk. B 

Personālvadība. Projektu vadīšana     2 1 24 3 Eks. B 

Uzņēmējdarbības ekonomika   2     16 2 Eks. B 

Uzņēmuma finansu vadība     2   16 2 Eks. B 

Kopā KP: 4 12 11 3 240 30     
NOZARES IZVĒLES STUDIJU KURSI (C bloks) Jāizvēlas 6KP apmērā (2KP 1.;2.semestrī; 2KP trešajā semestrī; 

2KP ceturtajā semestrī 

Biznesa ētika, etiķete     1   8 1 Iesk. C 
Biznesa simulācija. Uzņēmuma 
stratēģija       3 24 3 Eks. C 

ES organizācija un likumdošana       1 8 1 Iesk. C 

Sociāli - psiholoģiskais trenings     2   16 2 Iesk. C 

Kristīgā ētika     1   8 1 Iesk. C 

Bībeles doktrīnas  2   16 2 Iesk. C 

Ievads Bībeles izpratnē 2    16 2 Iesk. C 

Kopā KP:               2 2 2 48 12     

PRAKSE                 
Prakse I    8        8 Iesakite    

Prakse II - Valsts kvalifikācijas 
prakse      8     8 Aizstāvēšana   

Kopā KP:    8  8     16     

Kvalifikācijas darbs        8   8 Aizstāvēšana   

Kopā KP:           8     

Kopā studiju programmā KP: 14 26 26 14 448 80     

         

        

**Nozares izvēles studiju kursi - jāizvēlas 6KP apmērā (2KP – pirmajā un otrajā semestrī; 2KP - 
trešajā semestrī; 2KP - ceturtajā semestrī)    
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Studiju programmas „Uzņēmējdarbības” laika iedalījums nepilna laika klātienes studijām 
2.tabula 

1. kurss 2. kurss Nr. 

p.k. 
Studiju priekšmets Ap- 

joms 
KP 1. sem. 2. 

sem. 
3. 
sem. 

4. 
sem. 

Vispārizglītojošie studiju kursi ( A bloks) 
1. Darba tiesības un aizsardzība 2   2  

2. Ievads studijās un specialitātē 1 1    

3. Lietišķā informātika 3  2 1  

4. Lietišķā sarunvaloda 2 2    

5. Psiholoģijas pamati 1 1    

6. Saskarsme. Lietišķā komunikācija 2  2   

7. Svešvaloda 2 2    

8. Tiesību pamati 1   1  

9. Sabiedriskās attiecības 2   1 1 

10. Uzņēmējdarbības pamati 2 2    

11. Vispārējā un ekonomiskā statistika 2  2   

 Kopā KP:  20 8 6 5 1 
 Nozares  studiju kursi. Obligātie mācību kursi ( B bloks)  
1. Ekonomisko zinātņu vēsture, teorijas pamati 1 1       

2. Grāmatvedība 2    2    

3. Kvalitātes vadība 3     3   

4. Lietvedība 2   2     

5. Makroekonomika 2   2     

6. Mārketings / Tirgzinības 3    2 1  

7. Matemātika ekonomistiem 2  2      

8. Menedžments 3     1 2 

9. Mikroekonomika 2   2     

10. Nodokļi un nodevas 2     2   

11. Pasaules tirgus struktūra 1 1       

12. Personālvadība. Projektu vadīšana 3     2 1  

13. Uzņēmējdarbības ekonomika 2   2     

14. Uzņēmuma finansu vadība 2     2   

            Kopā KP: 30 4 12 11 3 
Nozares izvēles studiju kursi ( C bloks)  
Jāizvēlas 6 KP apmērā ( 2 KP – 1.; 2.semestrī, 2 KP – 3.semestrī un 2 KP -  4.semestrī) 
       

1. Biznesa ētika, etiķete 1    1    

2. Biznesa simulācija. Uzņēmuma stratēģija 3       3 

3. ES organizācija un likumdošana 1       1 

4. Sociāli - psiholoģiskais trenings 2     2   

5. Kristīgā ētika 1     1   

6. Bībeles doktrīnas 2  2   

7. Ievads Bībeles izpratnē 2 2    

           Kopā KP: 6 2 2 2 
 

                Kopā KP: 56 14 18 18 6 
 Kvalifikācijas darbs 8    8 
 Prakse 16  8 8  
 Kopā studiju programmā KP: 80 14 26 26 14 
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3.tabula 

                                                                                                               Apstiprināta 

                                                                                                                 KVK Padomes sēdē 2011. gada 13.maijā 

KVK 
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma „Uzņēmējdarbības vadība” 

Piešķiramā kvalifikācija: ″Uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālists″ 
 

STUDIJU PLĀNS NEPILNA LAIKA NEKLĀTIENES STUDIJĀM 

Studiju kursi (priekšmeti) 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 
Kontakt 
stundas KP Pārb.f. Bloks 

VISPĀRIZGLĪTOJOŠIE STUDIJU KURSI (A bloks) 

Darba tiesības un aizsardzība     2     16 2 Ieskaite A 

Ievads studijās un specialitātē 1         8 1 Iesk. A 

Lietišķā informātika  2  1      24 3 Eksāmens A 

Lietišķā sarunvaloda 2         16 2 Iesk. A 

Psiholoģijas pamati 1         8 1 Iesk. A 

Saskarsme. Lietišķā komunikācija   2       16 2 Iesk. A 

Svešvaloda 2         16 2 Iesk. A 

Tiesību pamati     1     8 1 Iesk. A 

Sabiedriskās attiecības     1 1    16 2 Eks. A 

Uzņēmējdarbības pamati 2         16 2 Iesk. A 
Vispārējā un ekonomiskā 
statistika   2       16 2 Iesk. A 

Kopā KP: 8 6 5 1  0 0 160 20     

NOZARES STUDIJU KURSI (B bloks) 
Ekonomisko zinātņu vēsture, 
teorijas pamati 1         8 1 Iesk. B 

Grāmatvedība    2      16 2 Iesk. B 

Kvalitātes vadība      3    24 3 Eks. B 

Lietvedība   2       16 2 Iesk. B 

Makroekonomika   2       16 2 Iesk. B 

Mārketings / Tirgzinības   2  1    24 3 Eks. B 

Matemātika ekonomistiem 2         16 2 Iesk. B 

Menedžments      1 2  24 3 Eks. B 

Mikroekonomika    2      16 2 Iesk. B 

Nodokļi un nodevas      2    16 2 Iesk. B 

Pasaules tirgus struktūra 1         8 1 Iesk. B 

Personālvadība. Projektu vadīšana      2 1  24 3 Eks. B 

Uzņēmējdarbības ekonomika   2       16 2 Eks. B 

Uzņēmuma finansu vadība      2    16 2 Eks. B 

Kopā KP: 4 6 6 11 3 0 240 30     
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NOZARES IZVĒLES STUDIJU KURSI (C bloks) Jāizvēlas 6KP apmērā (2KP 1.;2.semestrī; 2KP trešajā semestrī; 2KP ceturtajā 
semestrī 

Biznesa ētika, etiķete      1    8 1 Iesk. C 
Biznesa simulācija. Uzņēmuma 
stratēģija        3  24 3 Eks. C 

ES organizācija un likumdošana        1  8 1 Iesk. C 

Sociāli - psiholoģiskais trenings     2     16 2 Iesk. C 

Kristīgā ētika      1    8 1 Iesk. C 

Bībeles doktrīnas  2     16 2 Iesk. C 

Ievads Bībeles izpratnē 2      16 2 Iesk. C 

Kopā KP:     2            2 2  48 12     

PRAKSE                 
Prakse I       8         8 Ieskaite   

Prakse II - Valsts kvalifikācijas 
prakse        8    8 Aizstāvēšana   

Kopā KP:     8   8    16     

Kvalifikācijas darbs         8   8 Aizstāvēšana   

Kopā KP:             8     

Kopā studiju programmā KP: 14 12 19 14 13 8 448 80     

         

        

**Nozares izvēles studiju kursi - jāizvēlas 6KP apmērā (2KP – pirmajā un ceturtajā semestrī; 2KP - trešajā 
semestrī; 2KP - piektajā semestrī)    

 
Studiju programmas „Uzņēmējdarbības” laika iedalījums nepilna laika neklātienes 
studijām 

4.tabula 
1. kurss 2. kurss 3.kurss Nr. 

p.k. 
Studiju priekšmets Ap- 

joms 
KP 1. 

sem. 
2. 
sem. 

3. 
sem. 

4. 
sem. 

5.  
sem. 

6. 
sem. 

Vispārizglītojošie studiju kursi ( A bloks) 
1. Darba tiesības un aizsardzība 2     2     

2. Ievads studijās un specialitātē 1 1         

3. Lietišķā informātika 3  2  1      

4. Lietišķā sarunvaloda 2 2         

5. Psiholoģijas pamati 1 1         

6. Saskarsme. Lietišķā komunikācija 2   2       

7. Svešvaloda 2 2         

8. Tiesību pamati 1     1     

9. Sabiedriskās attiecības 2     1 1    

10. Uzņēmējdarbības pamati 2 2         

11. Vispārējā un ekonomiskā statistika 2   2       

 Kopā KP:  20 8 6 5 1  0 0 

 Nozares  studiju kursi. Obligātie mācību kursi ( B bloks)  
1. Ekonomisko zinātņu vēsture, teorijas pamati 1 1         

2. Grāmatvedība 2    2      

3. Kvalitātes vadība 3      3    

4. Lietvedība 2   2       
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5. Makroekonomika 2   2       

6. Mārketings / Tirgzinības 3   2  1    

7. Matemātika ekonomistiem 2 2         

8. Menedžments 3      1 2  

9. Mikroekonomika 2    2      

10. Nodokļi un nodevas 2      2    

11. Pasaules tirgus struktūra 1 1         

12. Personālvadība. Projektu vadīšana 3      2 1  

13. Uzņēmējdarbības ekonomika 2   2       

14. Uzņēmuma finansu vadība 2      2    

            Kopā KP: 30 4 6 6 11 3 0 

Nozares izvēles studiju kursi ( C bloks)  
Jāizvēlas 6 KP apmērā ( 2 KP – 1.; 2.semestrī, 2 KP – 3.;4.semestrī un 2 KP -  5.semestrī) 
         

1. Biznesa ētika, etiķete 1      1    

2. Biznesa simulācija. Uzņēmuma stratēģija 3        3  

3. ES organizācija un likumdošana 1        1  

4. Sociāli - psiholoģiskais trenings 2     2     

5. Kristīgā ētika 1      1    

6. Bībeles doktrīnas 2  2     

7. Ievads Bībeles izpratnē 2 2      

           Kopā KP: 6     2            2 2  

  

                Kopā KP: 56 14 12 11 14 5 0 
 Kvalifikācijas darbs 8      8 
 Prakse 16   8  8  
 Kopā studiju programmā KP: 80 14 12 19 14 13 8 

 
 
 
5. REKLĀMAS UN INFORMATĪVIE IZDEVUMI PAR STUDIJU IESPĒJĀM 
 

Informācija par studiju iespējām KVK īstenotajā pirmā līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības programmā „Uzņēmējdarbības vadība” ir ievietota vai atrodama: 

§ interneta KVK Mājas lapā – www.kvk.lv; 
§ izstādēs SKOLA -2009; SKOLA-2010;  

§ Izdevumā „Kur mācīties tālāk?” 
§ KVK izdotajos bukletos par studiju iespējām koledžā; 
§ KVK atvērto durvju dienās; 
§ informatīvos sludinājumos rajonu un centrālajā presē; 
§ sludinājumos Latvijas Kristīgajā radio; 
§ izbraukuma informatīvos semināros; 
§ Dibinātāja periodiskajos izdevumos; 
§ Dibinātāja Kongresos; 
§ Plašsaziņas līdzekļos (periodika; TV); 
§ uzziņu portālos. 
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6. STUDIJU PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS NO LATVIJAS 
VALSTS INTEREŠU VIEDOKĻA 
 

Studentu uzņemšana pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā 
„Uzņēmējdarbības vadība” ir orientēta uz valsts un sabiedrības pieprasījuma apmierināšanu pēc 
noteiktas kvalifikācijas speciālistiem. Studiju programma ir izstrādāta un tiek īstenota, lai sniegtu 
iespēju iegūt profesionālu komercdarbības speciālista kvalifikāciju. Ar 2009.gadu koledža kā 
vienu no prioritātēm ir noteikusi arī ārzemju studentu piesaisti. 
 
 
6.1. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam vai profesiju 
standartam un profesionālās augstākās izglītības standartam 
 

KVK pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma 
„Uzņēmējdarbības vadība” ir izveidota saskaņā ar LR Izglītības un zinātnes ministrijas 
2002.gada 25.septembra Rīkojumu Nr.524 apstiprināto profesiju standartu “Uzņēmējdarbības 
(komercdarbības) speciālists”. Kvalifikācijas līmenis – 4. 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas  
“Uzņēmējdarbības vadība” struktūra 

                                                                                                      5.tabula 

Nr.p.k. 
Programmas obligātā 

satura daļa 

Noteikumi par Valsts 
Pirmā līmeņa 

profesionālās augstākās 
izglītības standartu 

Kristīgās 
vadības 
koledžas 
piedāvātā 

programma 

1. 
Vispārizglītojošie 
studiju kursi 

ne mazāk kā 20 KP 20 KP 

2. Nozares studiju kursi ne mazāk kā 36 KP 36 KP 

3. Prakse ne mazāk kā 16 KP 16 KP 

4. Kvalifikācijas darbs 

ne mazāk kā 8 KP, bet 
nepārsniedzot 10 % no 

programmas kopējā 
apjoma 

8 KP 

(10% no kopējā 
KP skaita) 

 

 

Izstrādājot studiju programmu, tika ņemtas vērā profesijas standarta prasības attiecībā uz 
studiju priekšmetu apguves līmeni – priekšstatu, izpratnes vai pielietošanas  līmenī (skat. 6.-
8.tabula). Studiju priekšmets „Svešvaloda” plānots pielietošanas (2KP) līmenī, profesijas 
standartā tas paredzēts izpratnes līmenī. Papildus iekļauts izvēles priekšmets „ES organizācija un 
likumdošana”, kas dod ieskatu Eiropas Savienības likumdošanā, spēju orientēties ES 
likumdošanā. Ne mazāk svarīgi ir studiju priekšmeti „Kvalitātes vadība” un „Sabiedriskās 
attiecības”, kas nav iekļauti profesijas standartā, bet dod papildus ieskatu un zināšanas jomās, kas 
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cieši saistītas ar uzņēmējdarbību. Standarta izvirzītās prasības nodrošina – Uzņēmējdarbības 
(komercdarbības) speciālistam pietiekamu zināšanu līmeni praktiskās darbības veikšanai – 

orientēties un prast vadīt saimniecisko darbību, novērtēt komercriskus, organizēt, plānot un 
pieņemt lēmumus, pētīt pieprasījumu un tirgus situāciju.   
 

6.1.1. Standarta prasības attiecībā uz studiju priekšmetu apguves līmeni 
6.tabula 

Zināšanas  
(pēc standarta) 

Studiju priekšmeti, kuri nodrošina attiecīgo zināšanu 
apguvi. 

Lietišķā latviešu valoda un 
lietvedība 

Lietišķā sarunvaloda 
Lietvedība 

Svešvalodas Svešvaloda 

Ekonomiskā matemātika Matemātika ekonomistiem 

Datorprogrammu lietošana Lietišķā informātika 

Ekonomika Ekonomisko zinātņu vēsture, teorijas pamati  
Uzņēmējdarbības ekonomika  
Mikroekonomika  

Makroekonomika 

Tirgzinības Mārketings / Tirgzinības 

Pasaules tirgus struktūra 

Grāmatvedība Grāmatvedība 

Uzņēmuma finansu vadība 

Nodokļu sistēmas pamati Nodokļi un nodevas 

Statistikas pamati Vispārējā un ekonomiskā statistika 

Lietišķo attiecību 
psiholoģija, ētika, etiķete 

Psiholoģijas pamati  
Sabiedriskās attiecības 

Saskarsme. Lietišķā komunikācija  
Biznesa ētika, etiķete  
Kristīgā ētika  

Bībeles doktrīnas 

Ievads Bībeles izpratnē 

Sociāli - psiholoģiskais trenings 

Vadības zinības Menedžments  

Kvalitātes vadība  
Personālvadība. Projektu vadīšana 

Tiesību zinības ES organizācija un likumdošana 

Tiesību pamati 
Komerczinības Ievads studijās un specialitātē 

Uzņēmējdarbības pamati 
Biznesa simulācija. Uzņēmuma stratēģija 

Darba aizsardzības sistēma Darba tiesības un aizsardzība  

Profesijas standarta 
prasības 
(pēc standarta) 

Studiju priekšmeti, kuri nodrošina  
attiecīgo prasmju apguvi. 
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Kopīgās prasmes nozarē 
  
Prasme organizēt 
kvalitatīvu pakalpojumu 
sniegšanu klientiem.  

Kvalitātes vadība; Personālvadība; Sabiedriskās attiecības; 
Sociāli-psiholoģiskais trenings 

Izprast valsts un 
pašvaldības lomu nozares 
komercdarbībā.  

Uzņēmējdarbības ekonomika 

Prasme izstrādāt un 
realizēt komercdarbības 
modeļus vidējā un mazā 
uzņēmumā.  

Uzņēmējdarbības pamati; Sociāli-psiholoģiskais trenings 

Prasme strādāt ar 
sadarbības partneriem 

Saskarsme. Lietišķā komunikācija; Lietvedība; Sociāli-
psiholoģiskais trenings 

Prasme apkopot 

saimnieciskās darbības 
datus.  

Vispārējā un ekonomiskā statistika; Lietišķā informātika; 
Lietvedība 

Prasme orientēties 

grāmatvedības uzskaitē un 

bilancē. 

Grāmatvedība 

Prasme optimizēt 
struktūrvienības darbu. 

Uzņēmuma stratēģija;  

Prasme orientēties valsts 
nodokļu sistēmā 

Nodokļi un nodevas; Pasaules tirgus struktūra 

Prasme veikt pieprasījuma 
un piedāvājuma analīzi. 

Mārketings/tirgzinības 

Veikt operatīvos ikdienas 
darījumus. 

Uzņēmējdarbības pamati 
 

  

Vispārējās prasmes/spējas 
  

Prasme komunicēties. Saskarsme. Lietišķā komunikācija; Personālvadība 

Prasme strādāt komandā / 
grupā. 

Psiholoģijas pamati; Saskarsme. Lietišķā komunikācija; 
Personālvadība 

Prasme veikt darbu 

patstāvīgi. 
Biznesa ētika, etiķete; Kristīgā ētika 

Prasme plānot izpildāmos 
darbus un noteikt to 

prioritātes.  

Ievads studijās un specialitātē; Uzņēmējdarbības pamati  

Prasme nodrošināt darba 
aizsardzības un ražošanas 

ekoloģijas normas.  

Darba tiesības un aizsardzība. 

Lietot informācijas 

meklēšanas un atlases 
līdzekļus. 

Lietišķā informātika 

Prasme sagatavot Lietišķā informātika; Lietišķā sarunvaloda 
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prezentācijas materiālus 
un tos prezentēt. 

Prasme ievērot 

profesionālās ētikas 

principus. 

Ievads Bībeles izpratnē; Biznesa ētika, etiķete; Kristīgā 
ētika; Bībeles doktrīnas. 

Prasme sazināties ar 
partneriem svešvalodā.  

Svešvaloda 

  

Speciālās prasmes profesijā 
  

Orientēties uzņēmuma 

saimnieciskajā darbībā.  

Ekonomisko zinātņu vēsture, teorijas pamati; 
Mikroekonomika; Uzņēmējdarbības ekonomika; 
Lietvedība 

Prasme novērtēt 

komercdarbības riskus.  

Uzņēmējdarbības ekonomika; Makroekonomika; 
Mikroekonomika 

Ievērot komercdarbības 

reglamentējošo 
likumdošanu.  

Tiesību pamati; ES organizācija un likumdošana; 
Lietvedība 

Optimāli organizēt 
struktūrvienības darba 

procesu. 

Uzņēmējdarbības ekonomika; Mārketings; 
Menedžments 

Prasme pielietot lēmumu 

pieņemšanas metodes.  

Biznesa simulācija. Uzņēmuma stratēģija; Projektu 
vadīšana 

Prasme izstrādāt 

struktūrvienību operatīvos 

darba plānus. 

Biznesa simulācija. Uzņēmuma stratēģija; Projektu 

vadīšana 

Prasme piemērot dažādas 

komercdarbības formas, 

ievērojot īpatnības dažādās 

tās jomās.  

Pasaules tirgus struktūra; Biznesa simulācija. 
Uzņēmuma stratēģija 

Prasme novērtēt ar 

nodokļiem saistītus 

komercdarbības riskus. 

Nodokļi un nodevas 

Prasme veikt datu apstrādi 

ekonomisko un vadības 
uzdevumu formulēšanai 

un atrisināšanai.  

Lietišķā informātika; Matemātika ekonomistiem; 
Vispārējā un ekonomiskā statistika; Uzņēmuma finansu 
vadība 

Pētīt pieprasījumu, 

analizēt un izmantot 

iegūto informāciju.  

Vispārējā un ekonomiskā statistika 

Nodrošināt sanitāri 

higiēnisko prasību 

ievērošanu uzņēmumā. 

Darba tiesības un aizsardzība 

Noteikt amatu darbības 
prioritātes un sadalīt 
veicamos uzdevumus. 

Biznesa simulācija. Uzņēmuma stratēģija 
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Prasme pielietot reklāmas 
metodes, ievērojot 

sociālpsiholoģiskos 
aspektus. 

Menedžments; Sabiedriskās attiecības 

Veidot un uzturēt pozitīvu 

komunikāciju.  

Sociāli-psiholoģiskais trenings; Saskarsme. Lietišķā 
komunikācija  

 

 
                                  7.tabula 

Apstiprināta 

                                                                                                                         KVK 

Padomes sēdē 2008. gada 17.maijā 
KVK Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma 

„Uzņēmējdarbības vadība” 
Piešķiramā kvalifikācija: ″Uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālists″ 

STUDIJU PRIKEŠMETI 

 (PS0119, rīkojums Nr. 524 no 25.09.2005.) 

   

Standartā prasītais Studiju kursi (priekšmeti) KP 
Lietišķā sarunvaloda 2 Lietišķā latviešu valoda un lietvedība 

Lietvedība 2 

Svešvalodas Svešvaloda 2 

Ekonomiskā matemātika Matemātika ekonomistiem 2 

Datorprogrammu lietošana Lietišķā informātika 
3 

Ekonomikas zinātņu vēsture, teorijas pamati 1 

Mikroekonomika 2 

Makroekonomika 2 

Ekonomika 

Uzņēmējdarbības ekonomika 2 

Tirgzinības Mārketings/ Tirgzinības 3 

  Pasaules tirgus struktūra 1 

Grāmatvedība Grāmatvedība 2 

  Uzņēmuma finansu vadība 2 

Nodokļu sistēmas pamati Nodokļi un nodevas 2 

Statistikas pamati Vispārējā un ekonomiskā statistika 2 

Lietišķo attiecību psiholoģija, ētika, etiķete Saskarsme. Lietišķā komunikācija 2 

  Sabiedriskās attiecības 2 

  Psiholoģijas pamati 1 

  Biznesa ētika, lietišķā etiķete 1 

  Sociāli – psiholoģiskais trenings 2 

 Bībeles doktrīnas 2 

 Ievads Bībeles izpratnē 2 
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  Kristīgā ētika 1 

Menedžments 3 

Personālvadība. Projektu vadīšana 3 

Vadības zinības 

Kvalitātes vadība 3 

Tiesību zinības Tiesību pamati 1 

  ES organizācija un likumdošana 1 

Komerczinības Ievads studijās un specialitātē 1 

  Uzņēmējdarbības pamati 2 

  Biznesa simulācija. Uzņēmuma stratēģija 3 

2 Darba aizsardzības sistēma Darba tiesības un aizsardzība 

  

 Prakse 16 

 Kvalifikācijas darbs 8 

   86 

   

A bloks Vispārizglītojošie kursi 20  

B bloks Nozares – profesionālie stud.kursi 30  

C bloks Izvēles studiju kursi  6 

  Profesiju standartā prasītās zināšanas   

 

 

 
8.tabula 

Apstiprināta KVK 
Padomes sēdē 2008. gada 17.maijā 

         

 

KVK 
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma 

„Uzņēmējdarbības vadība” 
Piešķiramā kvalifikācija: ″Uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālists″ 

 

Standartā prasītais Studiju kursi (priekšmeti) K/p Bloks 

Lietišķā  sarunvaloda 2 A Lietišķā latviešu valoda 
un lietvedība 

Lietvedība 2 B 

Svešvalodas 
Svešvaloda 2 A 

Ekonomiskā 
matemātika Matemātika ekonomistiem 2 B 

Datorprogrammu 
lietošana 

Lietišķā informātika 3 A 

Ekonomika Ekonomisko zinātņu vēsture, teorijas pamati 1 B 

  Uzņēmējdarbības ekonomika 2 B 

  Mikroekonomika 2 B 
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Makroekonomika 2 B 

Tirgzinības Mārketings / Tirgzinības 3 B 

  Pasaules tirgus struktūra 1 B 

Grāmatvedība Grāmatvedība 2 B 

  Uzņēmuma finansu vadība 2 B 

Nodokļu sistēmas 
pamati Nodokļi un nodevas 2 B 

Statistikas pamati Vispārējā un ekonomiskā statistika 2 A 

Lietišķo attiecību 
psiholoģija, ētika, etiķete 

Psiholoģijas pamati 1 A 

  Saskarsme. Lietišķā komunikācija 2 A 

  Biznesa ētika, lietišķā etiķete 1 C 

  Kristīgā ētika 1 C 

 Bībeles doktrīnas 2 C 

 Ievads Bībeles izpratnē 2 C 

  Sociāli – psiholoģiskais trenings 2 C 

Vadības zinības Menedžments 3 B 

  Kvalitātes vadība 3 B 

  Personālvadība. Projektu vadīšana 3 B 

  Sabiedriskās attiecības 2 A 

Tiesību zinības ES organizācija un likumdošana 1 C 

  Tiesību pamati 1 A 

Komerczinības Ievads studijās un specialitātē 1 A 

  Uzņēmējdarbības pamati 2 A 

  Biznesa simulācija. Uzņēmuma stratēģija 3 C 

Darba aizsardzības 
sistēma 

Darba tiesības un aizsardzība 2 A 

  Prakse 16   

  Kvalifikācijas darbs 8   

 Kopā: 87  

 
 
 

6.2. Darba devēju aptaujas rezultāti 
 

Studiju programmā „Uzņēmējdarbības vadība” līdz 2011.gadam nav noticis vēl neviens 
izlaidums, kas līdz ar to neļauj vēl izvērtēt darba devēju viedokli par koledžas sagatavotajiem 
uzņēmējdarbības speciālistiem. Ieskatu koledžas darbā, sagatavojot minētos speciālistus, var gūt 
no mācību prakšu nodrošināšanas sadarbības partneriem. (Pielikums Nr.3). 
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7. STUDIJU PROGRAMMU NOVĒRTĒJUMS 
 
7.1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi 

 
Programmas īstenošanas mērķis: Sagatavot kvalificētus uzņēmējdarbības 

(komercdarbības) speciālistus, kuri Eiropas Savienības (turpmāk – ES) un Neatkarīgo Valstu 
Savienības (turpmāk – NVS) darba tirgus apstākļos ir konkurētspējīgi un kuri spēj vadīt un 
organizēt uzņēmējdarbību, gūstot peļņu un ceļot darbinieku labklājību. Nest ES pieredzi un 
vērtības uzņēmējdarbības organizēšanā un vadīšanā NVS valstīs. 
 

Programmas īstenošanas uzdevumi: 
 

1. Piedāvāt studējošiem kvalitatīvas studiju priekšmetu programmas un profesionālus 
lektorus, kuri paši strādā uzņēmējdarbībā vai ar to saistītā jomā un, kuriem ir bagāta 
pieredze saistībā ar docējamo studiju priekšmetu; 

2. Nodrošināt studējošos ar visiem nepieciešamajiem mācību materiāliem un materiāli 
tehnisko bāzi; 

3. Sekmēt studējošos uz pašpilnveidi un pilnīgu zināšanu apguvi, tādejādi, sagatavojot jaunos 
speciālistus uzņēmumiem, jaunrades un pētnieciskam darbam; 

4. Nodrošināt studentu praktiskās pieredzes veidošanos simulāciju spēlē „Prezidents” un 
biznesa inkubatorā „Kiwi”. 

 
7.2. Studiju programmas organizācija 

 

 Studiju programmā apgūst: 
§ vispārizglītojošos priekšmetus vispārējās psiholoģijas, sociālo, tiesību un biblisko zinātņu 

jomā, kas dod nepieciešamo teorētisko pamatu studijām un veido studenta vispārējo 
pasaules uzskatu; 

§ nozares (obligātos) priekšmetus jeb studiju priekšmetus, kuri nepieciešami izvēlētās 
kvalifikācijas ieguvei; 

§ nozares izvēles studiju priekšmetus; 
§ apgūst praksi; 
§ kārto valsts noslēguma pārbaudījumu, aizstāvot kvalifikācijas darbu, kas ietver 

socioloģisku pētījumu saistībā ar iegūstamo profesiju.  
Studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” kopējais apjoms ir 80 kredītpunkti, kurus 

pilna laika studenti apgūst divos gados un nepilna laika studenti apgūst trīs gados. 
Pilna laika studiju pirmajos divos semestros programmā tiek apgūti vispārizglītojošo 

mācību kursu un obligāto mācību kursu bloki. Nepilna laika studijās vispārizglītojošie mācību 
kursi un obligātie mācību kursi tiek apgūti trijos semestros. Atlikušajos divos vai trijos 

semestros, atkarībā no studiju veida, studijas tiek organizētas tā, lai nodrošinātu specializācijai 
nepieciešamās zināšanas un iemaņas, kas atbilst profesijas standarta prasībām. 

Pilna laika studijās studiju pirmajā gadā studējošiem tiek piedāvāta iespēja iegūt 
pamatzināšanas ar padziļinātiem kursiem matemātika ekonomistiem, lietišķā informātika, 
svešvalodā, psiholoģijas pamatos, lietišķajā sarunvalodā (studiju kursa nosaukums ir mainīts. 
Iepriekšējais studiju kursa nosaukums „Lietišķā latviešu valoda”. Studiju kursa nosaukums tika 
mainīts, jo studiju programmā ir liels ārzemju studējošo īpatsvars un studiju kursa mērķis ir 
apgūt lietišķu sarunvalodu. Plašāk skatīt pielikumā Nr.18), ar specializāciju priekšmetiem, kā 
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uzņēmējdarbības pamati, makroekonomika, grāmatvedība, saskarsme, lietišķā komunikācija, 
ekonomisko zinātņu vēsture, teorijas pamati, ievads studijās un specialitātē, pasaules tirgus 
struktūra pielietošanas un izpratnes līmenī. Pirmajā gadā studenti saņem 40 kredītpunktus (50% 
no kopīgā apjoma). Nepilna laika studijās iepriekšminētais studiju staturs tiek apgūts trīs 
semestru laika. 

Pilna laika studiju otrajā studiju gadā turpinās profila līmeņa priekšmeti – 

mikroekonomika, tirgzinības, darba tiesības un aizsardzība, tiesību pamati, sabiedriskās 
attiecības, kvalitātes vadība, menedžments, nodokļi un nodevas, personālvadība, projektu 
vadīšana, uzņēmuma finansu vadība, ar specializāciju priekšmetiem, kā biznesa ētika, etiķete, 
biznesa simulācija, uzņēmuma stratēģija, Eiropas Savienības organizācija un likumdošana, 
sociāli – psiholoģiskais trenings, kristīgā ētika. Nepilna laika studijās minētais studiju saturs tiek 
apgūts no 4.līdz 6.semestrim. 

 Pilna laika studiju pirmo divu semestru laikā un nepilna laika studiju pirmo trīs semestru 
laikā ir paredzēta trīs dienu mācību prakse (Pirmā prakse). Pirmajā praksē tiek nodrošināta 
studentu apmācība, balstoties uz apmācību spēli „Prezidents” – apjoms viena nedēļa. Pilna laika 
studiju 3.un 4.semestrī vai nepilna laika studiju 4.-6.semestrī ir paredzēta 11 nedēļas 
kvalifikācijas prakse uzņēmumos vai arī biznesa inkubatorā „Kiwi”. Skatīt pielikumu Nr.4. 

Pilna laika studiju 3.un 4.semestrī un nepilna laika studiju 3.-6.semestrī visas mācības ir 
orientētas uz specializāciju. Pilna laika studiju 3.un 4.semestrī un nepilna laika studiju 3.-
6.semestrī studiju apjoms ir 40 kredītpunkti (50% no kopīgā apjoma). Studiju laikā studentiem ir 
iespēja izvēlēties izvēles studiju priekšmetus 6 KP apjomā. 
            Prakses ietvaros tiek strādāts pie pētnieciskā darba izstrādes (Otrās prakses laikā), kura 
mērķis ir iemācīt studentiem vākt, apkopot un interpretēt profesionālu informāciju viņu 
specialitātē, strādāt patstāvīgi, prezentēt savu darbu rezultātus gan speciālistu, gan nespeciālistu 

auditorijā. Pētnieciskais darbs prakses ietvaros tiek aizstāvēts prakses aizstāvēšanā un pētījuma 
rezultāti kalpo par pamatu kvalifikācijas darbam. Studiju noslēgumā ir paredzēta kvalifikācijas 
darbu izstrāde (8 KP) un aizstāvēšana. Aizstāvēta darba vērtējums nedrīkst būt zemāk par 4 
ballēm. 

Studiju programmas praktisko īstenošanu veido un organizē tās direktors, konsultējoties 
ar programmas mācībspēkiem un administrāciju. Programmu apstiprina koledžas padome. 
Studiju programmas īstenošana ir cieši saistīta ar kvalitātes vadības sistēmu. 

 

Kvalitātes vadības sistēma 
Studiju organizāciju un zināšanu vērtēšanu atspoguļo kvalitātes nodrošināšanas un 

novērtēšanas sistēma. Tajā var izdalīt: 
§ docēšanas kvalitātes novērtēšanu; 
§ studiju priekšmetu programmu novērtēšanu; 
§ administrācijas darba novērtēšana. 

 
Plašāku informāciju par KVK kvalitātes vadības sistēmu, mērķiem un politiku skatīt pielikumā 
Nr.5. 

Kvalitātes vadības sistēma ir saistīta ar akadēmiskā potenciāla un materiālās bāzes 
iespējām, akcentējot nākotnes perspektīvas atbilstoši darba tirgus pieprasījumam. 
 Programmas realizēšanas gaitā regulāri tiek nodrošināta atgriezeniskā saite ar 
potenciālajiem darba devējiem un tiks nodrošināta ar absolventiem, lai konstatētu 
uzņēmējdarbības uzsākšanas faktu  (Pielikums Nr.6), un studējošajiem par tās kvalitāti. Studiju 
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kvalitāti novērtē pēc iegūtajiem studentu aptaujas rezultātiem (Pielikumi Nr.7 un Nr.8), 
atzīmēm ieskaitēs un eksāmenos, kolēģu vērtējuma (Pielikums Nr.9), metodiskā darba. Aptauju 
veic pēc studiju priekšmeta pilna kursa noklausīšanās. Studentu aptaujas rezultātus apspriež 
koledžas padomes sēdēs. 

Viens no dokumentu krājumiem, kas raksturo kvalitātes vadīšanu, ir koledžas akadēmiskā 
personāla individuālā dokumentu pakete. Dokumenti tajā tiek atlasīti vadoties no sekojošiem 

kritērijiem: 
 1. Zinātniskā biogrāfija. 
 2. Pēdējo 5 gadu laikā: 

§ publicētie darbi; 
§ uzstāšanās konferencēs; 
§ piedalīšanās izstādēs; 
§ zinātniskais darbs; 
§ mācībspēka vadībā izstrādātie un aizstāvētie kvalifikācijas, diplomdarbi, bakalaura, 

maģistra un doktora darbi; 

§ minēto darbu un zinātnisku publikāciju recenzijas; 
§ līdzdalība akadēmisko kursu pasniegšanā; 
§ studentu aptaujas rezultāti par mācībspēka darbu; 
§ administratīvie pienākumi KVK un ārpus tās; 
§ cita veida zinātniskā, izglītojošā, publicistiskā, radošā darbība. 

 

Individuālo paketi īpaši izvērtē, vēlot akadēmiskajos amatos. 
Koledža nosaka, ka pašnovērtēšana ir nepārtraukts process. Uzlabojumi programmā 

notiek, ievērojot ieteikumus, kurus sniedz gan studenti, gan darba devēji, kā arī programmas 
vadītājam pašam, analizējot situāciju potenciālajās darba vietās. 
 

 

7.3. Studiju programmas praktiskā realizācija (izmantotās studiju metodes un formas, 
akadēmiskā personāla pētnieciskās darbības un to ietekme uz studiju darbu, studējošo 
iesaistīšana pētnieciskajos projektos) 
 

Studiju programmā tiek realizētas šādas studiju metodes: 
 Tradicionālās studiju metodes: 

§ lekcijas; 

Interaktīvās metodes: 
§ semināri; 
§ praktikumi, praktiskās nodarbības;  
§ kursa darbu aizstāvēšana utt. 

Studenta patstāvīgais darbs: 
§ referāti; 
§ projektu izstrāde; 
§ prakses darba vietās. 

Prakses mērķis ir nostiprināt studiju laikā iegūtās teorētiskās zināšanas un tālāk attīstīt 
praktiskās iemaņas, uzņēmumā vai biznesa inkubatorā, veicot specialitātei atbilstošu praktisku 
darbību. Prakses apgūšanai KVK studējošajiem ir jānoslēdz prakses līgums (Pielikums Nr.10) 
un jāpilda prakses dienasgrāmata (Pielikums Nr.11). 
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Studiju procesā ir paredzētas 2 mācību prakses. Nepilna laika klātienes studijās pirmā prakse tiek 
īstenota  2.semestrī un nepilna laika neklātienes studiju 3.semestrī. Pirmās prakses ilgums ir 
viena nedēļa. Otrā prakse tiek apgūta nepilna laika klātienes studiju  4.semestrī un nepilna laika 
neklātienes studiju 5.-6.semestrī. Abu prakšu kopējais garums nedrīkst būt īsāks par 640 
akadēmiskajām stundām jeb 480 astronomiskajām stundām (prakšu kopējais garums ir 12 darba 
nedēļas). 
q  Pirmā prakse – mācību prakse tiek apgūta, izmantojot biznesa un valsts pārvaldības 

simulācijas spēli „Prezidents” (pielikums Nr .4). 
q Otrā prakse – kvalifikācijas prakse, kuras mērķis ir palīdzēt studentiem sagatavoties 

kvalifikācijas darba izstrādei, iepazīties ar reālo darba vidi. prakses rezultātus students 
atspoguļo prakses atskaitē, kur sniedz pārskatu par prakses laikā veikto darbu, novērtē iegūto 
pieredzi. Mēģināt uzsākt jaunu uzņēmējdarbības projektu, izmantojot biznesa inkubatora 
„Kiwi” iespējas (Pielikums Nr.12). 

 
Pētnieciskā darbība 
 Koledžas akadēmiskais personāls  zinātnisko kompetenci paaugstina šādās aktivitātēs: 
 

§ Kā viespasniedzēji;  
§ Piedaloties zinātniskajās konferencēs; 
§ publicēšanās iespējās. 

 

2011./2012.mācību gadā koledža paredz izdot grāmatu „Biznesa Ekonomikas pamati/ 
Ko nozīmē uzņēmējdarbība un kā viņa veido un ietekmē ekonomiku”. Grāmatu izstrādā 
koledžas lektors M.oec. MBA Jānis Grāvītis.  

Studiju programmas studējošie ir aicināti piedalīties gan koledžas, gan studiju 
programmas īstenotajos pētnieciskajos projektos. Studiju programmas ietvaros 2009.gada 
17.aprīlī Liepājā tika organizēta konference „Biznesa uzsākšana krīzes apstākļos. Veiksmes 
faktora analīze”.  

2011.gadā koledža noslēdza sadarbības līgumu ar biznesa inkubatoru „Kiwi” par studentu 
pētniecisko darbu inkubatorā, uzsākot savus biznesa projektus.  

Koledžas akadēmiskajam personālam un studējošiem ir iespēja publicēt savus pētniecības 
rezultātus koledžas izdotajā periodiskajā izdevumā „Facta et verba”. 
 

 
7.4. Vērtēšanas sistēma (vērtēšanas metožu izvēles pamatojums un rezultātu analīze) 
 

Studiju rezultātus vērtē saskaņā ar LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 141 
(20.03.2001.) „Par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu”. Studentu 
zināšanas un prasmes tiek vērtētas, balstoties uz pozitīvo sasniegumu summēšanas, vērtējuma 
obligātuma, prasību atklātības un skaidrības, vērtēšanā izmantoto pārbaudes veidu dažādības un 
vērtējuma atbilstības principiem. 

Studiju programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir eksāmens un ieskaite ar atzīmi. 
Eksāmenā un ieskaitē programmas apguve tiek vērtēta ar atzīmi 10 ballu vērtējuma skalā: 

§ 10 – izcili – studenta zināšanas, prasmes un iemaņas pārsniedz studiju programmas 
prasības, liecina par patstāvīgiem pētījumiem, par problēmu dziļu izpratni; 
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§ 9 – teicami – studenta zināšanas, prasmes un iemaņas pilnībā atbilst studiju programmas 
prasībām, iegūta prasme patstāvīgi lietot iegūtās zināšanas; 

§ 8 – ļoti labi – studenta zināšanas, prasmes un iemaņas pilnā mērā atbilst studiju 
programmas prasībām, taču reizēm trūkst dziļākas izpratnes un spējas zināšanas 
patstāvīgi piemērot sarežģītākiem jautājumiem; 

§ 7 – labi – studenta zināšanas un  prasmes visumā atbilst studiju programmas prasībām, 
bet vienlaikus konstatējami arī atsevišķi mazāk svarīgi trūkumi zināšanu apguvē; 

§ 6 – gandrīz labi – studenta zināšanas un  prasmes visumā atbilst studiju programmas 
prasībām, tomēr konstatējamas atsevišķas lielākas problēmas, nepietiekami dziļa 
izpratne;  

§ 5 – viduvēji – studenta zināšanas un prasmes visumā atbilst studiju programmas 
prasībām, kaut arī konstatējama vairāku svarīgu problēmu nepietiekami dziļa izpratne 
(teorijas pārzināšanā, izpratnē, izklāstā un mākā to saistīt ar praksi); 

§ 4 – gandrīz viduvēji – studenta zināšanas un prasmes visumā atbilst minimālajām studiju 
programmas prasībām, konstatējama vairāku svarīgu problēmu nepietiekama izpratne un 
grūtības iegūto zināšanu praktiskai izmantošanai (nepietiekama teorijas pārzināšana, kā 
arī prasmju trūkums tipveida praktisku uzdevumu patstāvīgai un pareizai izpildei); 

§ 3 – vāji – students ir tikai daļēji apguvis studiju programmas jautājumus un viņa 
zināšanas un prasmes ir nepietiekamas; 

§ 2 – ļoti vāji – students apguvis virspusējas zināšanas par priekšmeta svarīgākajām 
problēmām, taču citās svarīgākās problēmās pilnīgi trūkst orientācijas; 

§ 1 – ļoti, ļoti vāji – studentam nav izpratnes par priekšmeta pamatproblemātiku  
 

Vērtējuma iedalījums: 
10 balles – vērtējums augstāks par studiju programmas prasībām, 
6 – 9 balles – labs vērtējums studiju programmas prasību ietvaros 

4 – 5 balles – apmierinošs vērtējums programmas prasību ietvaros, 
1 – 3 balles – vērtējums zemāks par studiju programmas prasībām. 
 

Katra studiju kursa noslēgumā ir jākārto ieskaite vai eksāmens.  Pārbaudījuma formu 
nosaka studiju programma, taču minimālais mācību kursa apjoms, lai organizētu eksāmenu ir 2 
kredītpunkti. Bez noslēguma pārbaudījumiem studiju kursā ir arī kārtējie pārbaudījumi – 

ieskaites, studiju patstāvīgie darbi, referāti u.c. Kārtējie pārbaudījumi var tikt vērtēti arī 
divdaļīgajā vērtējuma skalā – “ieskaitīts” vai “neieskaitīts”. 

Prakse tiek vērtēta ar atzīmi 10 ballu vērtējuma skalā. 
Kredītpunktus ieskaita par katru apgūto studiju kursu un praksi, ja vērtējums nav bijis 

zemāks par 4 (gandrīz viduvēji). 
Studenti, kas mācību gada laikā ar vērtējumu, ne zemāku par 4 ballēm, ir apguvuši 

vismaz 90% no studiju plānā ietvertajiem kursiem un nokārtojuši līgumā paredzēto mācību 
maksu par tekošo mācību gadu, tiek pārcelti uz nākošo studiju gadu. Lai studiju noslēgumā 
varētu saņemt paredzētos izglītības dokumentus, trūkstošie obligātie vērtējumi studentam 
individuāli jāiegūst nākošā mācību gada laikā. 

Programmā tiek veikta tekošā, semestru un galīgā studentu zināšanu novērtēšana pēc 10 
ballu sistēmas. 
Tekošā: Kontroldarbi, mājas darbi, kursa darbi, referāti. 
Semestru: Ieskaites un eksāmeni sesijas laikā. 
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Galīgā: Kvalifikācijas darba aizstāvēšana. 
 

Studiju rezultātus vērtē pēc: 
1. Studiju programmas teorētiskās daļas apguves. 
2. Studiju programmas praktiskās daļas apguves. 
 

Studiju programmas teorētiskas daļas apguve 
Studentu zināšanu kvalitāti vērtē 10 ballu sistēmā:  

§ ļoti augsts apguves līmenis:  10 – izcili, 9 – teicami; 
§ augsts apguves līmenis: 8 – ļoti labi, 7 – labi;  

§ vidējs apguves līmenis: 6 – gandrīz labi, 5 – viduvēji;  
§ zemākais pozitīvais vērtējums:  4 – gandrīz viduvēji. 
 

Studentu zināšanu novērtēšanai docētāji izmanto dažādus paņēmienus: 
1. Tradicionālie eksāmeni (ieskaites): mutiskas un rakstiskas aptaujas, atbildes uz 

jautājumiem, kuri noformēti biļetēs. Parasti katrs students atbild uz diviem 
pamatjautājumiem. 

2. Testi: atbilžu izvēles eksāmeni, kad studentiem tiek piedāvāti jautājumi ar atbilžu 
variantiem, kuros ir pareizas un mulsinošas, bet pietiekami ticamas atbildes. 

3. “Atvērto grāmatu” eksāmeni (ieskaites): studentiem tiek piedāvāts risināt kāzusus 
(reālas vai modelētas dzīve situācijas), vai tiek prasīts atrast atbildes uz ļoti 
sarežģītiem jautājumiem, atļaujot izmantot visus viņiem pieejamus informācijas 
avotus. 

4. Portfolio: ieskaites atzīme veidojas no atzīmēm par katras tēmas starpieskaitēm. 
Ieskaišu formas ir dažādas: mutiskie un rakstiskie pārbaudes darbi, esejas, 
ziņojumi un referāti. 

5. Projekti: ieskaites vietā studenti sagatavo projektu, kura izstrādāšanai ir 
nepieciešama visu tēmu zināšana. 

   

Studiju programmu praktiskās daļas apguve 
Programmu praktiskās daļas apguvi pārbauda, vērtējot kursa darbus, referātus, prakses 

atskaites un prakses aizstāvēšanu un kvalifikācijas eksāmenu, kurš tiek vērtēts desmit baļļu skalā 
un kura sastāvdaļa ir kvalifikācijas darba aizstāvēšana. Aizstāvot kvalifikācijas darbu, vērtēšanas 
kritēriji ir:  

§ kvalifikācijas darba noformējums un apjoms, 
§ kvalifikācijas darba novitāte un oriģinalitāte, 
§ aktuālas problēmas analīze, 
§ izmantotie informācijas avoti, 
§ iegūto teorētisko un praktisko zināšanu izmantošana un pielietošana,  
§ izdarīto secinājumu kvalitāte un kvantitāte. 

 
Diplomu par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību saņem students, kurš ir 

apguvis programmu un nokārtojis kvalifikācijas darbu. 
 

Studentu zināšanu novērtēšanas kritēriji: 
§ studentu imatrikulācijas noteikumi; 
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§ ieskaites un eksāmeni; 
§ referāti, kursa darbi, kvalifikācijas darba izveide; 
§ patstāvīgais darbs; 
§ prakses, t.sk.(pirms kvalifikācijas darba izstrādes prakse); 

§ kvalifikācijas eksāmens un darbs. 
 

Atskaites punkts novērtējuma iegūšanai ir apgūtais zināšanu un prasmju līmenis 
attiecīgajā mācību kursā. Rezultāti tiek apkopoti eksāmenu un ieskaišu protokolos, kas ir oficiāli 
dokumenti.  

Studentu zināšanu novērtēšana notiek saskaņā ar Profesionālās izglītības likumu, ar IZM 
instrukcijām un koledžas Nolikumu.  

 
Studentu izglītības vērtēšanas pamatprincipi ir: 
§ pozitīvo sasniegumu summēšana; 
§ obligātais vērtējums; 
§ prasību atklātība un skaidrība; 
§ vērtējuma pārbaudes formu dažādība; 
§ adekvāts vērtējums. 

Par pārbaudījuma formu studenti ir informēti jau studiju kursa sākumā, kad viņi 
iepazīstas ar studiju programmu. 

Eksāmens ir studentu zināšanu, prasmju un iemaņu rakstisks, mutisks vai vizuālā 
snieguma pārbaudes veids, ko arī vērtē pēc 10 ballu sistēmas. Eksāmens un ieskaite ar atzīmi ir 
nokārtots, ja zināšanas, prasmes un iemaņas ir novērtētas ne zemāk par 4 ballēm. 

Ieskaite ir studentu zināšanu, prasmju un iemaņu rakstisks vai mutisks pārbaudes veids, 
ko vērtē ar atzīmi vai “ieskaitīts”, “neieskaitīts” vai ieskaite ar atzīmi. 

Pārbaudījumu veidu nosaka izglītības programma, bet pārbaudījuma formu (rakstiski vai 
mutiski) – studiju kursa docētājs. Eksāmenu pieņem mācību disciplīnas docētājs vai vajadzības 
gadījumā komisija. Students bez komisijas drīkst kārtot eksāmenu ne vairāk kā 2 reizes. 

Prakses programmas izpildi vērtē pēc 10 ballu sistēmas. Vērtētāji ir prakses vadītāji 
darba vietā un koledžā. Par apgūto mācību kursu un praksi ieskaita kredītpunktus, ja saņemts 
vērtējums, kurš 10 ballu skalā tas nav bijis mazāks par 4 – “gandrīz viduvēji”. 

Kvalifikācijas darbu vērtē pēc 10 ballu sistēmas; pirmais sekmīgais vērtējums ir 4 
balles. Kvalifikācijas darba aizstāvēšana notiek koledžā izveidotajā kvalifikācijas komisijas 
klātienē. To organizējot, jāievēro šādi noteikumi: 

§ kvalifikācijas darba aizstāvēšana notiek profesionālas kvalifikācijas komisijas sēdē; 
§ komisijas sastāvā jābūt ne mazāk par 5 personām; 
§ komisiju veido nozares iestāžu un profesionālo apvienību speciālisti, līdzīgo programmu 

vadītāji kā arī koledžas pārstāvji; 
§ ne mazāk par 50% no komisijas sastāva, kā arī priekšsēdētājam, jābūt ar uzņēmējdarbības 

saistītu iestāžu vai profesionālo apvienību pārstāvjiem; 
§ komisijas sastāvu un tās priekšsēdētāju apstiprina koledžas direktors un programmas 

vadība. 
 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diplomu par koledžas izglītību izsniedz 
absolventiem, kuri ir sekmīgi izpildījuši izglītības programmā noteiktās prasības; sekmīgi 
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nokārtojuši kvalifikācijas eksāmenu un aizstāvējuši kvalifikācijas darbu ar atzīmi ne zemāku par 
4 ( gandrīz viduvēji). 
 
 
7.5. Studējošie 
 
KVK studiju programmā „Uzņēmējdarbības vadība” studē gan Latvijas, gan ārzemju studējošo. 
Ārzemju studējošo īpatsvars studiju programmā ir 85%. 
 
7.5.1. Studējošo skaits programmā  

9.tabula 

Imatrikulēto studentu skaits 
  2008./2009.(no 01.02.2009) 2009./2010. 2010./2011 

  Imatrikulēti eksmatrikulēti imatrikulēti eksmatrikulēti imatrikulēti eksmatrikulēti 
 LV 10 - 2 1 - - 

 Ārzemju 
studējošie 

16 2 14 4 37 - 

  26 2 16 5 37 - 
 Starpība 24 11 37 

72 
 

Uz 2010./2011. studiju gada noslēguma studiju programmā ir 72 studējošo no, kuriem 
akadēmiskajā atvaļinājumā ir 29 studējošie. No šiem 29 studējošiem 25 studējošie akadēmiskajā 
pārtraukumā ir sakarā ar 2010.gada decembrī atteikto studiju programmas „Uzņēmējdarbības 
vadība” akreditāciju (Pielikums Nr.13). 

 

Klausītāju skaits programmā                                                           10.tabula 
 2008./2009.(no 01.02.2009) 2009./2010. 2010./2011 

    

LV 4 - - 

Ārzemju studējošie 5 5 8 

 9 5 8 
 

 
7.5.2. 1.kursā imatrikulēto skaits 
 
2010./2011.studiju gadā studiju programmā „Uzņēmējdarbības vadība” tika imatrikulēti 37 
studējošie. 
 
7.5.3. Studējošo aptaujas un to analīze 
 

Katra studiju semestra noslēgumā studenti vērtē katra studiju priekšmeta saturu, 
nodarbību organizēšanas kvalitāti, mācībspēku, izmantojot KVK izveidotas aptaujas anketas 
(Pielikumi Nr.7.; Nr.8). Studentu vērtējumus apkopo programmas direktors, izdarot rezultātu 
analīzi un secinājumus, lai veicinātu pozitīvas izmaiņas studiju programmas īstenošanas procesā.  
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 Programmas vadītājs, tiekoties ar studentiem, pārrunā uzklausa viņu ierosinājumus 
studiju organizācijas jomā, atsauksmes par mācībspēku attieksmi, radušās problēmas u.tml., kas 
ļauj operatīvi sekot līdzi studiju norisei.  

Programmas vadītājs uztur atgriezenisko saisti ar studentiem arī izmantojot e-pastu. 

 
 

7.5.4. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
 

Studiju priekšmetu ietvaros mācībspēki nodrošina atgriezenisko saiti ar studentiem, 
tādējādi iegūstot informāciju par viņu iepriekšējo sagatavotību, papildus interesēm, iespējām 
patstāvīgo darbu realizācijā, u.c., ar ko rēķinās studiju gaitā. 
 Studiju programmas vadītājs, regulāri tiekoties ar studentiem, pārrunās un diskusijās 
apspriež aktuālos jautājumus un cenšas operatīvi rast risinājumu. 

Studējošo līdzdalībai studiju procesa pilnveidošanā ir dažādas iespējas, kas ļauj ikvienam 
studentam izvēlēties pieņemamāko veidu, kā ietekmēt studiju procesu.  

Galvenie no tiem ir sekojoši: 

 

Studentu pašpārvalde 
Studējošie ietekmē studiju procesa pilnveidošanu, realizējot savas koledžas nolikumā 

noteiktās tiesības – caur studentu pašpārvaldi, tās pārstāvību padomē, piedaloties dokumentu 
projektu apspriešanā, lēmumprojektu sagatavošanā un lēmumu pieņemšanā. Ikviens studējošais 
var griezties studentu padomē ar priekšlikumiem, kritiku, ieteikumiem, ar kuriem studentu 
padome iepazīstina koledžas padomi. 

 

Aptaujas 
Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā tiek realizēta organizējot studentu 

aptaujas par studiju organizācijas jautājumiem un turpmākajā studiju pilnveidošanas darbā, 
ņemot vērā studentu izteiktos viedokļus un priekšlikumus (Pielikumi Nr.14; Nr.15).  

 

Pētījumi 
Kā būtiska studiju programmas daļa tiek plānota studentu iesaistīšana pētnieciskajā 

darbā, ko studenti veic sadarbībā ar mācībspēkiem. Šīs sistēmas elementi ir studentu prakšu 
pētnieciskie projekti, kas dod iespēju koledžai izstrādāt un pilnveidot arī studiju programmu.  
Koledžas akadēmiskā personāla vadībā, studējošajiem praktiski ir iespēja izveidot savu 
uzņēmējdarbību, izmantojot biznesa inkubatora „Kiwi” piedāvātās iespējas.  

 

Koledžas popularizēšana 
Studenti tiek aicināti iesaistīties koledžas un studiju programmu popularizēšanas 

aktivitātēs, galvenokārt kristīgajās draudzēs, kā arī sniedzot intervijas un uzstājoties dažāda veida 
koledžas pasākumos. Koledžas studējošie ir piedalījušies koledžas stendā “SKOLA 2009” un 
“SKOLA 2010”. Par studiju iespējām tiek veikti popularizēšanas pasākumi Ukrainā, Baltkrievijā 
un Krievijā. 
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7.6. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 
 

Programmas realizācijā iesaistīti 14 docētāji (skatīt 11.tabulu), no tiem 4 (28%) ir doktora 
zinātniskais grāds, pārējiem docētājiem ir maģistra grāds attiecīgajā specialitātē no, kuriem 
4(40%) studē doktorantūrā. 
 
 
7.6.1. Akadēmsikā personāla skaits, akadēmisko amatu skaits, akadēmiskā personāla 
zinātniskie grādi 

11.tabula 

Nr Docētājs  
(Vārds, 
uzvārds) 

Zin. 
grāds 

Studiju kursi (priekšmeti) Amats Darba vieta Statuss 

Darba tiesības un aizsardzība 

Tiesību pamati 
1. Maija 

Tumanovska 
Mg.jur. 

Lietvedība 

Lektore blakusdarbā  

2. Atvars Aigars Dr.sc. Lietišķā informātika Lektors blakusdarbā Ievēlēts 2009.gada 
12.aprīlī. Padomes 
sēdes protokols 
Nr.17/2009 

3. *Atvars 
Zigmārs 

Mg.oec. 

MBA 

Makroekonomika Lektors blakusdarbā  

Vispārīgā psiholoģija (Psiholoģijas 
pamati) 

4. Gatis Līdums Dr.theol. 

Sociāli - psiholoģiskais trenings 

Lektors blakusdarbā  

Saskarsme. Lietišķā komunikācija 

Menedžments 

5. Jānis Krūze Mg.psych. 

Personālvadība. Projektu vadīšana 

Lektors Pamata Ievēlēts 2007.gada 
8.decembrī. 
Padomes sēdes 
protokols Nr.9/2007 

Biznesa ētika, etiķete 

Kvalitātes vadība 

6.  
*Edgars 
Mucenieks 

 
Mg.art. 

 

Lektors Pamata Ievēlēts 2008.gada 
25.septembrī. 
Padomes sēdes 
protokols 
Nr.14/2008 

Uzņēmējdarbības pamati 
Mārketings / Tirgzinības 

7. Uģis Strauss Mg.Eirop

as studijās 

Biznesa simulācija. Uzņēmuma 
stratēģija 

Lektors blakusdarbā  

Vispārējā un ekonomiskā statistika 

Ekonomisko zinātņu vēsture, teorijas 
pamati 

8. Agnese 
Pavloviča 

Mg.oec. 

Uzņēmējdarbības ekonomika 

Lektore Pamata Ievēlēta 2008.gada 
25.septembrī. 
Padomes sēdes 
protokols 

Nr.14/2008 

Ievads studijās un specialitātē 

Mikroekonomika 

Uzņēmuma finansu vadība 

9. *Jānis Grāvītis Mg.oec., 
MBA 

Matemātika ekonomistiem 

Lektors Pamata Ievēlēts 2008.gada 
25.septembrī. 
Padomes sēdes 
protokols 
Nr.14/2008 

ES organizācija un likumdošana 10. Ilze Beļinska Mg.geo 

Sabiedriskās attiecības 
Lektore Blakusdarbā Ievēlēta 2011.gada 

21.janvārī. Padomes 
sēdes protokols 

Nr.29/2011 

11. Jānis Grāvītis Dr.chem. Pasaules tirgus struktūra Lektors blakusdarbā  
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Svešvaloda 12. Dace Nulle Mg.hum 

Lietišķā  sarunvaloda 

Lektore Blakusdarbā  

Nodokļi un nodevas 13. Ilze Meijere Mg.oec. 

Grāmatvedība 

Lektore Pamata Ievēlēta 2009.gada 
12.aprīlī. Padomes 
sēdes protokols 
Nr.17/2009 

Bībeles doktrīnas 

Ievads Bībeles izpratnē 

14. Ilmārs Hiršs Dr.theol. 

Kristīgā ētika 

Lektors Pamata  

* doktoranti 

 
7.6.2. Akadēmsikā personāla kvalifikācijas atbilstība struktūrvienības mērķu un uzdevumu 
īstenošanai (zinātniskās biogrāfijas, projektu vadība, pētnieciskie virzsieni un to rezultāti) 
 
Koledžas akadēmiskais personāls kvalifikācija, zinātniskās biogrāfijas ir norādītas pielikumā 
Nr.16. Studiju programmā strādā augsti kvalificēts akadēmiskais personāls. 
 
7.6.3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika 
 

Akadēmiskais personāls programmai tiek uzaicināts atbilstoši zinātniskajiem virzieniem 
un priekšmetiem. Akadēmiskajam personālam atbilstoši darba slodzei ir jāstrādā KVK 
izvirzītajos pētniecības virzienos. Ir ļoti svarīgi, lai akadēmiskais personāls nebūtu tikai šaurs 
sava priekšmeta docētājs, bet spējīgs darboties pētniecībā, studiju kursu izveidē un vadīšanā, 
projektos u.c. Atlase balstās arī uz izglītības ekoloģijas principiem: heterogēnās (pēc izglītības, 
pieredzes, vecuma un dzimuma) un ilgtspējīgas sociālās vides veidošanu un attīstību, kas 
nozīmē, ka mūsdienās akadēmiskajam personālam jāvar vispusīgi un elastīgi darboties. Vidējais 
akadēmiskā personāla vecums – 43 gadi, programmā ir salīdzinoši daudz gados jaunu 
mācībspēku. Trīs no studiju programmas akadēmiskā personāla turpina studijas doktorantūrā. 
Veicam pārrunas ar diviem potenciāliem ekonomikas doktoriem par docēšanu koledžā. Ņemot 
vērā, ka studiju programmā ir liels studējošo īpatsvars no NVS valstīm koledža plāno uzaicināt 
virkni viesdocētājus no NVS valstīm. Uz doto brīdi koledža ir uzsākusi izglītības dokumentu 
pārbaudi diviem potenciālajiem viesdocētājiem no Ukrainas un vienam no Krievijas. 

Programmas realizēšanā iesaistītais personāls ir augsti kvalificēts un kompetents, lai 
nodrošinātu studējošajiem nepieciešamo pētniecības iemaņu, teorētisko zināšanu, prasmju un 
kompetenču ieguvi. Docētāju individuālā pakete (skatīt ziņojuma 19.lpp) ļauj realizēt 
nepārtrauktu viņu pašnovērtēšanos un paredz tai nepieciešamos dokumentus. Individuālo paketi 
īpaši izvērtē, vēlot akadēmiskajos amatos. Nozīmīgākie tajā ietvertie rādītāji tiek ņemti vērā ik 
gadus nosakot docētāja atalgojumu. 
 
7.7. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 
 

Studijas koledža notiek par privātpersonu vai juridisko personu līdzekļiem. 
 

Koledžas studiju programmu finansējuma avotus veido: 
§ studējošo studiju maksa,  
§ dibinātāja līdzekļi, 
§ fizisko un juridisko personu ziedojumi,  
§ līdzekli, kuri iegūti no saimnieciskās un pētnieciskās darbības.  
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Studiju maksu katram studiju gadam apstiprina koledžas valde. 

 Studiju maksa programmā „Uzņēmējdarbības vadība” 2008./2009.studiju gadā ir 690 
LVL; 2009./2010. un 2010./2011.studiju gados ir 780 LVL gadā. 
 

Telpas 
Studiju programmu īstenošana notiek KVK telpās Rīgā, Lāčplēša ielā 37. KVK dibinātājs 

tās darbības īstenošanai ir nodevis tiešā lietošanā 620 m² telpas, kā arī ir vienošanās, ka 
nepieciešamības gadījumā KVK būs pieejamas citas mācību darbam izmantojamas telpas 
Lāčplēša ielā 37, Rīgā. Nama kopējā platība, kurā atrodas KVK ir ap 4000 m² un nams Lāčplēša 
ielā 37, Rīgā ir dibinātāja īpašums. Ar 2010./2011.studiju gadu ir paredzēts mācību darbu īstenot 
papildus arī Mārupes ielā 16, Rīgā. 

Mācību procesam un studentu patstāvīgajam darbam ir pieejamas 5 mācību klases, 
bibliotēka, lasītava un administrācijas telpas. Lasītavā studentu patstāvīgajam darbam izveidotas 
2 datorizētas darba vietas. Divas mācību klases ir aprīkotas ar video projektoru. Ir arī 
pārnēsājams datu projektors un dators. Koledžā katram studentam ir iespēja saņemt kopēšanas 
pakalpojumus, izmantot pieeju bezvadu internetam. 

 

Bibliotēka 
Ievērojama loma studiju programmas nodrošināšanā ar mācību literatūru ir koledžas 

bibliotēkai. Bibliotēka ir KVK struktūrvienība, kas darbojas saskaņā ar Bibliotēkas nolikuma 
noteikumiem. Bibliotēka nodrošina koledžas studentus un mācībspēkus ar dažādu zinātņu 
literatūru un periodiku, veic grāmatu uzskaiti, uzkrāšanu un uzglabāšanu, kā arī papildina 
bibliotēku ar literatūru atbilstoši studiju virzieniem koledžā. Bibliotēkas katalogs ir pilnībā 
datorizēts un pieejams elektroniski. Grāmatas aprīkotas ar svītru kodu, kas atvieglo grāmatu 
izsniegšanu un saņemšanu un nodrošina meklēšanas iespēju pēc: 
 - grāmatas nosaukuma; 
 - autora; 

 - atslēgas vārda; 
 - sistēmas numura; 
 - izdevniecības; 
 - izdošanas gada; 

 - izdošanas vietas; 
 - lasītāja. 
 

Bibliotēkā uz 2010. gada maiju ir pieejamas ap 11000 bibliogrāfiskās vienības, vācu, 
krievu un latviešu valodās, un 14 nosaukumu periodiska izdevuma žurnāli. Bibliotēkā ir lasītava, 
kurā ir 2 datori studentu patstāvīgo darbu veikšanai. Lai nodrošinātu studentu patstāvīgā darba 
iespējas, KVK bibliotēka piedāvā, monogrāfijas, izziņu literatūru, statistikas datus un interneta 
tīkla resursus u.c. materiālus un pakalpojumus.  
 
 Bibliotēka ir nepietiekams bibliotēkas fonds konkrētās programmas realizācījai. Šo 
jautājumu KVK plāno atrisināt līdz 2013. gadam, lidz tam nodrošinot studentus ar informāciju 
un iespējām izmantot citas bibliotēkas. 

Uz doto brīdi koledža izmanto bezmaksas datu bāzes, kuras sniedz pieeju 1000-šiem 

publikāciju. 
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• Open J-Gate (www.openj-gate.com); 

• Directory of Open Access Journals (www.doaj.org); 

• IAMCR Open Acess Journals (http://iamcr.org). 

 

Moodle 
2010.gadā koledža sāka atīstīt intranetu moodle vidē, lai studējošajiem būtu pieejami 

elektronisku studiju kursu programmas un materiāli, tiktu veikta efektīvāka komunikācija starp 
studējošajiem un koledžu un otrādi. Šī sistēma ļauj koledžas akadēmiskā personāla izstrādātos 
studiju materiālus publicēt un darīt pieejamus studējošajiem daudz ērtākā veidā.  
 

Kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai, koledžā ir:  
Bezvadu interneta pieslēgums; 3 videoprojektori; 2 kopētāji; Skaneris; 3 printeri; 1 

diktafons; 1 perforēšanas iekārta; 1 laminēšanas iekārta; 1 faksa aparāts. 
 

7.8. Ārējie sakari un programmu salīdzinājums 
 

Koledža pastāvīgi uzlabo savu sadarbību gan ar potenciālajiem darba devējiem, gan ar 
sadarbības partneriem ar, kuriem noslēgts līgums par sadarbību izglītības darbā. Studiju 
programmas viens no uzdevumiem ir strādāt pie tā, lai studiju programma „Uzņēmējdarbības 
vadība” tiktu atzinīgi novērtēta no potenciālajiem darba devējiem. 
 

7.8.1. Sadarbība ar darba devējiem 
 

Nozīmīgu sadarbību studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” attīstībai koledža 
uzsāka ar biznesa inkubatoru „Kiwi”, kur studiju programmas studējošie var apgūt pamatpraksi. 
Biznesa inkubators nodrošina studentus ar virtuālajām konsultācijām (nodrošina koledžas 

mācībspēki un piesaistīti konsultanti-uzņēmēji. Skatīt pielikumu Nr.4) un telpām(ierobežotā 
apjomā). Biznesa inkubatora mērķis ir palīdzēt studentiem sagatavot kvalifikācijas darbu un 
uzsākt uzņēmējdarbību. Ja students jau ir aktīvs uzņēmējs, tad praksi pēc izvēles viņš var veikt 
biznesa inkubatorā, izmantojot savu uzņēmumu. 

Studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” potenciālās papildus prakses vietas ir 
nodrošinātas uzņēmumos: 

§ SIA „Nordic group” – darbojas apmācības nozarē Ķinā, Krievijā un Latvijā; 
§ SIA „Nuga Best” – darbojas veselības nozarē Ukrainā, Polijā un Latvijā; 
§ AS „Mārupes Metālmeistars” – darbojas metālapstrādes nozarē; 
§ SIA „Lords” – darbojas tekstilapstrādes nozarē; 
§ SIA „Māju Serviss” – darbojas māju apsaimniekošanā; 
§ SIA „Nordic Training International” – darbojas biznesa apmācības nozarē. 

 

7.8.2. Salīdzinājums ar līdzīgām studiju programmām Latvijā un ārvalstīs 
 

Koledžas studiju programma „Uzņēmējdarbības vadība” tika salīdzināta ar Alberta 
koledžas studiju programmu „Uzņēmējdarbība” (specializācija Mazo uzņēmumu ekonomika un 
mārketings) ( 13.tabula), Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas 
augstskolas (turpmāk – RSEBAA) programmu “Uzņēmējdarbības organizācija un vadība” 
(14.tabula), Grīnvičas Universitātes (Lielbirtānija) studiju programmu „Bizness un 
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menedžments” (16.tabula) un LCC Starptautiskās Universitātes (Lietuva) studiju programmu 
„Biznesa administrācija” (17.tabula).   
 

Salīdzinājums ar Latvijā īstenotajām studiju programmām     12.tabula 

Augstsākās 
izglītības 
institūcija 

Kristīgās 
vadības koledža 

Rīgas 
Starptautiskā 

ekonomikas un 
biznesa 

administrācijas 
augstskola 

Alberta koledža 

Programmas 
nosaukums 

Uzņēmējdarbības 
vadība 

Uzņēmējdarbības 
organizācija un 

vadība 

Uzņēmējdarbība 

Kvalifikācija 
Uzņēmējdarbības 
(komercdarbības) 

speciālists 

Uzņēmējdarbības 
(komercdarbības) 

speciālists 

Uzņēmējdarbības 
(komercdarbības) 

speciālists 

Mācību ilgums 

2 gadi – pilna 
laika 

3 gadi – nepilna 

laika 

2 gadi – pilna 
laika 

2,5 gadi - nepilna 

laika 

2,5 gadi – pilna 
laika 

3 gadi– nepilna 

laika 

KP apjoms 80 KP 80 KP 100 KP 

Vispārizglītojoš
o kursu apjoms 

20 KP 20 KP 21 KP 

Nozares kursu 
apjoms 

36 KP 36 KP 54 KP 

Prakse 16 KP 16 KP 16 KP 

Kvalifikācijas 
darbs 

8 KP 8 KP 9 KP 

 
 

Studiju programmas UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBA salīdzinājums ar Alberta koledžas 
studiju programmu UZŅĒMĒJDARBĪBA (specializācija Mazo uzņēmumu ekonomika un 
mārketings)  

13.tabula 

KVK Alberta koledža 
Priekšmeta nosaukums 

KP 

Priekšmeta nosaukums 

KP Studiju 
programmu 

satura 
sakritība KP 

Vispārizglītojošie mācību 
kursi 

    

Darba tiesības un aizsardzība 2 Darba aizsardzības organizēšana 2 2 

Ievads studijās un specialitātē 1 -  0 
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Lietišķā informātika 

3 Lietišķā informātika 2 2 

Lietišķā sarunvaloda 
2 -  0 

Psiholoģijas pamati 
1 Psiholoģijas pamati 2 1 

Saskarsme. Lietišķā 
komunikācija 

2 Lietišķā saskarsme 2 2 

Svešvaloda 2 Svešvalodas pamati I  6 2 

Tiesību pamati 
1 Tiesību pamati; Uzņēmējdarbības 

tiesiskie pamati 

2; 3 1 

Sabiedriskās attiecības 2 -  0 

Uzņēmējdarbības pamati 2 Uzņēmējdarbības pamati 3 2 

Vispārējā un ekonomiskā 
statistika 

2 Ievads ekonomiskajā statistikā 2 2 

-  Datoru tehnoloģijas pamati 2 0 

- 
 

Augstākā matemātika 
ekonomistiem 

6 0 

-  Ievads socioloģijā 2 0 

-  Civila aizsardzība 1 0 

-  Filozofijas pamati 1 0 

-  Latvijas kultūras vēsture 1 0 

 20  37 14 
Nozares mācību kursi 
Obligātie mācību kursi 

 
   

Ekonomisko zinātņu vēsture, 
teorijas pamati 

1 -  0 

Grāmatvedība 2 Grāmatvedība 3 2 

Kvalitātes vadība 3 -  0 

Lietvedība 2 Lietišķās informācijas apmaiņa 3 2 

Makroekonomika 2 Makroekonomika 3 2 

Mārketings / Tirgzinības 

3 Mārketinga komunikāciju 
vadīšana; Tirgzinības 

2; 5 3 

Matemātika ekonomistiem 2 -  0 

Menedžments 3 -  0 

Mikroekonomika 2 Mikroekonomika 3 2 

Nodokļi un nodevas 2 -  0 

Pasaules tirgus struktūra 1 -  0 

Personālvadība. Projektu 

vadīšana 

3 Projekta vadīšana 2 2 

Uzņēmējdarbības ekonomika 2 -  0 

Uzņēmuma finansu vadība 

2 Uzņēmējdarbības organizēšana 
un plānošana 

3 2 

-  Svešvaloda uzņēmējdarbībai 2 0 

 30  26 15 
Nozares izvēles studiju kursi     
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Biznesa ētika, etiķete 1 -   

Biznesa simulācija. 
Uzņēmuma stratēģija 

3 -   

ES organizācija un 
likumdošana 

1 ES integrācijas pamati 2 1 

Sociāli - psiholoģiskais 
trenings 

2 -   

Kristīgā ētika 1 -   

Bībeles doktrīnas 2 -   

Ievads Bībeles izpratnē 2 -   

-  Patērētāju uzvedība tirgū 2  

- 
 

Reklāmdarbu regulējošie 
tiesiskas normas 

5  

-  Mārketinga plānošana 3  

 6  12 1 
Prakse un kvalifikācijas 
darbs 

 
   

Prakse 16 Prakse  16 16 

Kvalifikācijas darbs 8 Kvalifikācijas darbs 9 8 

 80 Kopā: 100 54 
Mācību programmu satura sakritības rādītājs = (54/80)*100 %  = 67,5 % 
 

 

Studiju programmas UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBA salīdzinājums ar Rīgas 
Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas studiju programmu 
UZŅĒMĒJDARBĪBAS ORGANIZĀCIJA UN VADĪBA  

14.tabula 

KVK Rīgas Starptautiskā 
ekonomikas un biznesa 
administrācijas augstskola 

Priekšmeta nosaukums 

KP 

Priekšmeta nosaukums 

KP Studiju 

programmu 

satura 

sakritība KP 

Vispārizglītojošie mācību 
kursi 

    

Darba tiesības un aizsardzība 
2 Darba tiesības; Arodveselība un 

drošība 
2; 1 2 

Ievads studijās un specialitātē 1 Prasme mācīties 1 1 

Lietišķā informātika 
3 Informācijas tehnoloģijas 5 3 

Lietišķā sarunvaloda 
2 -   

Psiholoģijas pamati 
1 -   

Saskarsme. Lietišķā 
komunikācija 

2 Lietišķo attiecību psiholoģija, ētika 
un etiķete 

2 2 

Svešvaloda 2 Biznesa komunikācijas svešvalodā 2 2 

Tiesību pamati 1 Komerctiesības 3 1 

Sabiedriskās attiecības 2 -   
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Uzņēmējdarbības pamati 2 -   

Vispārējā un ekonomiskā 
statistika 

2 Statistika 3 2 

 20  19 13 
Nozares mācību kursi 
Obligātie mācību kursi 

 
   

Ekonomisko zinātņu vēsture, 
teorijas pamati 

1 -   

Grāmatvedība 
2 Grāmatvedība; Vadības 

grāmatvedība 
3; 2 2 

Kvalitātes vadība 3 -   

Lietvedība 2 Lietvedība, lietišķā latviešu valoda  2 2 

Makroekonomika 2 Makroekonomika 2 2 

Mārketings / Tirgzinības 3 Tirgzinības; Tirgzinības pētījumi 3; 2 3 

Matemātika ekonomistiem 2 Ekonomiskā matemātika  4 2 

Menedžments 3 Vadībzinības 3 3 

Mikroekonomika 2 Mikroekonomika 3 2 

Nodokļi un nodevas 2 -   

Pasaules tirgus struktūra 1 Publiskās finanses 3 1 

Personālvadība. Projektu 
vadīšana 

3 Personālvadība 2 2 

Uzņēmējdarbības ekonomika 2 Komercdarbība 3 2 

Uzņēmuma finansu vadība 2 Uzņēmuma finanses 3 2 

-  Kursa darbi (2) 2  

 30  37 23 
Nozares izvēles studiju kursi     

Biznesa ētika, etiķete 1 -   

Biznesa simulācija. 
Uzņēmuma stratēģija 

3 Operāciju vadīšana  2 2 

ES organizācija un 
likumdošana 

1 -   

Sociāli - psiholoģiskais 
trenings 

2 -   

Kristīgā ētika 1 -   

Bībeles doktrīnas 2 -   

Ievads Bībeles izpratnē 2 -   

-  Socioloģija 2  

-  Banku zinības 2  

 6  6 2 
Prakse un kvalifikācijas 
darbs 

 
   

Prakse 16 Prakse  16 16 

Kvalifikācijas darbs 8 Kvalifikācijas darbs 8 8 

 80 Kopā: 80 62 
Mācību programmu satura sakritības rādītājs = (62/80)*100 %  = 77,5 % 
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Salīdzinot KVK 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu ar citu augstākās 
izglītības institūciju programmām, var secināt, ka programmas pēc būtības ir līdzīgas – tiek 

piedāvātas apgūt divos līdz trijos gados, dažādu studiju formu veidā – gan pilna laika, gan 
nepilna laika. Programmā uzņem ar vispārējo vidējo izglītību. Ļoti liela sakritība kredītpunktu 
(KP) skaita un studiju priekšmetu ziņā ir ar RSEBAA programmu un Alberta koledžas studiju 
programmu, ko var izskaidrot ar to, ka studiju programmas veidotas, vadoties pēc Latvijā 
izstrādātā profesijas standarta un profesionālās augstākās izglītības standarta.  

Studiju programmu noslēgumā studējošie izstrādā kvalifikācijas darbu, kā arī studējošie 
tiek vērtēti kursu apgūšanā gan individuāli, gan grupu darbā, situāciju analīzē, ieskaitēs un 
eksāmenos.  
 

Kopsakarības: 
• Visas minētās studiju programmas sagatavo speciālistus uzņēmējdarbības jomā, 

kā arī dod iespēju turpināt studijas 2.līmeņa augstākās izglītības programmās ; 
• Galvenās priekšmetu grupas visās salīdzinātajās studiju programmās ir līdzīgas; 
• Visās studiju programmās ir ar ekonomiku saistīti priekšmeti, tādi kā 

mikroekonomika, makroekonomika, mārketings, uzņēmējdarbība;. 
• Ar datorzinātnēm saistītie priekšmeti visās augstākās izglītības institūcijās 

praktiski ir vienādi, atšķirības ir  tikai apjoma ziņā. 
 

Atšķirības:  
• KVK programma ir detalizētāka – vairāk studiju priekšmeti ar mazāku apjomu, 

plašāks iegūto zināšanu loks; 
• KVK piedāvā teoloģiskus studiju priekšmetus kas cieši saistīts ar kristīgo vērtību 

un kristīgo tradīciju ieaudzināšanu studējošajos, dogmatikas aktualitāti un 
pielietojamību mūsdienu dzīves kontekstā, integrējot mācību procesā bibliskās 
atziņas. 

 

Salīdzinājums ar āzemēs īstenotajām studiju programmām 
 

Gan Lielbritānijā, gan Lietuvā ir sava nacionālā izglītības sistēma un līdzīga virziena studiju 

programmām ir sava specifika. Līdz ar to nav iespējam veikt precīzu programmā iekļauto studiju 
kursu salīdzināšanu. Tomēr vispārēju priekšstatu sekojošais salīdzinājums var sniegt. 
 

                                                                                                      15.tabula 

Augstsākās 
izglītības 
institūcija 

Kristīgās 
vadības koledža 

Grīnvičas 
Universitāte 

(Lielbritānija) 

LCC 
Starptautiskā 
Universitāte 

(Lietuva) 

Programmas 
nosaukums 

Uzņēmējdarbības 
vadība 

Bizness un 
menedžments  

Uzņēmējdarbības 
organizācija un 

vadība 

Kvalifikācija 
Uzņēmējdarbības 
(komercdarbības) 

speciālists 

Foundation 
degree 

Bakalaura grāds 

Mācību ilgums 
2 gadi – pilna 

laika 

2 gadi - nepilna 

laika  
Vismaz trīs gadi 
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3 gadi – nepilna 

laika 

KP apjoms 80 80 KP Vismaz 136 KP 

 
Studiju programmas UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBA salīdzinājums ar Grīnvičas 
Universitātes Lielbritānijā studiju programmu BIZNESS UN MENEDŽMENTS 

                                                                                                                              16.tabula 

Kristīgās vadības 
koledža 

KP Grīnvičas Universitāte 
(Lielbritānija) 

KP∗ Studiju 

programmu 
satura 

sakritība KP 
Darba tiesības un 
aizsardzība 

2    

Ievads studijās un 
specialitātē 

1    

Lietišķā informātika 3    

Lietišķā sarunvaloda 2    

Psiholoģijas pamati 
1 Patērētāju uzvedība (Consumer 

Behaviour)  
5 1 

Saskarsme. Lietišķā 
komunikācija 

2 Biznesa pētījums & 
Komunikāciju prasmes) 
Business Research & 

Communication Skills  

5 2 

Svešvaloda 2    

Tiesību pamati 
1 Biznesa legālais konteksts 

(Legal Context of Business) 

5 1 

Sabiedriskās attiecības 2    

Uzņēmējdarbības pamati 
2 Biznesa vide (Business 

Environment) 

5 2 

Vispārējā un 
ekonomiskā statistika 

2 Biznesa statistika (Business 

Statistics)  

5 2 

Ekonomisko zinātņu 
vēsture, teorijas pamati 

1    

Grāmatvedība 

2 Finanšu un menedžmenta 

grāmatvedība (Financial and 
Management Accounting)  

5 2 

Kvalitātes vadība 3    

Lietvedība 2    

Makroekonomika 2    

Mārketings / Tirgzinības 

3 Ievads mārketingā (Introduction 
to Marketing) 

5 3 

Matemātika 2    

                                                   
∗
 Pēc „European Credit Transfer and Accumulation System” datiem Latvijā viena gada pilna laika studijas atbilst 40 

KP, bet Lielbritānijas 120 KP. Kredītpunkti norādīti atbilstoši Latvijas kredītpunktu sistēmai. 
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ekonomistiem 

Menedžments 

3 Cilvēku vadīšana personālvadība 
(Leading and Managing People) 

5 3 

Mikroekonomika 2    

Nodokļi un nodevas 2    

Pasaules tirgus struktūra 1    

Personālvadība. Projektu 
vadīšana 

3 Personālvadība (Management of 

People); Projektu vadīšana 
(Project Management) 

10 3 

Uzņēmējdarbības 
ekonomika 

2 Ievads ekonomikā (Introduction 
to Economics) 

5 2 

Uzņēmuma finansu 
vadība 

2    

Biznesa ētika, etiķete 1    

Biznesa simulācija. 
Uzņēmuma stratēģija 

3 Biznesa stratēģija (Business 
Strategy) 

5 3 

ES organizācija un 
likumdošana 

1    

Sociāli - psiholoģiskais 
trenings 

2    

Kristīgā ētika 1    

Bībeles doktrīnas 2    

Ievads Bībeles izpratnē 2    

Kvalifikācijas darbs 8    

Prakse 16 Uz darbu balstīts mācību 
projects (Work-based learning 
project) 

20 16 

 80  80 40 
Mācību programmu satura sakritības rādītājs = (40/80)*100 %  = 50 % 

 

Iespējams studiju programmu satura sakritības procents ir augstāks, jo Grīnvičas Universitātes 
studiju kursu klāsts ir mazāks par Kristīgās vadības koledžas piedāvātajiem studiju kursiem. 
Plašāka informācija par Grīnvičas Universitātes studiju programmu „Bizness un menedžments” 
iegūstama  http://wwww.gre.ac.uk/fd/subjects/bus/nn12b. Neskatotiet uz to, ka koledžas studiju 

priekšmetu klāsts ir plašāks, abās studiju programmās ir iekļauti nozīmīgi studiju kursi 
uzņēmējdarbības vadībai.  
 

 

Studiju programmas UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBA salīdzinājums ar LCC 
Starptautiskās Universitātes (Lietuva) studiju programmu BIZNESA ADMINISTRĀCIJA  
  
LCC Starptautiskās Universitātes (turpmāk – LCC) studiju programma „Biznesa administrācija” 
ir bakalaura studiju programma. Salīdzināt KVK un LCC studiju programmas ir izvēlēts tādēļ, ka 
abas mācību iestādes ir balstītas uz kristīgu pasaules redzējumu. No salīdzinājuma var redzēt, ka 
KVK studiju programmas saturs atbilst LCC studiju programmas daļai. LCC studiju programma 
ir daudz apjomīgāka. Programma sastāv no galvenajiem studiju kursiem, kuri ir obligāti visām 
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studiju programmām un, kuru skaitā ir kristīgās teoloģijas un ētikas studiju kursi, kā arī nozares 
studiju kursiem. Šajā ziņā gan KVK, gan LCC saprot ne tikai kvalificētu speciālistu 
sagatavošanu uzņēmējdarbībā, bet arī tādu speciālistu, kuru vērtību sistēma ir balstīta kristīgā 
pasaules redzējumā. Tajā pat laikā studiju programmu lielākā daļa ir orientēta uz uzņēmējdarbību 
(mikroekonomika, makroekonomika, menedžments, mārketings utt.) 

                                                                                                                                      17.tabula 

Kristīgās vadības koledža LCC International University 
Darba tiesības un aizsardzība  

Ievads studijās un specialitātē 

Biznesa pētījumu metodes (Business Research 
Methods) 

Lietišķā informātika Biznesa datubāzes (Business Databases) 

Lietišķā sarunvaloda 

Biznesa komunikāciju principi (Principles of 
Business Communication) 

Psiholoģijas pamati 
Ievads psiholoģijā (Introduction to 
Psychology) 

Saskarsme. Lietišķā komunikācija 

Starppersonu kumunikācija (Interpersonal 
Communication); Lietvedība un biznesa 
valoda (Clerical Documentation and Business 

Language) 

Svešvaloda  

Tiesību pamati  

Sabiedriskās attiecības 

Starpkultūru komunikācija (Intercultural 
Communication); Grupu dinamika & vadība 
(Group Dynamics & Leadership) 

Uzņēmējdarbības pamati 
Bizness un tā vide (Business and Its 
Environment) 

Vispārējā un ekonomiskā statistika Statistika I (Statistics I)  

Ekonomisko zinātņu vēsture, teorijas 
pamati 

Ekonomikas pilnveidošana (Development 

Economics); Starptautiskā ekonomika 
(International Economics) 

Grāmatvedība 

Grāmatvedības pamati I (Principles of 
Accounting I) 

Kvalitātes vadība 

Kvanitatīvā biznesa analīze (Quantitative 
Business Analysis) 

Lietvedība 

Uzlabotās biznesa elektroniskās tabulas 
(Advanced Business Spreadsheets); 

Dokumentu noformējums un grafiskais dizains 
(Document Layout and Graphic Design); 

Biznesa elektroniskās tasbulas (Business 
Spreadsheets) 

Makroekonomika 

Makroekonomikas principi (Principles of 

Macro Economics) 

Mārketings / Tirgzinības Mārketings (Marketing) 

Matemātika ekonomistiem 

Ievads biznesa matemātikā (Introductory 
Business Mathematics) 

Menedžments Menedžmenta teorija un uzvedība 
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(Management Theory and Behavior) 

Mikroekonomika 

Mikroekonomikas principi (Principles of 

Micro Economics) 

Nodokļi un nodevas 

Lietuvas nodokļu likumdošana (Lithuanian 
Taxation Laws) 

Pasaules tirgus struktūra 

Salīdzinošās ekonomiskās sistēmas 
(Comparative Economic Systems) 

Personālvadība. Projektu vadīšana 

Cilvēkresursu vadība (Human Resource 
Management) 

Uzņēmējdarbības ekonomika 

Aprēķini biznesam & ekonomikai (Calculus 
for Business & Economics) 

Uzņēmuma finansu vadība Biznesa finanses (Business Finance) 

Biznesa ētika, etiķete Biznesa ētika (Business Ethics) 

Biznesa simulācija. Uzņēmuma stratēģija 

Biznesa stratēģijas simulācija (Business 
Strategy Simulation)   

ES organizācija un likumdošana 

Eiropas Savienības izpratne (Understanding 
the European Union);  Starptautiskā biznesa 
likumdošana (International Business Law) 

Sociāli - psiholoģiskais trenings 

Sociālā dažādība un vienlīdzība (Social 
Diversity and Equality) 

Kristīgā ētika Ievads teoloģijā (Introduction to Theology) 
Bībeles doktrīnas Ievads Bībelē II (Introduction to the Bible II) 
Ievads Bībeles izpratnē Ievads Bībelē I (Introduction to the Bible I) 

Kvalifikācijas darbs  

Prakse  

 Biznesa praktikuma I projekti, essejas un 
dažāda veida korespondance (Business 
Practicum I projects, essays, and 
correspondence of all sorts). 

 

Plašāka informācija par LCC Starptautiskās Universitātes studiju programmu „Biznesa 

administrācija” iegūstama http://www.lcc.lt/business-administration. 

KVK programmas mērķis, saturs un īstenošanas metodes ir līdzīgas ar apskatītajām citu 
valstu studiju programmām. KVK programmai ir atšķirīgs kopējo kredītpunktu apjoms. 
 

7.8.3. Akadēmiskais personāls, kas strādājis ārvalstu izglītības iestādēs vai veicis zinātnisko 
vai pētniecisko darbu ārvalstīs 
 

No studiju programmā iesaistītajiem docētājiem 2001.gadā Minsteres Universitātē (Vācija) kā 
viesdocents ir strādājis koledžas docents Ilmārs Hiršs. Par docētāju zinātnisko vai pētniecisko 
darbu tuvāka informācija ir atrodama pielikumā Nr. 16. 
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8. STUDIJU PROGRAMMAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 
 

Studiju programmas, tās realizācijas, stipro un vājo pušu vērtēšana, kā arī programmas 
attīstības plāna izstrādāšana ir programmas direktora un koledžas kopīgs uzdevums, lai sekmētu 
koledžas mērķu un uzdevumu īstenošanu. 
 Strādājotpie studiju programmas attīstības plāna,  ir veikta pirmā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības studiju programmas stipro un vājo pušu novērtēšana. 
 

Stiprās puses: Vājās puses: 
Sakārtota studiju vide (auditorijas, bezvadu 
internets); 

Salīdzinoši augsta studiju maksa; 

Studiju procesā tiek attīstītas pētnieciskā darba 
iemaņas (kursa darbi, prakses materiālu 
vākšana, Kvalifikācijas darbs); 

Programmai var būt īslaicīgs pieprasījums; 

Iegūtās izglītības aktualitāte un praktiskā 
pielietojamība; 

Nepietiekošas studējošo priekšzināšanas 
atsevišķos studiju kursos; 

Relatīvi īss studiju laiks kvalifikācijas 
iegūšanai; 

Nepietiekams nodrošinājums ar mācību 
literatūru; 

Profesionāli kvalificēts akadēmiskais 
personāls; 

Nepastāv iespējas saņemt studiju kredītu; 
 

Neliels studējošo skaits, kas nodrošina 
individuālu pieeju; 

Finansiāla atkarība no studējošo maksātspējas 

Iespējas studēt dažāda vecuma cilvēkiem; Liela darba slodze strādājošajiem, kā rezultātā 
var būt mācību pārtraukums; 

Iespējas savienot studijas ar darbu; Liels ārvalstu studējošo īpatsvars programmā. 
Kvalificēts akadēmiskais personāls;  

Studiju saturs nodrošina labu sagatavošanas 

līmeni finanšu jautājumos; 
 

Dažādu mācību metožu pielietošana dod 
iespēju attīstīt gan individuālās spējas, gan 
iemaņas strādāt komandā (situāciju analīze, 
grupu darbs, individuālās prezentācijas u.c.);  

 

Prakses vietu nodrošinājums;  

Darba devēju piesaistīšana studiju procesā.  

Iespēja veikt mācību samaksu pa mēnešiem.  

 
 

Novērtējot studiju programmas stiprās un vājās puses, kā arī ņemot vērā studiju 
programmas attīstības galvenos virzienus koledžā ir izstrādāts studiju programmas 
„Uzņēmējdarbības vadība” attīstības plāns līdz 2016.gadam. 
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Attīstības virziens Uzdevumi 
Izpildes 
termiņi 

Iesaistītās 
struktūrvienības 

1. Programmas 

satura 

pilnveidošana 

 

 

1. Darba devēju ikgadējās aptaujas 

 

 

 

2. Studiju programmas iekšējais 
audits (starppriekšmetu saiknes, 
studiju kursu pēctecība, satura 
aktualizēšana) 
 

3. Prakses programmu 
optimizācija atbilstoši darba tirgus 
prasībām un prakses vietu 
iespējām 

 
 

4. Programmas saturu izvērtē katru 
gadu, izmaiņas atspoguļo 
pašnovērtējuma ziņojumā. 
 

1. semestrī 
 

 

 

Janvāris, 
februāris 
 

 
 

katru gadu līdz 
1.decembrim 

 
 

 
 

katru gadu līdz 
1.oktobrim, 

veicot 

programmas 

pašnovērtējumu 

 

 programmas 

direktors 

 

 

programmas docētāji 
 
 

 
Studiju programmas 

direktors, kursu 
docētāji 
 
 

 
 

Studiju programmas 
direktors, 

struktūrvienību 
vadītāji. 

2. Studiju procesa 

pilnveidošana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Turpināt studiju materiālu 
pilnveidi, palielināt to pieejamību 
studentiem ievietojot moodle. 

 

2. Zināšanu vērtēšanas sistēmas 

uzlabošana - objektivitātes un 
operativitāres veicināšana, 
palielinot individuālo uzdevumu 
un prezentāciju nozīmi un 
izmantojot sasniegumu uzkrājošo 
vērtēšanas metodi  
 
3. Sekot nodarbību plānojuma 
uzlabošanai (noslogojuma 

vienmērīgums, pārbaudījumu 
starplaiki) 

 

4. Veicināt studiju kursu mācību 
grāmatu, brošūru un lekciju 
materiālu sagatavošanu un 
publicēšanu. 

Regulāri 
 

 

 

Regulāri 
 

 

 

 

 

 

 
Regulāri 
 

 

 

 

Regulāri 
Katru gadu 

Studiju kursu docētāji 
 

 

 

Studiju kursu docētāji 
 

 

 

 

 

 

 
Studiju daļa 

 

 

 

 

Pētnieciskā darba 

vadītājs 

 

3. Studiju vides 

pilnveidošana un 

1.Papildināt bibliotēkas grāmatu 
un citu resursu fondu atbilstoši 

Regulāri 
Katru gadu 

Bibliotēkas vadītāja 
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attīstība  studiju kursu programmām ar 
jaunākajiem mācību līdzekļiem un 
uzziņas materiāliem; 
 

2.Turpināt iesākto bibliotēkas 
automatizācijas procesu; 

 
4.Visu studiju kursu elektroniskās 
versijas izstrāde un pieeja moodle; 
 

 

5.Studiju procesa tehniskā 
nodrošinājuma regulāra 
pilnveidošana. 

 

6.Remontēt un pastāvīgi uzturēt 
labā tehniskā un sanitārā stāvoklī 
mācību, atpūtas, akadēmiskā 
personāla, saimnieciskās, sanitārās 
u.c. telpas. 

 

7.Uzlabot dokumentu aprites 

shēmu ar mērķi nodrošināt 
savlaicīgu un kvalitatīvu 
informācijas saņemšanu, t.sk. 
elektroniski 

 
8. Veikt studentu un absolventu 

apmierinātības ar studiju procesu 
un studiju rezultātiem pētījumus 

 
 

 
 

Līdz 
2012.gadam 

 
Līdz 
2012.gadam 
 

 

Regulāri 
 

 

 

Katru gadu 

 

 

 

 

 

Regulāri 
Katru gadu 

 

 
 

 
Regulāri 
Katru gadu 
 

 
 

 
 

Bibliotēkas vadītāja 
 

 
IT administrators; 

studiju kursu docētāji 
 

 

Direktora vietnieks 

 

 

 

KVK administrators 

 

 

 

 

 

Studiju daļa 

 

 

 
 

 
Studiju daļa 

4. Studiju 

programmas 

absolventiem 

Studenti pēc prakses beigšanas 
biznesa inkubatorā var uzsākt savu 
uzņēmējdarbību. 

Pēc 
pieprasījuma 

Programmas 
direktors 

 

Ar studiju programmu saistīts attīstības jautājums ir koledžas pārstāvniecību atvēršana NVS 
valstīs. Uz doto brīdi notiek ar pārstāvniecību reģistrāciju saistītu jautājumu kārtošana Ļvovā, 
Ukrainā un Minskā, Baltkrievijā. 
 
 

9. KOPSAVILKUMS, SECINĀJUMI 
 

Kristīgās vadības koledžas studiju programma „Uzņēmējdarbības vadība” atbilst gan ar 
LR Izglītības un zinātnes ministrijas 2002.gada 25.septembra Rīkojumu Nr.524 apstiprinātajam 
profesijas standartam “Uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālists”, gan LR Ministru 
Kabineta noteikumiem Nr. 141 (20.03.2001.) „Par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības standartu”. 
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Kopš studiju programmas īstenošanas uzsākšanas 2009.gada 1.februārī, studiju 
programma ir piedzīvojusi vairākas izmaiņas. 

1. Studiju programma tika licencēta kā pilna laika klātienes studiju programma, 
taču akreditācijai tiek pieteikta gan kā nepilna laika klātienes studiju 
programma, gan kā nepilna laika neklātienes studiju programma. Minētās 
izmaiņas ir saistītas ar to, ka vairums studējošie, kuri vēlas mācīties studiju 
programmā, ir jau iekļāvušies darba tirgū un vēlas papildināt savas zināšanas 
un kompetenci uzņēmējdarbībā. 

2. Lai nodrošinātu studējošajiem ne tikai iespēju  apgūt praksi eksistējošajos 
uzņēmējdarbības uzņēmumos, bet piedāvātu iespēju reāli uzsākt savu 
uzņēmējdarbību, tika noslēgts sadarbības līgums ar biznesa inkubatoru „Kiwi”, 
kas tieši un cieši saista studējošo teorētisko zināšanu apguvi ar praktisku to 
pielietošanu reālā uzņēmējdarbībā. 

3. Studiju programma ir tikusi veiksmīgi reklamēta NVS valstīs, piesaistot 
daudzus studēt gribētājus koledžas studiju programmā, kas ir noteicis 
nepieciešamību nodrošināt studējošajiem iespēju studēt ar tulka palīdzību. Ja 
NVS studējošo interese par studiju programmu saglabāsies līdzšinējā līmenī, 
līdz 2013.gadam pakāpeniski tiks izstrādāti studiju kursu materiāli kādā no 
svešvalodām un docēšanu nodrošināt papildus krievu un/vai angļu valodās.. 

4. Palielināts docētāju skaits, kuriem ir izglītība uzņēmējdarbībā. Plānots piesaistīt 
viesdocētājus no ārzemēm. 

 

 

 

PIELIKUMI 
 

Nr.1 Studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” licences kopija. 
Nr.2 KVK sadarbības līgums ar Biznesa Vadības koledžu. 
Nr.3 Prakses nodrošinātāju aptaujas. 
Nr.4 Informācija par praksi (pirmā prakse - spēle “Prezidents”; otrā prakse biznesa inkubatorā 

“Kiwi”). 
Nr.5 Informācija par koledžas kvalitātes vadības sistēmu. 
Nr.6 Absolventu aptaujas anketa. 
Nr.7 Studējošo aptauja par studiju kvalitāti KVK. 
Nr.8 Studējošo aptauja par KVK administrācijas darbu. 
Nr.9 KVK personāla aptaujas anketa. 
Nr.10 Prakses līgums. 
Nr.11 Prakses dienasgrāmata. 
Nr.12 KVK sadarbības līgums ar biznesa inkubatoru “Kiwi”. 
Nr.13 Augstākās izglītības programme akreditācijas komisijas lēmums. 
Nr.14 Studējošo aptauju rezultāti par studiju kvalitāti koledžā. 
Nr.15 Studējošo aptauju rezultāti par koledžas administrācijas darbu. 
Nr.16 Koledžas akadēmiskā personāla zinātniskās biogrāfijas. 
Nr.17 Informācija par to, ka vismaz 50 % no ievēlētā akadēmiskā personāla strādā koledžā. 
Nr.18 Studiju kursu apraksti. 

Nr.19 Izsniedzamā diploma un tā pielikuma paraugs.  
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Nr.1 Studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” licences kopija 
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Nr.2 KVK sadarbības līgums ar Biznesa Vadības koledžu 
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Nr.3 Prakses nodrošinātāju aptaujas. 
 
Aptauja prakses vietas nodrošinātājam, pie kura iziet praksi Kristīgās vadības 
koledžas (KVK) studējošais 

 
Aptaujas mērķis ir novērtēt KVK studējošo zināšanas, prasmes un, attieksmes profesionālajā 
darbībā, kas ļautu izprast izglītošanas aspektus, kuriem vairāk jāpievērš uzmanība. 
Aptaujas rezultāti var tikt izmantoti KVK pašnovērtējuma ziņojumā un koledžas studiju 
programmu novērtēšanā un darbības koriģēšanai. 
Aptauja ir anonīma (sniegtās atbildes netiek analizētas individuāli, bet datu apkopojumos; 
konkrēti atbilžu sniedzēji apkopojumos netiek minēti).  
Lūdzu atzīmēt atbilžu variantus, kas visvairāk atbilst Jūsu situācijai, nepieciešamības gadījumā 
sniegt īsus, lakoniskus papildinājumus! 
Paldies par Jūsu sadarbību! 
 

1. Novads, pašvaldība _______________________________ 
 

2. KVK studējošais pie mums praksē ____________________ (laika periods) 
 

3. Kopumā KVK studējošā profesionālo kompetenci vērtēju:  
A – teicami (zināšanas, prasmes un attieksme ir augsti profesionāla un ētiska) 
B – labi (pārzina profesionālos jautājumus, prot strādāt ar klientiem)  
C – viduvēji (ir pamatzināšanas un pamatprasmes, bet nepieciešama papildu apmācība 
atsevišķos aspektos)  
D – vāji (zināšanas ir nepietiekošas, lai pildītu profesionālos pienākumus) 
 

4. KVK studējošā attieksme pret klientiem:  
A – teicama (augsti profesionāla)  
B – laba (izturas pozitīvi, ētiski)  
C – viduvēji (atsevišķos gadījumos zaudē profesionālu attieksmi)  
D – vāji (ir grūtības izturēties pozitīvi, profesionāli) 
 

5. KVK studējošā attieksme pret darba pienākumiem:  
A – teicama (visus pienākumus un darba uzdevumus veic teicami, rūpīga attieksme pret 

lietām un cilvēkiem, ir atsaucīgs arī stresa situācijās)  
B – labi (darbu veic kārtīgi)   
C – viduvēji (pieļauj neuzmanību, neprecizitāti, saudzē sevi)  
D – vāji (darba pienākumi nav prioritāte) 
 

6. Profesionālo ētiku KVK studējošais ievēro:  
A – teicami   

B – labi   

C – vidēji   
D – vāji  
 

7. Spriežot pēc KVK studējošā –, koledžas apmācības programma ir:  
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A – pozitīvi vērtējama  
B – būtu ieteicami atsevišķi uzlabojumi  
C – būtu nopietni uzlabojama šādos aspektos  
 

Paldies! 
 
 
Nr.4 Informācija par praksi (pirmā prakse - spēle “Prezidents”; otrā prakse 
biznesa inkubatorā “Kiwi”). 
 

Biznesa un valsts pārvaldības simulācijas spēle 
PREZIDENTS 

Kas ir simulācija Prezidents? 

• Intensīva lēmumu pieņemšanas simulācijas spēle. Dalībnieki 2 dienās izspēlē 4-6 gadus 

valsts un biznesa dzīvē dažādās biznesa un valsts struktūru lomās. 

Ko dod Prezidents? 

• Pieredzi: 

o Pieredzē bāzētu sapratni par to, kā strādā biznesa struktūras un kā tiek pieņemti 
biznesa lēmumi. 

o Pieredzē bāzētu sapratni par to, kas ir uzņēmējdarbība. 

o Pieredzē bāzētu sapratni par to, kā strādā valsts struktūras un kā notiek politiskie 
procesi valstī. 

• Prasmes: 

o Stratēģiskās domāšanas prasmes. 

o Komunikācijas prasmes. 

o Problēmu risināšanas prasmes. 

o Cilvēku vadīšanas prasmes. 

o Prasmes darbam komandā. 

o Sapratni par uzņēmuma un personiskajām finansēm. 

o Investīciju prasmes. 

• Izrāvienu domāšanā, ja esi tam gatavs. 

Kā notiek spēle Prezidents? 

• Spēlē piedalās 50+ dalībnieki, kuri spēlē atrodas vairākās valstīs. Katrā valstī spēlē biznesa 
un valsts struktūras. Valsts struktūras ir Prezidents, Ministru Kabinets, Parlaments, Ministri 

un ministriju pakļautības iestādes. Biznesa struktūras ir 10 dažādi uzņēmumi mēbeļu 
ražošanas piegādes ķēdē.  

• Biznesa struktūru uzdevums ir pelnīt sev naudu un maksāt nodokļus. Valsts struktūru 
uzdevums ir pārvaldīt valsti, izdot likumus un panākt to ievērošanu, iekasēt nodokļus un 
sabalansēt valsts budžetu, kā arī veidot labas ārpolitiskās attiecības ar kaimiņvalstīm. 
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• Spēlē paralēli tiek modelēti politiskie un ekonomiskie procesi, kas norisinās biznesā, valsts 
struktūrās un sabiedrībā – vēlēšanas, privatizācija utt. 

• Katram cilvēkam spēlē ir sava loma – biznesa vai valsts struktūrās. Lomas laika gaitā var 
mainīties. 

• Katram cilvēkam ir paralēli jāmenedžē sava sabiedriskā un privātā dzīve. Sabiedriskā dzīve 
nozīmē to amatu un tā amata uzdevumus, ko šis cilvēks ieņem spēlē. Privātā dzīve nozīmē 
personisko finanšu pārvaldīšanu, personiskās investīcijas, kā arī ikdienas izdevumu segšanu. 

 

No kā dalībnieki mācās Prezidentā? 

• No apskatītā teorētiskā materiāla. 

• No savas pieredzes – veiksmīgiem un ne tik veiksmīgiem pieņemtajiem lēmumiem. 

• Cits no cita – gan no darbībām, gan pieredzes. 

• No spēles struktūras un spēlē notiekošajiem notikumiem. 

Apskatītais teorētiskais materiāls 

• Problēmu risināšanas prasmes: 

o Risinājumu domāšanas stratēģija. Tās pielietojumi problēmu risināšanā, sapulču 
vadīšanā un komunikācijā. 

• Organizācijas finanses: 

o Peļņas un zaudējumu aprēķins. Naudas plūsma. Valsts budžeta sastādīšana. 

• Komunikācijas prasmes un sadarbība komandā: 

o Attiecību veidošana komandā. Lomu un atbildību sadalīšana komandā.  

• Plānošanas prasmes: 

o Organizācijas taktikas plānošana. Organizācijas stratēģijas plānošana. Organizācijas 
finanšu plānošana. Personisko finanšu plānošana. 

Ko sagaidīt no Prezidenta? 

• 2 ļoti intensīvas un aizraujošas dienas. 

• 85% laika, veltītus praktiskai darbībai. 

• Iespēju paplašināt savas personiskās robežas. 
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BIZNESA INKUBATORS KIWI 

SIA „Biznesa Inkubators KIWI“, 

Reģ.Nr.40103430346, 

Mārupes iela 16, Rīga, LV-1002. 

 

KVK veido sadarbību ar biznesa inkubatoru KIWI. Tas tiek darīts lai nodrošinātu 

uzņēmējdarbības praksi pēc būtības. Katrs students otrā mācību gadā praksi var iziet šajā 

inkubatorā veidojot savu jaunu vai jau uzsāktu biznesu izmantojot inkubatora telpas, 

konsultācijas, citu palīdzību. Studenti ir tiesīgi izveleties arī citas prakses no mūsu prakses 

partneriem ar kuriem ir noslēgti līgumi. Biznesa inkubators KIWI ir reģionāls biznesa inkubators 

kas cieši saistīts ar izglītības iestādēm. KIWI sadarbojas ar Āgenskalna Valsts ģimnāziju, kur 

vidusskolniekiem piedāvā savas iespējas. Sīkāk par inkubatoriem nelielā aprakstā lasiet tālāk. 

 

Literatūrā mēs varam atrast vairākas biznesa inkubatoru definīcijas. R. Lalkaka (1996, 20) to 

definē sekojoši: „Termins inkubators burtiski nozīmē vidi, kurā tiek kontrolēts klimats, lai 

nodrošinātu tikko dzimuša vai vēl nedzimuša dzīvnieka agrīnu attīstību, bieži tāda veidā glābjot 

tā dzīvību. Lauksaimniecībā inkubatorus izmanto, lai uzglabātu olas noteiktā temperatūrā, kas 

nodrošina putna attīstību un izšķilšanos. Slimnīcās pirms laika dzimuši mazuļi pavada 

inkubatoros sākot no dažām stundām līdz pat vairākām nedēļām, lai saņemtu papildus atbalstu 

kritiskajās pirmajās dzīves nedēļās. Ekonomiskās attīstības kontekstā inkubatori eksistē, lai 

balstītu agrīnas attīstības stadijas biznesa ar augstu potenciālu transformēšanos patstāvīgā, 

augošā un pelnošā uzņēmumā. Samazinot riskus sākotnējā biznesa veidošanās laikā, inkubatori 

dod ieguldījumu ekonomiskajā izaugsmē, atbalstot jaunus uzņēmumus, kas iespējams citādāk 

nebūtu izdzīvojuši, radot esošas un nākotnes darbavietas un viecinot citus sociāli ekonomiskus 

ieguvumus“. 

Austrālijas rūpniecības departaments inkubatoru definē, kā iekārtu, kas izveidota, lai palīdzētu 

nostabilizēties un gūt peļņu jauniem un augošiem uzņēmumiem, nodrošinot tiem telpas, 

padomus, pakalpojumus un atbalstu. Inkubācijas periods ilgst no viena līdz trīs gadiem, kuru 

laikā tikko izveidojušies uzņēmumi var nostiprināties pirms iziešanas plašākā uzņēmējdarbības 

vidē (Bhabra-Remedios R.K., Cornelius B., 2003, 3).  Saskaņā ar D.M. Diltsa un S.M. Haketa 

(2004, 57) teoriju biznesa inkubators ir dalīta biroju telpa, kas nodrošina tās iemītniekiem 
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stratēģisku, vērtību pievienojošu intervences sistēmu biznesa pārraudzīšanai un palīdzībai. Šī 

sistēma kontrolē un savieno resursus ar nolūku sekmēt veiksmīgu jauno uzņēmumu attīstību, 

vienlaicīgi ietverot to zaudējumus potenciālas neizdošanās gadījumā. 

R. Lalkaka un Dž. Bišops (1996, 12) uzskata, ka inkubatorā sākotnēji jānodrošina jaunu vai 

agrīnas attīstības stadijas uzņēmumu ar izaugsmes potenciālu uzmanīga atlase, īpaši izstrādātas 

darbavietas katram īrētājam, kopīgas nepieciešamās telpas biznesa organizēšanai, komunikāciju 

un administratīvais atbalsts, neliela vadības komanda, kas var apmācīt, asistēt un attīstīt jaunos 

uzņēmējus, pieeja kritiskajiem profesionālajiem pakalpojumiem, kā, piemēram, juridiskajai un 

finansiālajai konsultācijai, nelielas īres un pakalpojumu izmaksas un uzņēmumu „absolvēšanu“ 

pēc trīs, četriem inkubatorā pavadītiem gadiem.   

K. Barovs (2001, 15) uzsver, ka padomdevēju motivācija, pieredze, vietējās vides pazīšana un 

valodas prasmes ir būtiski uzņēmējdarbības veiksmes faktori. Sadarbība ar finansu, rūpniecības 

un/vai izpētes institūcijām arī dod priekšrocības darbības turpināšanā, jo zināšanām, kas iegūtas 

mācību laikā, parasti seko gan konsultācijas, gan finansu aizdevums. Nepieciešams arī pastāvīgs 

plānveida novērtējums, lai varētu uzlabot nākotnē veicamos uzdevumus. Protams, vislabākā 

apjoma audzēšana notiek tirgū, saņemot atbalstu no valsts un sadarbojoties mazajiem 

uzņēmumiem savā starpā. Saskaņā ar Barovu (2001, 32) eksistē sekojoši iekšējie veiksmes 

faktori: telpu lielums, sākotnējais kapitalizācijas veids un lielums, lēmums „celt vai renovēt“, 

inkubatora personāla loma (ieskaitot vadītāju un asociēto treneru komandu), kā arī īrnieku 

izvēles un absolvēšanas kritēriji. Katram no minētajiem ir nozīmīga loma, lai inkubators 

veiksmīgi darbotos. 

Visbeidzot, Lalkaka un Bišops (1996, xii) definē sešus visnozīmīgākos veiksmes faktorus: 

valdības atbalsts, inkubatora atrašanās vieta, piedāvātie pakalpojumi, inkubatora menedžments, 

tīkla sistēmas nodrošinājums un īrnieku kompāniju izvēle un optimizācija. To visu summējot, 

mums jāpievērš uzmanība sekojošām lietām – biznesa inkubatoru tipiem, atbalstam no valdības 

un privātā sektora, telpām, piedāvātajiem pakalpojumiem un inkubatoru īrniekiem. 

 

Inkubatoru tipi 

Mēs varam izdalīt piecus biznesa inkubatoru tipus un to finansēšanas veidus (Barrow C., 2001, 

30-31): 

1. Industriālais inkubators, ko parasti finansē valdība un bezpeļņas organizācijas.  



 54 

2. Universitātes inkubators, ko parasti finansē tieši universitātes vai arī kādas ieinteresētās 

puses no malas. 

3. Uz peļņu tendēti īpašuma attīstības inkubatori, kas piedāvā biroju platības un vienotus 

pakalpojumus un ir, galvenokārt, ieinteresēti īres ienākumoes un nekustamā īpašuma 

vērtības pieaugšanā. 

4. Uz peļņu tendēti investīciju inkubatori, ko finansē riksa kapitāla uzņēmumi un biznesa 

eņģeļi, kas tiem ļauj turēt savas kompānijas vienā vietā. 

5. Korporatīvu uzņēmumu inkubatori, kad lielas kompānijas uzņem mazus uzņēmējus, 

dodot tiem telpas, resursus un finanses, un pretim saņem mazo kompāniju akcijas.  

 

Valdības un privātā sektora atbalsts 

Finansējuma pieejamība ir ļoti būtiska, lai īrnieki varētu attīstīt ekonomiski noturīgu biznesu. 

Jebkurš uzņēmums pastāvīgi saskaras ar finansējuma problēmu, bet tas ir viskritiskākais 

jautājums tieši uzsākšanas periodā, kad kompānijas ienākumi nevar balstīt tās tālāku attīstību 

(Barrow C., 2001, 47). Finansiālais atbalsts dod īrniekiem pieeju pie tik ļoti nepieciešamā 

kapitāla, lai uzlabotu viņu kompāniju sasniegumus. Finansiālais atbalsts var svārstīties no riska 

kapitāla un mikro-aizņēmumiem līdz pat palīdzībai saņemt komerciālus aizdevumus no bankām 

vai citām finansu institūcijām. Šāda palīdzība ir svarīga augsto tehnoloģiju darbības uzsākšanai, 

jo tās parasti ir ļoti dārgas (Woods M.D., Rushing R.W., 1995, 1).   

 

Telpas 

Viens no faktoriem, kas jāņem vērā, organizējot inkubatoru, ir tā telpas, jo, kā uzskata Barovs 

(2001, 160), nepareizi izvēlēts inkubatora  aprīkojums var nogremdēt pareizu finansiālo modeli, 

menedžmenta struktūru un citas ar inkubatora izveidošanu saistītas lietas. Tādejādi būtu 

acīmredzami kļūdaini nenovērtēt īpašuma vērtības nozīmīgumu. Parasti telpas īrniekiem tiek 

izīrētas uz īsu laika periodu zem tirgus cenas, lai dotu uzņēmējiem pieeju darba videi, kas 

aprīkota ar visu nepieciešamo biznesa attīstīšanai (Barrow C., 2001, 21). 

Biznesa inkubatori atrodas dažādās vietās un dažādās telpās, ko parasti nosaka inkubatora mērķi. 

Piemēram, tehnoloģiskie inkubatori būs novietoti zinātnes parkā, kamēr multifunkcionāls 

inkubators atradīsies pilsētā vai industriālajā zonā (EC Report, 2002, 35). 
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Sekojoši var izdalīt vairākus aspektus, kas jāņem vērā, izvēloties biznesa inkubatora telpas 

(Barrow C., 2001, 161): 

1. Atrašanās vieta un piekļūšana tai: inkubatoram jāatrodas vietā, kas ir labi piemērota 

ilgtspējīgai biznesa darbībai. 

2. Izmērs: inkubatoram jāspēj elastīgi pielāgoties īrnieku vajadzībām arī tad, kad tie attīstās 

un aug. 

3. Aprīkojums un ekspluatācija: inkubatora aprīkojumam jāatbilst īrnieku uzņēmējdarbības 

praktiskajām vajadzībām. 

4. Elastīgums: iespējas elastīgi pārvaldīt un konfigurēt īrnieku darba telpu izvietojumu, ja to 

bizness mainās vai aug. 

5. Zeme un vide: tām jābūt piemērotām inkubatora īrnieku vajadzībām. 

 

Īrnieki 

Jāpiemin trīs svarīgi ar inkubatoru īrniekiem saistīti jautājumi: īrnieku skaits inkubatorā, īrnieku 

atlases kritēriji un inkubācijas periods. Parasti inkubatoros atrodas 18-20 īrnieku, jo saskaņā ar 

vairāku pētnieku ieteikumiem, tas ir nepieciešamais skaits, lai īrnieki varētu veiksmīgi darboties 

un sasniegt ražošans ietaupījumu. Paralēli inkubatori parasti piedāvā pakalpojumus desmit citām 

kompānijām, kas fiziski neatrodas inkubatorā (EC Report, 2002, 36, 39).  

Runājot par citu svarīgu inkubatora aspektu – laika periodu, ko īrnieki pavada inkubatorā, vidēji 

tas ir 36 mēneši. Tas nodrošina, lai nekustamā īpašuma mērķi nekļūst svarīgāki par biznesa 

attīstības mērķiem, un saglabā „uzsākšanas kopienas“ konceptu. Dažkārt bizness var radīt 

spiedienu pagarināt īres laiku. Gadījumos, kad bizness balstās uz lielām kapitāla investīcijām, 

inkubācijas laiks var tikt pagarināts maksimums līdz pieciem gadiem. Mūsu gadījumā 

vidusskolēns kā reiz skolā mācās 3 gadus, un pat, ja viņš iesaistās vēlāk, tad var turpināt iesākto 

pie sadarbības partnera. 

 

Pakalpojumi 

Viens no inkubatora pamata veiksmes faktoriem ir pieejamība biznesa pakalpojumiem un 

palīdzībai uz vietas. Ir trīs biznesa atbalsta pakalpojumu kategorijas – apmācība un padomi par 

biznesa jautājumiem, finansiālais atbalsts un tehnoloģiskais atbalsts (Costa-David J., Malan J., 

Lalkaka R., 2002, 5). Šādi biznesa pakalpojumi var aptvert juridiskās konsultācijas, intelektuālo 
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īpašumu, grāmatvedību, lietvedību, personāla atlasi, apmācību un izglītību, IT un interneta 

pakalpojumus (Barrow C., 2001, 168). Sadarbības līgumu rakstīšana, kompāniju reģistrēšana, 

darba līgumu sagatavošana, konfidencialitātes vienošanās slēgšana, zīmolu reģistrēšana un 

tehnoloģiju licencēšana – tie ir tikai daži aspekti juridiskajā mīnu laukā, ar ko jāsaskaras 

uzņēmējam, uzsākot jaunu biznesu. Nav pārsteigums, ka šādi profesionāli pakalpojumi tiek ļoti 

augstu novērtēti (Barrow C., 2001, 168). 

Tāpat ir arī nepieciešamība organizēt inkubatora komūnu, jo viena no priekšrocībām inkubatora 

īrniekiem ir iespēja veidot savstarpējus tīklus ar citiem uzņēmējiem. Īrnieki var dalīties biznesa 

pieredzē un sniegt tehniskus padomus, veidot vērtīgus biznesa kontaktus un atbalstīt cits citu, 

attīstot veiksmīgus uzņēmumus (Markley D.M., McNamara K.T., 1994, 3). 

Latvijā pašreiz darbojas vairāk kā 10 biznesa inkubatori, kuri tiek finansēti no Eiropas 

Savienības un Latvijas valsts līdzekļiem. Latvijas situācijā skolas varētu būt ideāla vieta biznesa 

inkubēšanai, jo pēc pulksten 16:00 telpas skolās ir samērā brīvi pieejamas. Aptaujājot jau 

izveidotos biznesa inkubatorus, viņi izsaka gatavību sadarboties ar skolām.  

 
 
Nr.5 Informācija par koledžas kvalitātes vadības sistēmu. 
 

Nodibinājuma „Kristīgās vadības koledža” kvalitātes vadības sistēma 
 
Nodibinājums „Kristīgās vadības koledža” savas autonomijas ietvaros, veidojot savu iekšējo 
kvalitātes nodrošināšanas sistēmu: 
1) iedibina politiku un procedūras augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanai; 
2) izveido mehānismus savu augstākās izglītības programmu veidošanai, iekšējai 
apstiprināšanai, to darbības uzraudzīšanai un periodiskai pārbaudei; 
3) izveido un publisko tādus studējošo sekmju vērtēšanas kritērijus, nosacījumus un 
procedūras, kuri ļauj pārliecināties par paredzēto studiju rezultātu apguvi; 
4) izveido iekšējo kārtību un mehānismus akadēmiskā personāla kvalifikācijas un tā darba 
kvalitātes nodrošināšanai; 
5) nodrošina nepieciešamos palīglīdzekļus un atbalsta sistēmas; 
6) nodrošina informācijas vākšanu un analīzi par studējošo sekmēm, absolventu 
nodarbinātību, studējošo apmierinātību ar augstākās izglītības programmu, akadēmiskā 
personāla darba efektivitāti, pieejamajiem studiju līdzekļiem un to izmaksām, augstākās 
izglītības institūcijas darbības būtiskiem rādītājiem. 
 
 

Nodibinājuma „Kristīgās vadības koledžas” kvalitātes politika 
 

1. Nodibinājuma „Kristīgās vadības koledžas” (turpmāk – KVK) virzīta uz vīzijas, misijas 
un stratēģijas īstenošanu un nepārtrauktu pētniecības un studiju procesa attīstību un 
uzlabošanu. 
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2. Sniegt pakalpojumus visaugstākajā līmenī, ņemot vērā klientu vēlmes un ievērojot 
likumdošanā un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.  

3. Pakalpojumu sniegšanā piesaistīt augstas kvalitātes speciālistus, veicināt katra KVK 
darbinieka atbildību par savu rīcību un sniegtā pakalpojuma kvalitāti, tādā veidā 
ceļot koledžas prestižu un reputāciju.  

4. Veidot savstarpēji izdevīgas attiecības ar klientiem un partneriem, tādejādi panākot 
viņu uzticēšanos. 

5. KVK vadība koledžas darbības īstenošanai nodrošina efektīvu un lietderīgu savu 
resursu izmantošanu. 

6. Attīstīt un pilnveidot Kvalitātes vadības sistēmu, kas sniedz atbalstu koledžas 
pamatuzdevumu nodrošināšanā visos līmeņos, regulāri izvērtējot klientu 
apmierinātību un vēlmes, kvalitātes mērķus, ņemot vērā sabiedrības un apkārtējās 
vides vajadzības.  

7. Regulāri analizēt koledžā notiekošo procesu izpildi, noteiktos kritērijus, audita 
rezultātus un vadības pārskatos gūto informāciju. 

8. Paaugstināt darbinieku prasmes, zināšanas un kompetences, lai nodrošinātu iekšējās 
un ārējās novērtēšanas rezultātu izmantošanu turpmākā koledžas darbības 
pilnveidošanā. Rosināt darbiniekus iesaistīties sistēmas pilnveidošanā, iesniedzot 
priekšlikumus tās uzlabošanai.  

 
Kvalitātes mērķi 
 
2010.gada 17.novembrī Nodibinājuma „Kristīgās vadības koledžas” Padome apstiprināja 
KVK kvalitātes politiku.  
 
Galvenie kvalitātes mērķi ir: 

1. Sniegt atbalstu KVK vīzijas, misijas un stratēģijas īstenošanā un nepārtrauktā 
pētniecības un studiju procesa attīstībā un uzlabošanā. 

2. Uzturēt kvalitātes vadības sistēmu, kas sniedz atbalstu koledžas pamatuzdevumu 
nodrošināšanā visos līmeņos, ņemot vērā individuālās, sabiedrības un apkārtējās 
vides vajadzības. 

3. Balstīt stratēģisko vadību un darbības uz nepārtrauktu pilnveidošanu un sasniegto 
rezultātu analīzi. 

4. Paaugstināt darbinieku prasmes, zināšanas un kompetences, lai nodrošinātu iekšējās 
un ārējās novērtēšanas rezultātu izmantošanu turpmākā KVK darbības pilnveidošanā. 

5. Sniegt informāciju personālam un studējošajiem, gan esošajiem, gan potenciālajiem 
par kvalitātes vadības sistēmu KVK. 

6. Izstrādāt/pilnveidot KVK stratēģiju. 2011.gads 
7. Nozīmēt kvalitātes procesa atbildīgos un izstrādāt kvalitātes procesa aprakstus. 

2011.gads 
8. Aktualizēt KVK kvalitātes politiku; 
9. Piedalīties risku vadības izstrādāšanā, uzturēšanā un koordinēšanā; 
10. Strādāt pie KVK kvalitātes vadības sistēmas atbilstības standartam ISO 9001:2008. 

  

KVK Kvalitātes vadības sistēma ir dokumentēta t.s. procesu aprakstos, kopumā 33. Katram 
procesa aprakstam ir nozīmēts savs atbildīgais KVK pārstāvis, kurš vislabāk pārzina 
konkrēto jautājumu. 

Procesa aprakstu saraksts 

• Akadēmiskā personāla pedagoģiskā pilnveide 
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• Akadēmiskā personāla pieņemšana darbā 

• Apelācijas sūdzību izskatīšana 

• Apmaiņas programmu organizēšana 

• Ārvalstnieku studiju organizēšana 

• Darbinieku sūdzību un priekšlikumu izskatīšana 

• Darbs ar zinātniski pētnieciskajiem projektiem 

• Darbs ārējo sakaru uzturēšanā un attīstībā 

• Datortehnikas un programmnodrošinājuma uzturēšana un atjaunošana 

• Dokumentu un protokolu vadība 

• Iekšējie kvalitātes auditi 

• Informācijas avotu nodrošināšana Bibliotēkā 

• Informācijas par KVK absolventu tālākizglītību  un profesionālo darbību uzkrāšana 

• Kvalitātes vadības pārskati 

• Kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošanas darbības 

• Materiālo vērtību pieprasījums 

• Mērīšanas līdzekļu kalibrēšana un verificēšana 

• Pasākumu organizēšana un informācijas izplatīšana 

• Personāla novērtēšana un kvalifikācijas paaugstināšana 

• Personāla pieņemšana darbā un atlaišana no darba 

• Pieaicināto pasniedzēju izvēle 

• Reflektantu apelācijas sūdzību izskatīšana 

• Reflektantu uzņemšana 

• Stratēģijas plānošana un realizācija 

• Struktūrvienību telpu un materiāli tehniskās bāzes novērtējums 

• Studentu prakses nodrošināšana, pārraudzība un novērtēšana 

• Studējošo aptaujas 

• Studējošo sūdzību un priekšlikumu izskatīšana 

• Studējošo uzskaite 

• Studiju procesa organizēšana 

• Studiju programmu un studiju priekšmetu programmu izstrāde 

• Tālākizglītības īstenošana 

• Zināšanu un prasmju novērtēšana 
 
 
Nodibinājuma „Kristīgās vadības koledžas” Risku vadības politika 
 
Nodibinājuma „Kristīgās vadības koledžas” (turpmāk – KVK vai Koledža) risku vadības 
politikas mērķis ir vērsts uz vīzijas, misijas un stratēģijas īstenošanu un uzlabošanu visos 
organizācijas līmeņos. 
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1. Risku vadība ir nepārtraukts, strukturēts un saskaņots process visos organizācijas 
līmeņos, lai identificētu, novērtētu un ziņotu par iespējamiem draudiem un iespējām, 
kas ietekmē KVK mērķu sasniegšanu. 

2. Risku vadības sistēma nosaka, analizē un kontrolē tos riskus, kas ir būtiski mērķu 
sasniegšanai. 

3. Risku vadība palielina mērķu sasniegšanas varbūtību un samazina nenoteiktību un 
nepārdomātu lēmumu pieņemšanu organizācijā tās mērķu sasniegšanai. 

4. Risku vadības metodoloģija samazina finanšu, u.c. resursu neefektīvu un neracionālu 
izmantošanu, kā arī tiek samazināti nākotnes zaudējumi pie nevēlamiem 
notikumiem. 

Identificēti riski samazina iekšējo un kvalitātes auditu subjektīvismu, jo ir definēti un 
apzināti procesu riski, to novēršanas risinājumi un rīcības plāni.   
 
 
Nr.6 Absolventu aptaujas anketa. 
 

Aptauja KVK studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” absolventiem 
 

1. Pēc KVK absolvēšanas strādāju uzņēmējdarbības nozarē: 
1.1. jā 

1.2. nē 
1.3. strādāju citā nozarē 

 

2. Cik ilgu laiku jau strādājat uzņēmējdarbības nozarē? (laika periods, vieta, reģions) 
 

3. Kā novērtējat KVK sniegtās zināšanas attiecībā pret uzņēmējdarbībā veicamajiem 
pienākumiem? 
3.1. teicami (zinu, kā rīkoties arī profesionāli sarežģītās situācijās, jūtos droši gan profesionāli, gan 
komunikācijā; sniegtās zināšanas ir plašākas nekā nepieciešams); 
3.2. labi (zināšanas ir pilnīgi pietiekamas visām darba situācijām); 
3.3. vidēji (ir zināšanas pamatlietās); 
3.4. vāji (pietrūkst zināšanas vairākos profesionālās darbības aspektos) 
 

4. KVK gūtās zināšanas lietoju: 
4.1. Uzņēmējdarbībā; 
4.2. citā darbā; 
4.3. cits variants. 

 

5. Turpinu izglītību uzņēmējdarbības jomā: 
5.1. nē, neplānoju; 
5.2. studēju citā virzienā; 
5.3. plānoju to darīt; 
5.4. jā (lūdzu minēt augstākās izglītības institūciju un specialitāti) 
 

6. Studiju laikā izietās prakses bija būtiskas manu profesionālo iemaņu izveidē: 
6.1. Jā 

6.2. Nē 

 

7. Prakšu organizēšanas kārtību, reglamentējošos dokumentus vērtēju: 
7.1. teicami; 
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7.2. labi; 

7.3. apmierinoši; 
7.4. ir būtiski trūkumi. 
 

8. Kādi būtu Jūsu ieteikumi SPO programmas realizēšanai KVK? (atbilde uz jautājumu nav obligāta) 
 

9. Kādi būtu Jūsu ieteikumi KVK attiecībā uz jaunu programmu ieviešanu, tālākizglītības kursu 
izveidei, kā arī citi ieteikumi? (atbilde uz jautājumu nav obligāta) 
 
Paldies par dalību aptaujā!  

 
 
Nr.7 Studējošo aptauja par studiju kvalitāti KVK. 
 

Kristīgās vadības koledža 
APTAUJA PAR AKADĒMISKO DARBU 

 
 
Studiju kursa nosaukums____________________________Pasniedzējs ________________ 
(1-nepietiekami, pārsvarā trūkumi; 2-viduvēji, daži būtiski trūkumi; 3-labi, stiprās puses pārsvarā pār trūkumiem, 
4- ļoti labi, pārsvarā stiprās puses) 
1. Kā Jūs vērtējat mācību kursu kopumā  

1.1. garlaicīgs 1 2 3 4 interesants 

1.2. slikti strukturēts 1 2 3 4 labi strukturēts 
1.3. atkārto iepriekš dzirdēto 1 2 3 4 jauna un svarīga informācija 

1.4. lieks izvēlētai profesijai 1 2 3 4 nepieciešams izvēlētai profesijai 
*Papildus komentāri un ieteikumi 
_____________________________________________________________ 

2. Kā Jūs vērtējat mācību kursa materiāla pasniegšanu 
2.1. nav vērts apmeklēt 1 2 3 4 žēl nokavēt nodarbību 

2.2. nodarbības vienmuļas, iemidzinošas 1 2 3 4 nodarbības aizraujošas, rosinošas 
2.3. nodarbības haotiskas, juceklīgas 1 2 3 4 nodarbības ir sistemātiskas, loģiskas 

2.4. nesaprotama, sarežģīta 1 2 3 4 skaidra, uztverei piemērota 

2.5. pārāk liels lekciju īpatsvars, maz 
praktiskās/patstāvīgās nodarbības 

1 2 3 4 labs lekciju un praktisko/patstāvīgo 
nodarbību samērs 

2.6. netiek izmantoti nekādi uzskates 
materiāli 

1 2 3 4 nodarbībās tiek izmantoti uzskates 
materiāli 

2.7. mācību kursam nav papildus materiāli, 
ko students varētu izmantot mācību 
procesa gaitā 

1 2 3 4 pasniedzējs ir sagatavojis papildus 
materiālus, kas pieejamā veidā 
atrodami bibliotēkā vai citādā veidā 

2.8. pasniedzējs nav izdalījis kursa 
programmu savlaicīgi 

1 2 3 4 kursa programma izdalīta savlaicīgi 

2.9. nav skaidrības par priekšmetu līdz pat 
nodarbību beigām 

1 2 3 4 metodiskie norādījumi saņemti laikus 

2.10 kurss nav nolasīts pilnībā pēc piedāvātās 
programmas 

1 2 3 4 Kurss nolasīts savlaicīgi,  
pilnā apjomā pēc programmas 

*Papildus komentāri un ieteikumi 
_____________________________________________________________ 

3. Kā Jūs vērtējat pasniedzēju 
3.1. nekontaktē ar auditoriju 1 2 3 4 labs kontakts ar auditoriju 

3.2. nelaipns un neatsaucīgs  1 2 3 4 vienmēr laipns un atsaucīgs 

3.3. nepatīk griezties pie pasniedzēja ar 1 2 3 4 koleģiālas attiecības ar studentiem 
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jautājumiem 

3.4. nerespektē citu viedokli 1 2 3 4 respektē citu viedokli 
3.5. labi nepārzina priekšmetu 1 2 3 4 profesionāls savā jomā 

3.6. bezatbildīgs 1 2 3 4 ar lielu atbildības sajūtu 

3.7. nodarbības laikā reti sastopams, jo 
atrodas citur 

    nodarbības laikā sastopams, kad tas 
vajadzīgs 

3.8. nevēlos vairs viņu citos kursos 1 2 3 4 labprāt mācītos vēl arī citus kursus 
viņa vadībā 

3.9. prasības neatbilst priekšmeta mērķim 1 2 3 4 prasības augstas, bet izpildāmas 

3.10 grūti saprast svešvalodas barjeras dēļ 1 2 3 4 valodas barjeru nav 

*Papildus komentāri un ieteikumi 
_____________________________________________________________ 
4. Kā Jūs vērtējat telpu nodrošinājumu mācību priekšmetā 

4.1. telpas neatbilst studiju programmas 
prasībām 

1 2 3 4 Telpas atbilst studiju programmas 
prasībām 

*Papildus komentāri un ieteikumi 

_____________________________________________________________ 
5. Ziņas par anketas aizpildītāju:  kurss ____________, studiju programma  ____________________ 
. 

 
 

колледж христианского руководства 
  ОПРОС ОБ АКАДЕМИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

 
 

Cпециальность _ (Uznemejdarbibas vadiba) 
Название учебного курса _ (заполнить латинским шрифтoм) 

Преподаватель _ (заполнить латинским шрифтoм) 
Учебный год _ 2008./2009 или 2009/2010 

курс 1 или 2 (зависимостьи от того когда преподавали предмет) 
дальше 26 вопросы 
 
Как Вы оцениваете учебный курс в целом (отметить один ответ)? 

1. недостаточно, основном неполадки  
средне, немногие существенныe неполадки 

хорошо  
              отлично (очень хорошо) 
 

(1 – очень плохо, 4 – очень хорошо) 
2. скучный 1 2 3 4 интересный 

3. плохо структурирован 1 2 3 4 хорошо структурирован 

4. повторение уже слышанного 1 2 3 4 новая и важная информация 

5. не нужен для выбранной профессии 1 2 3 4 необходим для моей профессии 
 

Как Вы оцениваете преподавание учебного материала 
6. не стоит посещать 1 2 3 4 жаль пропустить занятие 

7. монотонное, навевает сон 1 2 3 4 увлекательно, творческий подход 

8. хаотичные занятия 1 2 3 4 систематичное, логичное изложение 

9. непонятно и сложно 1 2 3 4 ясно и доступно для понимания  
10. слишком много лекций, мало прак-

тической/самостоятельной работы 
1 2 3 4 хорошее соотношение между лек-циями 

и самостоятельной работой 

11. не используются никакие наглядные 
материалы 

1 2 3 4 на занятиях используются наглядные 
материалы 
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12. отсутствуют дополнительные 
материалы, которые студент может 
использовать в процессе учебы 

1 2 3 4 преподаватель подготовил допол-

нительные материалы, доступные в 
библиотеке или иным образом 

13. преподаватель своевременно  
не раздал программу курса 

1 2 3 4 программа курса была раздана 
своевременно 

14. до конца занятий нет ясности  
в отношении предмета 

1 2 3 4 методические указания были получены 
заблаговременно 

15. курс прочитан не полностью,  
не соотвествует программе 

1 2 3 4 курс прочитан своевременно  
и в полном объеме 

 

Как Вы оцениваете преподавателя 
16. нет контакта с аудиторией 1 2 3 4 хороший контакт с аудиторией 

17. неприветливый и неотзывчивый  1 2 3 4 всегда отзывчив и вежлив 

18. не хочется обращаться  
к преподавателю с вопросами 

1 2 3 4 коллегиальные отношения  
со студентами 

19. не уважает мнение других 1 2 3 4 уважает другие мнения 

20. недостаточно знает предмет 1 2 3 4 профессионал в своей сфере 

21. безответственный 1 2 3 4 большое чувство ответственности 

22. трудно встретить во время занятий, 
потому что его нет на месте 

    во время занятий можно встретить, 
когда это требуется 

23. не хочу, чтобы он преподавал и на 
другом курсе 

1 2 3 4 под его руководством охотно изучил бы 
и другой курс  

24. требования не по теме предмета 1 2 3 4 требования высоки, но выполнимы 

25. трудно понять (языковой барьер) 1 2 3 4 языковой барьер отсутствует 
 

Как Вы оцениваете учебные помещения 
26. помещения не соответствуют 

требованиям учебной программы 

1 2 3 4 помещения соответствуют требованиям 
учебной программы 

 
 
Nr.8 Studējošo aptauja par KVK administrācijas darbu. 
 

Kristīgās vadības koledža 
               APTAUJA PAR ADMINISTRĀCIJAS DARBU 
 (1-nepietiekami, pārsvarā trūkumi; 2-viduvēji, daži būtiski trūkumi; 3-labi, stiprās puses pārsvarā pār 
trūkumiem, 4- ļoti labi, pārsvarā stiprās puses) 
 
1. Kā Jūs vērtējat studiju programmas darba organizāciju 
1.1. Ar studiju procesu saistītie 

jautājumi tiek risināti lēni 
1 2 3 4 Ar studiju procesu saistītie 

jautājumi tiek risināti ātri un 
operatīvi 

1.2. Neprot sniegt nepieciešamo 
informāciju attiecībā par 
studiju darbu 

1 2 3 4 Prot sniegt nepieciešamo 
informāciju attiecībā par 
studiju darbu 

1.3. Ar studijām saistītie 
dokumenti (izziņas, izraksti 
u.c.) tiek sagatavoti lēni 

1 2 3 4 Ar studijām saistītie 
dokumenti (izziņas, izraksti 
u.c.)  tiek sagatavoti operatīvi 
un laicīgi 

1.4. Trūkst profesionalitātes un 
zināšanas savā jomā 

1 2 3 4 Profesionāli un zinoši savā 
jomā 

1.5. Neuzklausa, neiejūtīgi, 
augstprātīgi 

1 2 3 4 Vienmēr uzklausa, ir atsaucīgi, 
laipni 

*Papildus komentāri un ieteikumi________________________________________________ 
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2.  Kā Jūs vērtējat kancelejas darbu 
2.1. Lēna apkalpošana 1 2 3 4 Apkalpošana ir ātra un 

operatīva 
2.2. Neprot sniegt nepieciešamo 

informāciju attiecībā par 
studiju maksājumiem un to 
kārtību 

1 2 3 4 Prot sniegt nepieciešamo 
informāciju attiecībā par 
studiju maksājumiem un to 
kārtību 

2.3. Ar studiju maksājumiem 
saistītie dokumenti tiek 
sagatavoti lēni 

1 2 3 4 Ar studiju maksājumiem 
saistītie dokumenti tiek 
sagatavoti operatīvi un laicīgi 

2.4. Trūkst profesionalitātes un 
zināšanas savā jomā 

1 2 3 4 Profesionāli un zinoši savā 
jomā 

2.5. Neuzklausa, neiejūtīgi, 
augstprātīgi 

1 2 3 4 Vienmēr uzklausa, ir atsaucīgi, 
laipni 

*Papildus komentāri un ieteikumi________________________________________________ 
 
3.  Kā Jūs vērtējat bibliotēkas  darbu 
4.1. Lēna apkalpošana 1 2 3 4 Apkalpošana ir ātra un 

operatīva 
4.2. Bibliotēkā literatūra nav 

sakārtota, grūti kaut ko 
atrast 

1 2 3 4 Bibliotēkā literatūra ir 
sadalīta pa tēmām, var 
viegli atrast sev 
interesējošo literatūru 

4.3. Nav iespējams iepazīties ar 
bibliotēkas jaunumiem 

1 2 3 4 Regulāri tiek izlikta redzamā 
veidā jaunākā literatūra 

4.4. Nav piemērots darba laiks 1 2 3 4 Darba laiks ir pieņemams 
4.5. Neuzklausa, neiejūtīgi, 

augstprātīga attieksme 
1 2 3 4 Vienmēr uzklausa, ir atsaucīgi, 

laipni 
 

4.  Bibliotēku Jūs apmeklējat ar nolūku, lai: 
θ Mācītos, gatavotos eksāmeniem 
θ uzzinātu ko jaunu un interesantu par jūs interesējošu tēmu 
θ apmeklētu bibliotēkas sagatavotās grāmatu izstādes, iepazītos ar jaunākajām grāmatām 
θ iegūtu nepieciešamos materiālus studijām 
θ iepazītos ar pasniedzēju mācību kursu programmām vai pasniedzēja papildus sagatavotiem 

materiāliem 
θ neapmeklēju vispār 
θ cits nolūks: ___________________________________________________________ 
 
5.  Par kādām tēmām vajadzētu papildināt bibliotēkas krājumus? 
θ reliģija, teoloģija 

konkrētāk: ____________________________________________________________________ 
θ filozofija 

konkrētāk: ____________________________________________________________________ 
θ māksla 

konkrētāk: ____________________________________________________________________ 
θ ekonomika 

konkrētāk: ____________________________________________________________________ 
θ sociālās zinātnes 

konkrētāk: ____________________________________________________________________ 
θ sabiedriskās attiecības 

konkrētāk: ___________________________________________________________________ 
θ neesmu par to domājis 
*Papildus komentāri un ieteikumi_______________________________________________ 

 
6. Vai Jūs apmierina bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi (grāmatu izvēle, preses izdevumu 
klāsts, pasniedzēju sagatavotie lekciju materiāli, iespēja iesiet darbus spirālē u.c.) kopumā? 
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θ jā 
θ nē 

*Papildus komentāri un ieteikumi 
____________________________________________________________ 
 
7. Kā jūs vērtējat iespējas izmantot lasītavu 
8.1. Vienmēr aizņemta 1 2 3 4 Brīva, visas iespējas strādāt 
8.2. Pārāk maz datoru lasītavā 1 2 3 4 Datoru skaits pietiek 
8.3. Traucē troksnis, nav klusuma 1 2 3 4 Nekas netraucē strādāt 

 
 8. Kā Jūs vērtējat iespējas strādāt ar lasītavā pieejamajiem datoriem     
9.1. Vienmēr aizņemti 1 2 3 4 Brīvi, visas iespējas strādāt 
9.2. Nevar saņemt informāciju 1 2 3 4 Vienmēr var saņemt 

informāciju 
9.3. Darba laiks neapmierina 1 2 3 4 Darba laiks apmierina 

 
9. Kā Jūs vērtējat iespējas izmantot kopētāja pakalpojumus 
10.1 Darba laiks nepiemērots 1 2 3 4 Darba laiks piemērots 
10.2 Materiāli ilgi jāgaida 1 2 3 4 Materiālus kopē ātri, 

operatīvi 
10.3 Kopēšana dārga 1 2 3 4 Normāla, līdzīga kā citur 
10.4 Kvalitāte slikta 1 2 3 4 Kvalitāte laba 

 
10. Ziņas par anketas aizpildītāju:   
kurss _____________studiju programma___________________________________ 

 
колледж христианского руководства  

               ОПРОС О РАБОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
(1-неудовлетворительно, 4-очень хорошо) 

 
Как Вы оцениваете РАБОТу АДМИНИСТРАЦИИ (отметить один ответ)? 

2. недостаточно, основном неполадки  
средне, немногие существенныe неполадки 
хорошо  

            отлично (очень хорошо) 
Как Вы оцениваете организацию работы заочного отделения  
2. Связанные с учебным 

процессом вопросы 
решаются медленно 

1 2 3 4 Связанные с учебным 
процессом вопросы 
решаются быстро и 
оперативно 

3. Не умеет предоставить 
информацию, 
необходимую для учебной 
работы 

1 2 3 4 Умеет предоставить 
информацию, 
необходимую для 
учебной работы 

4. Связанные с учебой 
документы (справки, 
выписки и др.) 
подготавливаются 
медленно 

1 2 3 4 Связанные с учебой 
документы (справки, 
выписки и др.) 
подготавливаются 
оперативно и своевременно 

5. Не хватает 
профессионализма и 
знаний в своей сфере 

1 2 3 4 Профессиональные и 
знающие люди 

6. Не прислушиваются к 
студентам, неотзывчивые,  
проявляют высокомерие 

1 2 3 4 Всегда готовы выслушать, 
вежливы, проявляют 
отзывчивость 
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Как Вы оцениваете работу кассы 
7. Медленное обслуживание 1 2 3 4 Быстрое и оперативное 

обслуживание 
8. Не умеет предоставить 

необходимую информацию 
о плате за учебу и порядке 
платежей 

1 2 3 4 Умеет предоставить 
необходимую 
информацию о плате за 
учебу и порядке платежей 

9. Документы, связанные с 
платой за учебу, 
подготавливаются 
медленно 

1 2 3 4 Документы, связанные с 
платой за учебу, 
подготавливаются 
оперативно и своевременно 

10. Не хватает 
профессионализма и 
знаний в своей сфере 

1 2 3 4 Профессиональные и 
знающие люди 

11. Не прислушиваются к 
студентам, неотзывчивые,  
проявляют высокомерие 

1 2 3 4 Всегда готовы выслушать, 
вежливы, проявляют 
отзывчивость 

 
 
Nr.9 KVK personāla aptaujas anketa. 
 
Kristīgās vadības koledžas darbības pamatjomu vispārīgās 
vērtēšanas anketa 
(1-nepietiekami, pārsvarā trūkumi; 2-viduvēji, daži būtiski trūkumi; 3-labi, stiprās puses pārsvarā pār 
trūkumiem, 4- ļoti labi, pārsvarā stiprās puses) 
 

Vērtējums  Rezultatīvie rādītāji 
4 3 2 1 

1. Studiju saturs 
1.1. Koledžas izglītības programmas     

2. Mācīšana un mācīšanās 
2.1. Mācīšanas procesa kvalitāte     
2.2. Mācīšanās procesa kvalitāte     
2.3. Vērtēšana kā studiju procesa sastāvdaļa     

3. Studējošo sasniegumi 
3.1. Studējošo sasniegumi kursa apguves laikā     
3.2. Studējošo sasniegumi praksēs     
3.3. Studējošo sasniegumi valsts kvalifikācijas darbos     

4. Atbalsts studējošajiem 
4.1. Studējošo drošība un sociālā palīdzība     
4.2. Atbalsts personības veidošanā     
4.3. Studiju procesam sniegtais atbalsts     
4.4.  Atbalsts studējošajiem ar īpašām vajadzībām     

5. Koledžas vide 
5.1. Koledžas mikroklimats     
5.2.  Koledžas fiziskā vide     

6. Resursi 
6.1. Telpu, iekārtu un resursu nodrošinājums un izmantošana     
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6.2. Koledžas finansu resursu nodrošinājums un izmantošana     
6.3. Personāla nodrošinājums     
6.4. Koledžas personāla nodarbinātības efektivitāte     
6.5. Personāla attīstība     
7. Koledžas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 
7.1. Koledžas darba vērtēšana     
7.2. Koledžas attīstības plāna veidošana un īstenošana     
7.3. Koledžas vadības darba kvalitāte     
 

 
 

KVK personāla aptaujas anketa 2010./2011 
 
1. Koledžas izglītības programmas kopumā 

nepietiekamas, pārsvarā 
trūkumi 

0   0%

viduvējas, daži būtiski 
trūkumi 

0   0%

labas, stiprās puses 
pārsvarā pār trūkumiem 

4   80% 

ļoti labas, pārsvarā stiprās 
puses 

1   20% 

Iesniegto atbilžu summa 5   

Aptaujāto 5 respondentu vidū visvairāk izvēlētā atbilde ir "labas, stiprās puses pārsvarā pār trūkumiem". 
Vismazāk izvēlētās atbildes ir "nepietiekamas, pārsvarā trūkumi"; "viduvējas, daži būtiski trūkumi". 
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2. Mācīšanas procesa kvalitāte 

nepietiekama, pārsvarā 
trūkumi 

0   0%

viduvēja, daži būtiski 
trūkumi 

1   20% 

laba, stiprās puses 
pārsvarā pār trūkumiem 

3   60% 

ļoti laba, pārsvarā stiprās 
puses 

1   20% 

Iesniegto atbilžu summa 5   

Aptaujāto 5 respondentu vidū visvairāk izvēlētā atbilde ir "laba, stiprās puses pārsvarā pār trūkumiem". 
Vismazāk izvēlētā atbilde ir "nepietiekama, pārsvarā trūkumi". 

 
 
3. Mācīšanās procesa kvalitāte 

nepietiekama, pārsvarā 
trūkumi 

0   0%

viduvēja, daži būtiski 
trūkumi 

1   20% 

laba, stiprās puses 
pārsvarā pār trūkumiem 

3   60% 

ļoti laba, pārsvarā stiprās 
puses 

1   20% 

Iesniegto atbilžu summa 5   

Aptaujāto 5 respondentu vidū visvairāk izvēlētā atbilde ir "laba, stiprās puses pārsvarā pār trūkumiem". 
Vismazāk izvēlētā atbilde ir "nepietiekama, pārsvarā trūkumi". 
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4. Vērtēšana kā studiju procesa sastāvdaļa 

nepietiekama, pārsvarā 
trūkumi 

0   0%

viduvēja, daži būtiski 
trūkumi 

0   0%

laba, stiprās puses 
pārsvarā pār trūkumiem 

4   80% 

ļoti laba, pārsvarā stiprās 
puses 

1   20% 

Iesniegto atbilžu summa 5   

Aptaujāto 5 respondentu vidū visvairāk izvēlētā atbilde ir "laba, stiprās puses pārsvarā pār trūkumiem". 
Vismazāk izvēlētās atbildes ir "nepietiekama, pārsvarā trūkumi"; "viduvēja, daži būtiski trūkumi". 
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5. Studējošo sasniegumi kursa apguves laikā 

nepietiekami, pārsvarā 
trūkumi 

0   0%

viduvēji, daži būtiski 

trūkumi 
1   20% 

labi, stiprās puses 
pārsvarā pār trūkumiem 

4   80% 

ļoti labi, pārsvarā stiprās 
puses 

0   0%

Iesniegto atbilžu summa 5   

Aptaujāto 5 respondentu vidū visvairāk izvēlētā atbilde ir "labi, stiprās puses pārsvarā pār trūkumiem". 
Vismazāk izvēlētās atbildes ir "nepietiekami, pārsvarā trūkumi"; "ļoti labi, pārsvarā stiprās puses". 

 
6. Studējošo sasniegumi praksēs 

nepietiekami, pārsvarā 
trūkumi 

0   0% 

viduvēji, daži būtiski 
trūkumi 

1   20% 

labi, stiprās puses 
pārsvarā pār trūkumiem 

4   80% 

ļoti labi, pārsvarā stiprās 
puses 

0   0%

Iesniegto atbilžu summa 5   

Aptaujāto 5 respondentu vidū visvairāk izvēlētā atbilde ir "labi, stiprās puses pārsvarā pār trūkumiem". 
Vismazāk izvēlētās atbildes ir "nepietiekami, pārsvarā trūkumi"; "ļoti labi, pārsvarā stiprās puses". 
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7. Studējošo sasniegumi valsts kvalifikācijas darbos 

nepietiekami, pārsvarā 
trūkumi 

0   0% 

viduvēji, daži būtiski 
trūkumi 

0   0% 

labi, stiprās puses 
pārsvarā pār trūkumiem 

5   100% 

ļoti labi, pārsvarā stiprās 
puses 

0   0% 

Iesniegto atbilžu summa 5   

Aptaujāto 5 respondentu vidū visvairāk izvēlētā atbilde ir "labi, stiprās puses pārsvarā pār trūkumiem". 
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8. Studējošo drošība un sociālā palīdzība 

nepietiekama, pārsvarā 
trūkumi 

0   0%

viduvēja, daži būtiski 
trūkumi 

0   0%

laba, stiprās puses 
pārsvarā pār trūkumiem 

3   60% 

ļoti laba, pārsvarā stiprās 
puses 

2   40% 

Iesniegto atbilžu summa 5   

Aptaujāto 5 respondentu vidū visvairāk izvēlētā atbilde ir "laba, stiprās puses pārsvarā pār trūkumiem". 
Vismazāk izvēlētās atbildes ir "nepietiekama, pārsvarā trūkumi"; "viduvēja, daži būtiski trūkumi". 

 
9. Atbalsts studējošā personības veidošanā 

nepietiekams, pārsvarā 
trūkumi 

0   0%

viduvējs, daži būtiski 
trūkumi 

0   0%

labs, stiprās puses 
pārsvarā pār trūkumiem 

2   40% 

ļoti labs, pārsvarā stiprās 
puses 

3   60% 

Iesniegto atbilžu summa 5   

Aptaujāto 5 respondentu vidū visvairāk izvēlētā atbilde ir "ļoti labs, pārsvarā stiprās puses". 
Vismazāk izvēlētās atbildes ir "nepietiekams, pārsvarā trūkumi"; "viduvējs, daži būtiski trūkumi". 
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10. Studējošā veiktajam studiju procesam sniegtais atbalsts 

nepietiekams, pārsvarā 
trūkumi 

0   0%

viduvējs, daži būtiski 
trūkumi 

0   0% 

labs, stiprās puses 
pārsvarā pār trūkumiem 

3   60% 

ļoti labs, pārsvarā stiprās 
puses 

2   40% 

Iesniegto atbilžu summa 5   

Aptaujāto 5 respondentu vidū visvairāk izvēlētā atbilde ir "labs, stiprās puses pārsvarā pār trūkumiem". 
Vismazāk izvēlētās atbildes ir "nepietiekams, pārsvarā trūkumi"; "viduvējs, daži būtiski trūkumi". 
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11. Atbalsts studējošajiem ar īpašām vajadzībām 

nepietiekams, pārsvarā 
trūkumi 

0   0%

viduvējs, daži būtiski 
trūkumi 

0   0%

labs, stiprās puses 
pārsvarā pār trūkumiem 

2   40% 

ļoti labs, pārsvarā stiprās 
puses 

3   60% 

Iesniegto atbilžu summa 5   

Aptaujāto 5 respondentu vidū visvairāk izvēlētā atbilde ir "ļoti labs, pārsvarā stiprās puses". 
Vismazāk izvēlētās atbildes ir "nepietiekams, pārsvarā trūkumi"; "viduvējs, daži būtiski trūkumi". 

 

 
12. Koledžas mikroklimats 

nepietiekams, pārsvarā 
trūkumi 

0   0% 

viduvējs, daži būtiski 
trūkumi 

0   0%

labs, stiprās puses 
pārsvarā pār trūkumiem 

3   60% 

ļoti labs, pārsvarā stiprās 
puses 

2   40% 

Iesniegto atbilžu summa 5   

Aptaujāto 5 respondentu vidū visvairāk izvēlētā atbilde ir "labs, stiprās puses pārsvarā pār trūkumiem". 
Vismazāk izvēlētās atbildes ir "nepietiekams, pārsvarā trūkumi"; "viduvējs, daži būtiski trūkumi". 
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13. Koledžas fiziskā vide 

nepietiekama, pārsvarā 
trūkumi 

0   0%

viduvēja, daži būtiski 
trūkumi 

0   0% 

laba, stiprās puses 
pārsvarā pār trūkumiem 

2   40% 

ļoti laba, pārsvarā stiprās 
puses 

3   60% 

Iesniegto atbilžu summa 5   

Aptaujāto 5 respondentu vidū visvairāk izvēlētā atbilde ir "ļoti laba, pārsvarā stiprās puses". 
Vismazāk izvēlētās atbildes ir "nepietiekama, pārsvarā trūkumi"; "viduvēja, daži būtiski trūkumi". 
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14. Telpu, iekārtu un resursu nodrošinājums un izmantošana 

nepietiekams, pārsvarā 
trūkumi 

0   0%

viduvējs, daži būtiski 
trūkumi 

0   0%

labs, stiprās puses 
pārsvarā pār trūkumiem 

4   80% 

ļoti labs, pārsvarā stiprās 
puses 

1   20% 

Iesniegto atbilžu summa 5   

Aptaujāto 5 respondentu vidū visvairāk izvēlētā atbilde ir "labs, stiprās puses pārsvarā pār trūkumiem". 
Vismazāk izvēlētās atbildes ir "nepietiekams, pārsvarā trūkumi"; "viduvējs, daži būtiski trūkumi". 

 

 
15. Koledžas finansu resursu nodrošinājums un izmantošana 

nepietiekams, pārsvarā 
trūkumi 

0   0%

viduvējs, daži būtiski 
trūkumi 

2   40% 

labs, stiprās puses 
pārsvarā pār trūkumiem 

3   60% 

ļoti labs, pārsvarā stiprās 
puses 

0   0% 

Iesniegto atbilžu summa 5   

Aptaujāto 5 respondentu vidū visvairāk izvēlētā atbilde ir "labs, stiprās puses pārsvarā pār trūkumiem". 
Vismazāk izvēlētās atbildes ir "nepietiekams, pārsvarā trūkumi"; "ļoti labs, pārsvarā stiprās puses". 

 
 
 



 76 

 
 
16. Personāla nodrošinājums 

nepietiekams, pārsvarā 
trūkumi 

0   0%

viduvējs, daži būtiski 
trūkumi 

0   0%

labs, stiprās puses 
pārsvarā pār trūkumiem 

3   60% 

ļoti labs, pārsvarā stiprās 
puses 

2   40% 

Iesniegto atbilžu summa 5   

Aptaujāto 5 respondentu vidū visvairāk izvēlētā atbilde ir "labs, stiprās puses pārsvarā pār trūkumiem". 
Vismazāk izvēlētās atbildes ir "nepietiekams, pārsvarā trūkumi"; "viduvējs, daži būtiski trūkumi". 
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17. Koledžas personāla nodarbinātības efektivitāte 

nepietiekama, pārsvarā 
trūkumi 

0   0%

viduvēja, daži būtiski 
trūkumi 

1   20% 

laba, stiprās puses 
pārsvarā pār trūkumiem 

4   80% 

ļoti laba, pārsvarā stiprās 
puses 

0   0%

Iesniegto atbilžu summa 5   

Aptaujāto 5 respondentu vidū visvairāk izvēlētā atbilde ir "laba, stiprās puses pārsvarā pār trūkumiem". 
Vismazāk izvēlētās atbildes ir "nepietiekama, pārsvarā trūkumi"; "ļoti laba, pārsvarā stiprās puses". 

 

 
18. Personāla attīstība 

nepietiekama, pārsvarā 
trūkumi 

1   20% 

viduvēja, daži būtiski 
trūkumi 

0   0%

laba, stiprās puses 
pārsvarā pār trūkumiem 

4   80% 

ļoti laba, pārsvarā stiprās 
puses 

0   0%

Iesniegto atbilžu summa 5   

Aptaujāto 5 respondentu vidū visvairāk izvēlētā atbilde ir "laba, stiprās puses pārsvarā pār trūkumiem". 
Vismazāk izvēlētās atbildes ir "viduvēja, daži būtiski trūkumi"; "ļoti laba, pārsvarā stiprās puses". 
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19. Koledžas darba vērtēšana 

nepietiekama, pārsvarā 
trūkumi 

0   0% 

viduvēja, daži būtiski 
trūkumi 

0   0% 

laba, stiprās puses 
pārsvarā pār trūkumiem 

5   100% 

ļoti laba, pārsvarā stiprās 
puses 

0   0% 

Iesniegto atbilžu summa 5   

Aptaujāto 5 respondentu vidū visvairāk izvēlētā atbilde ir "laba, stiprās puses pārsvarā pār trūkumiem". 
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20. Koledžas attīstības plāna veidošana un īstenošana 

nepietiekama, pārsvarā 
trūkumi 

0   0%

viduvēja, daži būtiski 
trūkumi 

1   20% 

laba, stiprās puses 
pārsvarā pār trūkumiem 

4   80% 

ļoti laba, pārsvarā stiprās 
puses 

0   0%

Iesniegto atbilžu summa 5   

Aptaujāto 5 respondentu vidū visvairāk izvēlētā atbilde ir "laba, stiprās puses pārsvarā pār trūkumiem". 
Vismazāk izvēlētās atbildes ir "nepietiekama, pārsvarā trūkumi"; "ļoti laba, pārsvarā stiprās puses". 

 
 

 
21. Koledžas vadības darba kvalitāte 

nepietiekama, pārsvarā 
trūkumi 

0   0%

viduvēja, daži būtiski 
trūkumi 

1   20% 

laba, stiprās puses 
pārsvarā pār trūkumiem 

4   80% 

ļoti laba, pārsvarā stiprās 
puses 

0   0%

Iesniegto atbilžu summa 5   

Aptaujāto 5 respondentu vidū visvairāk izvēlētā atbilde ir "laba, stiprās puses pārsvarā pār trūkumiem". 
Vismazāk izvēlētās atbildes ir "nepietiekama, pārsvarā trūkumi"; "ļoti laba, pārsvarā stiprās puses". 
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Skaidrojums: Izvēlēto atbilžu summa ir iegūta saskaitot respondentu visas atzīmētās atbildes uz šo jautājumu. 
Katras atbildes procentuālā vērtība tiek iegūta konkrētās atbildes izvēlēto reižu skaitu dalot ar kopējo iesniegto 
atbilžu summu. 

 
 
 
Nr.10 Prakses līgums. 
 
 

NODOMA LĪGUMS 
par sadarbību studentu prakses nodrošināšanā 

 
Rīgā, ................................................................. 
 

Nodibinājums „Kristīgās vadības koledža”, reģistrēta LR Izglītības un zinātnes 
ministrijā 2005. gada 1. februārī ar izglītības iestādes reģ. Nr. 3334802535, kuras vārdā 
saskaņā ar Nolikumu, kā arī ar spēkā esošiem normatīvajiem tiesību aktiem darbojas 
direktors Jānis Grāvītis, turpmāk tekstā Koledža, no vienas puses, 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___,  
 
turpmāk tekstā Prakses uzņēmums no otras puses, kopā saukti Līdzēji, noslēdza 
augšminētajā datumā Līgumu par sekojošo: 
 

1. Līguma priekšmets 
 

1.1. Līdzēji ir nodomājuši sadarboties un šīs sadarbības ietvaros Prakses uzņēmums 
paredz nodrošināt Koledžas studentu mācību praksi.  
1.2. Par katru studentu tiek noslēgts trīspusējs līgums starp Koledžu, Prakses uzņēmumu 
un studentu par prakses nodrošināšanu (sk. Pielikumu Nr.1.), kurā tiek noteikti Līdzēju, kā 
arī studentu, tiesības un pienākumi. 
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2. Līguma termiņš 
 

2.1. Līgums ir noslēgts līdz 2012.gada 31. decembrim un stājas spēkā ar parakstīšanas 
brīdi. 
2.2. Līgums var tikt lauzts pirms termiņa, ja Koledža vai Prakses uzņēmums par to 
rakstiski paziņo otrajai puses 1 (vienu) mēnesi iepriekš. 

 
3. Īpašie nosacījumi 
 

3.1. Strīdi, kas Līdzējiem rodas šī Līguma izpildes gaitā, vispirms tiek risināti savstarpēju 
sarunu ceļā, bet, ja to nevar atrisināt, tad strīdi tiek risināti LR normatīvajos tiesību aktos 
noteiktajā kārtībā. 
3.2. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz vienas lapas divos eksemplāros, no kuriem 
viens atrodas Prakses uzņēmumā, otrs – Koledžā.  
3.3._____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

4. Līdzēju rekvizīti un paraksti 
 

4.1. Koledža 4.2. Prakses uzņēmums                              
Nodibinājums 
„Kristīgās vadības koledža”  
Reģ. Nr. 40008118209 
Juridiskā adrese: Lāčplēša 37, 
Rīga, LV -1011, Latvija 
Tālr./fakss: 67227478 
E-pasta adrese: kvk@kvk.lv 
Direktors Jānis Grāvītis 
 

_____________/  ______________ 
 (paraksts)              (paraksta atšifrējums) 
 

 
....................................................... 
....................................................... 
....................................................... 
....................................................... 
....................................................... 
....................................................... 
....................................................... 
 

_____________/  ______________ 
 (paraksts)              (paraksta atšifrējums) 
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PRAKSES LĪGUMS 
par sadarbību studentu prakses nodrošināšanā 

 
Rīga, 

Nodibinājums «Kristīgās vadības koledža", reģistrēta LR Izglītības un zinātnes ministrijā 2005.gada 1. 
februārī ar Nr. 3334802535, kuras vārdā saskaņā ar nolikumu, kā arī ar spēkā esošiem normatīvajiem 
tiesību aktiem darbojas direktors Jānis Grāvītis, turpmāk tekstā Koledža, no vienas puses, un 
.................................................................................  Reģ.Nr ............................  
 
direķtora/es .............................................................personā, turpmāk tekstā Prakses 

uzņēmums no otras puses, un Nodibinājuma „Kristīgās vadības koledžas"       . kursa students/te 
(turpmāk tekstā - Students) no trešās puses, visi kopā saukti Līdzēji, noslēdza augšminētajā datumā 
Līgumu par sekojošo: 

 
1. Līguma priekšmets 
1.1. Līdzēji vienojas par sadarbību Studenta mācību prakses (turpmāk tekstā -Prakse) 

nodrošināšanā. 
2. Līdzēju tiesības un pienākumi 
2.1. Līdzēji Līguma punktā 1.1. minētās sadarbības izpildei labprātīgi uzņemas sekojošo: 
2.1.1. Koledža: 

2.1.1.1. Veic studenta prakses nolikuma sastādīšanu; 
2.1.1.2. Nosūta studentu uz prakses uzņēmumu, konsultē, studentu par jautājumiem, kas 
saistīti ar praksi, veic prakses pārraudzīšanu. 
2.1.1.3. Ar šo informē Prakses uzņēmumu, ka līdz Prakses līguma noslēgšanai, ir sniegusi 
Studentam teorētiskas zināšanas, kas saistītas ar Prakses uzdevumu izpildi. 
2.1.2. Prakses uzņēmums: 

2.1.2.1. Pieņem Līgumā minēto Studentu mācību praksē paredzēto uzdevumu izpildei. 
2.1.2.2. Nodrošina Studentu ar konkrētiem Prakses uzdevumiem. 
2.1.2.3. Nozīmē no sava vidus 1 personu (turpmāk tekstā - prakses vadītājs), kas koordinē, 
konsultē un pārrauga Studenta darbību Prakses uzņēmumā, kopā ar Studentu izveidojot uzdevumu 
kalendāro plānu. 
2.1.2.4. Izvirza Studentam kalendāros uzdevumus atbilstoši Koledžas noteiktajiem prakses 
laikiem. 
2.1.2.5. Nodrošina Studentam iespējas iepazīties ar nepieciešamiem materiāliem un 
dokumentiem Prakses uzdevumu izpildīšanas sakarā. 
2.1.2.6. Nodarbina Studentu tikai Prakses uzdevumiem saistītos darbos. Neizmanto 
nekvalificētos, ar Prakses profilu nesaistītos darbos bez Studenta piekrišanas. 
2.1.2.7. Veic Studenta instruktāžu drošības un darba aizsardzības jautājumos, iepazīstina ar 
Prakses uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumiem. 
2.1.2.8. Ja Prakses uzņēmums uzskata par lietderīgu, tas var noslēgt ar Studentu darba vai 
uzņēmuma līgumu, apmaksājot Prakses laikā veikto darbu. 

2.1.2.9. Prakses uzņēmumam ir tiesības pārtraukt Studenta Praksi pirms termiņa un atteikties no 
Studenta, ja Students Prakses laikā neievēro Prakses vadītāja norādījumus vai Prakses uzņēmuma 

iekšējos kārtības noteikumus, informācijas aprites sistēmas kārtību, informācijas konfidencialitāti, 
klientu vai citu personu datu neizpaušanas noteikumus, vai kā citādi pārkāpj šī Līguma noteikumus. 
2.1.2.10. Sniedz koledžai rakstisku atsauksmi un vērtējumu par Studenta veikumu Prakses laikā. 
2.1.3. Students: 

2.1.3.l.Veic Prakses uzdevumus Koledžas prakses nolikuma ietvaros un saskaņā ar šo Līgumu. 
2.1.3.2. Veic ierakstus Prakses atskaites materiālos. 
2.1.3.3. Izpilda Prakses uzņēmuma un Prakses vadītāja norādījumus, lūgumus Prakses uzdevumu un 
Līguma ietvaros. 
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2.1.3.4.Ievēro Prakses uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumus, darba drošības un darba aizsardzības 
instrukcijas un citus Prakses uzņēmuma darbību reglamentējošos iekšējos aktus, kas nepieciešami, 
Prakses uzdevumu un Līguma nosacījumu izpildei. 
 
3. Materiālās attiecības līdzēju starpā 
3.1. Prakse notiek bez maksas, Līdzēju starpā neveidojot materiāli finansiālas dabas attiecības, 
izņemot 2.1.2.8. punktā minētajā gadījumā. 
3.2. Par Prakses uzņēmumu vajadzībām Studenta sagatavoto dokumentu saturu un kvalitāti atbildīgs 
ir Prakses uzņēmums. Koledža neatbild par Prakses laikā Studenta pieļautajām kļūdām un to 
materiālajām sekām, ja tādas radušās. 
3.3. Līdzēji nav tiesīgi: 

1) kontrolēt Līdzēju finansiāli saimniecisko darbību, 
2) iejaukties Līdzēju saimnieciskajā darbībā, 
3) izpaust (izplatīt) jebkāda veida informāciju, kas saistīta ar kādu no Līdzējiem, kā arī cita veida 

informāciju, kas kļuvusi zināma pēc dotā Līguma noslēgšanas. 
3.4. Informācijas konfidencialitāte saglabājas 1 (vienu) gadu pēc Līguma termiņa 
izbeigšanās vai pēc Līguma laušanas. 
 
4. Līguma termiņš 
4.1. Līgums ir noslēgts līdz 20__.gada __ . _____________ un stājas spēkā ar 
parakstīšanas brīdi. 
4.2. Līgums var tikt lauzts pirms termiņa, ja: 
4.2.1. Students tiek atskaitīts no Koledžas, par ko Koledžai rakstiski jāinformē Prakses uzņēmums 3 
(trīs) darba dienas iepriekš. 
4.2.2. Prakses uzņēmums ir 1 (vienu) nedēļu iepriekš rakstiski paziņojis Koledžai par Līguma laušanu. 
 
5. īpašie nosacījumi 
5.1. Strīdi, kas Līdzējiem rodas šī Līguma izpildes gaitā, vispirms tiek risināti savstarpēju sarunu 
ceļā, bet, ja to nevar atrisināt, tad strīdi tiek risināti LR normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 
5.2. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz trim lapām trijos eksemplāros, no kuriem viens atrodas 
Prakses uzņēmumā, otrs - Koledžā, bet trešais tiek nodots Studentam. 
5.3. ______________________________________________________________________  
 
6. Līdzēju rekvizīti un paraksti 
6.1. Koledža 6.2. Prakses uzņēmums 
 
Nodibinājums „Kristīgās vadības koledža” 
Reģ. Nr. 40008118209 
Juridiskā adres: Lāčplēša 37, Rīga, LV-1011, 
Latvija.  
Tālr./fakss: 67227478 
E-pasts: kvk@kvk.lv 
Direktors Jānis Grāvītis 
 
____________/ Jānis Grāvītis 
(paraksts) 
 

 
................................................. 
................................................. 
................................................. 
................................................. 
................................................. 
................................................. 
................................................. 
................................................. 
................................................... 
___________/ __________ 
(paraksts)    (paraksta atšifrējums) 

6.3. Studējošais  
 
.................................................. 
............................................ 
___________/ ________________ 
(paraksts)    (paraksta atšifrējums) 
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Nr.11 Prakses dienasgrāmata. 
 
 
 
 

 

Pirmā līmeņa profesionalās augstākās 

izglītības studiju programmas 

 „Uzņēmējdarbības vadība” 

 studiju prakse 
 

 

 

 

Studentu un prakses vadītāju rokasgrāmata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studējošā vārds, uzvārds ................. 

 

 

Rīga 

2008 
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Nodibinājuma „Kristīgās vadības koledža” pirmā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības „Uzņēmējdarbības vadība” studiju programma 

 

 Ar 2008./2009.akadēmisko gadu Nodibinājums „Kristīgās vadības koledža” (turpmāk 

– KVK) piedāvā pirmā līmeņa profesionālo augstākās izglītības studijas uzņēmējdarbības 

vadības jomā. Pēc diviem gadiem, kad studējošie ir apguvuši plašas vispārīgās un 

specifiskās zināšanas, teoriju apvienojot ar praksi, viņiem ir iespēja iegūt pirmā līmeņa 

profesionālo augstāko izglītību un ceturtā līmeņa kvalifikāciju uzņēmējdarbības 

(komerczinību) speciālista profesijā.  

 

1. ATSEVIŠĶU TERMINU SKAIDROJUMS 

 

Prakses vadītājs - prakses vietas pilnvarota persona, kura, balstoties uz 

teorētiskajām zināšanām un praktisko pieredzi, attīsta studenta profesionālās iemaņas, kā 

arī vada un novērtē studenta darbu. Supervizors veic administrējošo, izglītojošo un 

atbalstošo funkciju. 

Prakses direktors - KVK amatpersona, kura veic studentu prakses organizēšanu, 

vadīšanu un novērtēšanu. 

Prakses koordinators - KVK amatpersona, kura sadarbojoties ar prakses direktoru, 

veido un pārrauga prakses vietu datu bāzi, veic studentu prakses koordinēšanu un 

konsultēšanu. 

Studiju prakse jeb mācību prakse (turpmāk tekstā "prakse") - izglītojoša 

pieredze, kas nodrošina praktisko izglītošanu prakses laikā. 

Vispārējais prakses mērķis - apgūt profesionālā darba prasmes un metodes, 

Prakses mērķis ir nodrošināt prasmju attīstību, zināšanu integrāciju un efektīvu apmācību. 

Prakses mērķa specifiku nosaka: prakses saturs attiecīgajā studiju kursā un studenta 

izvēlētā specializācija. 

Novērtēšana - process, kura laikā, saskaņā ar izstrādātajiem kritērijiem un 

prasībām, pieņem lēmumu par studenta prasmju un zināšanu apguvi prakses laikā. 
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2. VADLĪNIJAS PRAKSES VADĪTĀJAM UN STUDENTAM PRAKSES 

NORISĒ 

 

2.1. Vadlīnijas, kuras palīdz studentam izvēlēties prakses vietu 

Lai izvēlētos institūciju atbilstoši savai specializācijai un interesēm, studentam ir jāizvērtē 

Studiju daļas piedāvātās prakses vietas, vajadzības gadījumā jāvāc papildus informācija, 

jāiepazīstas ar KVK bibliotēkā esošajiem studentu pētījumiem. Prakses vadītāji var 

piedalīties lēmuma pieņemšanā par prakses vietas izvēli studentam. Tas ietver konkrētu 

kritēriju definēšanu (piemēram, autovadītāja apliecība, noteiktas valodas prasmes). 

Studentiem jābūt gataviem, ka prakses vadītājam ir tiesības izvēlēties, vai neizvēlēties 

uzņemt visus kandidātus. 

Pirms izvēlēties prakses vietu, studentam vēlams pārdomāt atbildes uz jautājumiem: 

§ kas mani interesē šajā prakses vietā; 

§ ko es gribu iemācīties šajā prakses vietā un kā tas saistās ar mācīšanās iespējām, ko 

man šajā prakses vietā piedāvā; 

§ kā šī prakse man palīdzēs paaugstināt profesionalitāti; 

§ vai es izprotu tos uzdevumus, ko, iespējams, man uzticēs veikt; 

§ vai es izprotu, kādā veidā mācoties es apgūstu labāk - vai es daudz apgūstu 

nestrukturētā vidē bez supervīzijas, vai arī man nepieciešama rūpīgi izstrādāta 

struktūra un atbalsts; 

§ kā manas profesionālās vajadzības saistās ar piedāvāto supervīziju; 

§ vai man jāpadziļina pašreizējā pieredze, vai arī man nepieciešama jauna pieredze, 

kas paplašinātu manas prasmes un zināšanas; 

§ ar kādu attieksmi man jāveic prakse, lai es spētu pēc iespējas vairāk iemācīties. 

Lai nenotiktu interešu un lomu konflikts, par prakses vietu nav ieteicams izvēlēties savu 

darba vietu. 

 

2.2. Vadlīnijas, kuras jāievēro prakses prakses vadītājam, pirms students uzsāk 

praksi 

Svarīgi, lai Jūsu pieredze prakses vietā būtu vismaz 2 gadi. Tas palīdzētu izvairīties no 

situācijas, ka nejūtaties drošs par sevi un savu profesionālo darbību. 

Pirms uzsākat darbu ar studentu, pārliecinieties, ka Jums ir skaidri studenta prakses mērķi 

un uzdevumi, kā arī koledžas prasības un vēlmes. Esiet pārliecināts, ka Jūsu institūcijā 

students varēs sasniegt konkrētās prakses mērķi un Jūs varat piedāvāt attiecīgu darbības 

lauku. 
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Ja Jūs uztrauc fakts, ka esiet loti noslogots un students - praktikants šo slodzi vēl palielinās, 

padomājiet par: 

§ studenta prakses lietderību un izdevīgumu institūcijā; 

§ prakses laikā Jūs būsiet atslogoti atsevišķās darbības jomās, jo studenti daudz ko var 

paveikt Jūsu vietā; 

§ studenti var palīdzēt uzturēt sadarbību ar koledžu; 

§ Jums kā profesionālim ir pienākums izglītot un atbalstīt jaunos nepieredzējušos 

darbiniekus vai studentus; 

§ studenti nereti ir bagāti ar jaunām idejām, kas Jums var lieti noderēt; 

§ uzņemot studentu praksē, Jums ir iespēja sagatavot sev nākamo darbinieku un 

iemantot daudzu studentu pateicību. 

 

Lai pilnvērtīgi noslogotu laiku, kad students veic praksi Jūsu vadībā, padomājiet par: 

§ ko students vēl varētu darīt un kādus pienākumus uzņemties (attiecībā uz institūciju, 

klientiem utt.); 

§ ko students var iemācīties par institūcijas specifisku un uzņēmējdarbības speciālistu 

lomām tajā; 

§ kā students var popularizēt institūcijas darbību; 

§ ko students var iemācīties par klientu sistēmu; 

§ kādas aktivitātes Jūs varat plānot, lai organizētu un attīstītu optimālu mācīšanos un 

mācīšanu; 

§ kā Jūs varat palīdzēt studentam pirmajās prakses dienās (atcerieties, kas Jums bija 

visgrūtākais, uzsākot jaunu darbu; kas un kā Jums palīdzēja vai varēja palīdzēt; 

atcerieties savas pirmās izjūtas un uztraukumu, kas saistījās ar jaunas pieredzes 

iegūšanu); 

§ informējiet un sagatavojiet institūcijas darbiniekus par studenta vai studentu 

ierašanos; 

§ vienojieties ar institūcijas personālu par laiku, kas nepieciešams supervīzijas 

sniegšanai un atskaites rakstīšanai studentam; 

§ esiet gatavi informēt koledžu par nozīmīgām izmaiņām institūcijas darbībā, kā arī par 

studenta neprofesionalitāti vai nenopietnu attieksmi, kas var ietekmēt prakses gaitu; 

§ atcerieties, ka labi organizēta sadarbība ar studentu prasa daudz mazāk laika un 

darba. 
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Prakses vadītāja pienākums ir sniegt regulāru supervīziju studentam. Lai 

paaugstinātu supervīzijas kvalitāti, piedāvājam iepazīties ar trīs galvenajām supervīzijas 

funkcijām. 

 

 

 

2.3. Supervīzijas funkcijas 

Supervīzijai ir trīs funkcijas - administrējošā, izglītojošā un atbalstošā funkcija. To mērķi, 

supervīzējot studentus praksē, ir apkopoti 1.tabulā. 

 

1. tabula. Administrējošās, izglītojošās un atbalstošās supervīzijas mērķis 

Supervīzijas 

veids 

Supervīzijas mērķis 

Administrējošā ■ Nodrošināt studentam darba apstākļus, kas veicinātu jaunu 

uzņēmējdarbības prasmju un iemaņu apguvi un attīstīšanu; 

■ Radīt iespējas inovatīvai, radošai darbībai prakses laikā; 

■ Attīstīt studentu izpratni par atbildību veicot uzņēmējdarbības 

darba praksi; 

■ Pārraudzīt studenta darbību prakses laikā, lai varētu veikt 

prakses gaitas novērtēšanu un sniegt studentam un prakses 

direktoram atgriezenisko saiti. 

Izglītojošā ■ Veicināt profesionālo kompetenci, uzņēmējdarbības prasmju 

un iemaņu attīstību, kā ari savstarpējās mijiedarbības procesā 

prakses vadītājam un studentam pilnveidot zināšanas, apgūt 

dažādas uzņēmējdarbības tehnoloģijas. 

Atbalstošā ■ Prakses gaitā iedrošināt un atbalstīt studentu, mazinot vai 

novēršot stresu, kas kavē uzdevumu izpildi. 

 

2.tabulā ir attēloti prakses vietu prakses vadītāja pienākumi un uzdevumi katras funkcijas 

aspektā. To īstenošana ir nepieciešama, lai sasniegtu prakses mērķi un sastādītu Mācīšanās 

līgumu (skat. 2.tabulu). 

2. tabula. Prakses vietu prakses vadītāja pienākumi un uzdevumi administrējošās, 

izglītojošās un atbalstošās supervīzijas aspektā. 
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Administrējošā 

supervīzija 

Izglītojošā supervīzija 

 

Atbalstošā supervīzija 

 

§ Piedalīties studentu 

atlasē (atlases kritēriji: 

profesionālās intereses, 

studenta gatavība 

strādāt konkrētā 

institūcijā u.c).  

§ Ievadīt studentu 

jaunajā darba vietā 

(iepazīstināt ar 

institūcijas politiku, 

mērķiem un 

uzdevumiem, informēt 

kolēģus par studenta 

prakses laiku, tā 

veicamajiem mērķiem). 

§ Kopā ar studentu 

izstrādāt prakses 

mērķim atbilstošus 

uzdevumus. Noslēgt 

līgumu ar koledžu un 

piedalīties mācīšanās 

līguma sastādīšanā. 

Sniegt atskaiti prakses 

direktoram par 

studenta darbu. 

§ Palīdzēt saplānot studenta 

darba grafiku, lai iekļautos 

praksei atvēlētajā laikā un 

spētu paveikt plānotos 

uzdevumus. Noteikt studenta 

autonomijas pakāpi. 

Pārraudzīt uzticēto uzdevumu 

izpildes gaitu, veicināt 

studenta radošu darbību. Ja 

prakses uzdevumi netiek 

veikti pietiekamā profesionālā 

līmenī un atbilstoši 

izvirzītajām prasībām, tad 

jānoskaidro cēloņi, radušās 

grūtības un jāpalīdz tās 

risināt. 

§ Palīdzēt studentam piekļūt 

institūcijas resursiem. 

§ Veikt komunikācijas funkciju 

starp institūciju, koledžu un 

studentu (piemēram, 

informēt koledžu par 

nozīmīgām izmaiņām 

institūcijas darbībā, studenta 

problēmām prakses laikā, 

slimību utt.). 

§ Attīstīt uzņēmējdarbības 

prasmes un veicināt izpratni 

par institūcijas darbību. 

Pievērst vienādu uzmanību 

mērķa sasniegšanai un 

darbības procesam. 

Nodrošināt iespēju mācīties 

§ Piedalīties prakses procesa 

organizēšanas uzlabošanā. 

§ Sadarbojoties ar studentu, 

respektēt studenta 

personību. Izveidot 

individuālu palīdzības 

sniegšanas modeli 

studentam. Novērtēt 

studentu kā profesionāli. 

Nodrošināt, ka students 

neuzņemas citu darbinieku 

problēmas un nepaveiktos 

darbus. Rūpēties, lai praksē 

iegūtais stress tiek izrunāts 

ar prakses vadītāju. 

Iedrošināt studentu 

darboties radoši atbilstoši 

saviem spēkiem. Vajadzības 

gadījumā iedrošināt 

studentu mainīt prakses 

vietu. 
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līdzīgu cilvēku grupā (peer 

learning). Palīdzēt studentam 

veidot savu darba stilu un 

atbalstīt uzdrīkstēšanos 

paļauties uz saviem spēkiem. 

Veicināt studenta objektīvu 

pašvērtējumu. Sniegt 

atgriezenisko saiti, ievērojot 

šādus principus: cik vien ātri 

iespējams pēc uzdevuma 

izpildīšanas; ievērot, lai tā 

būtu specifiska, konkrēta un 

objektīva, centrēta uz 

studenta darbību nevis 

personību. 

 

Šajā tabulā varam redzēt, ka supervīzijas trīs galvenās funkcijas (administrējošā, 

izglītojošā, atbalstošā) savstarpēji pārklājās nevis distancējas, un viena otru papildina. 

Piemēram, studenta ievadīšana jaunajā darbā ir administrējošās supervīzijas elements, bet 

tajā pašā laikā viņu izglīto par institūcijas mērķiem, politiku, uzdevumiem un to saturu. 

 

2.4. Efektīvas atgriezeniskās saites nodrošināšana studentam 

 

Viens no svarīgākiem mācīšanās elementiem ir pastāvīga atgriezeniskās saites, kas 

ietver informāciju par paveikto darbu un tā novērtēšanu, sniegšana studentam. 

 

Daži ieteikumi prakses vadītājam kvalitatīvas atgriezeniskās saites sniegšanā: 

§ Atgriezeniskā saite jāsniedz, cik vien ātri iespējams pēc uzdevuma izpildīšanas. Tas 

nodrošina motivācijas celšanu un interesi pilnveidot to, ko nepieciešams uzlabot. 

§ Atgriezeniskajai saitei jābūt konkrētai, īpašai un specifiskai. Jāprot sniegt specifisku 

iejaukšanos, darbību vai izteikt nopelnītu uzslavu un dot atsauksmi par to, ko 

nepieciešams labot. 

§ Atgriezeniskajai saitei jābūt objektīvai. Jāprot parādīt konkrētā darbība, kura attēlo 

trūkumus uzdevumu veikšanā. Nenoteikti, neskaidri, vispārēji apgalvojumi ir mazāk 

ticami. 
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§ Atgriezeniskajai saitei jābūt drīzāk aprakstošai nekā izteiktai kā spriedumam. 

Piemēram, labāk ir teikt, ka "Jūsu veltītā reakcija klientam A. bija iemesls tam, ka 

viņš palika kluss," nekā "Jūsu veltītā reakcija klientam A. nebija pārāk pozitīva." 

§ Atgriezeniskajai saitei jābūt centrētai uz supervizējamā darbību nevis uz viņu kā 

personību. Piemēram, labāk ir teikt: "Kad viņš jums pastāstīja, ka ir homoseksuāls, 

jūsu tālākie izteikumi skanēja nosodoši" nevis "no jūsu teiktā varēja saprast, ka jums 

nepatīk homoseksuāli orientēti cilvēki, vai jūs nejūtaties ērti viņu sabiedrībā." 

§ Censties saistīt atgriezenisko saiti cik vien iespējams ar to, ko gribētu, lai 

supervizējamais iemācās un, ko vajadzētu iemācīties. 

§ Atgriezeniskās saites saturā drīzāk ietilpst dalīšanās uzskatos un idejās un 

alternatīvu pētīšana nekā padomdošana un atbilžu sniegšana uz problemātiskiem 

jautājumiem. 

§ Atgriezeniskajai saitei jābūt konkrētai, lai students to varētu uztvert. Galvenais 

princips ir piedāvāt supervizējamajam to, ko viņš var izmantot savā darbībā nevis 

visu, ko Jūs spējat dot. 

 

 

2.5. Uzdevumi studentiem, veidojot atgriezenisko saiti par praksi 

 

Prakses laikā students veido un aizpilda: 

§ prakses dienasgrāmatu; 

§ sadarbībā ar prakses supervizoru „Studentu un supervizoru prakses rokasgrāmatu”; 

§ prakses atskaiti. 

 

Prakses dienasgrāmata 

Prakses laikā students raksta prakses dienasgrāmatu, kas ir svarīgs dokuments 

prakses novērtēšanas procesā un noderīgs informācijas avots, ko izmantot supervīzijas 

sesijās, lai analizētu prakses gaitu.  

Galvenie jautājumi, kuri jāieraksta dienasgrāmatā: 

§ emocijas un reakcijas, pretreakcijas - kādas bija tavas emocijas par padarīto un 

redzēto prakses vietā? 

§ zināšanu identificēšana - kuras zināšanas noderēja, lai atrisinātu uzdevumu? 

§ personīgo un institūcijas vērtību identifikācija - kam pieder šīs vērtības, uz ko tās 

norāda, vai pastāv vērtību konflikts? 
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§ dinamika darba attiecībās - ar kādām klientu grupām un institūcijām biji mijiedarbībā 

(piemēram, darbinieku sapulce, mājas vizītes, grupu darbs, supervīzija), kādas bija 

grūtības attiecībās? 

§ prasmes - kādas prasmes nepieciešams attīstīt, kādas prasmes trūkst? 

§ pašvērtējums - kādas ir tavas stiprās un vājās puses, kas tev patīk un nepatīk sevī 

kā praktiķim? 

§ nesaskaņas un strīda jautājumi ar prakses supervizoru vai prakses vadītāju? 

 

Prakses laikā, nepieciešamais pierakstu apjoms dienasgrāmatā ir vismaz simts vārdi 

nedēļā. Nedēļas beigās studentam būtu jāizraksta trīs nozīmīgas emocijas/atklāsmes no 

nedēļā pārdzīvotā, kas veido atbalstošās supervīzijas saturu. 

 

2.6. Prakses atskaites vadlīnijas supervizoram 

 

Galvenie jautājumi, kam jāpievērš uzmanība, lai supervizors varētu uzrakstīt 

visaptverošu atskaiti konkrētam studentam par veikto darbību prakses laikā: 

§ Pastāvīga novērtēšana ir normāla supervīzijas sastāvdaļa - supervīzijas procesā 

studentam ir jāsaņem atgriezeniskā saite, kas ir svarīgs mācīšanās elements. Šādi 

tiek garantēta iespēja objektīvi novērtēt darbības efektivitāti, vajadzības gadījumā 

ieviest korekcijas un dot pozitīvu stimulu studentam. 

§ Veiciet darbu ar studenta pierakstiem - šeit supervizoram jāvadās pēc studenta 

uzrakstītā prakses līgumā, pierakstiem no supervīzijas sesijām un studenta prakses 

dienasgrāmatas. Studenta dienasgrāmatā ir konfidenciāla informācija, kuru var 

izpaust tikai prakses supervizora, prakses vadītāja un studenta starpā. Pie tam, 

prakses dienasgrāmata ir galvenais materiāls supervīzijas sesijā, lai analizētu 

uzņēmējdarbības procesu un prakses gaitu kopumā. Pārrunājiet savas domas ar 

studentu; 

§ Uzrakstiet atskaiti laicīgi un iesakiet studentam uzrakstīt savu variantu - tādējādi Jūs 

varēsiet izvairīties no pāragriem secinājumiem, sasteigtām atbildēm un 

pārpratumiem. Ja rodas interešu konflikts, tad ir pēdējais laiks izpētīt atšķirības, 

pārrunāt savstarpējās komunikācijas veidus, vērtības un intereses. 

§ Atrodiet laiku un pārrunājiet atsevišķā supervīzijas nodarbībā par jautājumiem, kuri 

radās rakstot atskaiti; 

§ Uzrakstiet beidzamo atskaites variantu, iekļaujot studenta viedokli, parakstiet to 

kopā ar studentu un nosūtiet uz koledžu. 
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3. PIRMĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJU 

PRAKSES VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS 

 

Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība studiju programmas ietvaros paredz 

specialitātes praksi abos studiju gados ar kopējo ilgumu 640 stundas (16 kredītpunktiem):  

 

1.studiju gads - Ievadprakse un 1.projekts. 

Prakses ilgums 160 stundas, kas sastāda 4 kredītpunktus. 

Prakse un 1.projekts tiek vērtēts: praksi novērtē prakses supervizors ar vērtējumu -

ieskaitīts vai neieskaitīts. 1.projektu, no kā izriet arī prakses vērtējums, vērtē prakses 

aizstāvēšanas komisija 10 ballu sistēmā. 

 

2.studiju gads - Profesionālā prakse uzņēmējdarbības organizācijā 

Prakses ilgums 400 stundas, kas atbilst 10 kredītpunktiem. 

Prakse tiek vērtēta: praksi novērtē prakses supervizors ar vērtējumu - ieskaitīts vai 

neieskaitīts. Prakses aizstāvēšanas komisija rezultātu vērtē 10 ballu sistēmā. 

 

Integrēta pētnieciskā prakse uzņēmējdarbības speciālista profesijā 

Prakses ilgums 80 stundas, kas sastāda 2 kredītpunktus. 

Prakse tiek vērtēta: Integrēti pētniecisko praksi saistībā ar kvalifikācijas darbu vērtē 

projekta aizstāvēšanas komisija 10 ballu sistēmā. 

 

 

 

I. studiju gads 

 

4. IEVADPRAKSE UN 1. PROJEKTS 

 

Ievadprakse un 1.projekts - prakses ilgums ir 160 stundas, kurās iegūst 4 (KR). 

 

Prakses laikā students veic rakstiskus pierakstus, kas prakses nobeigumā jāiesniedz studiju 

daļā: 

§ prakses dienasgrāmatu; 
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§ sadarbībā ar prakses supervizoru "Studentu un supervizoru prakses rokasgrāmatu"; 

§ individuāli vai grupā izstrādāt prakses atskaiti - 1.projektu.  

 

Prakses mērķis – izprast uzņēmējdarbības speciālista profesionālo darbību 

konkrētā institūcijā. 

 

Uzdevumi: 

§ Gūt priekšstatu par konkrētās institūcijas funkcijām, mērķiem, uzdevumiem un 

organizatorisko struktūru. 

§ Iepazīties ar klientu grupām un to problēmu risinājumu. 

§ Iemācīties identificēt institūcijas pakalpojumu lietotājus. 

§ Veikt uzņēmējdarbības speciālista darbības izpēti. 

§ Identificēt uzņēmējdarbības speciālista lomu un darbības lauku konkrētajā institūcijā. 

§ 1.projekta ietvaros aprakstīt uzņēmējdarbības speciālista darbības modeli institūcijā. 

 

 

Ievadprakses laikā studentam jāattīsta prasmes: 

§ Identificēt pakalpojumu lietotājus; 

§ Identificēt pakalpojumu lietotājiem pieejamos resursus institūcijas ietvaros; 

§ Identificēt uzņēmējdarbības speciālista lomu institūcijas kontekstā; 

§ Demonstrēt zināšanas par uzņēmējdarbības speciālista profesiju, profesijas vērtībām, 

pamatprincipiem un uzdevumiem Latvijā; 

§ Demonstrēt spēju kritiski novērtēt savu darbību; 

§ Izprast prakses vadītāja lomu prakses laikā; 

§ Būt atvērtam pret supervīziju un līdzdarboties prakses vadīšanas procesā; 

§ Sniegt atgriezenisko saiti par savu darbu un saņemt to; 

§ Analizēt un izprast uzņēmējdarbības juridisko bāzi; 

§ Komunicēties; 

§ Plānot izpildāmos darbus un noteikt to prioritātes; 

§ Saglabāt personisko līdzsvaru; 

§ Strādāt patstāvīgi. 
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STUDENTA/PRAKSES VADĪTĀJA 
PRAKSES ATSKAITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prakses bāze:  
 
Students/e:  
 
Prakses vadītājs: ................... t.: ................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Rīga 2008 
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MĀCĪŠANĀS LĪGUMS STARP STUDENTU UN PROJEKTA VADĪTĀJU 
 
Mācīšanās līgums tiek noslēgts starp studentu un prakses vadītāju. Līguma sastādīšanā 
piedalās gan students, gan prakses vadītājs. Mācīšanās līgums tiek noslēgts prakses 
uzsākšanas posmā. 
 
 
Students 

(vārds, uzvārds, adrese, kontakttelefons) 

Akadēmiskais gads 
(kurss, gads) 

Prakses vadītājs 
(vārds, uzvārds, adrese, kontakttelefons) 

Institūcija 
(pilns nosaukums, adrese, kontaktpersonas telefons) 

Institūcijas īss apraksts 
 
 
 
 
 

Prakses uzsākšanas datums 
 

Apmeklējums 
(saskaņotais stundu un dienu skaits prakses laikā) 

Viens pret vienu supervīzija notiks 
(diena) 

Supervīzijas sesijas ilgums 
 

Nepieciešamie studenta pieraksti prakses laikā 
 
 
 
 

Vienošanās par konfidencialitātes ievērošanu atbilstoši ētikas kodeksam 
 
Studenta paraksts: Supervīzora paraksts: 
 

Iepazīties ar izvēlētās institūcijas darba drošības instruktāžu un iekšējās 
kārtības noteikumiem 
 Studenta paraksts 
 

Prakses vadītāja prombūtnes laikā, students nepieciešamo palīdzību varēs 
saņemt no 
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Aizpilda students, uzsākot mācību praksi 
 
Studenta personīgie mācīšanās mērķi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veicamie uzdevumi, lai sasniegtu izvirzīto mērķi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nepieciešamās zināšanas, lai sasniegtu izvirzīto mērķi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nepieciešamās prasmes, kuras jāattīsta, lai sasniegtu izvirzīto mērķi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kritēriji, lai novērtētu, ka mācīšanās mērķis ir sasniegts: 
 
 
 
 



 98 

    
 

Studenta pienākumi un atbildība: 
 

• Prakses laikā regulāri satikties ar prakses vadītāju; 
• Pārrunāt ar prakses vadītāju prakses laikā radušās problēmas; 
• Plānot kopā ar prakses vadītāju uzdevumus, kuri saistīti ar prakses mērķi un 

uzdevumiem; 
• Ziņot prakses vadītājam par prakses kavējuma iemesliem; 
• Uzņemties tiešu darbu ar klientu prakses vadītāja vadībā; 
• Pabeigt un nodot atskaites un citus darbus paredzētajos termiņos; 
• Saistīt laika plānošanu ar prakses mērķiem un uzdevumiem; 
• Uzklausīt padomus un priekšlikumus, un censties atrast alternatīvas darba formas; 
• Piedalīties veiktās prakses novērtēšanā. 
                      

 
Studenta paraksts: Datums: 

 
 
 
 
 
Prakses vadītāja pienākumi: 

 
• Uzņemt studentu institūcijā prakses laikā; 
• Plānot kopā ar studentu praktisko darbību saskaņā ar prakses mērķiem; 
• Atbalstīt studenta profesionālo izaugsmi; 
• Individuāli ar studentu apspriest viņam nepieciešamās profesionālās iemaņas prakses 

laikā; 
• Novērtēt studenta praktisko darbību, īpašu vērību piegriežot radošai darbībai; 
• Vienoties ar studentu par laika plānošanu, kas nepieciešama supervīzijas sniegšanai; 
• Piedāvāt jauninājumus prakses procesa uzlabošanā un attīstībā. 
 
 
 
 

Prakses vadītāja paraksts: Datums: 
 
 
 
 
 

UZDEVUMI PRAKSES VIETĀ 
 

Sniegt studenta veicamo uzdevumu īsu aprakstu; raksturot pašnoteikšanās un atbildības 
pakāpi uzdevumu īstenošanā.  
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STUDENTA KOMENTĀRS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRAKSES VADĪTĀJA KOMENTĀRS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
IESAISTĪŠANĀS INSTITŪCIJAS DARBĀ, PRASME SASKATĪT 

UZŅĒMĒJDARBĪBAS SPECIĀLISTA LOMU UN TO PRAKTISKI PILDĪT 
 

• Novērtēt studenta prasmes strādāt institūcijā un veidot attiecības ar kolēģiem 
un administratīvo personālu; 

• Raksturot studenta prasmi saskatīt uzņēmējdarbības speciālista lomu institūcijā un 
personīgo attieksmi pret uzņēmējdarbības speciālista profesiju. 
 

 

STUDENTA KOMENTĀRS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRAKSES VADĪTĀJA KOMENTĀRS 
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PRAKSES LAIKĀ DEMONSTRĒTĀS UN ATTĪSTĪTĀS PRASMES 
 
Novērtēt studenta prasmes strādāt ar klientu. Minēt piemērus, kuri raksturo studenta 

prasmes vai atsevišķus trūkumus. 
 

 

STUDENTA KOMENTĀRS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRAKSES VADĪTĀJA KOMENTĀRS 
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STUDENTS KĀ IZGLĪTOJAMAIS 
(teorijas izmantošana un supervīzija) 

 
 

• Novērtēt studenta prasmes plānot savu mācīšanos, plānojot laiku atbilstoši 
veicamajiem uzdevumiem un prasmi teoriju saistīt ar praksi; 

• Raksturot studenta prasmi izmantot uzņēmējdarbības darba metodes praksē, kā arī 
studenta prasmi mācīties supervīzijas laikā; 

• Raksturot studenta un prakses vadītāja sadarbību. Novērtēt studenta pašizglītošanās 
prasmes. 

 
 
 

STUDENTA KOMENTĀRS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRAKSES VADĪTĀJA KOMENTĀRS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PERSONĪGĀ UN PROFESIONĀLĀ IZAUGSME 

 
Raksturot studenta personisko un profesionālo izaugsmi, kā arī mazāk veiksmīgās 

darbības jomas, kurām turpmāk ieteicams pievērst uzmanību. 
 

 

STUDENTA KOMENTĀRS 
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PRAKSES VADĪTĀJA KOMENTĀRS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESIONĀLĀS PRAKSES – UZŅĒMĒJDARBĪBAS SPECIĀLISTS -
NOVĒRTĒJUMS 

 
 
(aizpilda supervizors, novērtējot praksi) 
Novērtēt vai students ir/nav izpildījis prakses uzdevumus, kā rezultātā pieņemt lēmumu par 
vērtējumu. 
                            
 
Vērtējums ____________ 
 
 

PRAKSES VADĪTĀJA KOMENTĀRS PAR VĒRTĒJUMU 
 
 
 
 
 
 
 
 
(aizpilda prakses aizstāvēšanas komisija, vērtējot pēc 10 ballu sistēmas) 
Novērtēt vai students ir/nav sasniedzis prakses mērķi un izpildījis uzdevumus, kā rezultātā 
pieņemt lēmumu par prakses novērtējumu, vērtējot 10 ballu sistēmā.  
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Vērtējums _____________ balles 
 
 
 

STUDENTA KOMENTĀRS PAR VĒRTĒJUMU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Prakses vadītāja paraksts    Studenta paraksts Prakses aizstāvēšanas 

komisijas priekšsēdētāja 
paraksts 

 
Datums 
 
INTEGRĒTA PĒTNIECISKĀ PRAKSE UZŅĒMĒJDARBĪBAS SPECIĀLISTA 

SPECIALITĀTĒ 
 
 
Integrēta pētnieciskā darba prakse specialitātē- 80 stundas, kas atbilst 2 (KR) 
 
Prakses laikā students veic rakstiskus pierakstus, kas prakses nobeigumā jāiesniedz studiju 
daļā: 
 

1) prakses dienasgrāmatu; 
2) sadarbībā ar prakses vadītāju ”Studentu un prakses vadītāju prakses 

dienasgrāmatu”; 
3) individuāli vai grupā izstrādāt prakses atskaiti. 

 
Mērķis- Attīstīt studentu loģiskās, zinātniskās un izpētes prasmes uzņēmējdarbības 
speciālista profesijā.  
 
Uzdevumi: 
 

1. veikt uzņēmejdarbības analīzi; 
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2. Veikt pētniecisko darbu atbilstoši izvēlētai tēmai un uzņēmējdarbības speciālista 
profesijai; 

3. Izprast saistību starp pētniecisko darbu un uzņēmējdarbības speciālista praktisko 
darbību; 

4. Demonstrēt prasmes analizēt un prognozēt uzņēmējdarbības attīstību. 
 

Prakses laikā studentam jāattīsta prasmes: 
 

• Integrēt dažādu zinātņu teorētiskās nostādnes uzņēmējdarbības analīzē; 
• Pārzināt un orientēties uzņēmējdarbības speciālista profesionālās darbības 

teorētiskajā pamatojumā un paralēli sasaistīt to ar praktisko darbību; 
• Praktiski pielietot socioloģisko pētījumu metodes konkrētās uzņēmējdarbības 

problēmas izpētē; 
• Lietot informācijas meklēšanas un atlases līdzekļus; 
• Datu analīzē, informācijas apguvē un apkopošanā; 
• Piedalīties uzņēmējdarbības politikas analīzē; 
• Prognozēt klientu materiālo problēmu attīstību un sekas sabiedrībā; 
• Projektēt iespējamos risinājumus uzņēmējdarbības politikas attīstībai, balstoties uz 

institūciju un organizāciju vajadzībām. 
 
 
 
 
 
 
 

MĀCĪŠANĀS LĪGUMS STARP STUDENTU UN PROJEKTA VADĪTĀJU 
 
Mācīšanās līgums tiek noslēgts starp studentu un projekta vadītāju. Līguma sastādīšanā 
piedalās gan students, gan projekta vadītājs. Līgums tiek noslēgts uzsākot zinātniski 
pētniecisko darbu. 
 

Mācīšanās līgums 
 
Students 

(vārds, uzvārds, adrese, kontakttelefons) 

Akadēmiskais gads 
(kurss, gads) 

Projekta vadītājs 
(vārds, uzvārds, adrese, kontakttelefons) 

Projekta tēma 
(pilns nosaukums, adrese, kontaktpersonas telefons) 

Pētījuma bāze  
 
 
 
 

(pilns nosaukums, adrese, kontaktpersonas telefons) 

Pētījuma objekts un priekšmets 
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Projekta uzsākšanas datums 
 

Sadarbība ar projekta vadītāju 
 
 

 

Darbu iesniegšanas termiņi 
 
 

Vienošanās par konfidencialitātes ievērošanu atbilstoši ētikas kodeksam 
 
Studenta paraksts: Projekta vadītāja paraksts: 
 

Prakses vadītāja prombūtnes laikā, students nepieciešamo palīdzību varēs 
saņemt no 
 
 
 
 
 

Aizpilda students, uzsākot mācību praksi 
 
Studenta personīgie mācīšanās mērķi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veicamie uzdevumi, lai sasniegtu izvirzīto mērķi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nepieciešamās zināšanas, lai sasniegtu izvirzīto mērķi: 
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Nepieciešamās prasmes, kuras jāattīsta, lai sasniegtu izvirzīto mērķi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kritēriji, lai novērtētu, ka mācīšanās mērķis ir sasniegts: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekta vadītāja pienākumi 
 
 

• Uzņemties atbildību par studenta vai studentu grupas projekta vadīšanu. 
• Noslēgt mācīšanās līgumu ar studentu. 
• Plānot kopā ar studentu praktisko darbību. 
• Atbalstīt studenta personas un profesionālo izaugsmi. 
• Darbā ar studentu apspriest nepieciešamās prasmes projekta izstrādes laikā. 
• Novērtēt studenta praktisko darbību, īpašu vērību pievēršot studenta zinātniski 

pētniecisko prasmju attīstībai. 
• Vienoties par konsultāciju laiku, kas nepieciešams projekta izstrādei. 
• Iekļauties līgumā noslēgtajos termiņos. 
• Ieteikt nepieciešamo teorētisko literatūru, kas attiecas uz projekta tēmu. 
 
 

Projekta vadītāja paraksts: Datums: 
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Studentu pienākumi un atbildība 
 
 

• Izvēlēties darbu grupu projekta izstrādei; 
• Izskatīt koledžas piedāvātās projekta tēmas vai piedāvāt savu tēmu; 
• Projekta izstrādes laikā regulāri tikties ar darba vadītāju; 
• Plānot kopā ar projekta vadītāju uzdevumus, kuri saistīti ar prakses mērķi un 

uzdevumiem; 
• Plānot un izmantot praksei izvēlēto laiku, lai sasniegtu prakses mērķi; 
• Ziņot projekta vadītājam par kavējuma iemesliem; 
• Censties nereaģēt negatīvi, uzklausot konstruktīvu kritiku; 
• Uzklausīt padomus un priekšlikumus, un censties atrast alternatīvas darba formas; 
• Ievērot ētikas principus un savstarpēju cieņu studentu darba grupā; 
• Adekvāti sadalīt pienākumus grupas locekļu starpā; 
• Pabeigt un nodot visus darbus precīzi termiņos; 
• Ievērot konfidencialitāti attiecībā pret prakses institūcijas darbību. 

 
 

 
Studenta paraksts: Datums: 

 
 
 

INTEGRĒTĀS PĒTNIECISKĀS PRAKSES NOVĒRTĒJUMS 
UZŅĒMĒJDARBĪBAS SPECIĀLISTA PROFESIJĀ 

 
Projekta aizstāvēšanas komisijas vērtējums par integrēti pētniecisko 
praksi un kvalifikācijas darbu 10 ballu sistēmā: 
      

Projekta vērtējums   ____________ balles 
 
 

PRAKSES VADĪTĀJA KOMENTĀRS PAR VĒRTĒJUMU 
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STUDENTA KOMENTĀRS PAR VĒRTĒJUMU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
Prakses vadītāja paraksts    Studenta paraksts Prakses aizstāvēšanas 

komisijas priekšsēdētāja 
paraksts 

 
 
Datums 
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Nr.12 KVK sadarbības līgums ar biznesa inkubatoru “Kiwi”. 
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Nr.13 Augstākās izglītības programmas akreditācijas komisijas lēmums. 
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Nr.14 Studējošo aptauju rezultāti par studiju kvalitāti koledžā. 
 

 
KVK studējošo aptauja par studiju programmas „Uzņēmējdarbības 

pamati” akadēmiskā darba kvalitāti 2010/2011 
 
 
Respondentu statistika: 

Respondentu skaits 158
 
1. Kā Jūs vērtējat mācību kursu kopumā? 

nepietiekami, pārsvarā 
trūkumi 

0   0% 

viduvēji, daži būtiski 
trūkumi 

1   0.6% 

labi, stiprās puses 
pārsvarā pār trūkumiem 

72   45.6% 

ļoti labi, pārsvarā stiprās 
puses 

85   53.8% 

Iesniegto atbilžu summa 158   

Aptaujāto 158 respondentu vidū visvairāk izvēlētā atbilde ir "ļoti labi, pārsvarā stiprās puses". 
Vismazāk izvēlētā atbilde ir "nepietiekami, pārsvarā trūkumi". 
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2. Kā Jūs vērtējat mācību kursu? (1-nepietiekami, pārsvarā trūkumi; 2-viduvēji, daži būtiski trūkumi; 3-labi, 
stiprās puses pārsvarā pār trūkumiem, 4- ļoti labi, pārsvarā stiprās puses) 

Garlaicīgs  Interesants

 3.66 / 4  
Aptaujāto 158 respondentu vidējais novērtējums ir 3.66 (vērtējuma skalā no 1 līdz 4). 
Mazākais novērtējums ir 2, lielākais ir 4. 

 

 
3. Kā Jūs vērtējat mācību kursa struktūru? (1-nepietiekami, pārsvarā trūkumi; 2-viduvēji, daži būtiski 
trūkumi; 3-labi, stiprās puses pārsvarā pār trūkumiem, 4- ļoti labi, pārsvarā stiprās puses) 

Slikti strukturēts  Labi strukturēts 

 3.77 / 4  
Aptaujāto 158 respondentu vidējais novērtējums ir 3.77 (vērtējuma skalā no 1 līdz 4). 
Mazākais novērtējums ir 3, lielākais ir 4. 
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4. Kā Jūs vērtējat studiju kursa aktualitāti? (1-nepietiekami, pārsvarā trūkumi; 2-viduvēji, daži būtiski 
trūkumi; 3-labi, stiprās puses pārsvarā pār trūkumiem, 4- ļoti labi, pārsvarā stiprās puses) 

Atkārto iepriekš dzirdēto  Jauna un svarīga informācija
 3.65 / 4  
Aptaujāto 158 respondentu vidējais novērtējums ir 3.65 (vērtējuma skalā no 1 līdz 4). 
Mazākais novērtējums ir 3, lielākais ir 4. 

 
5. Kā Jūs vērtējat studiju kursa nozīmi iepretim izvēlētajai profesija? (1-nepietiekami, pārsvarā trūkumi; 2-
viduvēji, daži būtiski trūkumi; 3-labi, stiprās puses pārsvarā pār trūkumiem, 4- ļoti labi, pārsvarā stiprās 
puses) 

Lieks izvēlētajai profesijai  Nepieciešams izvēlētajai profesijai
 3.65 / 4  
Aptaujāto 158 respondentu vidējais novērtējums ir 3.65 (vērtējuma skalā no 1 līdz 4). 
Mazākais novērtējums ir 2, lielākais ir 4. 

 

 
 



 115 

6. Kā Jūs vērtējat mācību kursa satura pasniegšanu? (1-nepietiekami, pārsvarā trūkumi; 2-viduvēji, daži 
būtiski trūkumi; 3-labi, stiprās puses pārsvarā pār trūkumiem, 4- ļoti labi, pārsvarā stiprās puses) 

Nav vērts apmeklēt  žēl nokavēt nodarbību
 3.67 / 4  
Aptaujāto 158 respondentu vidējais novērtējums ir 3.67 (vērtējuma skalā no 1 līdz 4). 
Mazākais novērtējums ir 3, lielākais ir 4. 

 

 
7. Kā Jūs vērtējat nodarbības? 

Nodarbības vienmuļas  Nodarbības aizraujošas, rosinošas
 3.67 / 4  
Aptaujāto 158 respondentu vidējais novērtējums ir 3.67 (vērtējuma skalā no 1 līdz 4). 
Mazākais novērtējums ir 2, lielākais ir 4. 
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8. Nodarbību uzbūve 

nodarbības haotiskas, juceklīgas  nodarbības ir sistemātiskas, loģiskas
 3.72 / 4  
Aptaujāto 158 respondentu vidējais novērtējums ir 3.72 (vērtējuma skalā no 1 līdz 4). 
Mazākais novērtējums ir 3, lielākais ir 4. 

 

 
9. Mācību viela 

Nesaprotama, sarežģīta  viegli uztverama
 3.58 / 4  
Aptaujāto 158 respondentu vidējais novērtējums ir 3.58 (vērtējuma skalā no 1 līdz 4). 
Mazākais novērtējums ir 2, lielākais ir 4. 
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10. Lekciju un praktisko nodarbību īpatsvars 

pārāk liels lekciju īpatsvars, maz 
praktiskās/pats  

labs lekciju un praktisko/patstāvīgo 
nodarbību sam 

 3.59 / 4  
Aptaujāto 158 respondentu vidējais novērtējums ir 3.59 (vērtējuma skalā no 1 līdz 4). 
Mazākais novērtējums ir 2, lielākais ir 4. 

 
11. Uzskates materiāli 

netiek izmantoti  tiek izmantoti

 3.78 / 4  
Aptaujāto 158 respondentu vidējais novērtējums ir 3.78 (vērtējuma skalā no 1 līdz 4). 
Mazākais novērtējums ir 3, lielākais ir 4. 
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12. Papildus materiāli studiju kursa apgūšanai 

Mācību kursam nav papildus 
materiālu  

Docētājs ir sagatavojis papildus 
matriālus/kompend 

 3.64 / 4  
Aptaujāto 158 respondentu vidējais novērtējums ir 3.64 (vērtējuma skalā no 1 līdz 4). 
Mazākais novērtējums ir 2, lielākais ir 4. 

 
13. Kursa programmas pieejamība 

nav savlaicīgi bijusi pieejama kursa 
programma  

kursa programma izdalīta 
savlaicīgi 

 3.73 / 4  
Aptaujāto 158 respondentu vidējais novērtējums ir 3.73 (vērtējuma skalā no 1 līdz 4). 
Mazākais novērtējums ir 3, lielākais ir 4. 
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14. Metodiskie norādījumi 

nav skaidrības par kursu līdz pat 
nodarbību beigām  

Metodiskie norādījumi saņemti 
savlaicīgi 

 3.73 / 4  
Aptaujāto 158 respondentu vidējais novērtējums ir 3.73 (vērtējuma skalā no 1 līdz 4). 
Mazākais novērtējums ir 3, lielākais ir 4. 

 
15. Kursa apjoms 

kurss nav nolasīts pilnībā pēc kursa 
satura  

kurss nolasīts savlaicīgi, pilnā 
apjomā 

 3.74 / 4  
Aptaujāto 158 respondentu vidējais novērtējums ir 3.74 (vērtējuma skalā no 1 līdz 4). 
Mazākais novērtējums ir 3, lielākais ir 4. 
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16. Docētāja komunikācija ar auditoriju 

nekontaktē ar auditoriju  Labs kontakts ar auditoriju
 3.75 / 4  
Aptaujāto 158 respondentu vidējais novērtējums ir 3.75 (vērtējuma skalā no 1 līdz 4). 
Mazākais novērtējums ir 3, lielākais ir 4. 

 
17. Docētāja saskarsme ar auditoriju 

Nelapins un neatsaucīgs  Vienmēr laipns un atsaucīgs
 3.77 / 4  
Aptaujāto 158 respondentu vidējais novērtējums ir 3.77 (vērtējuma skalā no 1 līdz 4). 
Mazākais novērtējums ir 3, lielākais ir 4. 
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18. Docētāja un studējošo sadarbība 

nepatīk griezties pie docētāja ar 

jautājumiem  

koleģiālas attiecības ar 
studentiem 

 3.76 / 4  
Aptaujāto 158 respondentu vidējais novērtējums ir 3.76 (vērtējuma skalā no 1 līdz 4). 
Mazākais novērtējums ir 3, lielākais ir 4. 

 
19. Kā docētājs uzklausa studējošo viedokļus? 

Nerespektē citu viedokli  Respektē citu viedokli
 3.77 / 4  
Aptaujāto 158 respondentu vidējais novērtējums ir 3.77 (vērtējuma skalā no 1 līdz 4). 
Mazākais novērtējums ir 3, lielākais ir 4. 
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20. Docētāja profesionālisms 

Labi nepārzina priekšmetu  Profesionāls savā jomā
 3.77 / 4  
Aptaujāto 158 respondentu vidējais novērtējums ir 3.77 (vērtējuma skalā no 1 līdz 4). 
Mazākais novērtējums ir 3, lielākais ir 4. 

 
21. Docētājs un atbildība 

Bezatbildīgs  Ar lielu atbildības sajūtu
 3.77 / 4  
Aptaujāto 158 respondentu vidējais novērtējums ir 3.77 (vērtējuma skalā no 1 līdz 4). 
Mazākais novērtējums ir 3, lielākais ir 4. 
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22. Docētāja klātbūtne nodarbībās 

nodarbību laikā reti sastopams, jo 
atrodas citur  

Nodarbības laikā sastopams, kad tas 
vajadzīgs 

 3.77 / 4  
Aptaujāto 158 respondentu vidējais novērtējums ir 3.77 (vērtējuma skalā no 1 līdz 4). 
Mazākais novērtējums ir 3, lielākais ir 4. 

 
23. Tālāka sadarbība ar docētāju 

nevēlos vai citus kursus pie šī 
docētāja  

Labprāt mācītos vēl arī citus kursus pie 
docētāja 

 3.78 / 4  
Aptaujāto 158 respondentu vidējais novērtējums ir 3.78 (vērtējuma skalā no 1 līdz 4). 
Mazākais novērtējums ir 3, lielākais ir 4. 
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24. Docētāja izvirzītās prasības 

Prasības neatbilst priekšmeta mērķim  Prasības augstas, bet izpildāmas
 3.77 / 4  
Aptaujāto 158 respondentu vidējais novērtējums ir 3.77 (vērtējuma skalā no 1 līdz 4). 
Mazākais novērtējums ir 2, lielākais ir 4. 

 
25. Docētāja pasniegšanas valoda 

grūti saprasts svešvalodas barjeras dēļ  valodas barjeru nav

 3.77 / 4  
Aptaujāto 158 respondentu vidējais novērtējums ir 3.77 (vērtējuma skalā no 1 līdz 4). 
Mazākais novērtējums ir 2, lielākais ir 4. 
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26. Kā Jūs vērtējat telpu nodrošinājumu mācību priekšmetā? 

telpas neatbilst studiju programmas 
prasībām  

Telpas atbilsts studiju programmas 
prasībām 

 3.63 / 4  
Aptaujāto 158 respondentu vidējais novērtējums ir 3.63 (vērtējuma skalā no 1 līdz 4). 
Mazākais novērtējums ir 2, lielākais ir 4. 

 
Skaidrojums: Izvēlēto atbilžu summa ir iegūta saskaitot respondentu visas atzīmētās atbildes uz šo jautājumu. 
Katras atbildes procentuālā vērtība tiek iegūta konkrētās atbildes izvēlēto reižu skaitu dalot ar kopējo iesniegto 
atbilžu summu. 

 
 
Nr.15 Studējošo aptauju rezultāti par koledžas administrācijas darbu. 
 

 
KVK studiju programmas „Uzņēmējdarbības pamati” studējošo 

aptauja par administrācijas darba kvalitāti 2010/2011 
 
Respondentu statistika: 

Respondentu skaits 15
 
1. Kā Jūs vērtējat studiju programmas un kancelejas darba organizāciju kopumā? 

nepietiekami, pārsvarā 
trūkumi 

0   0% 

viduvēji, daži būtiski 
trūkumi 

1   6.7% 

labi, stiprās puses 
pārsvarā pār trūkumiem 

9   60% 

ļoti labi, pārsvarā stiprās 5   33.3% 
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puses 

Iesniegto atbilžu summa 15   

Aptaujāto 15 respondentu vidū visvairāk izvēlētā atbilde ir "labi, stiprās puses pārsvarā pār trūkumiem". 
Vismazāk izvēlētā atbilde ir "nepietiekami, pārsvarā trūkumi". 

 
2. Studiju programmas procesa organizēšanas ātrums (1-nepietiekami, pārsvarā trūkumi; 2-viduvēji, daži 
būtiski trūkumi; 3-labi, stiprās puses pārsvarā pār trūkumiem, 4- ļoti labi, pārsvarā stiprās puses) 

studiju procesa jautājumi tiek 
risināti lēni  

studiju procesa jautājumi tiek risināti 
operatīvi 

 2.93 / 4  
Aptaujāto 15 respondentu vidējais novērtējums ir 2.93 (vērtējuma skalā no 1 līdz 4). 
Mazākais novērtējums ir 1, lielākais ir 4. 
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3. Novērtējiet administrācijas prasmi sniegt Jums nepieciešamo informāciju par studiju darbu 

Neprot sniegt nepieciešamo 
informāciju  

Prot sniegt nepieciešamo 
informāciju 

 3.4 / 4  
Aptaujāto 15 respondentu vidējais novērtējums ir 3.4 (vērtējuma skalā no 1 līdz 4). 
Mazākais novērtējums ir 2, lielākais ir 4. 

 
4. Novērtējiet kā tiek sagatavoti ar studiju darbu nepieciešamie dokumenti (izziņas, izraksti u.c.) 

dokumenti tiek sagatavoti lēni  dokumenti tiek sagatavoti operatīvi un laicīgi
 3.4 / 4  
Aptaujāto 15 respondentu vidējais novērtējums ir 3.4 (vērtējuma skalā no 1 līdz 4). 
Mazākais novērtējums ir 2, lielākais ir 4. 
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5. Novērtējiet studiju programmas vadītāja prasmi veikt savus darba pienākumus 

Trūkst profesionalitātes un zināšanas savā 
jomā  

Profesionāli un zinoši strādā savā 
jomā 

 3.53 / 4  
Aptaujāto 15 respondentu vidējais novērtējums ir 3.53 (vērtējuma skalā no 1 līdz 4). 
Mazākais novērtējums ir 2, lielākais ir 4. 

 
 
6. Novērtējiet studiju programmas vadītāja/-u saskarsmi ar studējošajiem 

Neuzklausa, neiejūtīgi, augstprātīgi  Vienmēr uzklausa, ir atsaucīgi, laipni
 3.87 / 4  
Aptaujāto 15 respondentu vidējais novērtējums ir 3.87 (vērtējuma skalā no 1 līdz 4). 
Mazākais novērtējums ir 3, lielākais ir 4. 
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7. Kā Jūs vērtējat kancelejas darba ātrumu? 

Lēna apkalpošana  Apkalpošana ir ātra un operatīva
 3.6 / 4  
Aptaujāto 15 respondentu vidējais novērtējums ir 3.6 (vērtējuma skalā no 1 līdz 4). 
Mazākais novērtējums ir 3, lielākais ir 4. 

 
 
8. Novērtējiet kancelejas darbinieku prasmi sniegt informāciju par studiju maksājumiem un maksāšanas 
kārtību 

Neprot sniegt nepieciešamo 

informāciju  

Prot sniegt nepieciešamo 

informāciju 
 3.47 / 4  
Aptaujāto 15 respondentu vidējais novērtējums ir 3.47 (vērtējuma skalā no 1 līdz 4). 
Mazākais novērtējums ir 2, lielākais ir 4. 
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9. Ar studiju maksājumiem saistīto dokumentu sagatavošanas un izsniegšanas ātrums 

studiju maksājumu dokumenti tiek 
sagatavoti lēni  

studiju maksājumu dokumenti tiek 
sagatavoti ātri 

 3.67 / 4  
Aptaujāto 15 respondentu vidējais novērtējums ir 3.67 (vērtējuma skalā no 1 līdz 4). 
Mazākais novērtējums ir 3, lielākais ir 4. 

 
10. Novērtējiet kancelejas darbinieku prasmi veikt savus darba pienākumus 

Trūkst profesionalitātes un zināšanas savā 

jomā  

Profesionāli un zinoši strādā savā 
jomā 

 3.67 / 4  
Aptaujāto 15 respondentu vidējais novērtējums ir 3.67 (vērtējuma skalā no 1 līdz 4). 
Mazākais novērtējums ir 3, lielākais ir 4. 
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11. Novērtējiet kancelejas darbinieku saskarsmi ar studējošajiem 

Neuzklausa, neiejūtīgi, augstprātīgi  Vienmēr uzklausa, ir atsaucīgi, laipni
 3.93 / 4  
Aptaujāto 15 respondentu vidējais novērtējums ir 3.93 (vērtējuma skalā no 1 līdz 4). 
Mazākais novērtējums ir 3, lielākais ir 4. 

 
Skaidrojums: Izvēlēto atbilžu summa ir iegūta saskaitot respondentu visas atzīmētās atbildes uz šo jautājumu. 
Katras atbildes procentuālā vērtība tiek iegūta konkrētās atbildes izvēlēto reižu skaitu dalot ar kopējo iesniegto 
atbilžu summu. 

 
 
Nr.16 Koledžas akadēmiskā personāla zinātniskās biogrāfijas. 
 

  

 

 

Curriculum Vitae   

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds AGNESE PAVLOVIČA 

Adrese Maskavas 291/5 – 35, Rīga, LV – 1063 

Tālrunis    

E-pasts  
  

Pilsonība Latvijas pilsone 
  

Dzimšanas datums 20/10/68 
  

Dzimums sieviete 
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Darba pieredze   

  

Laika periods Kopš 2006.g. 

Profesija vai ieņemamais amats grupu vadītāja/gide 

Darba vietas nosaukums ceļojumu aģentūru ”Gorbants” un „Fortuna travel” 

Nozare  
  

Laika periods 2005.g. 

Profesija vai ieņemamais amats direktoru  padomes locekle 

Darba vietas nosaukums Junior Achievement Latvija 

Nozare  
  

Laika periods 2001.-2006.g. 

Profesija vai ieņemamais amats vadītāja 

Darba vietas nosaukums Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas biznesa ekonomisko pamatu skolotāju MA  

Nozare  
  

Laika periods 1995.-2006.g. septembris 

Profesija vai ieņemamais amats mārketinga, menedžmenta, tūrisma uzņēmējdarbības, biznesa ekonomisko pamatu 
skolotāja 

Darba vietas nosaukums Rīgas komercģimnāzijas (agrāk komercskola) Ekonomikas MK vadītāja  

  

Laika periods 1996.-2004.g. 

Profesija vai ieņemamais amats mārketinga un menedžmenta pasniedzēja 

Darba vietas nosaukums LUMA Tālmācības nodaļa  

 
 

Laika periods 1999.g. oktobris – 2001.g. marts 

Profesija vai ieņemamais amats mārketinga pasniedzēja maģistru programmā 

Darba vietas nosaukums RSEBAA  

  

Laika periods 1995.g. septembris- 1997.g. jūlijs 

Profesija vai ieņemamais amats mārketinga un ekonomikas pamatu pasniegšanas metodikas pasniedzēja 

Darba vietas nosaukums RPIVA  

  

Laika periods 1992.g.oktobris-1995.g. jūnijs 

Profesija vai ieņemamais amats direktora vietniece komercklašu darba jautājumos 

Darba vietas nosaukums V.Plūdoņa Kuldīgas 1.vidusskola  
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Laika periods 1992.g. jūnijs- oktobris  

Profesija vai ieņemamais amats grāmatveža palīgs 

Darba vietas nosaukums Kuldīgas PMK 
  

Laika periods 1989.-1992.g.  

Profesija vai ieņemamais amats Studentu klubs 

Darba vietas nosaukums RTU 
  

Izglītība   
  

Laika periods 1997.-99.g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

sociālo zinātņu maģistrs vadībzinātnē 

Izglītības iestādes nosaukums LU Ekonomikas un vadības fakultāte 
  

Laika periods 1987.-92.g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

rūpniecības plānošanas specialitāte, kvalifikācija - ekonomists 

Izglītības iestādes nosaukums LU Ekonomikas fakultāte 
  

Laika periods 1976.-87.g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Vidusskolas atestāts 

Izglītības iestādes nosaukums KuldīgaKuldīgas 1. visdusskola 

 
  

Papildus izglītošanās  

Izglītības iestādes 
nosaukums/Piešķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija/Laika periods 

1996.g. Daremas universitātes un LUMA kursi “Uzņēmējdarbības pamati” (ar tiesībām vadīt 
šī programmas kursus uzņēmējiem) 
 1997.g. LU Mazā tirgvedības skola 

 1999.g. Sorosa fonda un izglītošanas centra ģimenei un skolai kursi “Konflikts un 
saskarsme” 

 2001.g. RTU Tālmācības centra kursi “Multimēdiju iespējas mācību procesā” 

 2002.g. JAL programmas 10.-12.klasēm “Biznesa ekonomiskie pamati” kursi 
 2003.g. LVASA kursi “Skolotāja un skolēna sadarbība mācībās” 

 2003.g. RPIVA kursi “Profesionālās karjeras plānošana” 

 2005.g. RD SIC kursi “Skolvadība B1, B2” 

 2006.g. RD SIC kursi “Efektīvas komandas veidošana, A1” 

 2006.g. LR IZM ISEC ārštata metodiķa sertifikāts, programmas kods A2-9014144340 
  

Papilduz zināšanas Exel, Powerpoint, Internet – lietotāja līmenis 

Svešvalodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 
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  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Vācu valoda   Labi  Labi  viduvēji  viduvēji  viduvēji 

Krievu valoda   Teicami  Teicami  Teicami  Teicami  Teicami 

            

 Līmeņi: teicami, labi, viduvēji, pamatzināšanas 

  

Pedagoģiskā darba stāžs  
  

Zinātnisko pētījumu virziens (-i) 
Publikācijas 

1996.g. grāmata “Tirgzinības pamati” 1.daļa – autoru kolektīvs (Jumava) 
1999.g. grāmata “Tirgzinības pamati” 2.daļa – autoru kolektīvs (Jumava) 
2002.g. grāmata “Mārketinga pamati” biroja sērija – autoru kolektīvs (Jumava) 

1997.g. grāmata “Biznesa ekonomiskie pamati” – autoru kolektīvs (Raka) 
1997.g. publikāciju sērija “Menedžments no A līdz Z” (krievu val.) žurnālā “Ofiss” 

1997.g. RKS Tālmācības nodaļas 13 mācību materiālu moduļi mārketingā,  
menedžmentā, ekonomikas pamatos 

2000.g. eksperimentāls mācību materiāls 3 daļās komerczinību projektā “Esi līderis”  
mārketingā un menedžmentā – V.Praude, A.Pavloviča (LUMA) 
2002.g. metodiskais mācību līdzeklis “Testi un praktiskie uzdevumi  
tirgzinībās” (JAL apgāds) 
2002.g. metodiskais mācību līdzeklis “Vai tas ir lietišķi?” (JAL apgāds) 
2003.g. metodiskais mācību līdzeklis “Reklāmas burtnīciņa” (JAL apgāds) 
2003.g. IZM ISEC mācību programma “Komerczinības” autoru kolektīvs 

  

Vadītie studiju kursi 1994.g. Lietišķās spēles ekonomikas stundās – JAL kursos semināri 

Kopš 1995.g. Mārketinga pamati – JAL kursos, MA skolotāju semināros 

1998.g. metodikas semināri Valkas, Jelgavas, Saldus, Rēzeknes rajonu  
ekonomikas skolotājiem 

1999.g. Plānošanas process un SMF darbība – JAL kursi 

2000.-2004.g. ikmēneša kursi ekonomikas skolotājiem komerczinību  
programmas projektā “Esi līderis” 

2003.-2004.g. kursi mazo uzņēmumu darbiniekiem un vadītājiem “Kā izdzīvot  
konkurences apstākļos?” - LUMA 

Kopš 2000.g. mārketinga un menedžmenta pasniegšanas metodika  

komerczinību kursā – JAL kursos 
  

Citas aktivitātes  (kursu, 

semināru vadīšana, komentāru 
sniegšana u.c.) 

 

Līdzdalība profesionālās 
pilnveides kursos (lektora, 

klausītāja statusā; klausītājs 
zinātniski pētnieciskā vai 
profesionālā konferencē) 
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Apbalvojumi 1995.g. “Gada skolotājs ekonomikā” (Junior Achievement Latvija)  
1999.g. LR Ekonomikas ministrijas atzinības raksts un rekomendācija pieredzes 

 papildināšanai ārzemēs – par uzvarētāja sagatavošanu Latvijas vidusskolēnu  
ekonomikas olimpiādē 

2000.g. IZM atzinības raksts par 1.valsts olimpiādes biznesa ekonomiskajos  
pamatos uzvarētāja sagatavošanu. 
2001.g. IZM atzinības raksts par ieguldījumu ekonomikas pasniegšanas  
metodikas attīstībā 

2001.g. IZM un Latvijas Bankas speciālbalva par sasniegumiem  
ekonomikas pasniegšanā vidusskolās 

2004.g. Latvijas Krājbankas goda raksts par visaktīvāko un neatlaidīgāko  
dalību Starptautiskajā simulatīvajā biržas spēlē 

2004.g. RD IJSD atzinības raksts par radošu un veiksmīgu pedagoģisko darbu,  
skolēnu zinātniskās darbības veicināšanu. 
2005.g. Rīgas Skolēnu domes konkursa – Rīgas “sakarīgākais” skolotājs laureāte. 
2005.g. “Gada skolotājs ekonomikā – 2005” (Junior Achievement Latvija) 

2006.g. Rīgas Domes „Zelta pildspalvas” laureāte. 
 

Līdzdalība koledžas, citu 
augstskolu, profesionālo 

asociāciju vai organizāciju 
īstenotos projektos 

1992.-94.g. Kuldīgas menedžeru klubs  
1994.-95.g. Kuldīgas Rotari klubs  
Ekonomikas skolotāju asociācija – kopš dibināšanas 

 

 

 

  

 

 

Curriculum Vitae   

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Aigars Atvars 

Adrese Rusova iela 30-35, Rīga, LV-1026 (faktiskā dzīves vieta) 
Attekas iela 20-30, Ādaži, LV-2164 (pieraksta vieta) 

Tālrunis Mob.:25986724 67368430  

E-pasts Aigars.Atvars@bufpi.lv  

  

Pilsonība Latvijas pilsonis 
  

Dzimšanas datums 11/04/1980 
  

Dzimums vīrietis 
  

Darba pieredze    

  

Laika periods kopš 2009. gada aprīļa 
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Profesija vai ieņemamais amats direktors, pētnieks 

Darba vietas nosaukums Biohemānikas un fizikālo pētījumu institūts 

Nozare  
  

Laika periods 01.02.2007. – 30.01.2009. 

Profesija vai ieņemamais amats pētnieks atomu un molekulu fizikā 

Darba vietas nosaukums Latvijas Universitātes Fizikas un Matemātikas fakultāte 

Nozare  
  

Laika periods 2006. - 2008.g. 

Profesija vai ieņemamais amats lektors.  

Darba vietas nosaukums Kristīgās vadības koledža 

Nozare Kursi „Informācijas tehnoloģijas”, „Zinātniskā darba izstrāde”, „Politiskā, ekonomikas un 
finansu sistēma sabiedrībā” 

  

Laika periods 01.10.2004.-31.12.2004.g. 

Profesija vai ieņemamais amats  zinātniskais asistents 

Darba vietas nosaukums Atomfizikas un spektroskopijas institūts  

Nozare  
  

Laika periods 03.11.2003.- 31.07.2004.g. 

Profesija vai ieņemamais amats programmēšanas inženieris 

Darba vietas nosaukums Atomfizikas un spektroskopijas institūts 

Nozare  
 

 

Laika periods 21.10.2002.- 31.07.2003. g. 

Profesija vai ieņemamais amats Pamatskolas fizikas skolotājs 

Darba vietas nosaukums Rīgas 45. vidusskola 

Nozare  
  

Izglītība  Augstākā 
  

Laika periods kopš 2008.g 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

1. līmeņa augstākā izglītība 

 

Izglītības iestādes nosaukums Kristīgās Vadības koledžas „Uzņēmējdarbības vadīšana” programmā 
  

Laika periods 2004.g.-2008.g. 
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Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Dr. Phys. (doktora diploma Sērija D Nr. 0196, promocijas darba tēma „Magneto-optisko 

efektu pilnveidots modelis rubīdija un cēzija atomu tvaikos”) ; 

Izglītības iestādes nosaukums LU FMF fizikas doktorantūrā 
  

Laika periods 2007.- 2008.g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

„Draudzes administrācija” programmā 

 

Izglītības iestādes nosaukums Kristīgās Vadības koledžas 
  

Laika periods 2000. - 2005.g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

vidējā teoloģiskā izglītība 

Izglītības iestādes nosaukums LBDS Teoloģijas semināra neklātienē 
  

Laika periods 2002.-2004.g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

maģistrantūra 

Izglītības iestādes nosaukums LU FMF fizikas nodaļa  
  

Laika periods 1998.-2002.g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

bakalaura studijas 

Izglītības iestādes nosaukums LU FMF fizikas nodaļa 
  

Laika periods 1995.-1998. g 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

vidusskola 

Izglītības iestādes nosaukums Āgenskalna Valsts ģimnāzija 
  

Papildus izglītošanās  

Izglītības iestādes 
nosaukums/Piešķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija/Laika periods 

 

  

Svešvalodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu valoda   Labi  Labi  Labi  Labi  Labi 

Krievu valoda   Teicami  Teicami  Teicami  Teicami  Teicami 

            

 Līmeņi: teicami, labi, viduvēji, pamatzināšanas 

  



 138 

Pedagoģiskā darba stāžs  
  

Zinātnisko pētījumu virziens (-i)  

  

  

  

  

Vadītie studiju kursi 

  

Citas aktivitātes  (kursu, 

semināru vadīšana, komentāru 
sniegšana u.c.) 

 

Līdzdalība profesionālās 
pilnveides kursos (lektora, 

klausītāja statusā; klausītājs 
zinātniski pētnieciskā vai 
profesionālā konferencē) 

 

Dalība profesionālajās 
organizācijās 

 

Līdzdalība koledžas, citu 
augstskolu, profesionālo 

asociāciju vai organizāciju 
īstenotos projektos 

kopš 2004. gada Rīgas Golgātas baptistu draudzes sekretārs;  
Kopš 2008. gada Latvijas Jauno Zinātnieku apvienības valdes  priekšsēdētājs; 
Kopš 2009. gada partijas LPP/LC biedrs 

 

 

 

  

 

 

Curriculum Vitae   

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds EDGARS MAŽIS 

Adrese „Lacumi”, Mārupes pag., Rīgas novads, LV-2167 

Tālrunis  67611528  

E-pasts  
  

Pilsonība Latvijas pilsonis 
  

Dzimšanas datums 29/01/1965 
  

Dzimums vīrietis 
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Darba pieredze  
  

Laika periods 2005.-  

Profesija vai ieņemamais amats  lektors 

Darba vietas nosaukums Kristīgās vadības koledža 
  

Laika periods 1998.-2002. 

Profesija vai ieņemamais amats lektors 

Darba vietas nosaukums Mūzikas Akadēmija 
  

Laika periods 1997.-2002. 

Profesija vai ieņemamais amats redaktors 

Darba vietas nosaukums Bībeles Draugu Līga 
  

Laika periods 1997. – 

Profesija vai ieņemamais amats lektors 

Darba vietas nosaukums LELB Lutera Akadēmija 

  

Laika periods 1995. – 

Profesija vai ieņemamais amats mācītājs 

Darba vietas nosaukums Rīgas Āgenskalna baptistu draudze 
  

Laika periods 1993.-1995. 

Profesija vai ieņemamais amats palīgmācītājs 

Darba vietas nosaukums Rīgās Āgenskalna baptistu draudze 

  

Laika periods 1994-1999; 2002-2005 

Profesija vai ieņemamais amats lektors 

Darba vietas nosaukums LU Teoloģijas fakultāte 
  

Laika periods 1993.-2005. 

Profesija vai ieņemamais amats lektors 

Darba vietas nosaukums Latvijas Baptistu draudžu savienības Teoloģijas seminārs 
  

Laika periods 1993.-1995. 

Profesija vai ieņemamais amats mācību daļas vadītājs 

Darba vietas nosaukums Latvijas Baptistu draudžu savienības Teoloģijas seminārs 
  

Laika periods 1991.-1993. 

Profesija vai ieņemamais amats palīgmācītājs 
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Darba vietas nosaukums Bostonas un Ņujorkas latviešu baptistu draudze 
  

Izglītība   
  

Laika periods 2001.-2008. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija praktiskās teoloģijas maģistrantūra 

Izglītības iestādes nosaukums Starptautiskais Baptistu Teoloģijas Seminārs, Prāgā 
  

Laika periods 1990.-1993. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

teoloģijas maģistrantūra 

Izglītības iestādes nosaukums Gordon-Conwell Teoloģijas seminārs ASV 
  

Laika periods 1983.-1990. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

matemātiķis 

Izglītības iestādes nosaukums LVU Fizikas un matemātikas fakultāte 
  

Papildus izglītošanās  

Izglītības iestādes 
nosaukums/Piešķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija/Laika periods 

 
 

  

Svešvalodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Aācu valoda   Labi  Labi  Labi  Labi  Labi 

Krievu valoda   Labi  Labi  Labi  Labi  Labi 

            

            

 Līmeņi: teicami, labi, viduvēji, pamatzināšanas 

  

Pedagoģiskā darba stāžs  
  

Zinātnisko pētījumu virziens (-i)  

  

Vadītie studiju kursi  
  

Citas aktivitātes  (kursu, 

semināru vadīšana, komentāru 
sniegšana u.c.) 
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Līdzdalība profesionālās 
pilnveides kursos (lektora, 

klausītāja statusā; klausītājs 
zinātniski pētnieciskā vai 
profesionālā konferencē) 

 

Dalība profesionālajās 
organizācijās 

Darbība sabiedriskajās organizācijās 

2004.- Starptautiskā Baptistu Teoloģijas Semināra Padomes loceklis; 
2003.- Mārupes vidusskolas padomes priekšsēdētājs; 

2001.- Ekumēniskās TV padomes loceklis; 
2000.-2005. Latvijas Baptistu draudžu savienības Teoloģijas semināra padomes loceklis; 
1996.-2005.; 2009.- Latvijas Baptistu draudžu savienības padomes loceklis.  

 

Līdzdalība koledžas, citu 
augstskolu, profesionālo 

asociāciju vai organizāciju 
īstenotos projektos 

 

 

 

  

 

 

Curriculum Vitae   

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds EDGARS MUCENIEKS 

Adrese ”Upeskrasti”, Lielvārde, LV – 5070, Latvija 

Tālrunis 29892229   

E-pasts  

  

Pilsonība Latvijas pilsonis 
  

Dzimšanas datums 12/04/65 

  

Dzimums vīrietis 
  

Darba pieredze  
  

Laika periods  

Profesija vai ieņemamais amats  

Darba vietas nosaukums  

Nozare  
  

Laika periods  
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Profesija vai ieņemamais amats  

Darba vietas nosaukums  

Nozare  
  

Laika periods  

Profesija vai ieņemamais amats  

Darba vietas nosaukums  

Nozare  
  

Laika periods  

Profesija vai ieņemamais amats  

Darba vietas nosaukums  

Nozare  
  

Laika periods  

Profesija vai ieņemamais amats  

Darba vietas nosaukums  

Nozare  
 

 

Laika periods  

Profesija vai ieņemamais amats  

Darba vietas nosaukums  

Nozare  
  

Laika periods  

Profesija vai ieņemamais amats  

Darba vietas nosaukums  

Nozare  
  

Izglītība                                                                                                              
  

Laika periods 2008. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

mākslas maģistra grāds 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Mākslas Akadēmija  
  

Laika periods 2005. 
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Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Mākslas Akadēmijas maģistrantūra 
  

Laika periods 1993. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

absolvents, mākslinieka – gleznotāja grāds, mākslas bakalaura grāds. 
 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Mākslas Akadēmijas glezniecības nodaļas                                             
  

Laika periods 1984. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

absolvents 

Izglītības iestādes nosaukums Rīgas Jāņa Rozentāla mākslas vidusskola                                           
  

  

Papildus izglītošanās  

Izglītības iestādes 
nosaukums/Piešķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija/Laika periods 

 

  

Svešvalodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu valoda   Labi  Labi  Labi  Labi  Labi 

Krievu valoda   Teicami  Teicami  Teicami  Teicami  Teicami 

            

 Līmeņi: teicami, labi, viduvēji, pamatzināšanas 

  

Pedagoģiskā darba stāžs  
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Zinātnisko pētījumu virziens (-i) Personālizstādes                 
2007. Galerija “Atelier Artistiek”, Hengelo, Holande  

2006. Ogres Mākslas muzejs, - “Divas līnijas”                    
2004. Galerija “Carousell”, Rīga – “Ceļotāja piezīmes” 

2000. “Kable factory”, Helsinki –”Ilkka and the flying ties” 

1995. Galerija ”M6”, Rīga  - ”Ganības” 

1992. Izstāžu zāle”Jāņa sēta”, Rīga – ”Savieno mani” 

 Izstādes, projekti                     
2005. Galerija “Atelier Artistiek”, Hengelo, Holande – “MOOIE TIJD” 

2003. Galerija “Carousell”, Rīga –  izstāde “ Zieda portrets” 

2003. Galerija XO Māksla, Rīga – “Mežonīgs miera mirklis”  
2000. Ogres pilsētas izstāžu zāle, “ Kā bērns”, grupas izstāde                                              
1998. ”Baltic sea center”, Kellokoski, Somija – grupas izstāde “Latvia Lauta” 

1995. Sorosa mūsdienu mākslas centra projekts ”Piemineklis”, Rīga, - objekts 

”Grābeklis”(kopā ar Aigaru Zemīti) 
1995. Izstāžu zāle ”Arsenāls”, Tekstilmākslas asociācijas izstāde, instalācija. 
1994. Mākslas muzejs, Ventspils – ”Eņģeļu tērpi”, gleznas, tekstils. 
1994. galerija “Kolonna”, Rīga – ”Tikšanās”, tekstils. 
1993. galerija ”Kolonna”, Rīga – ”Pavasara zīds”, tekstils. 
1993. projekts ”Ceļojums”, kultūras centrs ”ACC”, Veimāra un Kulturfabrik”Werk II”, 

Leipciga 

1993. projekts”Ubungsgelande”, Suhl, Vācija – ainavu mākslas objekti”The brainwall” 
un”The strange things”.                                                         

1992. Lietišķās Mākslas muzejs, Rīga – ”Sarežģīts ?”, grupas izstāde. 
1992. projekts ”Veimāra  - Buhenvalde – diametrālie simboli” instalācija ainavā, Veimāra. 
1989. Aizrobežu mākslas muzejs, Rīga – ”Diskrētā”, tekstils, instalācija. 
1987. Izstāžu zāle “Latvija”, Rīga – “Rudens 87” 

  

Vadītie studiju kursi 2006. Interjera projektu vadīšana. 
   2005. Nordic Training International apmācību vadītājs. 
   2005. Nordic Training International, kurss “Kreativitāte biznesā” 

   2004. Nordic Training International, kurss “Trainer training” 

   2003. Nordic Training International, kurss “Pārdotprasme” 

   2002. Nordic Training International, kurss “Vadītprasme” 

   2002. Nordic Training International, kurss “Efektīvas komandas veidošana” 

2002. Nordic Training international, kurss “Efektīva laika plānošana” 

2001.- 2005. Nometnes”Upe” bērniem ar īpašām vajadzībām organizēšana Lielvārdē. 
2001. Kultūras un izglītības fonda ”Upe” dibināšana, valdes priekšsēdētājs 

2000. Starptautiskā bērnu mākslas konkursa un ceļojošās izstādes”Evaņģēlijs manā 
zīmējumā” organizēšana 

1999. – 2001. Piedalīšanās sociālajos projektos Somijā, Keravas jauniešu cietumā, 
Ruskeasuo school Helsinkos un Kellokoski psihoterapeitiskajā hospitālī. 
1995. Sia ”Mākslas Aptieka” un pirmās Latvijā privātās Mākslas skolas dibināšana 
Lielvārdē. 
1995. Mākslas skolas “Mākslas Aptieka” direktors, gleznošanas un zīmēšanas skolotājs. 
1994. – 1995. Tekstildizaina gadatirgus ”Interstoff”, Frankfurte, Latvijas tekstildizaina 

kolekcijas veidošana un pārstāvēšana. 
1993. Projekta ”Ceļojums”, 10 latviešu mākslinieku grupas izstādes Veimārā un Leipcigā 
organizēšana un grāmatas ”Ceļojums” veidošana. 
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Citas aktivitātes  (kursu, 

semināru vadīšana, komentāru 
sniegšana u.c.) 

 

Līdzdalība profesionālās 
pilnveides kursos (lektora, 

klausītāja statusā; klausītājs 
zinātniski pētnieciskā vai 
profesionālā konferencē) 

 

Dalība profesionālajās 
organizācijās 

2001.  Latvijas Mākslinieku Savienība 

Līdzdalība koledžas, citu 
augstskolu, profesionālo 

asociāciju vai organizāciju 
īstenotos projektos 

 

 

  

 

 

Curriculum Vitae   

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds ILMĀRS HIRŠS 

Adrese Dzelzavas iela 88-7, Rīga, LV-1082 

Tālrunis Mob.:29494698; 67584752  

E-pasts e-pasts: h.ilmars@mits.lv 
  

Pilsonība Latvijas pilsonis 
  

Dzimšanas datums 12/10/1942 
  

Dzimums vīrietis 
  

Darba pieredze  

  

Laika periods 2006–pašlaik 

Profesija vai ieņemamais amats asoc. profesors 

Darba vietas nosaukums Latvijas Kristīgās akadēmija  
  

Laika periods 2005–pašlaik 

Profesija vai ieņemamais amats docents 

Darba vietas nosaukums Kristīgās Vadības koledžas  
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Laika periods 2005–2006 

Profesija vai ieņemamais amats direktors 

Darba vietas nosaukums Kristīgās Vadības koledžas  
  

Laika periods 1993-2002  

Profesija vai ieņemamais amats ģenerālsekretārs 

Darba vietas nosaukums Latvijas Baptistu draudžu savienības 

  

Laika periods 2001   

Profesija vai ieņemamais amats viesdocents 

Darba vietas nosaukums Minsteres universitāte (Vācija) 
  

Laika periods 2001., 2002.,  

Profesija vai ieņemamais amats pasniedzējs 

Darba vietas nosaukums Latvijas Valsts universitātes Teoloģijas fakultāte 

  

Laika periods 1991–pašlaik   

Profesija vai ieņemamais amats mācītājs 

Darba vietas nosaukums Latvijas Baptistu draudžu savienība 
  

Laika periods 1990–2005  

Profesija vai ieņemamais amats direktors un pasniedzējs 

Darba vietas nosaukums Latvijas Baptistu draudžu savienības Teoloģijas seminārs 
  

Laika periods 2000–2005  

Profesija vai ieņemamais amats komitejas loceklis 

Darba vietas nosaukums Vispasaules Baptistu Savienības Kristīgās izglītības un literatūras komiteja 
  

Laika periods 1995–2000  

Profesija vai ieņemamais amats komitejas loceklis 

Darba vietas nosaukums Vispasaules Baptistu Savienības Teoloģiskās un akadēmiskās izglītības komiteja 
  

Laika periods 

Profesija vai ieņemamais amats 

Darba vietas nosaukums

 

1995–2002 Vispasaules Baptistu Savienības ģenerā I padomes loceklis  
1993 -2002 Eiropas Baptistu Federācijas ģenerālpadomes loceklis 

1984-1990  Latvijas Baptistu draudžu savienības teoloģisko kursu pasniedzējs 

1981–1990 Rīgas eksperimentālās mehāniskās rūpnīcas tehniskās daļas priekšnieks 

1974–1981 Rīgas eksperimentālās mehāniskās rūpnīcas galvenais enerģētiķis 

1983–1988 Rīgas Politehniskā institūta ārštata pasniedzējs 

1986-1988 Rīgas Industriālā politehnikuma ārštata pasniedzējs 

 
  

Izglītība   
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Laika periods 1998–2003 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija teoloģijas doktors 

Izglītības iestādes nosaukums Tartu universitāte (Igaunija), Latvijas Valsts Universitāte, Teoloģijas fakultāte,  
  

Laika periods 1993–1996 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
teoloģijas maģistrs 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Valsts Universitāte, Teoloģijas fakultāte, 
  

Laika periods 1990–1993 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

teoloģijas bakalaurs 

Izglītības iestādes nosaukums Vupertāles teoloģiskais seminārs (Vācija) 
 

  

Laika periods 1970-1977 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

inženieris-elektromehāniķis 

Izglītības iestādes nosaukums Rīgas Politehniskais institūts,  
  

Papildus izglītošanās  

Izglītības iestādes 
nosaukums/Piešķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija/Laika periods 

1992–1993 Vupertāles teoloģiskā augstskola (Vācija) 
1980–1984 Latvijas Baptistu draudžu savienības teoloģiskie kursi 

 
 

  

Svešvalodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Senebreju un Vācu valoda   Labi  Labi  Labi  Labi  Labi 

Krievu valoda   Labi  Labi  Labi  Labi  Labi 

Angļu valoda un Sengrieķu   Apmierinoši  Apmierinoši  Apmierinoši  Apmierinoši  Apmierinoši 

            

 Līmeņi: teicami, labi, viduvēji, pamatzināšanas 

  

Pedagoģiskā darba stāžs  
  

Zinātnisko pētījumu virziens (-i)  

  

Vadītie studiju kursi  
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Citas aktivitātes  (kursu, 

semināru vadīšana, komentāru 
sniegšana u.c.) 

 

Līdzdalība profesionālās 
pilnveides kursos (lektora, 

klausītāja statusā; klausītājs 
zinātniski pētnieciskā vai 
profesionālā konferencē) 

 

Dalība profesionālajās 
organizācijās 

 

Līdzdalība koledžas, citu 
augstskolu, profesionālo 

asociāciju vai organizāciju 
īstenotos projektos 

 

 

  

 

 

Curriculum Vitae   

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Ilze Meijere 

Adrese Kartupeļu ielā - 27, Rīgā, LV-1004 

Tālrunis Mob.: 29393112   

E-pasts ilze.meijere@kvk.lv 

  

Pilsonība Latvijas pilsone 
  

Dzimšanas datums 07/03/1972 

  

Dzimums sieviete 
  

Darba pieredze  
  

Laika periods 2010.01 

Profesija vai ieņemamais amats grāmatvede 

Darba vietas nosaukums SIA „Nordic Group” un „Kristīgā vadības koledžas”, 

Nozare  
  

Laika periods 2008. 

Profesija vai ieņemamais amats revidenta asistente 

Darba vietas nosaukums zvērinātai revidentei Lolitai Kudeiko (SIA „Auditorsabiedrība BK Partneris” 
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Nozare  
  

Laika periods 2004.10 

Profesija vai ieņemamais amats finansu revidente, galvenā grāmatvede 

Darba vietas nosaukums SIA „Excelsio” 

Nozare  
  

Laika periods 2001.-2004. 

Profesija vai ieņemamais amats grāmatvede 

Darba vietas nosaukums SIA “Nordic Training International” 

Nozare  
  

Laika periods 2000.-2001. 

Profesija vai ieņemamais amats galvenā grāmatvede, finansu revidente (A/S Libanons mātes sabiedrība) 

Darba vietas nosaukums SIA “Excelsio” 

Nozare  
 

 

Laika periods 1993.-1999. 

Profesija vai ieņemamais amats (no 1996.gada A/S Libanons) galvenā grāmatvede 

Darba vietas nosaukums SIA “Libanons” 

Nozare  
  

Izglītība   
  

Laika periods 2006.-2009. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Profesionālais maģistra grāds ekonomikā, 
otrais profesionālais grāds kvalifikācijas iegūšanā Ekonomika, 
grāmatvedības un uzskaites teorija, audits 

Izglītības iestādes nosaukums LU 
  

Laika periods 2002.-2003. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

otrā līmeņa augstākā profesionālā studiju programma Ekonomists (Grāmatvedis) diploms 

2002. Dabaszinātņu bakalaura grāds matemātikā 

Izglītības iestādes nosaukums LU Ekonomikas fakultātē Grāmatvedības institūtā 
  

Laika periods 1992.-1995. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

augstākās profesionālās izglītības atestāts 

Izglītības iestādes nosaukums LU Fizikas un matemātikas fakultāte 
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Laika periods 1990.-1992 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

 

Izglītības iestādes nosaukums Daugavpils pedagoģiskajā augstskolā Matemātikas fakultātē 
  

Laika periods 1987.-1990 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Vidusskolas atestāts 

Izglītības iestādes nosaukums Vecpiebalgas 1905.gada vidusskola (Cēsu rajons)  
  

Papildus izglītošanās  

Izglītības iestādes 
nosaukums/Piešķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija/Laika periods 

Pēc iespējām un laika, apmeklēju seminārus par nodokļiem,gada pārskatu, konsolidēto gada 
pārskatu 

2002. apmācības kurss “PĀRDOTPRASME 1 

2001. apmācības kurss “TIMEMASTER” efektīva darbu, mērķu un laika plānošana 

2000. apmācības kurss “LAIKA MENEDŽMENTS UN 
DELEĢĒŠANA”,“EFEKTĪVAKOMUNIKĀCIJA” 

1999. apmācības kurss “UZŅĒMUMA FINANSIĀLĀ ANALĪZE” 

1999. sertifikāts “STARPTAUTISKIE GRĀMATVEDĪBAS STANDARTI UN TO PRASĪBU 
SALĪDZINĀJUMS AR LR GRĀMATVEDĪBAS LIKUMDOŠANU (LZRA) 

1995. autovadītāja apliecība ( B kategorija) 
1995. grāmatvedības kurss apmācības un konsultācijas centrā SIA “Grāda” 

1994 grāmatvedības kurss mācību metodikas centrā SIA “Grāmatvedis” 

1994 grāmatvedības kurss LU Matemātikas un informātikas institūts 
  

Papildus zināšanas Microsoft Excel World; grāmatvedības programma “Tilde Jumis”, „Hansa Financiala” 

Svešvalodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu valoda   viduvēji  viduvēji  viduvēji  viduvēji  viduvēji 

Krievu valoda   labi  labi  labi  labi  viduvēji 

            

 Līmeņi: teicami, labi, viduvēji, pamatzināšanas 

  

Pedagoģiskā darba stāžs  
  

Zinātnisko pētījumu virziens (-i)  

  

  

  

  

Vadītie studiju kursi 
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Citas aktivitātes  (kursu, 

semināru vadīšana, komentāru 
sniegšana u.c.) 

 

Līdzdalība profesionālās 
pilnveides kursos (lektora, 

klausītāja statusā; klausītājs 
zinātniski pētnieciskā vai 
profesionālā konferencē) 

 

Dalība profesionālajās 
organizācijās 

 

Līdzdalība koledžas, citu 
augstskolu, profesionālo 

asociāciju vai organizāciju 
īstenotos projektos 

 

 

  

 

 

Curriculum Vitae   

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds JĀNIS GRĀVĪTIS Prof., Dr. habil. chem. 

Adrese Dzerbenes iela 27, Riga LV 1006, LATVIA 

Tālrunis +371 7553137  http://www.lza.lv/scientists/gravitisj.htm 

E-pasts  jgravit@edi.lv 

  

Pilsonība Latvijas pilsonis 
  

Dzimšanas datums 11/02/1948  

  

Dzimums vīrietis 
  

Darba pieredze  
  

Laika periods  

Profesija vai ieņemamais amats Biomasas eko-efektīvas konversijas laboratorijas vadītājs. Vadošais pētnieks Valsts Koksnes 
ķīmijas institūtā.  

Darba vietas nosaukums Valsts Koksnes ķīmijas institūts 

Nozare  
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Laika periods  

Profesija vai ieņemamais amats Nepilnu stundu profesors  

Darba vietas nosaukums Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē, Atomfizikas un spektroskopijas 

institūtā. 
  

Izglītība   
  

Laika periods 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums 

• University of Latvia (Faculty of Chemistry), 1970 

• Visiting student at the Department of High Molecular Weight Compounds, Moscow 

University, Russia, 1969 

• Dr.chem. (Candidate of Science in former USSR, Ph.D. in Western countries), USSR 

Academy of Sciences, 1977 

• Dr.habil.chem. (Doctor of Science in former USSR), USSR Academy of Sciences, 

1989 

  

Papildus izglītošanās  

Izglītības iestādes 
nosaukums/Piešķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija/Laika periods 

 

  

Papildus zināšanas  

Svešvalodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu valoda   teicami  teicami  teicami  teicami  teicami 

Krievu valoda   teicami  teicami  teicami  teicami  teicami 

            

 Līmeņi: teicami, labi, viduvēji, pamatzināšanas 

  

Pedagoģiskā darba stāžs  
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Zinātnisko pētījumu virziens (-i) Galvenie pētniecības virzieni: Augu šūnu apvalku molekulārā un virsmolekulārā struktūra. 
Augu šūnu apvalku nano-mašinas un nano-struktūras. Šūnu apvalku pašorganizēšanās. 
Modernu instrumentālu un datora simulācijas metožu pielietošana šūnu apvalku pētniecībā. 
Pašatjaunojošies resursi enerģijai, ķimikālijām un jauniem kompozitiem materiāliem. 
Biomasas sadalīšanas un konversijas metodes; vides aizsardzība. Materiālu un enerģijas 
plūsmu analīze. Sistēmu analīze. Nulles emisijas (bezatkritumu) un biorafinēšanas 
koncepcijas izstrādāšana. Līdzsvarotas attīstības kvalitatīvie un kvantitatīvie aspekti. 
Indikatoru sistēmas.  

Galvenie sasniegumi: Vispārināta augu šūnu apvalka modeļa izstrādāšana, kas apvalku 
apraksta kā simbiotisku veidojumu no kompaktiem un fraktāliem objektiem, kas atrodas 
piespiedu termodināmiskajā saderībā un ir nelīdzsvarota sistēma. Pēdējā laikā mazo un 
supermazo (Eiropas sinhatroniekārtu izmantošana) leņķu rentgenizkliedes izmantošana 
fraktālo dimensiju noteikšanai. Bezatkritumu sistēmu izveidošana, saslēdzot tehnoloģijas 
vienotā klasterī, lai vienas tehnoloģijas atkritumi kļūtu par izejvielu citām technoloģijām. 
Sistēmu kvantitatīva raksturošana, lietojot eMerģijas analīzi.  

  

Vadītie studiju kursi Mācību darbs: Lekcijas studentiem Tokijas Universitātē (1996-2000). Lekcijas Ph. D. 

studentiem ANO Universitātes Prioritāro pētījumu institūtā Tokijā (1996-2000). Lekcijas 

maģistratūras kursā “Fizika un tehnoloģijas līdzsvarotai attīstībai” Latvijas Universitātes 
Fizikas un matemātikas fakultātē (Atomfizikas un spektroskopijas institūts).  
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Citas aktivitātes   Pēdējās būtiskās publikācijas:  

1.  Gravitis J. Biorefinery and Lignocellulosics Economy Towards Zero Emissions In: 

Targeting Zero Emissions for the Utilisation of Renewable Resources (Biorefinery, 

Chemical Risk Reduction, Lignocellulosic Economy), Eds. K. Iijama, J. Gravitis, A. 

Sakoda, Tokyo, Japan, Published by UNU/IAS, ANESC/UT and IIS/UT, 1999, pp. 2-11; 

2. Gravitis J., Vedernikov N., Zandersons J., and Kokorevics A. Furfural and 

Levoglucosan Production from Deciduous Wood and Agricultural Wastes In: 

Chemicals and Materials from Renewable Resources, Ed. Joseph J. Bozell, American 

Chemical Society, 2001, vol. 784, chapter 9, pp. 110-122;   

3. Gravitis J. and Della Senta T. Global Prospects of Substituting Oil by Biomass In: 

World Forests, Markets and Policies, Eds. Matti Palo, Jussi Uusivuori and Gerardo 

Mery, Kluwer Academic Publishers, 2001, Chapter 2, 23-39. 

4. Zandersons J., Gravitis J., Zhurinsh A., Kokorevics A., Kallavus U., and Suzuki. C. K. 

Carbon materials obtained from self-binding sugar cans bagasse and deciduous 

wood residues plastics. Biomass & Bioenergy, 2004, vol. 26, pp. 345-360. 

5. Gravitis J., Zandersons J., Vedernikov N., Kruma I., and Ozols-Kalnins. V. Clustering 

of bio-products technologies for zero emissions and eco-efficiency. Industrial Crops 

& Products, 2004, vol. 20, Issue 2, pp. 169-180. 

6. Gravitis J, Kokorevics A. and Ozols-Kalnins V. BIOLOGICALLY CONTROLLED 

DETERMINISM VERSUS PHYSICAL RANDOMNESS AS A TWO FACES OF LIGNIN 

COMPLEXITY IN PLANT CELL WALL. Proc. of the IAWS Meeting in 2003. 

7.  Symposium “Materials and Specialty Chemicals from Bioresources”, Invited 

Lecture, Thailand, 2003. 

8. Biomass Symposium, Japan 2003, Invited Lecture. 

9. Ulla Vainio, Natalia Maximova, Bo Hortling, Janne Laine, Per Stenius, Liisa Kaarina 

Simola, Janis Gravitis, and Ritva Serimaa. Morphology of dry lignins and size and 

shape of dissolved lignin particles by x-ray scattering. Langmuir, 2004, vol. 20, 9736 

- 9744. 

10. Gravitis J., Zandersons J., Ozols-Kalnins V. and Kokorevics A. How Can the Baltic 

Countries’ Resources be Oriented towards Sustainability? In: Environmental 

Education, Communication and Sustainability, Vol. 15, “Integrative Approaches 

Towards Sustainability in the Baltic Sea Region”, Walter Leal Filho and Arnolds 

Ubelis eds. Peter Lang Publishers House, Frankfurt am Maim, Berlin, Bern, 

Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2004, pp. 67-85. 

 

Līdzdalība profesionālās 
pilnveides kursos (lektora, 

klausītāja statusā; klausītājs 
zinātniski pētnieciskā vai 
profesionālā konferencē) 

 

Dalība profesionālajās 
organizācijās 
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Līdzdalība koledžas, citu 
augstskolu, profesionālo 

asociāciju vai organizāciju 
īstenotos projektos 

Profesinālā pieredze un aktivitātes: autors vai līdzautors vairāk nekā 300 publikācijām (11 
apskata raksti, 4 kolektīvas monogrāfijas). 5 doktora , 6 maģistra, 11 bakalaura darbu 

vadītājs. Vizitējošais profesors ANO Universitātes Prioritāro pētījumu institūtā Tokijā (1996-

2000)- lekcijas Ph.D., vizitējošais profesors Tokijas Universitātes Āzijas dabiskās vides centrā 
(1997-1998), vizitējošais profesors Tokijas Universitātes Industriālo zinātņu institūtā (1999-

2000). Vieslekcijas: Bratislavas Tehniskā universitāte, Helsinku Universitāte, Saporo 
Universitāte, Kjušu Universitāte, Mie Universitāte, Kioto Universitāte, Japānas zinātnes 
padome, Los-Alamosas nacionālā laboratorija (ASV), Pašatjaunojošās enerģijas nacionālā 
laboratorija (ASV).  

Starptautiskās organizācijas: ASV ķīmiķu biedrības biedrs, Japānas koksnes pētīšanas 
apvienības biedrs, Starptautiskā lignīna institūta (Šveice) biedrs, Starptautiskā pētniecības 
centra “Materiāli līdzvarotai attīstībai”, Tokija, ārzemju biedrs, UNU/ZERI zinātniskās 
padomes loceklis, Starptautiskās koksnes zināņu akadēmijas akadēmiķis, LZA 
korespondētājloceklis. 

 

 

  

 

 

Curriculum Vitae   
  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Jānis Grāvītis 

Adrese Puķu 17, Mārupes pag. 

Tālrunis Mob.22570111   

E-pasts janis.gravitis@excelsio.lv 
  

Pilsonība Latvijas pilsonis 
  

Dzimšanas datums 17/09/1973 
  

Dzimums vīrietis 
  

Darba pieredze  
  

Laika periods  

Profesija vai ieņemamais amats Valdes loceklis, direktors 

Darba vietas nosaukums Nodibinājums „Kristīgās vadības koledža” 

Nozare izglītība 
  

Laika periods no 10.2001. 

Profesija vai ieņemamais amats pasniedzējs 

Darba vietas nosaukums 

Darba apraksts

SIA „Nordic Training International”  

Intensīvo biznesa treniņu vadība “Advantig”, “Vadītprasme” u.c. 
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Nozare Izglītība 
  

Laika periods no 12.1993.  

Profesija vai ieņemamais amats ģenerāldirektors 

Darba vietas nosaukums SIA “Excelsio” 

Nozare Holdings ar 23 meitas uzņēmumiem Polijā, Lietuvā, Latvijā, Igaunijā, Somijā, Krievijā un 
Ukrainā. Apgrozijums 30 milj eur. 
Kopuzņēmumi ar fondu NLUAF, kā arī Amerikas korporāciju “Harsco.” 

Uzņēmumi Latvijā: “Libanons”, “Osmo”, “Mārupes Metalmeistars”, “SGB Latvia”, 
“Būvmeteriālu serviss” u.c. 
Citās valstīs: “Albion”, “Dobry Dach”, “Lietaus Salys”, “Erigo”, “Masterkrovlja” u.c. 

  

Laika periods  

Profesija vai ieņemamais amats valdes loceklis.  

Darba vietas nosaukums AS “Lords”, AS “Libanons”, SIA “Nordic Training International,” 

Nozare AS “Lords” - Akcionāru kapitāla daļu pārraudzīšana. Uzņēmuma analīze un izvērtēšana, kā arī 
attīstība un uzņēmuma konsultēšana. Uzņēmums nodarbojas ar darba apģērbu ražošanu un 
pārdošanu un ir tirgus līderis Latvijā. 
AS “Libanons” – Akcionāru kapitāla daļu pārraudzīšana. Uzņēmuma analīze un izvērtēšana, 
kā arī attīstība un uzņēmuma konsultēšana. Uzņēmums nodarbojas ar jumtu segumu 
ieklāšanu un tirdzniecību un ir tirgus līderis Latvijā. 
SIA “Nordic Training International” - Akcionāru kapitāla daļu pārraudzīšana. Uzņēmuma 
analīze un izvērtēšana, kā arī attīstība un uzņēmuma konsultēšana. Pieaugušo izglītība 

  

Laika periods  

Profesija vai ieņemamais amats direktors 

Darba vietas nosaukums ZS “Malum”, SIA “SGB Latvia” 

Nozare ZS “Malum” - Uzņēmuma pārvaldīšana. Uzņēmuma analīze un izvērtēšana, kā arī uzņēmuma 
attīstīšana. Uzņēmums nodarbojas ar ābeļu stādu audzēšanu un ābeļu audzēšanu un 
tirdzniecību. 
SIA “SGB Latvia” - Uzņēmuma pārvaldīšana. Uzņēmuma analīze un izvērtēšana, kā arī 
uzņēmuma attīstīšana. Uzņēmums nodarbojas ar celtniecības stalažu nomu un pārdošanu. Ir 

Amerikas koncerna “Harsco” (apgrozījums 2 miljardi USD) sastāvdaļa 
 

 

Laika periods  

Profesija vai ieņemamais amats projektu vadītājs.  

Darba vietas nosaukums SIA “NIC investīcijas” 

Nozare Jaunu projektu meklēšana. Investīcijas lēmumu pieņemšana. Pēc tam uzņēmuma analīze 
un izvērtēšana, kā arī attīstība un uzņēmuma konsultēšana. 

  

Izglītība  Augstākā 
  

Laika periods 09.2004. –  05.2009. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

EMBA maģistratura   
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Izglītības iestādes nosaukums Stockholm scool of economics in Riga. 
  

Laika periods 09.1998. – 06.2003. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Ekonomikas maģistrs.  
Diploms 

Izglītības iestādes nosaukums Kiev National University of economy.  

Laika periods 09.1988. – 06.1991. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms 

Izglītības iestādes nosaukums Rīgas 1.vidusskola, Rīgā, Latvijā 
  

Papildus izglītošanās  

Izglītības iestādes 

nosaukums/Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija/Laika periods 

• “Success Enterprises/ NLP Midwest Training Institute”, Omaha, Nebraska, ASV 

NLP treneru apmācības programma efektīvās darba metodēs ar grupām, prezentācijas 
tehnikās un paātrinātās apmācības tehnoloģijās. 
02. – 03. 2002. Sertifikāti 

• „Nordic Training International” Rīga 

Treneru sagatavošanas programma “NLP treneru treniņš” 

2001. – 2002. Sertifikāts 

• “Concordia” Tallina, Igaunija 

MBA programma – visaugstākā līmeņa vadītājiem.. 
10.2001. –  ... Sertifikāti 

• Konsultantu grupa „Nordica”,” Rīga, Latvija 

Kursi “TimeMaster”, “Personāla atlases process praksē” –“Stratēģiskā vadība 1, 2, 3” u.c. 
02.1998. – 06.2001. Sertifikāti 

• “Komercizglītības Centrs,” Rīga, Latvija 

Kursi “Rūpējies par savu firmu” – firmas finansu vadībā, “Decision Base” – stratēģisko 
lēmumu pieņemšanā, “Team Building” – komandas veidošanā, “Personell Selection and 
Appraisal” – personāla atlasē un novērtēšanā. 
02.1997. – 06.1999. Sertifikāti 

  

Svešvalodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu valoda   Labi  Labi  Labi  Labi  Labi 

Krievu valoda   Teicami  Teicami  Teicami  Teicami  Teicami 

            

 Līmeņi: teicami, labi, viduvēji, pamatzināšanas 

  

Pedagoģiskā darba stāžs  
  

Zinātnisko pētījumu virziens (-i)  

  

  Vadītie studiju kursi 
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Citas aktivitātes  (kursu, 

semināru vadīšana, komentāru 
sniegšana u.c.) 

 

Līdzdalība profesionālās 
pilnveides kursos (lektora, 

klausītāja statusā; klausītājs 
zinātniski pētnieciskā vai 
profesionālā konferencē) 

 

Dalība profesionālajās 
organizācijās 

 

Līdzdalība koledžas, citu 
augstskolu, profesionālo 

asociāciju vai organizāciju 
īstenotos projektos 

 

 

  

 

 

Curriculum Vitae   
  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Jānis Krūze 

Adrese Stabu iela 94, dz. 12, Rīga, LV-1009 

Tālrunis 29105669   

E-pasts janis.kruze@gmail.com / http://lv.linkedin.com/in/janiskruze 

  

Pilsonība Latvijas pilsonis 
  

Dzimšanas datums 06/05/1978 

  

Dzimums vīrietis 
  

Darba pieredze  
  

Laika periods 08/2009 – šobrīd 

Profesija vai ieņemamais amats Semināru vadītājs (nepilna laika) 

Darba vietas nosaukums Mācību centrs BUTS 
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Nozare Semināru veidošana un vadīšana Projektu vadībā, Personāla vadībā, Vadības teorijā, Biznesa 
prezentāciju vadīšanā, Mārketingā, Pārdošanas psiholoģijā. 

  

Laika periods 09/2003 – šobrīd 

Profesija vai ieņemamais amats Lektors (darbs sestdienās) 

Darba vietas nosaukums Kristīgā vadības koledža 

Nozare Studiju kursu izstrāde un lekciju pasniegšana Saskarsmes un vadības psiholoģijā, Sociālajā 
psiholoģijā, Organizāciju psiholoģijā, Komandas veidošanā, Personāla vadībā, Vadības 
teorija, Projektu vadībā, Mārketingā, Klientu apkalpošanā un konsultēšanā kā arī Pētījumu 
veidošanā un Statistikā. 

  

Laika periods 03/2008 – 11/2008 

Profesija vai ieņemamais amats Konsultants (kopš 2008.g. novembra līgumdarbs) 

Darba vietas nosaukums O.D.A. 

Nozare Mācību un konsultāciju pakalpojumu pārdošana, 
- Klientu attiecību uzturēšana un jaunu kontaktu veidošana, 
- Mācību semināru vadīšana („Darbinieku attīstīšanas metodes”, „Personības resursu un 
stresa vadīšana”, "Kā darbiniekiem pasniegt nepatīkamas ziņas?", „Mācību efektivitātes 
novērtēšana”, "Efektīva pārdošana”, „Darbs ar dažādām klientu grupām”), 
- Darba grupu vadīšana (Kompetenču modeļa izstrāde) 
- Individuālo attīstības sarunu vadīšana (coaching). 

  

Laika periods 2006 – 2007 

Profesija vai ieņemamais amats Personāla vadītājs. 

Darba vietas nosaukums AVON Cosmetics  

Nozare Personāla vadības funkciju (atlase, apmācība, novērtēšana, motivēšana) īstenošana, 
- Latvijas filiāles stratēģiskā plānošana vadības komandas ietvaros (reizi ceturksnī), 
- Personāla lietvedība un darbinieku pasākumu organizēšana. 

  

Laika periods 2005 – 2006 

Profesija vai ieņemamais amats Personāla un darba aizsardzības dienesta vadītājs 

Darba vietas nosaukums Dambis  

Nozare Struktūrvienības vadīšana, sadarbības attiecību veicināšana, 
- Uzņēmuma efektivitātes analīze un konkurētspēju veicinošu personāla procedūru 
izstrādāšana un ieviešana, personāla apmācība. 

 
 

Laika periods 2004 – 2005 

Profesija vai ieņemamais amats Personāla atlases projektu vadītājs 

Darba vietas nosaukums Eiropersonāls  

Nozare - Personāla atlases pakalpojumu pārdošana, 
- Personāla atlases projektu īstenošana (sludinājumu sagatavošana, maketēšana, 
kandidātu intervēšana, novērtēšana un prezentēšana klientiem). 
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Laika periods 2001 – 2004 

Profesija vai ieņemamais amats Vecākais cilvēkkapitāla konsultants 

Darba vietas nosaukums Ernst & Young (Arthur Andersen)  

Nozare Nozīmīgākie projekti: 
- Personālvadības stratēģijas definēšanas semināra vadīšana, procesu dokumentēšana un 

optimizēšana „Philip Morris Baltic” 

- Darba procesu efektivitātes analīze un optimizācija SIA „Rīgas Ūdens”, BAS „Daugavgrīva” 

- Atalgojuma sistēmas procesu optimizēšana SIA „Lattelecom” 

- Atalgojuma sistēmas izvērtēšana un Atalgojuma politikas un pamatnostādņu izstrāde VAS 

„Latvijas dzelzceļš”. 

- Atalgojuma un prēmēšanas sistēmas izstrāde SIA „Ventbunkers komercija” 
  

Izglītība  Augstākā  
  

Laika periods 2000 – 2003 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Sociālo zinātņu maģistra grāds organizāciju un sociālajā psiholoģijā 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte, Psiholoģijas un pedagoģijas fakultāte 
  

Laika periods 1996 – 2000 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā 

 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte, Psiholoģijas un pedagoģijas fakultāte 
  

Papildus izglītošanās  

Izglītības iestādes 
nosaukums/Piešķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija/Laika periods 

Nordic Training International "Projektu vadība" (2009. g.) 

O.D.A. „Mācību efektivitātes novērtēšana” (2008. g.) 

Latvikon „Grāmatvedība iesācējiem” (2006. g.) 

Eiro Personāls „Aktīvā pārdošana” (2004., 2005. g.) 

Tack „Veiksmīga biznesa prezentācija” (2004. g.) 

Krauthammer „Aktīva pārdošana un pārrunu vadīšana” (2003., 2004. g.) 

Ernst&Young „Human capital Experienced Senior School” (2003. g.). 

 
  

Svešvalodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu valoda   Labi  Labi  Labi  Labi  Labi 

Krievu valoda   Teicami  Teicami  Teicami  Teicami  Teicami 

            

 Līmeņi: teicami, labi, viduvēji, pamatzināšanas 

  

Pedagoģiskā darba stāžs  
  



 161 

Zinātnisko pētījumu virziens (-i)  

  

  

  

  

Vadītie studiju kursi 

  

Citas aktivitātes  (kursu, 

semināru vadīšana, komentāru 
sniegšana u.c.) 

 

Līdzdalība profesionālās 
pilnveides kursos (lektora, 

klausītāja statusā; klausītājs 
zinātniski pētnieciskā vai 
profesionālā konferencē) 

 

Dalība profesionālajās 
organizācijās 

 

Līdzdalība koledžas, citu 
augstskolu, profesionālo 

asociāciju vai organizāciju 
īstenotos projektos 

 

 

  

 

 

Curriculum Vitae   
  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds MAIJA TUMANOVSKA 

Adrese  

Tālrunis 371 29 55 25 85   

E-pasts maija.tumanovska@inbox.lv 

  

Pilsonība Latvijas pilsone 
  

Dzimšanas datums 28/08/1979 
  

Dzimums sieviete 
  

Darba pieredze    

  



 162 

Laika periods No 2010.gada janvāra 

Profesija vai ieņemamais amats  

Darba vietas nosaukums Zv. advokāta birojs 

Nozare  
  

Laika periods No 2008.gada 1.septembra līdz šim brīdim 

Profesija vai ieņemamais amats Lietvedības kursa pasniedzēja 

Darba vietas nosaukums Latvijas Universitātes Māszinību bakalaura studiju programma. 

Nozare  
  

Laika periods Papildus darbs no 2007.gada oktobra līdz šim brīdim  

Profesija vai ieņemamais amats  

Darba vietas nosaukums SIA „Jurido” 

Nozare Juridiskās konstultācijas, pārstāvība tiesās civillietās un administratīvajās lietās, konsultācijas 
finanšu un nodokļu tiesību jautājumos 

  

Laika periods Papildus darbs no 2009.gada septembra līdz šim brīdim 

Profesija vai ieņemamais amats juriste 

Darba vietas nosaukums Biedrība „Skolas 43, Jūrmala” un DzĪks “Rūpniecības nams 15”  

Nozare darba pienākumos parādu piedziņa no parādniekiem par sniegtajiem apsaimniekošanas un 
komunālajiem pakalpojumiem, pārstāvu biedrības intereses tiesā. 

  

Laika periods No 2008.gada 1.aprīļa līdz 2009.gada 30.aprīlim 

Profesija vai ieņemamais amats izpilddirektore 

Darba vietas nosaukums Latvijas Baptistu draudžu savienība  

Nozare  
  

Laika periods No 2007.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 1.jūlijam 

Profesija vai ieņemamais amats juriste 

Darba vietas nosaukums Juridiskais birojs SIA „B2B 

Nozare sniedzu juridiskās konsultācijas: komerctiesības, darba tiesības, civiltiesības, dažādu 
administratīvo tiesību jautājumi. Sagatavoju dažāda veida juridiskos dokumentu- līgumi, 
vienošanās, atzinumi, vēstules, prasības pieteikumi u.c. juridiski dokumenti. 

  

Laika periods No 2006.gada 30.augusta līdz 2009.gada 30.jūnijam 

Profesija vai ieņemamais amats Juridiskā fakultāte Valsts tiesību zinātņu katedrā lekciju pasniedzēja 

Darba vietas nosaukums Latvijas Universitātes  

Nozare Pasniedzu kursu “Lietvedība” , vadu un recenzēju arī bakalaura un maģistra darbus. 
  

Laika periods no 2004.gada 1.aprīļa - līdz 2006.gada 7.novembrim 
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Profesija vai ieņemamais amats deputāta palīdze 

Darba vietas nosaukums LR Saeima 

Nozare  
  

Laika periods no 2006.gada 17.februāra līdz 2006.gada 17.augustam 

Profesija vai ieņemamais amats administratīvās daļas vadītājas vietniece 

Darba vietas nosaukums Satiksmes ministrijas tiešās pārvaldes iestāde  
“Autotransporta inspekcija”  

Nozare pienākumos iepirkumu procedūru organizēšana, nolikumu izstrāde, līgumu sagatavošana 
  

Laika periods 2004.gada 1.februāris- 2004.gada 1.aprīlis 

Profesija vai ieņemamais amats Mandātu un iesniegumu komisijas konsultantes pienākumu izpildītāja 

Darba vietas nosaukums LR Saeima 

Nozare  
  

Laika periods 2002.gada 18. novembris- 2004. gada 1.aprīlis 

Profesija vai ieņemamais amats deputāta palīdze 

Darba vietas nosaukums LR 8.Saeimas  

Nozare  
  

Laika periods 2000.gada augusta līdz 2002.gada 1.maijam 

Profesija vai ieņemamais amats Juridiskā konsultante 

Darba vietas nosaukums SIA „M un B konsultants” 

Nozare  

Izglītība    

  

  

   
  

Laika periods 2002.gada - 2004.gadam 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Valsts un administratīvo tiesību apakšprogramma, iegūts maģistra grāds. Maģistra darbs 
“Valsts atbildības ierobežojumi administratīvajās tiesībās”. 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte Juridiskā fakultāte maģistratūra 
  

Laika periods 2002.g.-1997.g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

iegūta jurista kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte Juridiskā fakultāte 
  

Laika periods 1997.g-1994.g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

iegūta vidējā izglītība un grāmatveža, sekretāra sertifikāts. 
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Izglītības iestādes nosaukums Rīgas komercskola 
  

Papildus izglītošanās  

Izglītības iestādes 
nosaukums/Piešķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija/Laika periods 

 

  

Svešvalodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu valoda   Labi  Labi  Labi  Labi  Labi 

Krievu valoda   Labi  Labi  Labi  Labi  Labi 

            

 Līmeņi: teicami, labi, viduvēji, pamatzināšanas 

  

Pedagoģiskā darba stāžs  
  

Zinātnisko pētījumu virziens (-i)  

  

  

  

  

Vadītie studiju kursi 

  

Citas aktivitātes  (kursu, 

semināru vadīšana, komentāru 
sniegšana u.c.) 

 

Līdzdalība profesionālās 
pilnveides kursos (lektora, 

klausītāja statusā; klausītājs 
zinātniski pētnieciskā vai 
profesionālā konferencē) 

 

Dalība profesionālajās 
organizācijās 

 

Līdzdalība koledžas, citu 
augstskolu, profesionālo 

asociāciju vai organizāciju 
īstenotos projektos 
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Curriculum Vitae   

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds UĢIS STRAUSS 

Adrese  

Tālrunis    

E-pasts ugis@nti.lv 

  

Pilsonība Latvijas pilsonis 
  

Dzimšanas datums 17/04/74 
  

Dzimums vīrietis 
  

Darba pieredze    

  

Laika periods no 10.1998 

Profesija vai ieņemamais amats Valdes priekšsēdētājs 

Darba vietas nosaukums „Nordic Training International” 
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Nozare SIA „Nordic Training International”, dibinātājs, valdes priekšsēdētājs. 
Biznesa apmācību holdings ar 8 meitas uzņēmumiem: 
- „Nordic Training International,” Rīga (līdz 12.2001. SIA Konsultantu grupa „Nordica”),  „Nordic Training 
International,” Lietuva,  „Nordic Training International,” Maskava, „Nordic Training International,” St. Pēterburga, 
„Nordic Training International,” Ukraina,  „Nordic Training International,” ASV, „Nordic Training International,” 

China, biznesa inkubators „Ola”. 

Galvenās atbildības 
Uzņēmuma vadība 
Uzņēmuma filiāļu vadība, uzņēmuma kopējās stratēģijas izstrādāšana un ieviešana,  
Apmācību programmu izstrādes vadīšana 
Autors sekojošiem biznesa apmācību kursiem „Vadītprasme,” „TimeMentor,” biznesa simulācija„Merkis,” biznesa 
simulācija „Prezidents”, „Pārdotprasme,” „Prezentācijas prasmes,” „Personāla atlase”, „Dzīves izrāviena 
modelēšana”, „Telesales”, „Kreativitāte biznesā”, „Time Mentor”, „Konfliktu risināšana n stresa vadīšana”, 
„Prioritates un laika plānošana”, „Efektīvas pārrunas”, „Intuīcija biznesā”, „Komandas piedzīvojumu nometne”  un 
citi. 

Autors laika plānošanas apmācību galda spēlei „TimeMentor Life Balance Board Game”. 
Viens no autoriem apmācību konceptam un grāmatai „The Story of Three Brothers. Success Thinking Strategy”. 
NTI treneru sagatavošanas programmas vadība 
Autors NTI iekšējo treneru sagatavošanas gada kursam un treniņam „Treneru treniņš”, sagatavojis vairāk kā 120 
spēcīgus biznesa trenerus gan NTI gan klientu uzdevumā. 
Intensīvo biznesa semināru vadīšana un konsultēšana uzņēmumu mācību sistēmu veidošanā: 
Galvenie apmācību klienti:  
Latvijā: SEB Unibanka, Lattelekom, Siemens, Kesko Agro, Banku Augstkola, Lauksaimniecības Ministrija, Izglītības un 
Zinātnes Ministrija, Schaller Balticum, Excelsio u.c. 
Krievijā: Laverna, NAYADA, OK Market, Maximuss 

ASV: Fremont Investment and Loan, Suzuki 

Autors SEB Unibankas un Krievijas līdera ofisa starpsienu ražošanā NAYADA apmācību sistēmām. 
  

Laika periods 02.1998. – 01.1999  

Profesija vai ieņemamais amats projektu vadītājs. 

Darba vietas nosaukums Norvēģijas Latvijas uzņēmējdarbības Attīstības Fonds (NLUAF) 

Nozare Fonda kapitāla investīciju pārvaldīšana daļai no Fonda investīciju portfeļa. Jauna riska 
kapitāla investīciju projektu atrašana, analīze un izvērtēšana, kā arī projektu izbeigšana – 

uzņēmumu pārdošana. Personāla meklēšana un atlase Fonda kompānijām. Konsultāciju 
pakalpojumu pārdošana. 
Darbība Latvijas uzņēmumu valdēs kā NLUAF pilnvarotajam: 
no 02.1998. – A/S “Libanons”, Rīga; 
no 02.1998. – 03.1999. – A/S “Latgales Enerģētika”, Rēzekne; 
no 03.1998. – 03.1999. – A/S “Biotehniskais Centrs”, Rīga; 
no 07.1998. – 07.1999. – A/S “Ciedra”, Dobele. 

  

Laika periods 02.1998. – 10.1998.  

Profesija vai ieņemamais amats eksperts 

Darba vietas nosaukums ES PHARE BERIL Programma 

Nozare Pasniedzēju sagatavošanas programmas (train the trainer) izveide un vadīšana. Šīs 
programma sagatavoja zināmu skaitu augstskolu pasniedzēju lekciju kursa “Eiropas 

Integrācijas Process” pasniegšanai Latvijas augstākajās mācību iestādēs. 
  

Laika periods 02.1997. – 05.1998. 
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Profesija vai ieņemamais amats lektors 

Darba vietas nosaukums Latvijas Banku Akadēmija 

Nozare Lekciju kursa ar praktiskajiem darbiem par Eiropas Savienības struktūru un uzbūvi, kā arī 
Eiropas Savienības attiecībām  ar Asociētajām valstīm izveide un vadīšana. 

  

Laika periods 10.1996. – 01.1998.  

Profesija vai ieņemamais amats PHARE asistents 

Darba vietas nosaukums Eiropas Komisijas Delegācija Latvijā 

Nozare PHARE programmas projektu vadība ar specializāciju izglītības, labklājības un nevalstisko 
organizāciju jomās. Vairāku ar Eiropas integrācijas jautājumiem saistītu Delegācijas 
aktivitāšu koordinēšana 

  

Laika periods 04.1993. – 10.1994. 

Profesija vai ieņemamais amats direktors 

Darba vietas nosaukums Biznesa apmācību uzņēmums SIA “Karlsons & Ko” 

Nozare Uzņēmuma vadība. Mācību programmu izstrāde. Psiholoģijas un NLP treniņu vadīšana. 
Pakalpojumu pārdošana. 

  

Laika periods 01.1992. – 04.1993.  

Profesija vai ieņemamais amats menedžeris 

Darba vietas nosaukums SIA “Remember Riga” 

Nozare Reklāmas kampaņu organizēšana. Kontaktu uzturēšana ar vietējām varas institūcijām. 
Atmiņas treniņš valodu apmācības procesā un psiholoģijas kursu vadīšana. Pakalpojumu 
pārdošana. 

  

Laika periods 12.1991. – 04.1993.  

Profesija vai ieņemamais amats matemātikas skolotājs 

Darba vietas nosaukums Rīgas Komercskola 

Nozare Skolēnu sagatavošana Republikas Matemātikas olimpiādēm. 
  

Izglītība   
  

Laika periods 09.1995. – 06.1996. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms (Maģistra grāds Eiropas studijās). 

Izglītības iestādes nosaukums Eiropas Koledža, Varšava – Polija (Brige – Beļģija) 
  

Laika periods 09.1994. – 01.1995.   

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts (Ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs) 
 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte, Starptautisko Attiecību Institūts 
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Laika periods 09.1991. – 06.1995. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Fizikas un matemātikas fakultāte Bakalaura grāds matemātikā 

Diploms. Zinātņu Bakalaurs. Sertifikāts. (Matemātikas skolotājs). 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte 
  

Papildus izglītošanās  

Izglītības iestādes 
nosaukums/Piešķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija/Laika periods 

Organizācija: „Success Enterprises/ NLP Midwest Training Institute”, Omaha, Nebraska, 
ASV 
NLP treneru apmācības programma efektīvās darba metodēs ar grupām, prezentācijas 
tehnikās un paātrinātās apmācības tehnoloģijās. 
Laiks: 02. – 03. 2002. Dokuments: Sertifikāts 

Organizācija:NLP University, Santa Krusa , Kalifornija, ASV 
NLP Treneru Millennium Treniņš – Konference 

Laiks: 07.2000. – 08.2000. Dokuments:sertifikāts   

Organizācija:Erickson College, Erickson University International, Vancouver 
Apmācības programmas “NLP treneru treniņš”, “NLP Meistars – Praktiķis”, “NLP praktiķis” 
u.c. 

Laiks:1998. – 2000.Dokuments: Sertifikāti 
Organizācija: “Komercizglītības Centrs”, Rīga 
Kursi “Rūpējies par savu firmu” – firmas finansu vadībā, “Decision Base” – stratēģisko 
lēmumu pieņemšanā, “Team Building” – komandas veidošanā, “Personell Selection and 
Appraisal” – personāla atlasē un novērtēšanā. 
Laiks: 02.1998. – 06.1998. Dokuments: Sertifikāti  

Organizācija:PHARE MVU atbalsta programma 
Kursi “Kvalitātes vadība” un “Uzņēmuma loģistikas vadība.” 

Laiks: 03.1998. – 06.1998. Dokuments:Sertifikāti 
Organizācija: Starico Instituti, Tampere, Somija 
Pārdošanas apmācības kurss aktīvās pārdošanas treneru sagatavošanas programmas 
ietvaros. 

Laiks:08.1997. Dokuments:Sertifikāts 

Organizācija: Sankt-Pēterburgas “Personības Institūts”  
Kurss praktiskajā psiholoģijā un NLP “Efektīvas komunikācijas teorija un prakse, tās 

pielietošana pārdošanā,” 1., 2., 3., 4. līmenis. Praktiskais treniņš menedžmenta psiholoģijā, 
sasniegumu psiholoģijā un NLP – neiroligvistiskajā programmēšanā.. 
Laiks:09.1992. – 12.1994. Dokuments:Sertifikāts 

Organizācija: Inkomi Group (Naftas bizness), Rīgā. 
Izturēts konkurss un izieta teorētiskā un praktiskā apmācība menedžeru sagatavošanas 

grupā darbam firmā. 
Laiks:04.1992. – 12.1993. Dokuments:Sertifikāts 

  

Svešvalodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu valoda   Teicami  Teicami  Teicami  Teicami  Teicami 

Krievu valoda   Teicami  Teicami  Teicami  Teicami  Teicami 

Franču un Vācu   Viduvēji  Viduvēji  Viduvēji  Viduvēji  Viduvēji 

 Līmeņi: teicami, labi, viduvēji, pamatzināšanas 
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Pedagoģiskā darba stāžs  
  

Zinātnisko pētījumu virziens (-i)  

  

  Vadītie studiju kursi 

  

Citas aktivitātes  (kursu, 

semināru vadīšana, komentāru 
sniegšana u.c.) 

 

Līdzdalība profesionālās 
pilnveides kursos (lektora, 

klausītāja statusā; klausītājs 
zinātniski pētnieciskā vai 
profesionālā konferencē) 

 

Dalība profesionālajās 
organizācijās 

 

Līdzdalība koledžas, citu 
augstskolu, profesionālo 

asociāciju vai organizāciju 
īstenotos projektos 

 

 

 
CURRICULUM VITAE 
 

Personas dati:   Zigmārs Atvars, dzimis 1979. gada 19. aprīlī, Rīgā 

Adrese:   Gaujas 19-12, Rīga LV-1026 

Telefons:   mob.+371 29887616 

E-mail:    z.atvars@inbox.lv  

Izglītība: 2010-līdz šim - Latvijas Universitāte (www.lu.lv) Vadības zinības doktorantūra 

2001-līdz šim - TCM International Institute for Biblical Studies (Austrija) (www.tcmi.edu) Master of Arts 

in Practical Theology (MA) 

2004-2006 - Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskola (www.rsebaa.lv) 
Profesionālais maģistrs uzņēmējdarbības vadībā (MBA) 

2001-2004 - Latvijas Universitāte (www.lu.lv) Humanitāro zinātņu bakalaurs Teoloģijas un 
Reliģiju zinātnē 

1997-2001 - LBDS Teoloģiskais seminārs (www.kvk.lv)  

1995-1997 - Rīgas 8.vidusskola (vidusskola) (www.ltn.lv/~r8vs/)  

1986-1995 - Rīgas 8.vidusskola (pamatskola) (www.ltn.lv/~r8vs/)  

Papildus izglītība: Pieredzes iegūšana projektu vadīšanā, menedžmentā, mārketingā - ASV, 

Lielbritānijā, Dienvidāfrikas Republikā, Vācijā, Nīderlandē, Slovākijā, Lietuvā, 
Igaunijā 

 2008- „FranklinCovey Latvia” (www.franklincovey.lv) kursi „Projektu vadība”; 
„Laika plānošana” 

                               Darba pieredze:  2011-līdz šim - „DrClub” (www.drclub.lv) dibinātājs, vadītājs 

2008-līdz šim -„Christian Motorcyclists Association Latvia” (www.cmalatvia.lv) vadītājs 

 2008-līdz šim - kristustv.blogspot.com; lvmotovideo.blogspot.com dibinātājs, vadītājs 
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2007-līdz šim - www.kas-kur.lv dibinātājs, vadītājs 

2006-līdz šim - Biedrība „Latvijas Evaņģēliskā alianse” (www.lea.lv) TV un interneta mediju darba 
grupas vadītājs, revīzijas komisijas loceklis 

1999-līdz šim - web mājas lapu izveidošanas un administrēšanas pakalpojumu veikšana (pieredze 
pie vairāk kā 15 mājas lapām) 

2010 - Latvijas Jauno Zinātnieku apvienība (www.ljza.lv) darba grupas "Doktorantu un jauno zinātnieku 
izpēte" vadītājs 

2009-2010 - Nodibinājums „Cerības festivāls” (www.bgea.org) loģistikas nodaļas projektu vadītājs 

2006-2009 - SIA „Habituss IL” valdes priekšsēdētājs 
2009 - Rīgas Purvciema amata skola (www.rpas.lv) mārketinga skolotājs 

2008-2009 - Rīgas Tirdzniecības Tehnikums (www.rtt.edu.lv) biznesa ekonomikas pamatu, mārketinga 
un personālvadības skolotājs, audzinātājs, kursa darbu un prakšu vadītājs 

2008 - SIA „ONE” www.one.lv B2B attīstības vadītājs  
2007-2008 - SIA „Latvijas Tālrunis” portāla www.zl.lv attīstītājs 

2002-2008 - Latvijas Kristīgais radio (www.lkr.lv) raidījuma “Sela” radošais direktors un vadītājs 
(raidījums tiešraidē 1x nedēļā - 25 min) 
2005-2007 - ASV-Latvijas uzņēmums SIA „Foto Kolors” (www.fotokolors.lv) mārketinga nodaļas 
vadītājs  
2007 - „Kristīgās Vadības koledža” (www.kvk.lv) attīstības konsultants 
2005 - ASV-Latvijas uzņēmums ASF „Partneri” (www.partneri.lv) lektors, projektu vadītājs 

2004 - Rīgas gospel kora dalībnieks (www.singgospellatvia.org)  

2001-2004 - ASV-Latvijas uzņēmums BO SIA “Fonds Agape” (www.agape.lv) lektors, projektu vadītājs 

2002-2004 - Organizācijas “Agape Latvija” (www.agape.lv/students) Studentu nozares biedrs 

1997-2002 - „Latvijas Kristīgā Studentu Brālība”(www.lksb.lv), reklāmas menedžeris, LKSB nacionālās 
padomes biedrs 

1999-2001 - “Rīgas Apdrošināšanas sabiedrība” (vēlāk “AAS Balta”) (www.balta.lv) 
apdrošināšanas aģents 

 2000 - pētījumu firma “Data serviss” (www.data.lv) intervētājs 

1998 - firma "NIKORA", klientu konsultants 
Dalība dažādu starptautisku projektu izstrādē un realizācijā. Sadarbība ar ārzemju pārstāvjiem 

Valodu zināšanas:  latviešu, angļu, krievu 

Ģimenes stāvoklis: precējies, viens dēls 

Hobiji:   motocikli, ceļošana, foto, video 

Piezīmes:  1) Iemaņas darbā ar datoru (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, MS Word, 
Outlook, PowerPoint, Excel) 

 2) autovadītāja apliecība: B. kat. no 16.03.1998; A.kat. no 10.09.2009 
 3) komunikabls 

 4) patīk darbs ar cilvēkiem 

 
 

AKADĒMISKĀ PERSONĀLA CV 
 

 Dr.theol., doc. Gatis Līdums  

dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 

Dzimšanas gads: 1965. 
  

Izglītība:   1983.-1991.  Studijas RTU Elektroenerģētikas fakultātē 
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   1991.-1992.  Studijas Nordic Bibelinstitutet, Zviedrijā 
1993.-1997. Studijas Westrn Seminary teoloģijas seminārā ASV. 
1999.-2003. LU doktorantūra 
2003.- 2004. Helsinku Universitātes doktorantūra 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
   1991.   Diplomēts inženieris siltumenerģētikā 

   1997.   Teoloģijas maģistrs (Western Seminary) 
1998.   Latvijas Ev. Lut. Kristīgās akadēmijas docents 

1999.  Latvijas universitātes lektors 
2004. Teoloģijas doktors ar specializāciju pedagoģijā un 

psiholoģijā (Helsinku universitāte)  
2005.               Latvijas Universitātes docents 

Nodarbošanās: 
1997.-1998.  strādā par pasniedzēju, teoloģijas studiju programmas 

vadītāju, un vēlāk par mācību prorektoru Latvijas 
Evaņģēliski - Luteriskajā Kristīgajā Akadēmijā.  

1998.-2003.  strādā kā vieslektors P. Stradiņa universitātes Māszinību 
fakultātē. 

1999.-2001.  direktora vietnieks atklātajā sabiedriskajā fondā “Partneri”. 
1999.- 2005. strādā par pasniedzēju Latvijas Universitātes Teoloģijas 

Fakultātē 

1999.-2004.  LU Teoloģijas fakultātes Reliģijas un ētikas skolotāju 
profesionālo studiju programmas direktors 

2002. -  privātprakse rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanā 
personām, kas cietušas no vardarbības, vēlāk – arī ģimenes 
sistēmiskajā psihoterapijā 

2005. -  docents reliģijas psiholoģijā LU teoloģijas fakultātē  
2007. -           Lutera Akadēmijas pasniedzējs un mācību prorektors 

     

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

 
1. G. Līdums. Reliģijas pedagoga loma mūsdienu pasaulē, Teoloģija: Teorija un prakse – 

mūsdienu latviešu teologu raksti, Riga: Zvaigzne ABC, 2006, lpp. 221 -233. 
2. G. Līdums. To counsel, or not to counsel? An altrnate proposal for an approach to 

pastoral counseling in Latvia today, Humanities and Social Sciences in Latvia # 2 (46), 
2005, lpp.48-73.  

3. G. Līdums. The Orthodox and the Lutherans together? Reflections about the possibility of 
theological anthropology serving as the meeting place for the contemporary Lutheran 

thought and Eastern Orthodox tradition, Rīga: LU “Ceļš” # 56, 2005, lpp. 118-166.  
4. G. Līdums. The Doctrine of Imago Dei and Its Relation to Self-Transcendence in the 

Context of practical Theology, Helsinki, Yliopistopaino, 2004. 252 lpp. 
5. G. Līdums un E. Taivāne, Jauno reliģisko kustību piedāvājums, iekļaušanās tajās un 

izkļūšana no tām. Jauno reliģisko kustību ģenētiskā tipoloģija un psihotehnika 
(neobudisms, neohinduisms un meditācija), Taivans L.G. un Taivāne E. Reliģiju vēsture. 
Skolotāja grāmata, Rīga: RAKA, 2003, lpp. 268-282.  
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6. G. Līdums un E. Taivāne, Iesaistīties vai neiesaistīties jaunā reliģiskā kustībā?  Taivans 
L.G. un Taivāne E. Reliģiju vēsture, Rīga: RAKA, 2003. lpp. 235-243. 

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 8 
Monogrāfijas       2 

Konferenču tēzes     4 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 
 

LU 64. starptautiskās konferences 2006. gadā teoloģijas sekcijā viens no vadītājiem.  
LU 62. starptautiskajā konferencē 2004. gadā teoloģijas sekcijas organizācijas komitejas 
loceklis. 
2004. gadā Tartu universitātē Finnish-Baltic Initiative in Religious Education konferencē par 
skolotāju tālākizglītību darbojies kā viens no organizatoriem. 
 

 
CURRICULUM VITAE 

Ilze Beļinska 
Persomas dati:      
Dzimšanas dati    1962. gada 28. janvārī, Valmierā 

Personas kods    280162 - 11246  

Dzīvesvieta   Rīgas 15 - 21,  

Babītes pagasts, 
Rīgas rajons, 
LV - 2107, Latvija 

Tālrunis mob. 9162491 

 

Izglītība: 
2001. g. -    LU Pedagoģijas zinātņu nozares doktorante. 
1994. g. - 1996. g.  LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, ģeogrāfijas   

    maģistra grāds. 
1981. g. - 1886. g.  LVU Ģeogrāfijas fakultāte, specialitāte,  
    kvalifikācija - ģeogrāfs, pasniedzējs. 
Līdz 1980. g.   Valmieras rajona Naukšēnu vidusskola. 
 

 

Darba pieredze: 
2003. g. – 2006. g.  Rīgas Komercskola, direktora vietniece mācību un    
    audzināšanas darbā. 
1996. g. – 2006. g.  IZM ISEC ekspertu komisijas locekle ģeogrāfijā, mācību   
    literatūras ekspertu komisijas locekle ģeogrāfijā. 
1994. g. – 2006. g.  Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas Ģeogrāfijas metodiskās  
    apvienības vadītāja. 
1994. g. – 2006. g.  Rīgas Komercskola, Dabaszinātņu katedras vadītāja 
1990. g. - 1992. g.     Rīgas Komercskola, direktora vietniece audzināšanas darbā. 
1986. g. - 1990. g.  Rīgas 77. vidusskola, ģeogrāfijas skolotāja. 
1983. g. - 1985. g.  Rīgas 5. internātskola, ģeogrāfijas skolotāja. 
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1980. g. - 1981. g.  Valmieras rajona Tautas izglītības nodaļa, sekretāre. 
 

Papildus izglītība un pieredze: 
1998. g.     Georga - Eckerta institūta stipendiāte, Vācija, Braunšveiga. 
 
1999. g.     IZM ISEC sertifikāts par ilgstošu un kvalitatīvu izglītības 
satura      reformas īstenošanu. 
 

2002. g. deembrī    Sertifikāts par piedalīšanos ontopsiholoģes  
    M. Romanovas seminārā “Kā izaudzināt dzīves ģēniju   

    ievads ontopsiholoģiskajā pedagoģijā”, (apjoms - 24 stundas). 
 

2002. g. martā   RPIVA sertifikāts par piedalīšanos ar referātu starptautiskajā  
    zinātnisksjā konferencē “Teorija un prakse skolotāju izglītībā”. 
 

2003. g.     Georga - Eckerta institūta stipendiāte, Vācija, Braunšveiga. 
 

2002. g. oktobrī    IZM ISEC sertifikāts par ārštata metodiķa kvalifikācijas  

     piešķiršanu (sertifikāts Nr. 17). 
2003. g. decembrī  Kursi mācību centrā „Arimeks“- “Direktora vietnieka mācību  
    darbā dokumentācija un darba plānošana“. 
 

2004. g.     ISO 9001 kvalitātes vadītāja kursi (apjoms 100 stundas),  
     piešķirta kvalifikācija - kvalitātes vadītājs (sertifikāts Nr. 
390). 

 

2004. g.     ISO 9001 kvalitātes auditora kursi (apjoms 100 stundas),  
     piešķirta kvalifikācija - kvalitātes iekšējais auditors 
(sertifikāts Nr.      1040). 
 

2004. g.     Tālākizglītības kursi RSIC - „Ģeogrāfijas didaktikas un 
mūsdienu      ģeogrāfijas aktualitātes“(apliecība Nr. 04 - 1474). 

 
2004. g.     Tālākizglītības kursi RSIC - „Mūsdienīga mācību procesa  
     organizēšana skolā“(apliecība Nr. 04 - 2796). 
 

2004. g.     Lektore RSIC kursos “Audzināšanas darba formas“. 
 

Valodu zināšanas: 
    Latviešu - dzimtā 

    Krievu - pārvaldu 
    Vācu - sarunvalodas līmenī. 
 

Autordarbi: 
1997. g.     Grāmata - mācību līdzeklis „Praktiskie darbi ģeogrāfijā 
vidusskolām“.    - R., 1997. 
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2002. g.     „Kompleksās starptautiskās mācību prakses kā līdzeklis 
vidusskolēnu     integrācijai Eiropas savienībā“. Publicēts rakstu krājumā „ 
Teorija un     prakse skolotāju izglītībā“. - R.: Petrovskis un Ko, 2002., - 
622 -      626. lpp. 

 

Apbalvojumi: 
1995. g.    Rīgas domes „Zelta pildspalva“ laureāte  
    (apliecība Nr. 2). 
1996. g.    Rīgas domes „Zelta pildspalva“ laureāte  
    (apliecība Nr. 16). 
1997. g.     Rīgas domes „Zelta pildspalva“ laureāte  
    (apliecība Nr. 29). 
1996. g.    Izglītības un Zinātnes ministrijas Atzinības raksts par 

ieguldīto      darbu skolēnu sagatavošanā Latvijās 15. ģeogrāfijas 
olimpiādē. 
 

1997. g.    Izglītības un Zinātnes ministrijas Atzinības raksts par 

radošu      pieeju mācību un audzināšanas darbā, pašaizliedzīgu 
ieguldījumu      metodiskā darba ģeogrāfijā pilnveidošanā, skolotāju 
tālākizglītības      veicināšanā un skolēnu radošās un zinātniski 
pētnieciskās darbības      veicināšanā. 
 

1997. g.    Ata Kronvalda prēmijas laureāte. 
 

1997. g.    Rīgas domes Pateicības raksts par ieguldīto darbu skolēnu  
     sagatavošanā Rīgas pilsētas ģeogrāfijas olimpiādei. 
2000. g.    Izglītības un Zinātnes ministrijas Atzinības raksts par 
radošu un      kvalitatīvu pedagoģisko darbu vispārējā izglītībā. 
 
2000. g.    Izglītības un Zinātnes ministrijas Atzinības raksts par 

ieguldīto      darbu 4. Baltijas valstu ģeogrāfijas olimpiādes 
organizēšanā. 
 
2000. g.    Izglītības un Zinātnes ministrijas Pateicība par ieguldīto 
darbu,      sgatavojot skolēnus konkursam “Mana skola un novads - 
daļiņa      Eiropas”. 

 
2000. g.    Rīgas domes Pateicības raksts  par apzinīgu darbu, vadot 
Latgales      priekšpilsētas skolotāju metodisko apvienību. 
 

2001. g.    Rīgas domes Pateicības raksts  par skolēnu zinātniskā 
pasaules      uzskata veidošanu. 

 

2002. g.    Rīgas domes Pateicības raksts  par darbu skolēnu 
zinātniskās      darbības veicināšanu. 
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2005. g. Rīgas domes Izglītības, jaunatnes  un sporta departamenta 
Atzinības raksts par ieguldījumu skolas attīstībā. 

 
2006. g.  Rīgas Skolēnu domes konkursa Rīgas “sakarīgākais” skolotājs,        

1. vietas ieguvēja. 
 

 
Sabiedriskās aktivitātes: 
kopš 1996. g. -    Baltijas valstu ģeogrāfijas olimpiādes žūrijas komisijas 
locekle 

kopš 2003. g. -   Rīgas attīstības plāna izstrādes Konsultatīvās padomes   
    locekle. 

 
 
Nr.17 Informācija par to, ka vismaz 50 % no ievēlētā akadēmiskā personāla 
strādā koledžā. 
 
Informācija pieejama KVK kancelejā 

 
Nr.18 Studiju kursu apraksti. 
 

BIZNESA ĒTIKA, ETIĶETE 

 

Studiju kursa apraksts 

1. Studiju kursa nosaukums: BIZNESA ĒTIKA, ETIĶETE 
2. Studiju programmas nosaukums: „Uzņēmējdarbības vadība” 

3. Studiju kursa līmenis: Nozares izvēles studiju kurss C bloks 
4. Apjoms: 1 kredītpunkts; 8 kontaktstundas  
5. Kursa autors: Mg. Art., lektors Edgars Mucenieks 

6. Kursa mērķis: Iepazīstināt studentus ar profesionālās ētikas un etiķetes teorētiskajiem 
aspektiem. Veidot priekšstatu par profesionālās ētikas, etiķetes pamatprincipiem un to 
pielietojumu praktiskajā darbībā, attīstot profesionālās iemaņas, ētisku attieksmi pret 
sevi kā personību, pret kolēģiem, sadarbības partneriem un sabiedrību kopumā. 

7. Kursa saturs:  
Vispārināts satura tematiskais plānojums:  
Ētika un saimniekošana. 
Dažādas teorijas par ekonomikas un morāles attiecībām. 
Biznesa ētika, etiķete un juridiskās normas. 
Ētikas uzvedības stili, saskarsmes ētiskie apskati. 
Populārākās neētiskās uzvedības izpausmes biznesa ētikā. Korupcija. 
Īpašums, nauda un morāle. 
Vispārējā vides ētika. 
Brīvības un atbildības problēma profesionālajā darbībā. 
Normatīvā ētika. Morālo tiesību īpatnības. 
Likums un godīgums. 
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Tikumiskās karjeras problēma. 
Darba kvalitātes pārbaudes ētiskā puse. Reklāmas ētiskie aspekti. 
Interešu konflikts. 
Konfidencialitāte. 
Plašsaziņas līdzekļi un profesionālā ētika. 

 
Patstāvīgi apgūstamo tēmu uzskaitījums:  
Lietišķā etiķete. 
 
Patstāvīgi izstrādājamo darbu uzskaitījums:  
Uzņēmuma vadītājs kā uzņēmuma tēls. 
Darba kolektīva ētika (ētikas kodekss uzņēmumā) 
 
Studenta studiju sasniegumu vērtēšana 
 Ieskaite ar atzīmi 
 
Prasības ieskaitei, eksāmenam: 
Lekciju apmeklējums – 50% 
Patstāvīgais darbs – 25% 
Pārbaudes forma – ieskaite ar atzīmi – 25% 
 
Kursā apgūstamās zināšanas, prasmes, kompetences, attieksmes: 
1.Iegūst zināšanas analizēt komercdarbību arī no ētiskā viedokļa – taisnīguma, 
godīguma, sociālā viedokļa; 
2.Iegūst prasmes analizēt komersanta kompetences, darba stilu, iemaņas, zināšanas, 
attieksmes darbā ar personālu, klientiem, sabiedrību; 

 
Obligātā literatūra 
1. Kuzņecova A. Profesionālas ētikas vadlīnijas R., 1997. 
2. Latiševs U. Lietišķās sarunas, lietišķie kontakti., R., 1995. 
3. Milts A. Ētika. R., 1999 
4. Mouls Dž. Biznesa kultūra un etiķete. Eiropas valstīs. R.:Rozes apgāds, 2003. 
5. Lasmane S., Milts A., Rubenis A., Ētika. R.: Zvaigzne ABC, 1995. 
6. Rubenis A., Ētika XX gs., Teorētiskā ētika. R., 1997. 
7. Rubenis A., Ētika XX gs., Praktiskā ētika. R., 1997. 
8. Rogenbuka I., Uzņēmējdarbības ētika. R., Zvaigzne ABC, 2000. 
9. Toisene Ģ. Kā jāuzvedas darba vietā. R., Iljus, 1996. 
10.Steinbergs Š.S., Ostens D.T. Valdība, ētika un vadītāji., R., Pētergailis, 1994. 
11.Seib P., Fitzerpatrick K. Public Relations Ethics., Hartcourt Brace College Publishers, 
1995. 
12. Razs Dž. Brīvības morāle. Rīga: Madris, 2001 

 
Ieteicamā literatūra 
1. Detlesfens T., Dālne R., Slimība kā ceļš. R., 1997. 
2. Dinēvičs V. Krustcelēs., R., 1998. 
3. Gaile A., Van Hofa A. Hipokrātiskie raksti. Izlase. R.: 2003. 
4. Hanters Dž. Tavs autoritātes spēks. R.: Jumava, 2002. 
5. Hills N., Domā un kļūsti bagāts., R., 1999. 
6. Kučinskis J. Jaunā pasaules kārtība un mēs paši., Jēkabpils, 2000. 
7. Raudive K. Dzīves kultūrai, R., 1993. 
8. Rifkins Dž. Jaunās ekonomikas laikmets. R.: Jumava, 2004. 
9. Ozols A. Varas iegūšanas un noturēšanas māksla. R.: Asja, 2004. 
10.Zubkāne L. Ētika valsts pārvaldē. R., 2001. 
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BIZNESA SIMULĀCIJA. UZŅĒMUMA STRATĒĢIJA. 

 
Studiju kursa apraksts 

 
1.Studiju kursa nosaukums: BIZNESA SIMULĀCIJA. UZŅĒMUMA STRATĒĢIJA. 
2. Studiju programmas nosaukums: „Uzņēmējdarbības vadība” 
3. Studiju kursa līmenis: Vispārizglītojošais studiju kurss C bloks  
4. Apjoms: 3 kredītpunkti (24 kontaktstundas) 
5. Kursa autors: Mg. Eiropas studijās, lektors Uģis Strauss 
6. Kursa mērķis:  
Ar biznesa simulacijas spēļu palīdzību iepazīstināt studentus ar uzņēmējdarbības principiem 
un sadarbību starp valsts un biznesa struktūrām. 
 
7. Kursa saturs: 

Saturs Novērtējuma kritēriji 
I. Valsts 
institūciju un 
mazā biznesa 
savstarpējā 
mijiedarbība. 

Spēlēs tiek modelēti politiskie 
un ekonomiskie procesi, kas 
norisinās biznesā un valsts 
struktūrās un sabiedrībā-
vēlēšanas, privatizācija utt. 
Mazā biznesa regulēšana. 
Valsts un valsts institūciju loma 
mazā biznesa attīstība.Mazā 
biznesa lalainternacionalizācija. 
 

Mazā biznesa būtība un tā 
lomas, ekonomikas attīstībā 
un sociālo problēmu 
risināšanā, izprašana. Izprast 
valsts līdzdalības 
nepieciešamību mazā biznesa 
darbībā. Valsts iedarbības 
formu un metožu ietekme 
komercdarbībā. 

2. 
Uzņēmējdarbības 
pamatuzdevumi 

Biznesa struktūru uzdevums ir 
pelnīt sev naudu un maksāt 
nodokļus. Valsts struktūru 
uzdevums ir pārvaldīt valsti, 
izdot likumus un panākt to 
ievērošanu, iekasēt nodokļus 
un sabalansēt valsts budžetu, 
kā arī veidot labas ārpolitiskās 
attiecības ar kaimiņvalstīm. 

 

Novērtēt personiskās 
komercspējas un iespējas, 
balstoties uzrādītajos 
rezultātos. 

3. 
Uzņēmējdarbības 
resursi 
 

Kapitāls. Darbaspēks. 
Tehnoloģijas. Kapitāla avoti. 
Informācijas avoti 
komersantiem. 
 

Prast novērtēt nepieciešamos 
resursus. 

4. Jauna 
uzņēmuma 
radīšana 

Paša uzņēmuma radīšanas 
ceļi: jauna uzņēmuma 
radīšana un esoša uzņēmuma 
iegāde. Esoša uzņēmuma 
iegāde: iespējamie iegādes 
varianti; uzņēmuma vērtības 
noteikšana; finanšu pārskatu 
loma; cenas noteikšana; 
uzņēmuma nemateriālās 
vērtības noteikšana. Jauna 

Prast novērtēt nosacījumus 
biznesa uzsākšanai, 
pamatojoties uz savu 
uzņēmējspēju 
pašnovērtējumu un izdarīt 
secinājumus par  iespējām 
uzsākt savu  biznesu. 
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uzņēmuma radīšana: jaunu 
ideju avoti; preces vai 
pakalpojumu izvēle; 
komercdarbības vides analīze 
( paša darbības uzsākšanas 
iespēju novērtēšana); 
komercdarbības formas 
izvēle. 
 

 
 

7.1. Patstāvīgi apgūstamo tēmu uzskaitījums: 
Organizācijas taktiskā un  stratēģiskā plānošana. 

     7.2. Patstāvīgi izstrādājamo darbu uzskaitījums:  
Uzņēmuma un personīgo finanšu budžeta plānošanas pamatprincipi.  
7.3. Studenta studiju sasniegumu vērtēšana:   
Kursa beigās – atgriezeniskā saite, studentu diskusija par spēlēs uzrādītajiem 
rezultātiem un to saistību ar praktiskās uzņēmējdarbības pamatprincipiem. 
7.4. Prasības ieskaitei, eksāmenam:  
 Apmeklējums. 
 
7.5. Kursā apgūstamās zināšanas, prasmes, kompetences, attieksmes:  
Kursa laikā studenti gūst pieredzē balstītu priekšatatu par uzņēmējdarbības procesu 
saistību ar valstī pieņemtajiem lēmumiem, iegūst un nostiprina stratēģijskās domāšānas, 
komunikācijas, problēmu risināšanas prasmes.Pateicoties iegūtai praktiskai pieredzei 
komandas darbā, tiek dota iespēja uzlabot cilvēku vadīšanas iemaņas, investīciju 
prasmes, kā arī sistematizēt zināšanas par uzņēmuma un personiskajām 
finansēm.Studenti attīsta spējas pieņemt pamatotus, pārdomātus un atbildīgus 
lēmumus, kuri spētu nodrošināt personisko un sabiedrisko labklājību.  
 
8. Literatūra:  
Ieteicamā literatūra: 
1. LR Komerclikums. 
2. Rurāne M. Uzņēmējdarbības pamati. Turības mācību centrs. Rīga, 1997. 
3. Ahenbahs J., J.Beļčikovs. Uzņēmējdarbība tirdzniecībā. Vaidelote, 1999. 
4. Diderihs H. Uzņēmuma ekonomika. Zinātne, 2000. 
5. LR EM Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. 
6. Latvijas Statistikas gadagrāmata. 
7. Latvijas Statistikas ikmēneša biļetens. 
8. Основы предпринимательства. Перевод с немецкого. Под ред. В.И.Рогача. Киев, 

1992. 
9. Бэнгз Дэвид. Руководство по составлению бизнес-плана. М.: Финпресс, 1998. 
10. Oļevskis G. Uzņēmējdarbība un valsts. Lekcijas konspekts. LU, 1997. 
11. Oļevskis G., Kuzmina I. Mazais bizness Latvijā un valsts atbalsta nepieciešamība tā 

attīstībai. Lekcijas konspekts. LU, 1997. 
12. Сиполис Николас К. Управление малым бизнесом. Перевод с англ. М.: Дело, 

1997. 
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DARBA TIESĪBAS UN AIZSARDZĪBA 

 
STUDIJU KURSA APRAKSTS 

 
1. Studiju kursa nosaukums: DARBA TIESĪBAS UN AIZSARDZĪBA  
2. Studiju programmas nosaukums: „Uzņēmējdarbības vadība” 
3. Studiju kursa līmenis: Vispārizglītojošais studiju kurss A bloks 
4. Apjoms: 2 kredītpunkti, 16 kontaktstundas 
5. Kursa autors: Mg.jur., lektore Maija Tumanovska   
6. Kursa mērķis: 
Iepazīstināt studentus ar vispārējām darba aizsardzības un darba drošības nostādnēm un 
praktisko pielietojumu iestādēs un ražošanas uzņēmumos nolūkā veicināt darbinieku 
(nodarbināto) veselības un darba spēju saglabāšanu, kā arī iestādes vadītāja un ierindas 
darbinieka pienākumiem un atbildību darba aizsardzības un darba drošības nodrošināšanā, 
rosināt topošos uzņēmumu vadītājus aktīvāk iesaistīties darba vides sakārtošanā un ikviena 
strādājošā līdzatbildības apziņas veidošanā par savu darba vidi. 
 
7. Kursa saturs:    

Ievads 
Kurss iepazīstina studentus ar mūsdienu priekšstatiem par darba vides veidošanu un 

funkcionēšanu ikvienā iestādē un uzņēmumā darba aizsardzības kontekstā, parādot dažādus 
ergonomikas kā zinātņu nozares praktiskā pielietojuma aspektus. 

Uzsverot, ka ergonomika un caur to darba aizsardzība kā sistēma cenšas izmainīt 
nevis cilvēku, darba darītāju, bet gan darba apstākļus, ergonomiskai pieejai darba vides 
veidošanai ir jāveicina ikviena  strādājošā darba spēju ilgāka saglabāšana. 

No uzņēmuma vadītāja viedokļa kurss iecerēts kā studijas - iepazīšanās ar 
normatīvajiem aktiem, kas reglamentē  darba vidi, kā arī ar iestādes vadītāja 
pienākumiem darba drošības un veselības saglabāšanas nodrošināšanā ikvienā 
uzņēmumā.  
 
Vispārināts satura tematiskais plānojums 

1. Darba jēdziens, darba veidi un tipi. Darba tiesiskās attiecības. Darba likums par darba 
aizsardzību. Valsts politika darba aizsardzībā. Darba aizsardzības likums.  
2. Darba aizsardzības jautājumi, stājoties darbā. Darba higiēnas jēdziens. 
3. Jēdziens par ergonomiku. Darba vides ergonomiskais raksturojums. Cilvēka 
organisma uzbūve un pielāgotība dažādu darbu veikšanai.          
4. Darba vides iekšējā uzraudzība. Darba drošības instrukcijas. 
5. Darba vides riska faktori. Riska novēršana un mazināšana. 
6. Arodveselības pamati. Arodslimības, to profilakse. Nelaimes gadījumi un iekārtu 
avārijas. Kolektīvie un individuālie aizsardzības līdzekļi. 
7. Praktiskais darbs VIDES ERGONOMISKO PARAMETRU MĒRĪŠANA 
8. Darbs ar datoru /displeju/. Darbstacijas ergonomika. 
9. Elektrodrošības pamati. 
10. Ugunsdrošības pamati. 
11. Civilās aizsardzības pasākumu sistēma. 
12. Pirmā palīdzība aroda negadījumos. 

 
Patstāvīgi apgūstamo tēmu uzskaitījums: 

Cilvēka organisma uzbūve un pielāgotība dažādu darbu veikšanai. 
Civilās aizsardzības pasākumu sistēma. 

 
Patstāvīgi izstrādājamo darbu uzskaitījums: 
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Praktiskais darbs DARBSTACIJAS ERGONOMIKA  
 
Studenta studiju sasniegumu vērtēšana: ieskaite ar atzīmi, rakstveidā (ieskaites 
kontroldarbs), norise: pēc teorētiskajām un praktiskajām nodarbībām un praktisko 
darbu protokolu nodošanas.  
 
Prasības ieskaitei: ieskaiti (vērtējums ar atzīmi) students saņem, ja ir izpildītas 
sekojošas prasības: 

- aktīva līdzdalība nodarbībās 
- iesniegti 2 praktiskie darbi, no tiem 1 patstāvīgais darbs 
- uzrakstīts ieskaites kontroldarbs ( vērtējums, ne zemāks par 4 ballēm).  

 
Kursā apgūstamās zināšanas, prasmes, kompetences, attieksmes 
 
Zināšanas Prasmes Kompetences Attieksmes 

Zina Latvijas 
Republikas 
Normatīvos 
aktus, kas 
reglamentē 
darba 
aizsardzības 
jautājumus 
strādājošajiem 

Izprot darba 
aizsardzības 
organizācijas un 
funkcionēšanas 
pamatus, izprot vides 
ergonomisko faktoru 
analīzi un riska 
faktoru izvērtēšanu 
konkrētā darba vidē 

Savas 
kompetences 
ietvaros pārzin 
strādājošo 
veselības un 
dzīvības 
nodrošināšanas 
principus un 
attiecīgos 
likumdošanas 
aktus 

Veido pozitīvu 
attieksmi pret 
savu darba vidi 
studiju procesā 
KVK 

 
 
Obligātā literatūra 
1. Darba aizsardzības likuma vadlīnijas. R.: Labklājības ministrija. – 2003. 
2. Darba drošība1. – Rīga: Labklājības ministrija. - 2003.  
3. Kaļķis V., Ž.Roja. Darba vides riski/ Raksturlielumi, normatīvi, ietekme uz 

organismu. – Rokasgrāmata. – LU: Rīga, 2003. 
 
Ieteicamā literatūra 
1. Darba vides riska faktori un strādājošo veselības aizsardzība, V.Kaļķa un Ž.Rojas red. 

– R.: Elpa, 2001, 500 lpp. 
2. Darba higiēna¹. – R.: Labklājības ministrija. - 2003.    
3. SDO Darba drošības un veselības aizsardzības vadības sistēmu vadlīnijas. – R.: 

Labklājības ministrija. – 2003.   
 

Materiāli internetā (adreses) 
http://www.osha.lv - Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 
nacionālā kontaktpunkta mājas lapa 
http://www.lbas.lv - Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība 
http://www.lddk.lv - Latvijas Darba devēju konfederācija 
http://www.likumi.lv - Latvijas Republikas likumi un Ministru Kabineta Noteikumi. 
http://www.lizda.lv - Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība    
http://www.lm.gov.lv - Labklājības ministrija 
http://www.parks.lv/home/ioeh - Darba vides un veselības institūts. 
http://www.vdi.lv - Valsts darba inspekcijas mājas lapa 

                                                   
1 Grāmata atrodama internetā, pēc adreses www.osha.lv/publications/ 
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ES ORGANIZĀCIJA UN LIKUMDOŠANA 

Studiju kursa apraksts 

 
1. Studiju kursa nosaukums: ES ORGANIZĀCIJA UN LIKUMDOŠANA  

2. Studiju programmas nosaukums: „Uzņēmējdarbības vadība” 
3. Studiju kursa līmenis: Nozares izvēles studiju kurss C bloks 

4. Apjoms: 1 kredītpunkts (8 kontaktstundas); 
5. Kursa autors: Mg. geo., lektore Ilze Beļinska 

6. Kursa mērķis: gūt priekšstatu par Latvijas un Eiropas Savienības struktūru, finanšu 
attiecībām; sniegt ieskatu un sistēmas zināšanas par Eiropas valstu ekonomikas 
attīstības faktoriem; pielietojot teoriju veikt salīdzinošu Eiropas Savienības (tai skaitā, 
Baltijas reģiona) valstu attīstības ekonomisko analīzi un noteikt iespējamos attīstības 
virzienus 

7. Kursa saturs: 
Ievads: priekšmets paredzēts profesionālās studiju programmas „Uzņēmējdarbības 
speciālists” 2.kursa studentiem, lai pilnveidotu studējošā priekšstatu par Latvijas un Eiropas 
Savienības dalībvalstu  finanšu attiecībām, struktūru, tās mērķiem un uzdevumiem, kā arī 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
 
Vispārināts satura tematiskais plānojums:  

1.Latvijas – Eiropas Savienības attiecības - ekonomiskā izaugsme, tās faktori 
2.Eiropas Savienības valstu tautsaimniecības struktūra: 

2.1. Eiropas Savienības tirgus pamatprincipi; 
2.2. Eiropas Ekonomiskā un monetārā savienība; 
2.3. Uzņēmējdarbības izvērtēšana 

3.Faktori, kas veicina un kas kavē ES valstu ekonomikas attīstību un projektu 
finansiālo nodrošinājumu: 

3.1. Pasaules valstu ekonomika un ārējie ekonomiskie sakari – 
tautsaimniecības darbības galarezultāts; 

3.2. Baltijas valstu tautsaimniecība; 
3.3. Latvijas ārējie ekonomiskie sakari 

4.Latvijas tautsaimniecība un tās attīstības perspektīvas: 
4.1. Latvijas tautsaimniecības izvērtēšana; 
4.2. Speciālās ekonomiskās zonas un brīvostas 

5.Finanšu tirgus iespējas: 
5.1. Iespējamie Latvijas vērtspapīru tirgus attīstības; 
5.2. Banku sistēmas darbības riski; 
5.3. ES fondi 

 
Patstāvīgi apgūstamo tēmu uzskaitījums:  
      1.Starptautiskās ekonomikas pamatnostādnes; 
      2.Uzņēmējdarbības vide Latvijā un ES; 

3. Ekonomiskā situācija Latvijas tautsaimniecībā; 
4. Latvijas Speciālās ekonomiskās zonas un brīvostas; 
5. Latvijas ārējie ekonomiskie sakari 

 
Patstāvīgi izstrādājamo darbu uzskaitījums: 2 patstāvīgie darbi  
 
Studenta studiju sasniegumu vērtēšana: ieskaite ar atzīmi (rakstiskais) 
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Prasības ieskaitei, eksāmenam: lekcijas, semināri, praktiskie darbi, kontroldarbi  
 
Kursā apgūstamās zināšanas, prasmes, kompetences, attieksmes: veidot izpratni par 
galvenajiem faktoriem, kuri ietekmē Latvijas ekonomiku, uzņēmējdarbības vidi un 
uzņēmumu finanšu vadību Latvijai integrējoties ES sastāvā 
 
Obligātā literatūra: 

1. Sadarbības projekta Nr. 17 „Latvijas integrācija Eiropas Savienībā” rezultāti., Latvijas 
integrācija Eiropas Savienībā: jaunās Eiropas aprises, tautsaimniecības pielāgošana. 
– Rīga, Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts; 2003. – 141.lpp. 

2. Autoru kolektīvs – Eiropas kustība Latvijā, Kas Latvijas uzņēmējam jāzina par 
Eiropas Savienību? – Rīga, Rasa ABC; 2002.,2003. – 311.lpp. 

3. Lībermanis G., Starptautiskie ekonomiskie sakari un Latvija. – Rīga, Kamene; 1999. 
- 219.lpp. 

4. Lībermanis G., Latvija uz Eiropas Savienības sliekšņa. – Rīga, Kamene; 2002. 
5. Paiders J., „Nē Eiropai!” Vai Latvijai ir nākotne ārpus ES? – Rīga, i/u JPA; 2002. – 

222.lpp. 
6. Paiders J., Pelēkā ekonomika. – Rīga; 2000. 
7. Zīle H., Latvijas ārējie ekonomiskie sakari. – Rīga, Biznesa augstskola Turība; 2003. 

– 365.lpp. 
8. Veidenfelds V., Vesels V., Eiropa no A līdz Z. – Rīga, Alberts XII; 2000. – 416.lpp. 

 
Ieteicamā literatūra: 

1. Latvijas ekonomikas attīstības apskats. - Rīga, LR Ekonomikas ministrija 

2. Latvijas statistikas ikmēneša biļetens. – Rīga, LR Centrālā Statistikas pārvalde 

3. Saeimā un Ministru kabinetā. – pielikums laikrakstam „Diena” 

4. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. – Rīga, LR Ekonomikas ministrija 

5. Autoru kolektīvs Alehno I. zinātniskajā redakcijā, Eiropas Savienības tiesību 
īstenošana Latvijā. – Rīga, Latvijas Vēstnesis; 2003. – 392.lpp. 

6. Autoru kolektīvs Medin L. un Brizgo M. zinātniskajā redakcijā, Pievienošanās Eiropas 
Savienībai LĪGUMS (izvilkums) un komentāri. – Rīga, Tiesu namu aģentūra; 2003. – 
1757.lpp. 

7. Gatawis S., Broks E., Bule Z., Eiropas tiesības. – Rīga, Euro Faculty; 2002. – 416.lpp. 
8. Janova K., Kleinberga V., Lēmumu pieņemšanas process Eiropas Savienībā. Latvijas 

kā mazas valsts iespējas. Neoliberālisma politika un tās sekas Latvijā no 1990. līdz 
2001.gadam. – Rīga, Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts; 2003. – 
104.lpp. 

9. Krasts G., Nākotne pieder mums visiem. – Rīga, Preses nams; 2002. – 141.lpp. 
10. Lībermanis G., Makroekonomikas teorija un Latvijas attīstības problēmas. I daļa. – 

Rīga, Kamene; 1998. - 105.lpp. 
11. Lībermanis G., Makroekonomikas teorija un Latvijas attīstības problēmas. II daļa. – 

Rīga, Kamene; 1998. - 261.lpp. 
12. Lībermanis G., Tirgus ekonomikas pamati un Latvija ceļā uz Eiropas Savienību. I 

daļa. – Rīga, Kamene; 2000. – 381.lpp. 
13. Lībermanis G., Tirgus ekonomikas pamati un Latvija ceļā uz Eiropas Savienību. II 

daļa. – Rīga, Kamene; 2000. – 519.lpp. 
14. Oļevskis G., Starpltautiskā ekonomika. – Rīga, Jāņa Rozes apgāds; 2000. – 188.lpp. 
15. Europe 2000: Cooperation for European teritorial development. – Luxemburg: 1994. 
16. Kornai J., Making the transition to private ownership, Finance & Development. – 

Washington, Sept, 2000. 
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17. Regional Information serving – Regional policy in Europe, 1997. 
18. Balance of Payments Statistics Yearbook 
19. Direction of Trade Statistics Yearbook 
20. Government Finance Statistics Yearbook 
21. International Financial Statistics Yearbook 
22. Eurostat Yearbook 
23. Euromoney 
24. National Accounts of OECD countries 
25. Main Economic Indicators 
26. OECD Economic Outlook 
27. The Financial Time 
28. The Economist 
29. World Bank Atlas 
30. World Development Indicators 
31. World Development Report 

 
Interneta resursi: 

1. http://www.bb.lv/ - laikraksts “Biznes Baltiji”(krievu val.) 
2. http://www.csb.lv/ - LR Centrālās Statistikas Pārvaldes mājas lapa 
3. http://www.db.lv/ - laikraksts “Dienas Bizness” (latviešu val.) 
4. http://www.diena.lv/ - laikraksts “Diena” (latviešu val.) 
5. http://www.em.gov.lv – Ekonomikas ministrijas mājas lapa 
6. http://www.esfondi.lv – Eiropas Savienības fondu informatīvā mājas lapa 
7. http://www.esflatvija.lv – Eiropas Sociālā fonda informatīvā mājas lapa 
8. http://www.financenet.lv/ - finanšu portāls 
9. http://www.fktk.lv/ - Finanšu un Kapitāla Tirgus Komisijas mājas lapa 
10. http://www.fm.gov.lv – Finanšu ministrijas mājas lapa 
11. http://www.kba.lv/ - laikraksts “Komersant Baltiji” (krievu val.) 
12. http://www.lad.gov.lv – Lauku atbalsta dienesta mājas lapa 
13. http://www.lga.lv – Latvijas Garantiju aģentūras mājas lapa 
14. http://www.liaa.gov.lv – Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūras mājas lapa 
15. http://www.likumi.lv/ - likumdošanas normatīvo dokumentu portāls 
16. http://www.lursoft.lv/ - LR datu bāze 
17. http://www.nais.dati.lv/ - LR normatīvo aktu informācijas sistēma 
18. http://www.zm.gov.lv – Zemkopības ministrijas mājas lapa 

 
 
 

GRĀMATVEDĪBA 

 
Studiju kursa apraksts 

 
1. Studiju kursa nosaukums: GRĀMATVEDĪBA 

2. Studiju programmas nosaukums: „Uzņēmējdarbības vadība” 
3. Studiju kursa līmenis: Nozares studiju kurss B bloks 

4. Apjoms: 2 kredītpunkti (16 kontaktstundas); 
5. Kursa autors: Ms. oec., lektors Ilze Meijere 
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6. Kursa mērķis: sniegt studentiem vispārējas zināšanas par Latvijā pielietojamo 
grāmatvedības sistēmu; izprast grāmatvedības nozīmi komercdarbībā; noteikt un 
analizēt grāmatvedības uzskaites sistēmas mērķus un uzdevumus 

7. Kursa saturs: 
Ievads: priekšmets paredzēts „Uzņēmējdarbības speciālists” studiju programmas 1.kursa 
studentiem kā pamats tādu priekšmetu apguvei, kā „Nodokļi un nodevas” un „Uzņēmuma 
finansu vadība”, lai pilnveidotu studējošā priekšstatu par grāmatvedības sistēmu Latvijā; kā 
arī par uzskaites organizāciju uzņēmumā, un finansu pārskatu sastādīšanas principiem 
 
Vispārināts satura tematiskais plānojums:  

1. Grāmatvedības metode un elementi 
2. Grāmatvedības likumdošana Latvijas Republikā 
3. Grāmatvedības organizācijas formas un uzskaite: 

3.1. kontu sistēma; 
3.2. divkāršais ieraksts 

4. Grāmatvedības uzskaites pamati: 
4.1. uzskaites reģistri, dokumenti; 
4.2. peļņas un/vai zaudējumu aprēķins; 
4.3. bilance 

Patstāvīgi apgūstamo tēmu uzskaitījums: 
1. LR likums „Par grāmatvedību”; 
2. LR likums par “Uzņēmuma gada pārskatiem”; 
3. LR MK noteikumi Nr.243 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un 

organizāciju”; 
4. LR MK noteikumi Nr.244 „Kases operāciju uzskaites noteikumi” 

 
Patstāvīgi izstrādājamo darbu uzskaitījums: 1 pastāvīgais darbs (referāts) 

 
Studenta studiju sasniegumu vērtēšana: ieskaite, rakstiski 
 
Prasības ieskaitei: lekcijas, semināri, referatīvs patstāvīgais darbs 

 
Kursā apgūstamās zināšanas, prasmes, kompetences, attieksmes: veidot izpratni par 

grāmatvedības organizācijas nepieciešamību komercdarbībā; pamatjēdzieniem; gūt 
pamatprasmes grāmatvedības pārskatu sastādīšanā 

 
Obligātā literatūra: 

1. LR likums „Par grāmatvedību” 
2. LR MK noteikumi Nr.243 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un 

organizāciju” 
3. LR likums „Par uzņēmuma gada pārskatiem” 
4. VID un FM norādījumi „Par uzņēmumu gada pārskatiem” 
5. Apinis R., Grāmatvedības organizācija un grāmatvedības tiesu ekspertīze. – 

Rīga, Turība; 2000.-120.lpp. 
6. Grigorjeva R., Jesemčika A., Leibus I., Svarinska A., Grāmatvedības pamati. – 

Rīga, SIA “Izglītības soļi”; 2002. – 88.lpp. 
7. Januška M., Grāmatvedība visiem. – Rīga, SIA “Inovācija”; 2002. – 83.lpp. 
8. Leibus I., Vienkāršā grāmatvedība. - Rīga, SIA “Izglītības soļi”; 2003. – 

68.lpp. 
 

 Ieteicamā literatūra: 
1. Norādījumi par pamatlīdzekļu un to nolietojuma uzskaiti 
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2. Starptautiskie grāmatvedības standarti. – Rīga, Latvijas Banka; 1998.-648.lpp. 
3. Laikraksts „Latvijas Vēstnesis” 
4. Žurnāls “Bilance” 
5. Žurnāls “Grāmatvedība un ekonomika” 
6. Žurnāls “Grāmatvedība un revīzija” 
7. Žurnāls “Kapitāls” 
8. Žurnāls “Latvijas ekonomists” 
9. Žurnāls “Nodokļi” 
10. Benze I., Finansu grāmatvedība. – Rīga, Grāmatvedis; 1995.-228.lpp. 
11. Grebenko M., Grāmatvedība 1.daļa. – Rīga, ADREMS; 1998.-160.lpp. 
12. Grebenko M., Grāmatvedība 2.daļa. – Rīga, ADREMS; 1998.-152.lpp. 
13. Kodoliņa I., Nodokļi Latvijā 2004. – Rīga, Biznesa augstskola Turība; 2004. – 63.lpp. 
14. Ludboržs A., Finansu grāmatvedība tirdzniecībā. – Rīga, Lietišķās informācijas 

dienests; 2003.-282.lpp. 
15. Mālders G., Grāmatvedība. Audits. Revīzija. – Rīga, Biznesa augstskola Turība; 2002. 

– 128.lpp. 
16. Mālders G., Revīzija un audits. – Rīga, Biznesa augstskola Turība; 2001. – 90.lpp 
17. Ruperte I., Pelše G., Uzņēmēja rokasgrāmata. – Rīga, Jumava; 2003. – 359.lpp. 
18. Rurāne M., Finansu pārvaldība. – Latvijas izglītības fonds; - 287.lpp. 
19. Zvirbule D., Žagare J., Banku grāmatvedības pamati. – Rīga, Biznesa augstskola 

Turība; 2003.-168.lpp. 
 

 Interneta resursi: 
 1. http://accounting.from.lv/ 

2. http://www.bank.lv/ 
3. http://www.bb.lv/ 
4. http://www.csb.lv/ 
5. http://www.db.lv/ 
6. http://www.diena.lv/ 
7. http://www.em.gov.lv/ 
8. http://www.esfondi.lv/ 
9. http://www.financenet.lv/ 
10. http://www.fktk.lv/ 
11. http://www.fm.gov.lv/ 
12. http://www.kba.lv/ 
13. http://www.likumi.lv/ 
14. http://www.kba.lv/ 
15. http://www.lursoft.lv/ 
16. http://www.nais.dati.lv/ 
17. http://www.vid.gov.lv/ 
18. http://www.vgk.lv/ 
19. http://www.vkase.gov.lv/ 
20. http://www.vid.gov.lv/ 
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IEVADS STUDIJĀS UN SPECIALITĀTĒ 

 
Studiju kursa apraksts 

 
1. Studiju kursa nosaukums: IEVADS STUDIJĀS UN SPECIALITĀTĒ 
2. Studiju programmas nosaukums: „Uzņēmējdarbības vadība” 
3. Studiju kursa līmenis: Nozares studiju kurss B bloks 
4. Apjoms: 1 kredītpunktS (8 kontaktstundas); 
5. Kursa autors: Mg. oec., MBA lektors Jānis Grāvītis 
6. Kursa mērķis: Sniegt studentiem zināšanas par uzņēmējdarbības vispārīgajiem 

principiem un metodēm, uzņēmējdarbības vidi, tās ietekmi uz konkrēta 
uzņēmuma darbību, uzņēmējdarbības procesu, uzņēmuma un atsevišķu 
saimniecisko procesu organizāciju. 

7. Kursa saturs: 
     Vispārināts satura tematiskais plānojums 

I Uzņēmējdarbība, tās pamatjēdzieni.  
 Uzņēmējdarbība kā ekonomiska kategorija; 
 Uzņēmējdarbība kā saimniekošanas metode;  
 Uzņēmējdarbība kā īpašs ekonomiskās domāšanas veids; 
 Kapitāls uzņēmējdarbībā. Tradicionālā un inovāciju uzņēmējdarbība; 
 Uzņēmējdarbības  modelis un funkcijas; 
 Uzņēmējdarbību regulējošā likumdošana. LR likums “Par uzņēmējdarbību” un 
Komerclikums.  

II Uzņēmējdarbības vide un process.  
 Uzņēmējdarbības vide - mikrovide un makrovide; 
 Uzņēmējdarbības process, tā elementi; 
 Uzņēmējdarbības uzsākšana un izbeigšana: ekonomisko apstākļu analīze, darbības 
sfēras un mēroga izvēle, finansēšana un investēšana, uzņēmējdarbības formas izvēle; 
 Uzņēmēja jēdziens. 

2. Uzņēmums. 
 Saimnieciska uzņēmuma būtība un mērķi, uzņēmumu tipoloģija; 
 Mazie un vidējie uzņēmumi, to loma tautsaimniecībā; 
 Uzņēmumu kooperācija, koncentrācija un reorganizācija;  
 Uzņēmuma krīze, sanācija, likvidācija, bankrots. 

3. Saimniecisko procesu organizācija laikā  un telpā. 
 Vietas izvēle saimniecisko procesu veikšanai, darbības virzienu noteikšana; 
 Darba procesa plānošana un organizācija. Operacionālā vadīšana; 
 Ražošanas process, ražošanas organizācijas tipi, ražošanas plānošana; 
 Uzņēmuma vadīšanas organizatoriskā struktūra. Uzņēmuma struktūras izveidošana, 
uzņēmuma vadīšanas organizatorisko struktūru tipi. 
 
Patstāvīgi izstrādājamo darbu uzskaitījums: 1 pastāvīgais darbs  
Studenta studiju sasniegumu vērtēšana: ieskaite, rakstiski 
Prasības ieskaitei: lekcijas, semināru apmeklējums, patstāvīgais darbs. 
Kursā apgūstamās zināšanas, prasmes, kompetences, attieksmes: veidot izpratni par 
uzņēmējdarbības lomu pasaules un Latvijas tautsaimniecībā, prasme analizēt 
uzņēmējdarbības procesa nodrošināšanas resursus (jaudas faktorus), kā arī komercdarbības 
plānošanas, organizēšanas, vadīšanas un kontroles iemaņas. 
 
Ieteicamā literatūra: 

1. LR likums “Par uzņēmējdarbību”, Komerclikums, citi LR uzņēmējdarbību 
reglamentējošie likumi. 
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2. Lībermanis G. Pelņā kā uzņēmējdarbības motīvs.-R.:SIA"Kamene",1996.-135 lpp. 
3. Rurāne M. Uzņēmējdarbības pamati. - R.:Turības mācību centrs,1997.-184 lpp. 
4. Rurāne M. Ražošana.-R.:Turības mācību centrs, 1997. 
5. Hill T. Production / Operations management.- England, Prentice Hall, 1991. 
6. Берджес Д.Ф., Штайнкофф Д. Основы управления малым бизнесом.- Москва: 

БИНОМ, 1999, 493 ст. 
7. Стивенсон В.Дж. Управление производством.- Москва: БИНОМ, 1999, 927 ст. 
8. Хоскинг А. Курс предпринимательства.- Москва: МО, 1993, 344 ст.00 

 
 
 
 

KVALITĀTES VADĪBA 
 

Studiju kursa apraksts 
 
1. Studiju kursa nosaukums: KVALITĀTES VADĪBA 
2. Studiju programmas nosaukums: „Uzņēmējdarbības vadība” 
3. Studiju kursa līmenis: Nozares studiju kurss B bloks 
4. Apjoms: 3 kredītpunkti (24 kontaktstundas) 
5. Kursa autors: Mg. art., lektors Edgars Mucenieks   
 
6.Kursa mērķis - Iepazīties ar kvalitātes vadības pamatprincipiem, kvalitātes standartiem, 
prasībām un ieteikumiem, lai motivētu piedalīties kvalitātes sistēmas izstrādāšanas un 
ieviešanas procesos 
 
Kursa uzdevumi:  
1.Iegūt un nostabilizēt izpratni par kvalitātes vadības pamatprincipiem, kvalitātes vadības 
procesiem, kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu, nodrošināšanu, pilnveidošanu. 
2. Praktiski izstrādāt profesionālās darbības sfērai piemērotu, individuāli aktuālu standarta 
prasību, piemērojot to konkrētam uzņēmumam. 
7. Kursa saturs 

Ievads – studiju kursam ir nozīmīga loma uzņēmējdarbības vadībā un darba 
organizēšanā. Kursa piedāvājums pasvītro kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas 
aktualitāti un nozīmīgumu Latvijas uzņēmumos. Šajā studiju kursā iegūtās zināšanas un 
prasmes studenti ir motivēti tālāk izmantot savā profesionālajā praksē 
Vispārināts satura tematiskais plānojums 

1. Kvalitātes vadības nozīme uzņēmumu darbībā. 
2. Kvalitātes vadības attīstība. 
3. Kvalitātes vadības standartu saimes. 
4. ISO 9001:2000 standarta skaidrojums. 
5. Kvalitātes vadības sistēmas uzturēšana un tālāka pilnveidošana. 

Patstāvīgi apgūstamo tēmu uzskaitījums 
1. Kvalitātes vadības attīstība. 
2. Kvalitātes vadības standartu saimes. 
3. Uzņēmumu pieredze, izstrādājot, ieviešot un nodrošinot KS praksē. 

 
Patstāvīgi izstrādājamo darbu uzskaitījums 
Uzņēmuma darbības novērtējums, atbilstoši standarta elementiem un ieteikumu izstrāde KS 
ieviešanai uzņēmumā projektam vai uzlabojumu projekts jau esošajai kvalitātes vadības 
sistēmai. 
 



 188 

Studenta studiju sasniegumu vērtēšana - Praktiskais darbs un eksāmena darbs tiek 
vērtēts 10 ballu sistēmā. Gala vērtējumu sastāda: Praktiskie darbi – 70%, eksāmens – 
30%. 
 
Prasības  eksāmenam 

Piedalīšanās lekcijās 
Patstāvīgais studiju darbs 
Rakstveida patstāvīgā darba izstrāde un iesniegšana 
Eksāmens 
 

Kursā apgūstamās zināšanas, prasmes, kompetences, attieksmes 
Studentiem ir nepieciešamība izmantot jau iegūtās zināšanas tādos kursos, kā projektu 
vadībā, mārketingā, menedžmentā, svešvalodās u.c., apgūt kvalitātes vadības sistēmas 
pamatprasības, izmantot kādu no standartiem, izstrādājot projektu KS ieviešanai 
uzņēmumā vai esošās KS uzlabošanai. Ir jāprot saskatīt problēmas, izvirzīt prioritātes, 
saskatot kopsaucēju, izstrādāt konstruktīvus un efektīvus priekšlikumus uzņēmuma 
darbības izmainīšanai, lai panāktu uzlabojumus. Veidojas nopietna, pareiza no labas, 
godīgas uzņēmējdarbības prakses viedokļa attieksme pret preču un pakalpojumu 
kvalitāti, uzņēmuma iekšējo kultūru, veidojot saskarsmes kultūru starp komersantiem 
un patērētājiem Latvijā.  

 
 
Literatūra 

1. ZBC “ Kvalitātes vadības sistēmas pamati.”, Rīga, 2002. 
2. Žurnāls „ Kvalitāte” 
3.  Žurnāls „ Kapitāls” 
4.  Periodika 
5.  www.iso.ch 
6. Zygon Baltic Consulting: Kvalitātes vadības sistēma – KVS pamati (1.daļa). – R. 

Biznesa partneri 
7. Zygon Baltic Consulting: KVS iekšējais audits– R. Biznesa partneri 
8.  D. Hoyle,” SO 9000 Quality systems. Handbook. Third Edition”, Butterworth – 

Heinemann Ltd 1998 
9.  Ch. A. Cianfrani, J.J. Tsiakals, J. E. West,”ISO 9001:2000. Explained. Second 

Edition,”, ASQ, 2001 
10.  F.X. Mahoney, C.G. Thor, „TQM triilogy” 
11. R.M Hodgetts, „Implementimg TQM in small and mediom –sized organizations” 
12.  K.J. Zink, „ Successful TQM 
13. ISO standarti 

 
 

LIETIŠĶĀ INFORMĀTIKA 
 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 
 
 
Studiju kursa nosaukums: LIETIŠĶĀ INFORMĀTIKA 
 
Studiju programmas nosaukums: „Uzņēmējdarbības vadība” 
 
Studiju kursa līmenis: Vispārizglītojošais studiju kurss A bloks 
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Apjoms: 3 kredītpunkti, 24 kontaktstundas 
 
Studiju kursa autors: Mg. oec, MBA, lektors Zigmārs Atvars  
 
Kursa mērķis: 
Aktualizēt skolā iegūtās zināšanas un prasmes informātikā, iepazīstināt studentus ar datoru 
pielietojumu iespējām studiju darbā un uzņēmējdarbībā, radīt izpratni par lietotņu veidiem 
un attīstīt iemaņas un prasmes to praktiskam pielietojumam. Studentiem jāprot apstrādāt 
tekstuālu, skaitlisku un grafisku informāciju, kā arī pielietot datoru kā komunikācijas un 
informācijas iegūšanas rīku. 
 
Kursa saturs: 
Ievads 
Sekmīgu studiju svarīgs priekšnosacījums ir studentu datorprasmes līmenis. Vidējās 
izglītības standarts Informātikā nosaka, ka skolu beidzējiem zināšanas, iemaņas un prasmes 
atbilst Eiropas datorprasmes sertifikāta ECDL prasībām, taču ne visiem studentiem, uzsākot 
studijas augstskolā, ir nepieciešamās iemaņas darbā ar datoriem. Studiju kurss ir plānots 
tā, lai katrs students pilnveidotu savas datorprasmes atbilstoši kursa prasībām. 
 
Satura tematiskais plānojums 
1. Informācijas tehnoloģijas - datori informācijas apstrādē. 
2. Datora un lietotāja saskarne, datņu pārvaldība. 
3. Teksta apstrādes lietotne MS Word. 
4. Skaitlisko datu apstrādes lietotne MS Excel un jēdziens par datu bāzēm. 
5. Prezentāciju veidošana. 
6. Informācijas meklēšana un komunikācijas iespējas. 
 
Patstāvīgi apgūstamās tēmas 
1. Pareizas un ātras drukāšanas tehnika. 
2. Jauna stila veidošana un izmantošana. 
3. Seriālie dokumenti. 
 
Patstāvīgi izstrādājamo darbu uzskaitījums 

1. Pārskatu sagatavošana izmantojot dažādus informācijas ieguves avotus. 
2. Resursu plānošana MS Excel. 
3. Prezentācija par vienu no ECDL sertifikāta prasību tēmām. 
4. Studijām un profesionālajai darbībai noderīgu Internet adrešu kataloga izveide. 

 
Studentu studiju sasniegumu vērtēšana: 
Kursa apguves 1. semestra noslēgumā – ieskaite (praktiskais darbs). 
Pēdējā semestrī – eksāmens (individuāls praktiskais darbs vai projekta darbs, kurā 
integrējas kursa saturs). 
 
Prasības studiju kursa apguvei: 
Praktiskie darbi – 8 
Patstāvīgie darbi – 4 
Ieskaite 
Eksāmens vai projekta darbs 
 
Kursā apgūstamās zināšanas, prasmes, kompetences, attieksmes: 

1. pamatzināšanas informācijas apstrādē ar datoru; 
2. prasmes strādāt ar tekstuālu, skaitlisku un grafisku informāciju; 
3. prasme pielietot datoru kā komunikācijas un informācijas iegūšanas rīku; 
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4. spējas zināšanas pielietot praksē, analītiska un radoša pieeja; 
5. izpratne par ētikas normām, strādājot virtuālajā saziņas vidē. 

 
Obligātā literatūra: 
1. L. Niedrīte. Microsoft Excel 5.0 lietpratējiem. Rīga: ComputerLand, 1995. - 174 lpp. 
2. Datorzinību pamati// Datortīkli un interneta pakalpojumu izmantošana/ V. Vēža 

redakcijā. – Rīga: Mācību grāmata, 2000. -  116 lpp. 
3. Datorzinību pamati// Prezentācijas materiālu sagatavošanas pakete 

Microsoft Power Point/ V. Vēža redakcijā. - Rīga: Mācību grāmata, 2000. – 109 lpp. 
4. Mācību materiāls. http://www.liis.lv/mspamati.   
 
Ieteicamā literatūra: 
1. Datorzinību pamati// Teksta redaktors Microsoft Word/ V. Vēža redakcijā. – Rīga: Mācību 

grāmata, 2000. – 251 lpp. 
2. Datorzinību pamati// Elektroniskās tabulas/ V. Vēža redakcijā. – Rīga: Mācību grāmata, 

2000. – 158 lpp. 
3. Geitss B. Ceļš ved uz priekšu - Rīga: Tapals, 1999. 
4. Learning Tools. Training and resources at Your Fingertips. 

http://www.microsoft.com/learning/default.asp. 
 
 
 
 
 
 

LIETIŠĶĀ SARUNVALODA 
 

Studiju kursa apraksts 
 

1. Studiju kursa nosaukums: Lietišķā latviešu valoda 
2. Studiju programmas nosaukums: „Uzņēmējdarbības vadība” 
3. Studiju kursa līmenis: Vispārizglītojošais studiju kurss A bloks 
4. Apjoms: 2 kredītpunkti, 16 kontaktstundas  
5. Kursa autors: Mg. hum., lektore Dace Nulle 
6. Kursa mērķis: atkārtot, nostiprināt, padziļināt un pilnveidot zināšanas morfoloģijā, 

sintaksē, pievēršot uzmanību vārdu mērķtiecīgai lietošanai, pareizai svešvārdu 
lietošanai. Valodas kopšana būtiski nepieciešama katram cilvēkam, arī komercdarbības 
speciālistiem, lai spētu katrā situācijā korekti izteikties un rakstīt atbilstoši latviešu 
literārās valodas normām.  

7. Kursa saturs: 
Ievads: balstās uz skolā iegūtām pamatzināšanām. Valodas kultūra ir viena no cilvēka 
vispārīgās kultūras sastāvdaļām. Šis kurss ir vajadzīgs topošajiem komercdarbības 
speciālistiem, lai viņi ne tikai lietotu, bet arī mācītu pareizu literāro valodu. 
 
Vispārināts satura tematiskais plānojums:  

Valodas kultūra kā valodniecības nozare. Valodas kultūras jēdziens, tā izpratne. 
Valodas kultūras nozīme cilvēka un visas tautas kultūras attīstībā. Valodas 
speciālistu darbs valodas kopšanā. Valodas kultūras līmeņi. Literārās valodas 
normas jēdziens. Mūsdienu latviešu literārā valoda kā normēta un kopta valoda, 
tās runas un rakstu forma. Latviešu valodas dialekti un literārā valoda. Mūsdienu 
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latviešu literārās valodas kontakti ar citām valodām. Valodas līdzekļu paralēlums. 
Varianti, paronīmi, sinonīmi, homonīmi – paralēlismu pamattipi. Priekšstats par 
kļūdu veidiem ortopēdijā, ortogrāfijā, leksikā, vārddarināšanā, morfoloģijā un 
sintaksē. Inteferences jēdziena izpratne. Nevēlamie laiki. Literārās valodas 
lietojums dažādās komunikatīvajās situācijās.  

 
Patstāvīgi apgūstamo tēmu uzskaitījums: 
Lietišķo rakstu rakstības normas, speciālo vārdnīcu lietošana, tekstu rediģēšana. 
 
 
Patstāvīgi izstrādājamo darbu uzskaitījums:  
Valoda manā ģimenē, tuvākajā apkārtnē. 
Uzrakstu valoda manā pilsētā. 
Jauniešu valoda manā augstskolā. 
Komercdarbības speciālista pārdomas par valodas kultūru. 
Endzelīna darba “Dažādas valodas kļūdas” vērtējums no mūsdienu valodas viedokļa. 
Valodas likums un tā realizācija. 
Valoda presē, radio, televīzijā (plašsaziņas līdzekļos). 
 
Studenta studiju sasniegumu vērtēšana:  
Studiju procesā tiek izmantota analītiskā vērtēšanas sistēma, tāpēc ieskaitē tiek vērtēts 
arī iepriekš padarītais darbs semestrī. Kursa noslēgumā – ieskaite. 
 
Prasības ieskaitei:  

Lekcijas – 12 stundas, semināri 4, jāsagatavo apsveikuma runa vai veltījums 
(emocionāli ekspresīvā stilā), jāuzraksta kontroldiktāts, jāsagatavo referāts par 
valodas kultūras jautājumiem. Noklausoties kursu, studentiem jāprot veidot savu 
valodu, kā runājot, tā rakstot atbilstoši valodas kultūras nosacījumiem. Kursa 
noslēguma pārbaudījums – ieskaite par visu apgūto vielu. studentu zināšanas, 
prasmes un iemaņas tiek kontrolētas kontroldarbu veidā, kuros ietverti praktiski 
uzdevumi par valodas stiliem, morfoloģiju un sintaksi. 

 
Kursā apgūstamās zināšanas, prasmes, kompetences, attieksmes: 
Prasme lietot mutvārdu un rakstu valodu 
Veicināt patstāvīgu, mērķtiecīgu mācīšanos 
Prast izvirzīt un sasniegt studiju mērķi 
Prast izvērtēt sava darba rezultātus un zināšanas 
Veicināt kultūras, morālo un garīgo vērtību apguvi. 

 
 
Obligātā literatūra:  

1. I.Freimane. Valodas kultūra teorētiskā skatījumā. R., 1993. 
2. D.Guļevska, A.Miķelsone, T.Porīte. Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas 

rokasgrāmata. R., 2002. 
3. Latviešu valodas kultūras jautājumi. 28 laidieni, iznāk periodiski no 1965, 
4. Dz.Paegle, J.Kušķis. Kā runā latvietis. R., 1994. 
5. J.Rozenbergs. Latviešu valodas stilistika. R., 1995. 
6. L.Ceplītis, B.Ceplīte. Latviešu valdoas praktiskā gramatika. R., 1991. 

 
Ieteicamā literatūra: 

1. V.Skujiņa. Valsts valodas prasme lietvedības dokumentos. R., 1993. 
2. V.Skujiņa. Lietišķo rakstu paraugi. – R., 1998. 
3. Valodas aktualitātes. 1983 – 1994, periodiski arī turpmāk. 
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4. Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca. R., 1996. 
5. Latviešu literārās valodas vārdnīca. R., 1. – 8.sēj. 
6. R.Koluža. Palīdzi, māsiņ! – R., 1994. 
7. Par vārdu un uzvārdu lietošanu un rakstību latviešu literārajā valodā. – R., 1998. 
8. Linguistica Lettica. R.: LVI žurnāli. 
9. R.Koluža. Tā vai šitā. R., 2004. 

 
 
 

LIETVEDĪBA 
 

Studiju kursa apraksts 
 

1. Studiju kursa nosaukums: LIETVEDĪBA 
2. Studiju programmas nosaukums: „Uzņēmējdarbības vadība” 
3. Studiju kursa līmenis: Nozares studiju kurss B bloks 

4. Apjoms: 2 kredītpunkti ( 16 kontaktstundas) 
5. Kursa autors: Mg. jur. Lektore Maija Tumanovska 
6. Kursa mērķis: sniegt zināšanas un veidot prasmi optimāli organizēt struktūrvienības 

darba procesu, efektīvi nosakot darbības prioritātes un sadalot veicamos uzdevumus, 
ievērojot pakļautību un pēctecību, likumdošanas un lietvedības normas.  

7. Kursa saturs 
Ievads - Ofisa menedžeris kā profesionāls administrators, kurš īsteno vadības dotos 
norādījumus uzņēmumā. Pirmais palīgs vadītājam, atrisinot administratīvo un 
saimniecisko jautājumus uzņēmumu darbībā. 
 

Vispārināts satura tematiskais plānojums 
Ofisa vadītāja (menedžera) kompetences. 

1) Mērķis, funkcijas un uzdevumi.  
2) Amata instrukcijas un darba pienākumi.  
3) Organizācijas ikdienas darba uzdevumu veikšana. 
4) Uzņēmējdarbības prakse: resursu vadība, cilvēkresursu vadība, informācijas 

vadība, kvalitātes vadība. 
5) Personīgais stils un  tēla veidošana ofisā. 
6) Ofisa iekārtojums un kultūra. 

Ofisa vadītāja administratīvā darbība.  
1) Organizācijas vadības darba  pamati ofisā.  
2) Plānošana un atskaites ofisa vadībā.  
3) Ofisa kontrolings – ofisa darba rezultātu vērtējums un uzskaite. 

Ofisa menedžera darbības nodrošinājums.  
1) Komunikāciju pamati. Ofisa darbības dokumentēšana.  
2) Ofisa vadītāja mārketinga darbība. Mārketinga uzdevumu realizācijas specifika 

un vadība krīzes situācijās (pārmaiņu apstākļos ).  
3) Biznesa prezentācijas. 
4) Ofisa darbības nodrošinājuma veidi. Vispārējie finansu un materiālā 

nodrošinājuma jautājumi.  
Ofisa personāla vadība. 

1) Pieņemšana darbā. Darbinieku rotācijas būtība un pamatprincipi. 
2)  Darbinieku darba un atvaļinājuma laika plānošana. Likumdošanas un tiesiskie 

aspekti.  Profesionālās sagatavošanas tiesiskie pamati. 
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3) Tehnoloģijas un psiholoģija organizāciju darba vadībā. 
4) Personālā motivācija un konfliktu vadīšana. 

Mūsdienīga ofisa vadība. 
1) Ofisa lietvedības pamatprincipi un dokumentu aprite. 
2) Informācijas plūsmas nodrošinājums 
3) Dokumentācijas vadīšana. 
4) Dokumentācijas noformēšana. 
5) Līgumdarbu prakse. 
6) Mūsdienīga ofisa tehniskais nodrošinājums. Pamatzināšanas par 

personāldatoriem un operāciju sistēmām. Organizācijas informācijas glabāšana, 
tiesiskie aspekti.  
Biznesa pieņemšanu organizācija un vadīšana 
Lietišķā sarakste. Biznesa terminoloģijas pārvaldīšana. 
Datu bāzu pārzināšana (apgūst studiju kursā Informācijas tehnoloģijas 
komercdarbībā) 

Patstāvīgi apgūstamo tēmu uzskaitījums  
Personālā motivācija un konfliktu vadīšana. 
 
Patstāvīgi izstrādājamo darbu uzskaitījums 

1) Biznesa prezentācijas izstrāde 
2) Organizācijas X iekšējās komunikācijas (dokumenti, informācija) modeļa 

(projekta izstrāde) 
 
Studenta studiju sasniegumu vērtēšana – patstāvīgā darba izstrāde, prezentācija, 
ieskaite 
 
Prasības ieskaitei – praktiskā darba izstrādāšana, piedalīšanās semināros 
Ieteicamā literatūra 

1. Clegg B., Birch P. Crash Course in Creativity. – London: Kogan Page, 2002. 
2. Decker B. High Impact Communication: How to build charisma, credibility and 

trust. – Nightingale Contant Niles IL  
3. Goleman D. Working with Emotional Intelligence. – London: Bloomsbury, 

1998. 
4. Rogers J. Sixteen Personality Types at Work in Organizations. – London: 

Management Futures Ltd, 1997. 
5. Tompson P. Persuading AristoteleL A masterclass in the timeless art of 

strategic persuasion in business. – London: Kogan Page, 1998 
6. Дёмин Ю.М. Эфективный офис – менеджер. – Москва: Питер, 2004. 
7. Сэмпсон Э. Бизнес презентация. Творческие идеи для блестящего 

выступления. – Москва: Ал ьпина, 2004. 
8. www.ultimatespeeches.com 
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MĀRKETINGS/ TIRGZINĪBAS 

 
Studiju kursa apraksts 

 
 

1.Studiju kursa nosaukums – MĀRKETINGS/ TIRGZINĪBAS 
2.Studiju programmas nosaukums – „Uzņēmējdarbības vadība” 
3.Studiju kursa līmenis – Nozares studiju kurss B bloks 
4.Apjoms – 3 kredītpunkti ( 24 kontaktstundas) 
5.Kursa autors: Mg. Eiropas studijās Uģis Strauss 
6.Kursa mērķis - Sagatavot studentus veiksmīgai uzņēmējdarbībai, orientēt viņus uz 
mārketinga zināšanu pielietošanu uzņēmuma mērķu sasniegšanai, pilnīgu patērētāja 
vajadzību apmierināšanai, kā arī pārdošanas praktisko iemaņu pielietošanu uzņēmuma un 
tautsaimniecības līmenī 
7.Kursa saturs 

Ievads – Studiju kursa saistība ar citiem studiju kursiem: tirgus izpētes un vadības 
loma veiksmīgas uzņēmējdarbības veidošanā 
Vispārināts satura tematiskais plānojums 

1. Mārketinga būtība, stratēģija, misija, mērķi. Mārketinga nodaļu veidošana, 
plānošanas cikls, revīzija. 

2. Patērētāji. Tirgus, tā analīze, segmentācija, izpēte. Aptauju organizēšana. 
3. Mārketinga komplekss. Veicināšanas budžeta veidošanas metodes, 

veicināšanas kampaņas plānošana, pasākumu komplekss. 
4. Produkti: pētīšana, plānošana, realizācija, tirgus segmentācija. Produkta 

pozicionēšana un dzīves cikls. 
5. Cenu politika. Cenu noteikšanas metodes. 
6. Veicināšanas pasākumu veidi: reklāma, publicitāte, organizācijas tēls, 

sponsorēšana, pārdošanas veicināšana, individuālā pārdošana, 
telemārketings. 

7. Pakalpojumu mārketings, tā darbības vide. 
8. Aptaujas un pārdošanas paņēmieni. Informācijas apmaiņa. 
9. Sadarbības mārketings. Apkalpošanas kvalitātes uzlabošana. 

Patstāvīgi apgūstamo tēmu uzskaitījums – Jāseko līdzi Latvijas tirgū piedāvātai reklāmai 
un jānovērtē tās ietekme uz potenciālo klientu segmentu 
Patstāvīgi izstrādājamo darbu uzskaitījums – 2 kontroldarbi 
 
Studenta studiju sasniegumu vērtēšana – eksāmens, rakstiski, norises laiks 3 
akadēmiskās stundas 
 
Prasības ieskaitei, eksāmenam: 

1. lekcijas 
2. semināri (praktiskie darbi) 
3. patstāvīgie darbi 

Kursā apgūstamās zināšanas, prasmes, kompetences, attieksmes – sekmēt 
prasmi analizēt uzņēmējdarbības vidi un būt atbildīgam par segmentu izvēli un to 
efektīvu apkalpošanu. 

 
Obligātā literatūra: 
 

1. Blaits Dž. Mārketings. Rokasgrāmata. – R.: Zvaigzne ABC, 2003. 
2. Kaparkalēja D. Tirgzinības pamati. – R.: Jumava, 2002. 
3. Mārketings. – R.:Jumava 
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4. Niedrītis J. Ē. Mārketings. –R.: Biznesa augstskola Turība, 2001.  
 
Ieteicamā literatūra: 

 
1. Briģe A. Lietišķais mārketings. – R.: Zvaigzne ABC, 2003. 
2. Hellers R. Prasme pārdot. – R.: Zvaigzne ABC 
3. Kaparkalēja D. Mārketinga pamati. – R.: Jumava, 2002. 
4. Leihers R. Veiksmīga pārdošana. – R.: De Novo 
5. O’Reilijs D. Darījumu attiecības ar klientiem. – R.: Turība 
6. Praude P. Beļčikovs J. Mārketings. – R.: Vaidelote, 1999. 
7. Rusmane , Matuzāns J. Tirgzinību pamati. – R.: Jumava 
8. Zavadskis M. Pārdošanas meistarība. (LBKA) 
9. Котлер Ф.   Маркетинг менеджмент : анализ, планирование, внедрение, 

контроль. - Санкт-Петербург: Питер Ком, 1998.  
10. Котлер Ф.  Маркетинг в третъем тисочелетии. -М.: 2001. 
11. Кренделл Р. 1001 способ учпешного маркетинга. - М.:2001. 
12. Джей Р.  Малозатратный маркетинг. (Маркетинг для профессионалов).- Москва : 

Питер, 2003. 
13. Ромат  Е. Реклама. M.:Питер, 2000 
14. Песоцкая  Е.В. Маркетинг услуг. Питер, 2001 
15. Крилова Г., М. Соколова   Маркетинг.  М., 1999 
16. Умкин Е., Коремкова А., Юликов  Л. Сборник симуационных задаг, деловых и 

психологических игр, тестов, контролъных заданий по курсу.  Маркетинг. М., 
1999 

17. Самли Дубб. Практическое руководство по сегментиробанию рынка. Питер, 2002. 
18. Kotler P., Armstrong G.  “Principles of Marketing”.6th ed., Prentice Hall, 1994. 
19. Jobber D.  Principles and Practice of Marketing. - London [etc.] : McGraw-Hill 

Publishing Company, 2001.  
20. Halliburton C. European Marketing : Reading and Cases, Reinhard Huenerberg. – 

Harlow, England : Addison-Wesley Longman Limited, 1998. 
 

 

 
MIKROEKONOMIKA 

 
Studiju kursa apraksts 

 

1. Studiju kursa nosaukums: MIKROEKONOMIKA 

2. Studiju programmas nosaukums: „Uzņēmējdarbības vadība” 
3. Studiju kursa līmenis: Nozares studiju kurss B bloks 

4. Apjoms: 2 kredītpunkti (16 kontaktstundas) 
5. Kursa autors: Mg.oec. MBA. lektors Jānis Grāvītis 

6. Kursa mērķis:  
veicināt sociāli aktīvas un izglītotas personības veidošanos, kas, balstoties uz ekonomikas 
likumsakarībām pamatotu izpratni par demokrātiskā sabiedrībā notiekošajiem 
ekonomiskajiem un sociālajiem procesiem, spētu pilnvērtīgi, aktīvi iesaistīties un dzīvot 
mūsdienu sabiedrībā. 
7. Kursa saturs: 
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7.1. Ievads:  
Mikroekonomikas kurss sniedz ieskatu par mikroekonomikas problēmu būtību un jēgu, 
iemāca studentiem patstāvīgi analizēt tirgus ekonomikas problēmas un veidot priekšstatu 
par apkārtējās vides un cilvēka savstarpējām attiecībām no tirgus ekonomikas viedokļa. 
Mikroekonomikas kurss paredzēts 1. studiju gadā, jo apgūstot mikroekonomikas kursu, 
studenti spēj labāk orientēties un izprast citus studiju kursus, kuriem nepieciešamas 
pamatzināšanas ekonomikā.  
 

Vispārināts satura tematiskais plānojums:  
1. Ekonomikas priekšmets un būtība. 
2. Ekonomiskās sistēmas. 
3. Tirgus pieprasījums, tirgus piedāvājums un tirgus cena. 
4. Patērētāju rīcība tirgū un galējais derīgums. 
5. Ražošanas teorija un izmaksas. 
6. Komercdarbības uzsākšana un finansēšana. 
7. Tirgus struktūra un konkurence. 
 
7.2. Patstāvīgi apgūstamo tēmu uzskaitījums: 
1. Resursu, naudas, preču un pakalpojumu aprite. 
2. Patērētāja loma ekonomikā. 
3. Uzņēmējdarbības ētiskie aspekti. Pamatjautājumi, uzsākot komercdarbību: ko, cik, 

kā, kam ražos, kādi resursi pieejami. 
 

7.3. Patstāvīgi izstrādājamo darbu uzskaitījums:  
1. patstāvīgais darbs –  tests un mikroekonomikas uzdevumi. 
2. patstāvīgais darbs – tests un mikroekonomikas uzdevumi. 
 

7.4. Studenta studiju sasniegumu vērtēšana:   
Kursa beigās – rakstiska ieskaite (1. daļa tests, 2. daļa – jēdzienu skaidrošana, 3. 
daļa – uzdevumi, ieskaites izpildes laiks 2,5- h). Pēc 8 kontaktstundām  -  ieskaite 
auditorijā (vērtējums – atzīme), mājas ieskaite- tests un mikroekonomikas uzdevumi 
(vērtējums – atzīme). 

 

7.5. Prasības ieskaitei:  
1) praktisko nodarbību apmeklējums, 
2) mājas ieskaite 
3) ieskaite auditorijā. 
 

7.6. Kursā apgūstamās zināšanas, prasmes, kompetences, attieksmes:  
Kursa laikā studenti gūst sistematizētu priekšstatu par ekonomisko procesu norisi 
sabiedrībā, iegūst prasmes lietot pareizi ekonomiskos jēdzienus un zināšanas. Studenti 
attīsta spējas pieņemt pamatotus, pārdomātus un atbildīgus lēmumus, kuri spētu nodrošināt 
personisko un sabiedrisko labklājību. Mikroekonomikas kursā iegūtās zināšanas palīdz 
studentiem analizēt ekonomiskās parādības, attīsta prasmes optimāli lietot iegūto 
informāciju, izmantot to praksē, radīt jaunas biznesa idejas, argumentēt to lietderību, 
pieņemt un analizēt ekonomiski pamatotus, cilvēkvidei un dabasvidei draudzīgus lēmumus, 
motivē studentus apzinātai karjerai, parāda iespējas, kā paaugstināt savu konkurētspēju 
darba tirgū. 
 

8. Literatūra:  
Obligātā literatūra:  
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1.Bikse V. Ekonomikas teorijas pamati. I daļa/ SIA Izglītības soļi.- R.: 2000. 
2.Bikse V. Ekonomikas pamatprincipi. Testi. Zvaigzne ABC. – R.: 1998. 
3.Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca. Autoru kolektīva R. Greiviņas vadībā. Zinātne. – 
R.:2000. 
4.Gods U. Mikroekonomika I daļa. – R.: Turība, 2003. 
5.Gods U. Mikroekonomika II daļa. – R.: Turība, 2003. 
6.Latvijas statistikas gadagrāmata, 2007. – R.: LR Valsts statistikas komiteja. 
7.Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. – R.: LR Ekonomikas ministrija, 
2003.- 2007. 
 

Ieteicamā literatūra: 
1.Apsītis Ģ., Aščuks I., Cērps U. u.c. Vērtspapīru tirgus zinības. – R.: Jumava, 2003. 
2.Diderihs H. Uzņēmuma ekonomika. – R.: Zinātne, 2000. 
3.Hofs K.G. Biznesa ekonomika. – SIA “Jāņa Rozes apgāds”, 2002. 
4.Nešpors V., Ruperte I., Saulītis J. Mikroekonomika. – R.: 2000. 
5.Nešpors V. Ievads mikroekonomikas teorijā. – R.:2000. 
6.Porietis J. Ekonomika. Vēsture. Metodoloģija. R.: Banku augstskola 
7.Štiglics Dž. E. , Drifils Dž. Mikroekonomika 
8.Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс. – М.:Инфра-М, 2003. 
9. McConnel C. B., Brue S. L. Economics Principles, Problems, and Policies. – Mc 
Graw Hill, Inc. – 1996. 

 
 
 

NODOKĻI UN NODEVAS 
 

Studiju kursa apraksts 
 

1. Studiju kursa nosaukums: NODOKĻI UN NODEVAS 
2. Studiju programmas nosaukums: „Uzņēmējdarbības vadība” 
3. Studiju kursa līmenis: Nozares studiju kurss B bloks 
4. Apjoms: 2 kredītpunkti, 16 kontaktstundas 
5. Kursa autors: Mg. oec. lektore Ilze Meijere 
6. Kursa mērķis: sniegt studentiem zināšanas par Latvijas Republikā pielietojamo nodokļu 

sistēmu, to aprēķināšanas, iekasēšanas un maksāšanas kārtību. 
7. Kursa saturs: 
7.1. Vispārināts satura tematiskais plānojums:  

1. Nodokļu administrēšana. 
1.1.  Nodokļu administrēšanas modeļi un institūcijas. 
1.2.   Starptautiskā dubultā nodokļu aplikšana. 

2. Latvijas Republikas nodokļu un nodevu sistēma. 
2.1. Nodokļu un nodevu kopums. 
2.2. Nodokļu maksātāju pienākumi un tiesības. 
2.3. Nodokļu administrācijas pienākumi, atbildība. 
2.4. Atbildība par nodokļu likumu pārkāpšanu. 

3. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis. 
3.1. Nodokļa maksātāji, nodokļa objekts un likmes. 
3.2. Gada apliekamā ienākuma noteikšana.  
3.3. Nodokļa ieturēšanas un maksāšanas kārtība. Gada deklarācija. 

4. Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas. 
4.1.  Sociāli apdrošinātās personas, iemaksu objekts un likmes. 
4.2.  Sociālās apdrošināšanas iemaksu aprēķināšana un maksāšana. 
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5. Uzņēmumu ienākuma nodoklis. 
5.1. Nodokļa maksātāji, nodokļa objekts,  likmes. 
5.2. Ar nodokli apliekamā objekta noteikšana. 
5.3. Nodokļa atlaides un to piemērošana. 

5.4. Nodokļa deklarācijas sastādīšana un nodokļa maksāšana. 
6. Pievienotās vērtības nodoklis. 

6.1. Nodokļa maksātāji un ar nodokli apliekamie darījumi. 
6.2.  Preču piegādes vieta un nodokļa likmes. 
6.3.  Izņēmumi un atvieglojumi nodokļa maksāšanā. 
6.4. Nodokļa aprēķināšanas īpašie noteikumi. 
6.5. Nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība. 

7. Izložu un azartspēļu nodoklis. 
7.1. Nodokļa maksātāji, apliekamais objekts un likmes. 
7.2. Atvieglojumi. Nodokļa aprēķināšanas un samaksas kārtība. 

8. Akcīzes nodokļi. 
8.1. Nodokļa maksātāji. Ar nodokli apliekamais objekts. 
8.2. Akcīzes nodokļa likmes, atvieglojumi. 
8.3. Akcīzes nodokļa maksāšanas kārtība un maksātāju atbildība. 

9. Nekustamā īpašuma nodoklis. 
9.1.  Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji, likme. 
9.2.  Ar nodokli apliekamie, neapliekamie objekti.  
9.3.  Nodokļa atvieglojumi, aprēķināšana un maksāšana. 

10. Dabas resursu nodoklis. 
10.1. Nodokļa mērķis, maksātāji, apliekamie objekti un nodokļa likmes. 
10.2. Nodokļa atlaides, nodokļa aprēķināšana un maksāšana. 

11. Muitas nodoklis. 
11.1.  Nodokļa maksātāji un likmes. 
11.2.  Muitas atvieglojumi. 
11.3.  Preču muitas vērtības noteikšana. 

11.4. Nodokļa piemērošana fiziskām personām. 
  
7.2. Patstāvīgi apgūstamo tēmu uzskaitījums: 
Nodokļu grupēšana pēc to iedarbības uz ienākumu. 
 
 
7.2.  Patstāvīgi izstrādājamo darbu uzskaitījums 
Nodokļa atlaides, nodokļa aprēķināšana un maksāšana. 
 
7.4. Studenta studiju sasniegumu vērtēšana 
Ieskaite – rakstiska, norises laiks – 2 akadēmiskās stundas.  
Students drīkst kārtot ieskaiti, ja iesniegti patstāvīgie darbi un praktisko nodarbību 
apmeklējums bijis ne mazāk kā 50% nodarbību. 
Novērtējot studentu zināšanas un prasmes, 50% - veido ieskaites darbs, 50% -  patstāvīgie 
darbi. 
 
7.5. Kursā apgūstamās zināšanas, prasmes, kompetences, attieksmes  
Apgūt nodokļu administrēšanas kārtību, zināšanas par fizisko un juridisko personu 
maksājamiem nodokļiem; apgūt nodokļu aprēķināšanas un maksāšanas kārtību. 
 
8. Ieteicamā literatūra  

1. Kodoliņa I. Latvijas nodokļi nerezidentiem. – Rīga: Biznesa augstskola Turība, 
2000., 96 lpp. 
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2. Kodoliņa I. Nodokļi Latvijā -  2000. – Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2000., 64 
lpp. 

3. Doernberg R.L. International Taxation. – St.Paul: West Publishing Co., 1993, p. 
365. 

4. Latvijas Republikas normatīvie dokumenti par nodokļiem un nodevām.  
5. Lukašina O., Januška M.  Komercdarījumu aplikšanas ar nodokļiem un uzskaite. –

Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2001., -128 lpp. 
6. Lukašina O. Nodokļu sistēma un tās nianses. –Rīga: Merkūrijs LAT, 2002., -263 

lpp. 
7. Zvejnieks A. Nodokļi un nodevas.-Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 1998., - 412 

lpp. 
8. Налоги и налогооблажение. Под ред. Русаковой И.Г. –Москва: Финансы ,НИТИ. 

1998. 495 с. 
9. Основы налоговой системы. Под ред. Черника Д.Г. –Москва: Финансы ,ЮНИТИ. 

1998. - 422 с. 
 
 
 

PASAULES TIRGUS STRUKTŪRA 

 

Studiju kursa apraksts 
 
1. Studiju kursa nosaukums: PASAULES TIRGUS STRUKTŪRA  
2. Studiju programmas nosaukums: „Uzņēmējdarbības vadība” 
3. Studiju kursa līmenis: Nozares studiju kurss B bloks 
4. Apjoms: 1 kredītpunkts, 8 kontaktstundas 

Kursa autors: Dr.chem, lektors Jānis Grāvītis 
5. Kursa mērķis: iepazīstināt ar starptautiskās komercdarbības norisēm pasaules 

lielvalstīs, ES, NVS, Baltijas valstīs , t.sk. Latvijā un to vadošajos uzņēmumos. Iemācīt 
studentiem analizēt un izvērtēt starptautisko un Latvijas uzņēmumu saimniecisko 
darbību. 

6. Kursa saturs:  
Ievads: Kursa vieta — pēc mikro un makroekonomikas, kā arī grāmatvedības  kursiem. 
Vispārināts satura tematiskais plānojums: 

 Starptautiskās komercdarbības vides būtība; 
 Starptautiskās komercdarbības vide Eiropas savienībā; 
 Latvijas ārējie ekonomiskie sakari ( Ā E S); 
      Uzņēmējdarbība Latvijā un piemērošanās pasaules un  

          ES uzņēmējdarbības videi;                   
 
Patstāvīgi apgūstamo tēmu uzskaitījums: 

Pasaules valstu ekonomikas raksturojums; 
Pasaules uzņēmumu raksturojums; 
Ārējo ekonomisko sakaru loma ekonomikā. 

 
Patstāvīgi izstrādājamo darbu uzskaitījums: 
ES ekonomiskās politikas izvērtējums un tās ietekme uz uzņēmējdarbību Latvijā ( pa 
nozarēm); 
Latvijas uzņēmumu darbība ES jomā; 
Ā E S  loma Latvijas uzņēmējdarbībā ( pa nozarēm un to uzņēmumiem). 
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Studenta studiju sasniegumu vērtēšana: 
 Pārbaudes forma — ieskaite ar atzīmi. 
 
Prasības ieskaitei:  
Visu kontaktnodarbību apmeklējums.  
Atbildes uz diviem rakstiskiem vai mutiskiem  kontroljautājumiem.  
Izpildīti divi patstāvīgi izstrādāti mājas darbi, kas izvērtēti ar atzīmi. 
 

Kursā apgūstamās zināšanas, prasmes, kompetences, attieksmes: 
Gūt priekšstatu par uzņēmējdarbību pasaulē, t.sk. ES un 
Latvijā; 
Prast orientēties starptautiskās uzņēmējdarbības vidē; 
Pieņemt lēmumus rīcībai starptautiskā uzņēmējdarbībā. 

 
Obligātā literatūra: 
1. ES izdevumi par ekonomisko politiku un uzņēmējdarbību 
2. Eirostat Statistical Yearbook, 2007. 
3. Latvijas CSP uzņēmējdarbības finansiālie pamatrādītāji 2006. Gadā. Rīga 2007. 
 
 
Ieteicamā literatūra: 

1. Avena K. Starptautiskā ekonomika. – R.: Turība 
2. Dienas Biznesa izdevums: Top 500 Latvijas lielākie uzņēmumi 
3. Eiropas idejas Latvijā.- R.: Pētergailis 
4. Latvijas Vēstnesis. Eiropas Savienības tiesību īstenošana Latvijā. – R.: Latvijas 

Vēstnesis 
5. Maģistru rakstu krājums: Biznesa vides attīstība. –R.: Turība 
6. Pievienošanās Eiropas Savienībai: Līgums (izvilkums) un komentāri. – R.: Tiesu 

namu aģentūra 
7. Zīle H.  Latvijas ārējie ekonomiskie sakari. – R.: Turība 2003.g. 
8. Batra Geeta a.o. Investment Climate Around the World + CD ROM. – World Bank 

 
 
 

PERSONĀLVADĪBA 

 
Studiju kursa apraksts 

 
1. Studiju kursa nosaukums: PERSONĀLVADĪBA 

2. Studiju programmas nosaukums: „Uzņēmējdarbības vadība” 
3. Studiju kursa līmenis: Nozares studiju kurss B bloks 
4. Apjoms: 2 kredītpunkti, 16 kontaktstundas  
5. Kursa autors: Mg. psych. lektors Jānis Krūze 

6. Kursa mērķis: sniegt studentiem zināšanas par personāla vadības funkcijām, vadības 
stiliem, personāla atlases un darba izpildes novērtējumu. 

7. Kursa saturs: 
7.1. Satura tematiskais plānojums  

1. Personāla Departamenta tipiskās aktivitātes 
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1.1.  Personāla / CR speciālista lomas 
1.2. Personāla vadības evolūcija un tradīcijas 
1.3.  Personālvadības definīcija 
1.4.  Cilvēkresursu definīcija 
1.5. . Personāla / Cilvēkresursu vadības modeļi 
2. Cilvēkresursu plānošana 
2.3. . Cilvēkresursu plānošanas process 
2.4. . Cilvēkresursu prognozēšanas apsvērumi 
2.5. . Kadru mainības aprēķināšana. Darbā pieņemšanas apsvērumi CR plānošanā 
3. Personāla vadīšana 
3.1.Vadības stili, metodes, līmeņi. 
3.2.Vadīšanas organizatoriskās formas. Deleģēšana. 
3.3. Lēmumu pieņemšana, problēmu risināšanas metodes. 
4.  Prasības efektīvai atlasei 
4.1. Kandidātu informācijas veidi. Intervija. 
4.2. Atsauksmes. Amata apraksts. 
5.  Darba konflikti 
5.1. Konflikta būtība. 
5.2. Konfliktu izraisošie faktori. 
5.3. Konflikta atrisināšana. 
6.  Motivācija. 
6.1. Motivācijas metodes 
7.  Barba izpildes vadīšana un novērtēšana. 
7.1. Darba izpildes vadīšanas mērķi. 
7.2. Personāla vadības loma darba izpildes novērtēšanā. 
7.3. Efektīvai darba izpildīšanas novērtēšanai nepieciešamās prasmes. 
 

7.2. Patstāvīgi apgūstamā tēma:  
Prasības efektīvai personāla atlasei. 
 
7.3. Patstāvīgi izstrādājamie darbi:  

1. Motivācijas metodes. 
2. Kandidātu informācijas veidi. Intervija. 
 

7.4. Studenta studiju sasnieguma vērtēšana: 
Pārbaudes forma - komplekss tests ar atzīmi. 
Testa norises laiks – 2 akadēmiskās stundas. 
Students drīkst kārtot eksāmenu, ja iesniegti 2 mājas darbi un praktisko nodarbību 
apmeklējums bijis ne mazāk kā 50% nodarbību. 
Novērtējot studentu zināšanas, 50% - veido eksāmena darbs, 50% -  mājas darbi. 
 
7.5. Kursā apgūstamās zināšanas, prasmes, kompetences, attieksmes: 
Attīstīt studentiem efektīvai darba izpildīšanas novērtēšanai nepieciešamās prasmes un 
iemaņas. 
  
8. Literatūra: 

1. Šķiltere D. Vadīšanas pamati.- Rīga,1994. 
2. PraudeV., BeļčikovsJ. Menedžments. - Rīga, 1996. 
3. ForandsI. Personālvadība. - Rīga, 1997. 
4. Forands I. Vadītājs un vadīšana. - Rīga, 1999. 
5. Valsts pārvaldes reforma Latvijā. CRV programma, M F / IPA, 1999. 
6. Vīksna A. Personāla vadība. - Rīga, 1999.  
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PROJEKTU VADĪŠANA 

 
Studiju kursa apraksts 

 

1. Studiju kursa nosaukums: PROJEKTU VADĪŠANA 
2. Studiju programmas nosaukums: „Uzņēmējdarbības vadība” 

3. Studiju kursa līmenis: Nozares studiju kurss B bloks 

4. Apjoms: 1 kredītpunkts (8 kontaktstundas);  
5. Kursa autors un mācību spēki: Mg. psych. lektors Jānis Krūze 

6. Kursa mērķis: sniegt pamatzināšanas projektu izstrādē, palielināt studējošā radošo 
potenciālu apgūstot projektu plānošanu, izstrādi, vadību un analīzi - kā uzņēmējdarbības 
problēmu risināšanas un ideju realizācijas iespējamo formu; veidot prasmes pielietot 
iegūtās zināšanas uzņēmuma attīstības plānošanas darbā 

7. Kursa saturs: 
Ievads: priekšmets paredzēts profesionālās studiju programmas „Uzņēmējdarbības 
speciālists” 2.kursa studentiem, lai pilnveidotu studējošā iemaņas projektu izstrādes 
pamatetapos un realizācijas procesos – ar iespēju sagatavoties profesionālās studiju 
programmas noslēguma pārbaudījumiem 
Vispārināts satura tematiskais plānojums:  

1.Projekta plānošanas priekšdarbi – problēmas izvēles kritēriji, tās risināšanas 
iespējamais ceļš 

2. Projektu veidi - projekta identifikācija 
3. Projekta pieteikuma sastāvdaļas 
4. Projekta sākotnējā plānošana 
5. Izvērtēšanas plānošana 
6. Projekta organizācija jeb plāna realizēšana 
7. Projekta sekmīga pabeigšana un noslēguma rezultātu pārbaude 
8. Projekta kvalitātes izvērtēšana 

Patstāvīgi apgūstamo tēmu uzskaitījums: 
1.Saskaņā ar savām interesēm veikt problēmas un/vai idejas patstāvīgu izpēti 

atbilstoši projektu darba nosacījumiem; 
2.Iepazīties ar budžeta sastādīšanas pamatprincipiem 

 
 

Patstāvīgi izstrādājamo darbu uzskaitījums:  
1.Izpētīt un raksturot savu, kā projekta vadītāja stilu, izstrādājot iespējamo 

projekta vadības modeli; 
2.Izstrādāt esošas problēmas iespējamo projektu - sākotnējās plānošanas fāzē ar 

finanšu piesaistes iespēju apkopojumu; 
3.Sagatavot un prezentēt konkrētas problēmas risinājuma projekta finanšu 

pieteikumu 
 
 
Studenta studiju sasniegumu vērtēšana: ieskaite ar atzīmi – 3 patstāvīgie darbi, 
projekta prezentācija 
 
Prasības ieskaitei, eksāmenam: lekcijas, semināri, praktiskie darbi, darbs grupās, 3 
patstāvīgie darbi, kursa noslēdzošā daļa – projekta prezentācija 
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Kursā apgūstamās zināšanas, prasmes, kompetences, attieksmes: analizēt projektu 
izstrādes posmus pielietojot teorētiskās zināšanas un speciālus metodikas paņēmienus; 
analizēt projektu izstrādes iespējamo darbību, un dot projektu gaitā iegūto rezultātu 
novērtējumu; interpretēt un noteikt iekšējo un ārējo faktoru ietekmi uz projektu attīstības 
etapiem un iespējamajiem rezultātiem; izstrādāt optimālu finansu un attīstības modeli 
 
Obligātā literatūra: 

1. Caune J., Dzedons A., Pētersons L., Stratēģiskā vadīšana. – Rīga, Kamene; 2000. 
- 232.lpp. 

2. Caune J., Dzedons A., Stratēģiskā vadīšana. Funkcionālā, biznesa un korporatīvā 
līmeņa stratēģija. – Rīga, SIA Balta eko; 2004. – 120.lpp. 

3. Dukulis I., Prezentācijas materiālu sagatavošana. – Rīga, Biznesa augstskola 
Turība; 2002. – 112.lpp. 

4. Kalniņa R., Projektu vadīšana no idejas līdz realizēšanai. – Rīga, Latvijas 
pašvaldību mācību centrs; 1999. - 76.lpp. 

5. Klauss A., Brūvelis A., Klausa E., Ķēbers Ģ., Lauva M., Rībena I., Vašuks L., 
Pārvaldības tehnoloģijas. – Rīga, Mediju nams; 2003. – 240.lpp. 

6. Litke Hanss D., Kunova I., Projektu vadība. - Rīga, SIA Balta eko; 2003. – 
125.lpp. 

7. Nelke K., Prezentēšana. - Rīga, SIA Balta eko; 2003. – 119.lpp. 
 

Ieteicamā literatūra: 
1. Alsiņa R., Mācies plānot. Biznesa plāna pamati. – Rīga, Kamene; 2000. – 

75.lpp. 
2. Borohovs Š., Domāt komerciāli. – Rīga, Tapals; 2003. – 191.lpp. 
3. Forands I., Biznesa vadības tehnoloģijas. – Rīga, Latvijas izglītības fonds; 2004. 

– 330.lpp. 
4. Grīns Č. T., Kastro – Grīna I., Kā sastādīt veiksmīgu finansējuma 

pieprasījumu soli pa solim. – Rīga, NGO Centrs-Rīga; 1997. – 61.lpp. 
5. Slavinska I., Uzņēmējdarbības plānošana un kontrole. – Rīga, Biznesa 

augstskola Turība; 2003. – 167.lpp. 
6. Hill C.W.L., Gareth R. J., Strategic Management Theory. An Integrated 

Approach. 5th edition. – New York, Houghton MifflinCompany; 2001. 
7. Kogan Pafes., Marion E. Haynes, Project Management, 1997 
8. Kotler P. Marketing Management. 11th edition. – Upper Saddle River, Prentice 

Hall; 2003. 
9. Litke H.D., DV – Projektmanagement. Zeit und Kosten richtig einschätzen. – 

München, Wien; 1996. 
10. Litke H.D., Projektmanagement. Metchoden, Techniken, Verhaltenweisen. 

3.Auflage. - München, Wien; 1995. 
11. Manual Project Cycle Management, „Integrated Approach and Logical 

Framework”, Commission of the European Communities Evaluation unit 
Methods and Instruments for Project Cycle Management, 1993, Feb. 

12. Reiters V., Kailā patiesība par projektu menedžmentu. – Rīga, Vaidelote; 2004. 
– 197.lpp. 

13. Zeman J., Diduskova M., Sochor V., Votapek M., Financial Manual for 
Municipalities in central and Eastern Europe, „How to Develop Municipal Energy 
Projects”, Volume 1, 1996 

 
Interneta resursi: 

1. http://www.esfondi.lv – Eiropas Savienības fondu informatīvā mājas lapa 
2. http://www.esflatvija.lv – Eiropas Sociālā fonda informatīvā mājas lapa 
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3. http://www.fm.gov.lv – Finanšu ministrijas mājas lapa 
4. http://www.lad.gov.lv – Lauku atbalsta dienesta mājas lapa 
5. http://www.lga.lv – Latvijas Garantiju aģentūras mājas lapa 
6. http://www.liaa.gov.lv – Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūras mājas lapa 
7. http://www.likumi.lv/ - likumdošanas normatīvo dokumentu portāls 
8. http://www.nais.dati.lv/ - LR normatīvo aktu informācijas sistēma 
9. http://www.zm.gov.lv – Zemkopības ministrijas mājas lapa 

 
 
 

PSIHOLOĢIJAS PAMATI 
 

Studiju kursa apraksts 
 

1. Studiju kursa nosaukums: PSIHOLOĢIJAS PAMATI 

2. Studiju programmas nosaukums: „Uzņēmējdarbības vadība” 
3. Studiju kursa līmenis: Vispārizglītojošais studiju kurss A bloks 
4. Apjoms: 1 kredītpunkti, 8 kontaktstundas 

5. Kursa autors: Dr.theol. lektors Gatis Līdums 

6. Kursa mērķis: ir sniegt zināšanas par psiholoģiju kā zinātni par cilvēku, par vispārīgās 
psiholoģijas galvenajām kategorijām, principiem, likumsakarībām; veidot studentu 
prasmes un iemaņas psiholoģijas atziņu izmantošanā sadzīvē un profesionālajā darbībā.  

7. Kursa saturs: 
7.1. Psiholoģijas zinātne, tās pētīšanas objekti  Mūsdienu psiholoģijas priekšmets. 
Psiholoģijas kā zinātņu nozares rašanās priekšnoteikumi. Psiholoģijas pētīšanas objekti. 
Pētīšanas metodes. Psiholoģija citu zinātņu sistēmā. Psiholoģijas nozares. Jēdziens par 
vispārīgo psiholoģiju. Psiholoģijas izmantošana sadzīvē un tautsaimniecības nozarēs. 
Psiholoģijas kā patstāvīgas zinātnes attīstība. 
 
Ievads vispārīgajā psiholoģijā  
Cilvēka apziņa, tās rašanās un attīstība. Psihe un apziņa. Apziņa un bezapziņa. Psihes 
fizioloģiskais pamats. 
 
Cilvēka individuāltipoloģiskās īpatnības  
Jēdziens par temperamentu. Temperamenta psiholoģiskais raksturojums. Temperaments un 
individuālais darbības stils. Ķermeņa konstitūcija un psihodinamikas īpatnības. Raksturs un 
griba. Bioloģiskais faktors, sociālās vides, audzināšanas, pašaudzināšanas loma rakstura 
veidošanā. Raksturu tipoloģija. Spējas, to veidi. Profesionālā piemērotība. Spēju attīstības 
līmenis. 
 
Psiholoģijas galvenie virzieni 
Biheviorisms. Psihoanalīze. Individuālpsiholoģija. Analītiskā psiholoģija. Ego-psiholoģija. 
Humānānistiskā psiholoģija. Kognitīvā psiholoģija. 
 
Psiholoģijas atziņu izmantošana uzņēmējdarbībā un tirdzniecībā  
Klientu apkalpošanas psiholoģiskās īpatnības. Uzņēmums kā dinamiska grupa. Vadības stili. 
Psiholoģiskās barjeras grupas darbībā. Lietišķās saskarsmes psiholoģiskās īpatnības. 
Konstruktīva kritika. Uzņēmuma un individuālais tēls (imidžs). Konfliktu profilakse un 
regulācija uzņēmuma darbībā. 
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Psihiskie procesi un stāvokļi  
Sajūtas un cilvēka sensorā organizācija. Sajūtu likumsakarības. Uztveres jēdziens. Uztveres 
likumsakarības un īpašības. Uztveres attīstīšana. Uzmanība, tās fizioloģiskie mehānismi. 
Uzmanības veidi, īpašības. Uzmanības nozīme mācību procesā un praktiskajā darbībā. 
Jēdziens par atmiņu. Atmiņas procesu norises likumsakarības. Atmiņas veidi. Atmiņas 
individuālās īpatnības. Jēdziens par domāšanu. Domāšana un runa. Domāšanas procesa 
norise. Domāšanas veidi, operācijas. Domāšanas tipiskās un individuālās īpašības. Iztēle – 
jēdziens par iztēli, tās veidi un īpašības. Jaunrade.  
 
Personība mūsdienu psiholoģijas skatījumā  
Personība, tās struktūra. Personības vajadzību un motivācijas sfēra. Griba, gribas akta 
struktūra. Gribas attīstība. Personības jūtu un emociju sfēra.  
 
7.2. Patstāvīgi izstrādājamo darbu uzskaitījums:  
Studiju kursa beigās tiek rakstīts patstāvīgais darbs 
 
7.3.Studenta studiju sasniegumu vērtēšana:  
Ieskaite ar atzīmi, rakstiskā veidā pēc kursa nolasīšanas 
 
7.4.Prasības ieskaitei, eksāmenam:  

75% lekciju apmeklējums, patstāvīgā darba izstrāde 
 

7.5.Kursā apgūstamās zināšanas, prasmes, kompetences, attieksmes: 
Kursa apguves rezultātā students ir pārliecināts par savam saskarsmes un 
pārliecināšanas spējām. Prot lieliski pamatot savu viedokli un pārliecināt citus. Ir 
apguvis adekvātus konfliktu risināšanas veidus grupas ietvaros. Prot uzņemties 
līderību un organizēt grupas darbu. 
 

8. Literatūra:  
1. A. Vorobjovs. Psiholoģijas vēsture. 1998. 
2. A. Vorobjovs. Sociālā psiholoģija. 2003. 
3. Ā. Karpova. Personība. Teorijas un to radītāji. R., 1997. 
4. Ж . Годфруа. Что такое психология. M. 1992. 
5. Л. Хелл. Д Зиглер. Теории личности. Спб – Питер Ком., 1999. 
6. A. Vorobjovs. Psiholoģijas pamati. R., 1996. 
7. Психологический словарь. М. 1999. 
8. М.Г.Ярошевский. История психологии. M. 1985. 
9. Erdmane I., Kazanovska I. Mūsu atmiņas iespējas.- R., 1984. 
10. Ivins A. Pareizas domāšanas māksla. –R., 1990. 
11. Morozovs V. Emociju valoda dzīvnieku un cilvēku pasaulē.- R., 1988. 
12. Lutoškins A. Prasme vadīt citus. R.: Zvaigzne, 1984.  
13.  Balsons M. Kā izprast klases uzvedību. Lielvārds, Lielvārde, 1996. 
14. Reņģe V., Lūsis K. Personības psihiskā struktūra. R.: Zinātne, 1988. 
15. S.Omārova. Cilvēks runā ar cilvēku. R., 1994. 
16. Omārova. Cilvēks dzīvo grupā. R., 1996. 
17.  Hanson P.G. Stress for success.-Toronto, Canada, 1989. 
18. Selye H. Stress without distress. New York, 1974. 
19. Майерс Д. Социальная психология. СПб.: Питер Ком, 1998. 
20. Немов Р.С. Психология. Книга 1,2,3. СПб.: Питер Ком, 1997. 
21. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. Владос, 1998. 
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SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS 

 
Studiju kursa apraksts 

 

9. Studiju kursa nosaukums: SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS 
10. Studiju programmas nosaukums: „Uzņēmējdarbības vadība” 

11. Studiju kursa līmenis: Vispārizglītojošais studiju kurss A bloks 

12. Apjoms: 2 kredītpunkti (16 kontaktstundas) 
13. Kursa autors: Mg. geo. Lektore Ilze Beļinska 

14. Kursa mērķis:  
Sniegt studentiem nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas 
verbālajā un neverbālajā komunikācijā, prezentācijās, sanāksmēs, intervijās savstarpējo 
attiecību, lietišķu kontaktu veidošanā un lietišķās etiķetes ievērošanā organizāciju darbā. 
Sniegt izpratni par sabiedrisko attiecību nozīmi un metodēm. 

15. Kursa saturs: 
Kontaktstundu skaits 

Temats pilna laika 
studijās 

nepilna laika 
studijās 

1.Komunikācijas jēdziens, loma, elementi un process 1 1 
2.Starppersonu komunikācijas veidi 0,5 0,5 
3.Verbālā komunikācija. Mutiskā, rakstiskā 
komunikācija, (tonis, intonācija, stils). Prezentācijas, 
sanāksmes, intervijas. 

2 2 

4.Neverbālā komunikācija. Ķermeņa valoda, žesti, 
pozas, krāsas, smaržas, distance, telpu iekārtojums. 

1,5 1,5 

5.Komunikācijas loma organizācijā 1 1 
5.1. Vertikālā , horizontālā komunikācija 1 1 
5.2. Iekšējā, ārējā informācijas aprite 1 1 

6. Sabiedrisko attiecību vieta masu komunikācijā un 
veidošanas pamatprincipi 

1 1 

7. Sabiedrisko attiecību kampaņas mērķi, pētījumi, 
reitings 

1 1 

8. Psiholoģiskās barjeras komunikācijā 1,5 1,5 
8.1. Sabiedrisko attiecību speciālista darba 

psiholoģiskie  un sociālie aspekti 
0,5 0,5 

9. Imidžs, tēls, zīmes 1 1 
10. Mārketinga komunikācija 1 1 
11. Reklāmas instrumenti un metodes, teksts, dizains 1 1 
12. Tiešā pārdošana 1 1 
 16 16 
 

 7.1. Patstāvīgi apgūstamo tēmu uzskaitījums: 
1. Efektīva klausīšanās un tās nozīme veiksmīgā komunikācijā. Neklausīšanās iemesli. 
2. Komunikācijas efektivitātes palielināšana. 
3. Argumentēšanas metodes. 
4. Veiksmīgas prezentēšanas nosacījumi. 
5. Komunikācija intervijās.  
6. Sabiedrisko attiecību instrumenti krīzes situācijās. 
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7. Reklāma kā zinātne un māksla. 
 
7.2. Patstāvīgi izstrādājamo darbu uzskaitījums:  
1. Izpētīt komunikācijas veidus, efektivitāti, komunikācijas barjeras, lietišķās etiķetes 

ievērošanu izvēlētā organizācijā. 
2. Izpētīt informācijas apriti, tās efektīvas organizēšanas nosacījumus uzņēmumā. 
3. Prezentāciju sagatavošana un uzstāšanās. 
 
7.3.  Studenta studiju sasniegumu vērtēšana:   
Kursa beigās – rakstisks eksāmens (1. daļa tests, 2. daļa – jēdzienu skaidrošana, 
izpildes laiks 2,5- h). Pēc 8 kontaktstundām - ieskaite auditorijā (vērtējums – atzīme), 
mājas ieskaite- tests (vērtējums – atzīme). 
 

7.4.  Prasības eksāmenam:  
1) praktisko nodarbību apmeklējums, 
2) mājas ieskaite 
3) ieskaite auditorijā. 
 
7.5.  Kursā apgūstamās zināšanas, prasmes, kompetences, attieksmes:  
Zināšanas par efektīvu starppersonu saskarsmi lietišķajā komunikācijā, veiksmīgas 
prezentācijas nosacījumiem, uzstāšanās treniņš. Izpratne par informācijas apriti 
organizācijā, tās efektīvu organizēšanu. Prasme argumentēt savu viedokli, pārvarēt 
komunikāciju barjeras. Pārzināt masu komunikācijas principus. Izpratne par sabiedrisko 
attiecību veidošanu, kampaņas organizēšanu, tēla veidošanu. Izpratne par mārketinga 
komunikāciju, reklāmas veidošanu un ietekmi uz patērētāju. 
 

8. Literatūra:  
Obligātā literatūra:  
 

1. Beļčikovs I. Praude V., "Menedžments", Rīga, 1996. 
2. Dubkēvičs L., Ķestere I. Saskarsme lietišķā etiķete.-R:. SIA “J.L.V.”,2003. 
3. Edeirs Dž. Efektīva komunikācija. - R.:Asja, 1999. 
4. Ezera I. Graudiņa I., Dreiberga S. Lietišķā komunikācija.-R.: Kamene, 2000. 
5. Katlips S.M., Senters A.H., Brums G.M. - Sabiedriskās attiecības. - Avots, Rīga. 

2002. 
6. Lapsa T. - Sabiedriskās attiecības: ievads teorijā un praksē.-R:. Biznesa augstskola 

Turība, Rīga.2002. 
7. Pīzs A. Ķermeņa valoda. –R:.Jumava, 1995. 
8. Veinberga S. - Publiskās attiecības. Teorija un prakse - Zvaigzne ABC, Rīga. 2004. 

 

Ieteicamā literatūra: 
 

1. Autoru kolektīvs: Prezentēšana CD ROM. – R.: Turība, 2004. 
2. Bišofa A., Bišofs K .-Sevis menedžments.- R.:Balta eko, 2002. 
3. Čakrāne Z., Ģingule M. Ceļā uz lietišķajiem rakstiem.-R:. Pētergailis, 2003. 
4. Denijs R. Prasme sazināties un uzstāties.- R.:Jāņa Rozes apgāds,2002. 
5. Hindls T. Prasme uzstāties. .- R.: Zvaigzne ABC, 2000. 
6. Hodžsone Dž. Līdzvērtīgs sarunu partneris. – R.: Turība  
7. Kalve I. Jaunās paaudzes lietvedība.-R:. Biznesa augstskola Turība, Rīga.2002. 
8. Kārnegī D. Kā iegūt draugus un iepatikties cilvēkiem.- R.: Latvijas Žurnālistu 

savienības komerccentrs, 1990. 
9. Kārnegī D. Kā priecāties par dzīvi un darbu.- R.: Zvaigzne, 1991. 
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10. Kincāns V. Etiķete sadzīvē, lietišķajos kontaktos, starptautiskajās attiecībās.-R:.Elpa-
2, 2000. 

11. Kincāns V. Lietišķā etiķete un protokols.- R:. Zvaigzne ABC, 1997. 
12. Latiševs V. Lietišķās sarunas un lietišķie kontakti.-R:.A/S Baltijas tranzītu banka,  

1994. 
13. Mencels V. Retorika. Prasme brīvi un pārliecinoši runāt.- R.:Balta eko, 2002. 
14. Mouls Dž. Biznesa kultūra un etiķete Eiropas valstīs.-R:. SIA Jāņa Rozes apgāds, 

2003. 
15. Nelke K. Prezentēšana.- R.:Balta eko, 2003. 
16. Ozols A. Varas iegūšanas un noturēšanas māksla.-R:. “Asja”, 2002. 
17. Pischel S. Business correspodence. Darījumu korospodence. R:. Zvaigzne ABC, 2000. 
18. Rakstu krājums; Ekonomisko un sociālo attiecību transformācija. – R.: Turība 
19. Šota B. Sarunas. Drošas, radošas un veiksmīgas. - R.:Balta eko, 2002. 
20. Teilore R Pārveido sevi .-R:. Pētergailis, 2002. 
21. Fraser P, Seitel. The Practice of Public Relations, 9th Edhion. - ,,PrenticeHall”, 2003. 
22. Jenkin F. Public Relations.- "Pearson Prof. Limited", Gr.Britain, 1998. 
23. Theaker A. Public Relations Handbook (Media Practice).- ,,Routledge, an imprint of 

Tavlor & Francis Books Lt", 2001. 
24. Борисов Л. Технологии рекламы и РR. Учебное пособие для вузов.- "Гранд", 

Москва, 
2001. 

25. Харрисон Ш.Связи с общественностью Вводный кур.- "Нева", С-Петербург, "Олма 
Пресс", Москва, 2003. 

26. Ньюсон Д., Ванслайк Тёрк Дж., Крукеберг Д. - Всё о РR. Теория и практика 
паблик рилейшнз.7-ое изд.- "Инфра-М", Москва, 2001. 

27. Королько В. -Основы паблик рилейшнз. Учебное пособие для Украинских ВУЗ-ов. 
- 
"Рефи-Бук", "Ваклер", Киев, 2002. 

28. Оливер С.-Стратегии паблик рилейшнз- "Нева", С-Петербург,  2003. 
 

 
 

SASKARSME. LIETIŠĶĀ KOMUNIKĀCIJA  

 
Studiju kursa apraksts 

 

8. Studiju kursa nosaukums: SASKARSME. LIETIŠĶĀ KOMUNIKĀCIJA 
9. Studiju programmas nosaukums: „Uzņēmējdarbības vadība” 
10. Studiju kursa līmenis: Vispārizglītojošais studiju kurss A bloks 

11. Apjoms: 2 kredītpunkti, 16 kontaktstundas 

12. Kursa autors: Mg. psych. lektors Jānis Krūze 
13. Kursa mērķis: Sniegt iespēju studentiem iepazīties ar lietišķās komunikācijas, 

saskarsmes galvenajām likumsakarībām un jēdzieniem, kā arī radīt priekšstatu par šo 
likumsakarību izmantošanu profesionālajā darbībā. 

14. Kursa saturs: 

14.1. Ievads: Studiju kursa ietvaros studentiem ir iespējas apgūt lietišķās 
komunikācijas, saskarsmes pamatnostādnes. Studiju kurss „Saskarsme. Lietišķā 
komunikācija” ir veiksmīgi realizējams, ja studenti ir apguvuši tādu kursu kā 
„Psiholoģijas pamati”.  



 209 

 

14.2. Vispārināts satura tematiskais plānojums:  
Lietišķās komunikācijas  vēsture, struktūra un attīstība. 

 Personības veidošanās sociālajā vidē. 
 Personības statusi un lomas. 
 Pirmā iespaida nozīme un veidošanās. 
 Stereotipi un aizspriedumi to veidošanās mehānismi. 
 Mazo grupu psiholoģija. Mazo grupu veidošanās un attīstība.  
 Lielo grupu jēdziens un klasifikācija. Masveida parādības lielajās grupās. Masu un 

pūļa psiholoģija. 
 Sociālā ietekme grupās. 
 

14.3. Patstāvīgi apgūstamo tēmu uzskaitījums: 
Personības jēdziens, būtība 
Sociālā percepcija 

 

14.4. Patstāvīgi izstrādājamo darbu uzskaitījums:  
Studiju kursa beigās tiek rakstīts patstāvīgais darbs: „Līderības iegūšana jaunā 
grupā” 
 

14.5. Studenta studiju sasniegumu vērtēšana:  
Ieskaite ar atzīmi, rakstiskā veidā pēc kursa nolasīšanas 
 

14.6. Prasības ieskaitei, eksāmenam:  
75% lekciju apmeklējums, patstāvīgā darba izstrāde 
 

14.7. Kursā apgūstamās zināšanas, prasmes, kompetences, attieksmes: 
Kursa apguves rezultātā students ir pārliecināts par savam saskarsmes un 
pārliecināšanas spējām. Prot lieliski pamatot savu viedokli un pārliecināt citus. Ir 
apguvis adekvātus konfliktu risināšanas veidus grupas ietvaros .Prot uzņemties 
līderību un organizēt grupas darbu. 
 

15. Literatūra:  
 Ieteicamā literatūra: 

1) Edeirs. Dž., „Efektīva komunikācija”, sia „Asja”, 1999 
2) Karpova  Ā. Personības teorijas.  
3) Omārova S., „Cilvēks runā ar cilvēku”, Rīga,1994 
4) Omārova S., „Cilvēks dzīvo grupā”,  
5) Reņģe V., „Sociālā psiholoģija”, Zvaigzne ABC, 2002 
6) Vorobjovs A., „Sociālā psigholoģija”, Rīga 2002 
7) LeBons, G. “Pūļa psiholoģija.” Rēzekne: 1998; 
8) “Personības attīstība ģimenē, skolā un augstskolā”.  R.: LU, 1991; 
9) Бодалев, А.А. “Личность и общение”. М.: Межд.пед.акад., 1995; 
10) “Хрестоматия по социальной психологии. ” Сост. Кутасова, Т.В. М. 1995 
11) Шейнов В.П.,»Скрытое управление человеком», Минск, 2003 
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SOCIĀLI – PSIHOLOĢISKAIS TRENINGS 

  
Studiju kursa apraksts 

 

1. Studiju kursa nosaukums: SOCIĀLI – PSIHOLOĢISKAIS TRENINGS 
2. Studiju programmas nosaukums: „Uzņēmējdarbības vadība” 

3. Studiju kursa līmenis: Nozares izvēles studiju kurss C bloks 

4. Apjoms: 2 kredītpunkti, 16  kontaktstundas 
5. Kursa autors: Dr. theol. lektors Gatis Līdums 

6. Kursa mērķis – Sniegt studentiem nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas, kas 
nepieciešamas verbālajā un neverbālajā  komunikācijā, prezentācijās, sanāksmēs, 
intervijās savstarpējo attiecību, lietišķu kontaktu veidošanā un lietišķās etiķetes 
ievērošanā organizāciju darbā. Sniegt izpratni par sabiedrisko attiecību nozīmi un 
metodēm. 

7. Kursa saturs 
7.1. Ievads – Lai sekmīgi apgūtu lietišķās komunikācijas nepieciešamas pamatzināšanas 

saskarsmes psiholoģijā, mārketingā, menedžmentā, stratēģiskā plānošanā un 
resursu vadībā. 

7.2. Vispārināts satura tematiskais plānojums 
 

Kontaktstundu skaits 
Temats pilna laika 

studijās 
nepilna laika 

studijās 
1. Komunikācijas jēdziens, loma, elementi un 

process 
1 1 

2. Starppersonu komunikācijas veidi 0,5 0,5 
3. Verbālā komunikācija. Mutiskā, rakstiskā 

komunikācija, (tonis, intonācija, stils). 
Prezentācijas, sanāksmes, intervijas. 

2 2 

4. Neverbālā komunikācija. Ķermeņa valoda, 
žesti, pozas, krāsas, smaržas, distance, 
telpu iekārtojums. 

1,5 1,5 

5. Komunikācijas loma organizācijā 1 1 
a. Vertikālā , horizontālā komunikācija 1 1 
b. Iekšējā, ārējā informācijas aprite 1 1 

6. Sabiedrisko attiecību vieta masu 
komunikācijā un veidošanas pamatprincipi 

1 1 

7. Sabiedrisko attiecību kampaņas mērķi, 
pētījumi, reitings 

1 1 

8. Psiholoģiskās barjeras komunikācijā 1,5 1,5 
a. Sabiedrisko attiecību speciālista 

darba psiholoģiskie  un sociālie 
aspekti 

0,5 0,5 

9. Imidžs, tēls, zīmes 1 1 
10. Mārketinga komunikācija 1 1 
11. Reklāmas instrumenti un metodes, teksts, 

dizains 
1 1 

12. Tiešā pārdošana 1 1 
 16 16 
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a. Patstāvīgi apgūstamo tēmu uzskaitījums 

Efektīva klausīšanās un tās nozīme veiksmīgā komunikācijā. Neklausīšanās iemesli. 
Komunikācijas efektivitātes palielināšana. 
Argumentēšanas metodes. 
Veiksmīgas prezentēšanas nosacījumi. 
Komunikācija intervijās.  
Sabiedrisko attiecību instrumenti krīzes situācijās. 
Reklāma kā zinātne un māksla. 

b. Patstāvīgi izstrādājamo darbu uzskaitījums 
Izpētīt komunikācijas veidus, efektivitāti, komunikācijas barjeras, lietišķās etiķetes 
ievērošanu izvēlētā organizācijā. 
Izpētīt informācijas apriti, tās efektīvas organizēšanas nosacījumus uzņēmumā. 
Prezentāciju sagatavošana un uzstāšanās. 

 
Studenta studiju sasniegumu vērtēšana 

Pārbaudes forma – ieskaite 
norise – rakstiski 

Prasības ieskaitei 
piedalīšanās semināros, situāciju analīzē 
piedalīšanās grupu darbā, lomu spēlēs 
prezentāciju sagatavošana un uzstāšanās 
1 kontroldarbs 
1 patstāvīgā darba izstrāde 

 
Kursā apgūstamās zināšanas, prasmes, kompetences, attieksmes - Zināšanas 
par efektīvu starppersonu saskarsmi lietišķajā komunikācijā, veiksmīgas prezentācijas 
nosacījumiem, uzstāšanās treniņš. Izpratne par informācijas apriti organizācijā, tās 
efektīvu organizēšanu. Prasme argumentēt savu viedokli, pārvarēt komunikāciju 
barjeras. Pārzināt masu komunikācijas principus. Izpratne par sabiedrisko attiecību 
veidošanu, kampaņas organizēšanu, tēla veidošanu. Izpratne par mārketinga 
komunikāciju, reklāmas veidošanu un ietekmi uz patērētāju 

 
Obligātā literatūra: 

1. Beļčikovs I. Praude V., "Menedžments", Rīga, 1996. 
2. Dubkēvičs L., Ķestere I. Saskarsme lietišķā etiķete.-R:. SIA “J.L.V.”,2003. 
3. Edeirs Dž. Efektīva komunikācija. - R.:Asja, 1999. 
4. Ezera I. Graudiņa I., Dreiberga S. Lietišķā komunikācija.-R.: Kamene, 2000. 
5. Katlips S.M., Senters A.H., Brums G.M. - Sabiedriskās attiecības. - Avots, Rīga. 2002. 
6. Lapsa T. - Sabiedriskās attiecības: ievads teorijā un praksē.-R:. Biznesa augstskola 

Turība, Rīga.2002. 
7. Pīzs A. Ķermeņa valoda. –R:.Jumava, 1995. 
8. Veinberga S. - Publiskās attiecības. Teorija un prakse - Zvaigzne ABC, Rīga. 2004. 

 
 Ieteicamā literatūra: 

1. Autoru kolektīvs: Prezentēšana CD ROM. – R.: Turība, 2004. 
2. Bišofa A., Bišofs K .-Sevis menedžments.- R.:Balta eko, 2002. 
3. Čakrāne Z., Ģingule M. Ceļā uz lietišķajiem rakstiem.-R:. Pētergailis, 2003. 
4. Denijs R. Prasme sazināties un uzstāties.- R.:Jāņa Rozes apgāds,2002. 
5. Hindls T. Prasme uzstāties. .- R.: Zvaigzne ABC, 2000. 
6. Hodžsone Dž. Līdzvērtīgs sarunu partneris. – R.: Turība  
7. Kalve I. Jaunās paaudzes lietvedība.-R:. Biznesa augstskola Turība, Rīga.2002. 
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8. Kārnegī D. Kā iegūt draugus un iepatikties cilvēkiem.- R.: Latvijas Žurnālistu 
savienības komerccentrs, 1990. 

9. Kārnegī D. Kā priecāties par dzīvi un darbu.- R.: Zvaigzne, 1991. 
10. Kincāns V. Etiķete sadzīvē, lietišķajos kontaktos, starptautiskajās attiecībās.-R:.Elpa-

2, 2000. 
11. Kincāns V. Lietišķā etiķete un protokols.- R:. Zvaigzne ABC, 1997. 
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SVEŠVALODA 
 

Studiju kursa apraksts 
 

9. Studiju kursa nosaukums: SVEŠVALODA 
10. Studiju programmas nosaukums: „Uzņēmējdarbības vadība” 
11. Studiju kursa līmenis: Vispārizglītojošais studiju kurss A bloks 
12. Apjoms: 2 kredītpunkti, 16 kontaktstundas 
13. Kursa autors: Mg. hum, lektors Dace Nulle 
14. Kursa mērķis: vispārīgās vācu/angļu valodas kurss paredz stabilu pamatprasmju 

izveidi, kas ļautu vēlāk apgūt komercdarbībai nepieciešamo vācu/angļu valodu, jo 
mūsdienu speciālista kvalifikāciju raksturo vismaz divu svešvalodu lietojums 
profesionālajā darbībā. 

15. Kursa saturs: 
7.3.  Ievads: Kurss balstās uz vācu/angļu valodas pamatzināšanām, kas dod iespēju 

saprast vienkāršu informāciju, kā arī saprasties, lietojot  vienkāršus teikumus. 
7.4. Vispārināts satura tematiskais plānojums:  

7. Lebensläufe 
8. Kalender und wichtige Tage im Jahr 
9. Unterrichtskommunikation 
10. Geschmecksachen 
11. Höher, schneller, weiter 
12. Tagesablauf 
13. Urlaub 

7.5. Patstāvīgi apgūstamo tēmu uzskaitījums: 
14. Idole 
15. Lieblings (familien) feste 
16. Hobbys 
17. Arbeitstag 

7.6. Patstāvīgi izstrādājamo darbu uzskaitījums: temata vizuāla un verbāla 
prezentācija 

7.7.  Studenta studiju sasniegumu vērtēšana: patstāvīgo darbu, kontroldarbu, 
ieskaites un eksāmena vērtējums ar atzīmi. 

7.8.  Prasības ieskaitei: 
1. aktīva līdzdalība nodarbībās 
2. kontroldarbu pozitīvs vērtējums 
3. patstāvīgo darbu izpilde laikā 

7.9.  Prasības ieskaitei: teksta izpratne un komentārs, audiēšana, rakstīšana 
 
7.10. Kursā apgūstamās zināšanas, prasmes, kompetences, attieksmes:  
Vācu/angļu valodas pamatprasmes (lasīšana, klausīšanās, monoloģiska runa, piedalīšanās 
sarunā un rakstīšana) atbilstoši Eiropas kopējais sistēmai valodu apguvē. 
16. Literatūra:  
Obligātā literatūra: 

1. Funk. H. u.a. Eurolingua Deutsch I. Zvaigzne ABC, 1999 
 
Ieteicamā literatūra: 

1. JUMA; 
2. Tipp; 
3. Presse und Sprache; 
4. www.goethe.de 
5. www.cornelsen.de  
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TIESĪBU PAMATI 
 

Studiju kursa apraksts 
  

 

1. Studiju kursa nosaukums: TIESĪBU PAMATI 
2. Studiju programmas nosaukums: „Uzņēmējdarbības vadība” 
3. Studiju kursa līmenis: Vispārizglītojošais studiju kurss A bloks 

4. Apjoms: 1 kredītpunkts  (8 kontaktstundas) 
5. Kursa autors: Mg. jur. lektore Maija Peterfelde 

6. Kursa mērķis: iepazīstināt ar tiesību normām, kas regulē uzņēmēju darbību, analizēt 
likumdošanas nozīmi komercdarbībā; turpināt komercdarbības, uzņēmēja izglītošanu, 
likumdošanas jomā. 

7. Kursa saturs: 
7.1. Ievads – mācību kurss seko un ir cieši saistīts ar tiem studiju priekšmetiem, kuri 

dot pamatu komercdarbībā un uzņēmējdarbībā, izskaidro likumdošanas būtību un 
galvenos avotus. 

 
7.2. Vispārināts satura tematiskais plānojums: 

1. LR pamatlikums – Satversme 
2. Civilā likumdošana, civillikums un tā saistība ar komercdarbību 
3. Komerclikums 
4. Speciālās likumdošanas normas komercdarbībā 
5. Eiropas Savienības tiesības un Latvijas likumdošana 
6. Uzņēmējs un darba likumdošana 
7. Valsts administrēšana un uzņēmējs 
 
 

7.3. Patstāvīgi apgūstamo tēmu uzskaitījums 
1. Sabiedrību reģistrācijas, reorganizācijas, likvidācijas kārtība 
2. Autortiesības, patērētāja tiesības 
3. Tiesiskas valsts izveide 
 

7.4. Patstāvīgi izstrādājamo darbu uzskaitījums 
1. Līguma izstrāde 
2. Spēkā esoša likuma personīga analīze 
3. Likumdošana uzņēmumā 
 

7.5. Studenta studiju sasniegumu vērtēšana – ieskaite ar atzīmi, rakstiska; norises 
laiks – viena akadēmiskā stunda 

 

7.6. Prasības ieskaitei 
1. lekcijas 
2. semināri: “Līguma veidi, sastādīšanas kārtība”, “SIA reģistrācijas kārtība”, 

„Problēmas pastāvošajā likumdošanā” 
3. nodotie darbi: līgumu paraugi 
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7.7. Kursā apgūstamās zināšanas, prasmes, kompetences, attieksmes- kursā 
iepazīstas ar spēkā esošo likumdošanu, gūst prasmi likumdošanu piemērot 
uzņēmējdarbībā, studenti ir kompetenti risināt juridiskas problēmas un mainās 
attieksme pret likuma nepieciešamību reālā darbībā. 

 
8. Normatīvie akti 

1. LR Satversme, Rīga, 2001. 
2. Komerclikums, LR likums  
3. Komerclikuma komentāri. Rīga  A.Strupišs 
4. Komerclikuma spēkā stāšanās likums. Rīga  
5. Likums par uzņēmējdarbību. 1990. 
6. Atsevišķu uzņēmējdarbības licencēšanas noteikumi.1997. 
7. Likums par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrības maksātnespēju. 1996. 
8. Likums par darbinieku aizsardzību uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības 

maksātnespējas gadījumā.2003. 
9. Darba likums. Rīga, 2002. 
10. Kooperatīvo sabiedrību likums. 1998. 
11. Sabiedrisko organizāciju un to apvienību likums. 1992. 
12. Antidempinga likums. 2000. 
13. Civillikuma komentāri. Lietas. Valdījums. Rīga. 1998. G.Višņakova, K.Balodis. 
14. Civillikuma komentāri. Īpašums. Rīga. 1996. A. Grūtups. 
15. Civillikuma komentāri. Saistību tiesības. Rīga. 2000. 
16. Reklāmas likums. 2000. 
17. Autortiesību likums. 2000. 
18. Likums par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem. 2000. 
19. Likums par apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzību. 1998. 
20. Likums par biržām. 1992. 
21. Patērētāju tiesību aizsardzības likums. 1999. 
 

Literatūra 
1. Gatawis S., Broks E., Bule Z. Eiropas tiesības. – R.: Euro Faculty 
2. Latvijas Vēstnesis: Eiropas Savienības tiesību īstenošana Latvijā 
3. Lukašina O. Galkins V. Uzņēmējdarbības tiesības. R.: 2002. 
4. Klauss A. Uzņēmējdarbība. R.: 1998. 
5. Torgāns K. Uzņēmējsabiedrības dibināšana. R.: 1991. 
6. Vedļa A. Ceļvedis uzņēmējdarbībā. R.: 2002. 

 
 

VISPĀRĒJĀ UN EKONOMISKĀ STATISTIKA 

 
Studiju kursa apraksts 

 
8. Studiju kursa nosaukums: VISPĀRĒJĀ UN EKONOMISKĀ STATISTIKA 

9. Studiju programmas nosaukums: „Uzņēmējdarbības vadība” 

10. Studiju kursa līmenis: Vispārizglītojošais studiju kurss A bloks  
11. Apjoms: kredītpunktu skaits – 2, 16 kontaktstundas  
12. Kursa autors: Mg. oec. lektore Agnese Pavloviča 

13. Kursa mērķis: sniegt studentiem zināšanas par statistisko informāciju, tās apstrādi un 
grafisko attēlošanu, kā arī uzņēmuma statistisko datu izmantošanu un pielietošanu 
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uzņēmuma darbības analīzē, likumsakarību noteikšanā un attīstības prognozēšanā. Šīs 
zināšanas pilnveido jebkura vadītāja profesionalitāti un kompetences, kas paaugstina 
uzņēmuma veiksmīgu konkurētspēju tirgū. 

14. Kursa saturs: 
7.1.Ievads: Statistika nozīmē pētījumam vajadzīgo datu savākšanu, apkopošanu, 
datorizētu apstrādi un rezultātu izvērtēšanu jeb interpretāciju. Datu apstrādes iespējamo 
paņēmienu, t.i., sakopošanu, grupējumu veidošanu, nosaka pazīmes izteiksmes veids, līdz 
ar to studentiem tiek sniegti daudzu statistisko terminu skaidrojumi, skalu raksturojumi un 
piemēri. Datu savākšanu mūsdienās visbiežāk saista ar izlases metodi, tāpēc kursa ietvaros 
tiek aplūkoti izlases veidi, izlases apjoma noteikšana un izlases raksturotāju kļūdas. Šīs 
zināšanas palīdz izprast arī citu mācību kursu vielu, tāpēc kurss apgūstams studiju 1. gadā. 
 
7.2. Kursa satura tematiskais plānojums 

       1. Statistikas metodes un statistiskā novērošana. Statistiskā grupēšana. 
       2. Statistiskie rādītāji. 
       3. Izlases metode statistikā. 
       4. Savstarpējo sakarību statistiskā analīze. 
       5. Dinamikas statistiskā izpēte. 
       6. Indeksu metode. 
 

7.3.Patstāvīgi apgūstamā tēma:  
                   Statistisko datu attēlošanas veidi. 
 
7.4.Patstāvīgi izstrādājamie darbi:  

       4 dažāda rakstura tēmu mājas darbi. 
 

7.5. Studenta studiju  sasnieguma vērtēšana: 
Pārbaudes forma - komplekss tests par visu kursa vielu, kuru novērtē ar atzīmi. Studentu 
zināšanas atspoguļo nobeiguma tests, kas ietver dažādas sarežģītības jautājumus, kuru 
risināšanā nepieciešams izmantot gan analīzes, gan sintēzes metodi, tādējādi sniedzot 
informāciju par studenta zināšanām un prasmēm. Testa  norises laiks – 2 akadēmiskās 
stundas. 
 
7.6.  Prasības ieskaitei:  
Students kārto ieskaiti, ja iesniegti 4 mājas darbi un praktisko nodarbību apmeklējums bijis 
ne mazāk kā 50% nodarbību. Novērtējot studentu zināšanas, 50% - veido ieskaites darbs, 
50% -  mājas darbi. 
 
7.7.Kursā apgūstamās zināšanas, prasmes, kompetences, attieksmes: 
zināt teorētiski statistikas priekšmetu, statistiskās novērošanas veidus, statistiskās 
informācijas attēlošanas paņēmienus, statistisko rādītāju aprēķināšanas formulas. Iepazīties 
ar izlases metodes, sakarību, dinamikas un indeksu metodes teorētiskajām nostādnēm, kā 
arī šīs zināšanas lietot praktiski, aprēķinot dažādus ekonomisko attīstību raksturojošus 
rādītājus un izdarot secinājumus.  
   
8. Literatūra: 

Obligātā literatūra 
1. Goša Z. (2003).  Statistika. Mācību grāmata. – R.: Izglītības soļi. – 346 lpp. 
2. Goša Z. Uzdevumu krājums statistikā. – R.: Izglītības soļi 
3. Kārkļiņa V. Vergina G. (2000) Statistika ekonomistiem. – Rīga:Kamene – 78 lpp. 
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4. Krastiņš O. Ciemiņa I. ( 2003.)  Statistika.  Mācību grāmata augstskolām. – R: 
a. LR CSP -  267 lpp.  

 
     Ieteicamā literatūra: 

1. Arhipova I., Bāliņa S. (2003) Statistika ekonomikā. Risinājumi ar SPSS un Microsoft 
Excel. – Rīga: Datorzinību centrs.  – 349 lpp. 

2. Bortz J. (1999) Statistik fur Sozialwissenschaftler. Springer- Verlag Berlin Heidelberg 
New York.,836 S. 

3. Общая теория статистики.(1999). Статистическая методология в изучении   
коммерческой  деятельности. Под ред. О.Э.Башиной, А.А.Спирина. – М,  Финансы 
и статистика -   439 стр. 

4. Сигел.Э.Ф. (2002) Практическая бизнес-статистикаю Четвертое изданиею –  М. ,  
Санкт-  Петербург-Киев. 

5. Siegel A.F. (2000) Practical Business Statistics. Fourth edition. – Boston, Irwin 
McGraw-Hill – 1048 p.  

 
 

UZŅĒMĒJDARBĪBAS PAMATI 

 
Studiju kursa apraksts 

 
1. Studiju kursa nosaukums: UZŅĒMĒJDARBĪBAS PAMATI 
2. Studiju programmas nosaukums: „Uzņēmējdarbības vadība” 
3. Studiju kursa līmenis: Vispārizglītojošais studiju kurss A bloks  
4. Apjoms: 2 kredītpunkti (16 kontaktstundas) 
5. Kursa autors: Mg. Eiropas studijās Uģis Strauss  
6. Kursa mērķis: Iepazīstināt studentus ar uzņēmējdarbības principiem. 
7. Kursa saturs: 

Saturs Novērtējuma kritēriji 
I. Mazais bizness 
– mūsdienu 
ekonomikas 
pamats 

Komercdarbība Latvijā: etapi un īpatnības. 
Mazā biznesa jēdziens. Mazā biznesa stiprās 
un vājās puses. Mazais bizness un tā nozīme 
Latvijas ekonomikā. Komercdarbības vide: 
nosacījumi mazajam biznesam. Faktori, kas 
nosaka mazā biznesa attīstību Latvijā. Mazā 
biznesa regulēšana. Valsts un valsts institūciju 
loma mazā biznesa attīstībā Latvijā. Mazais 
bizness starptautiskā kontekstā: situācijas, 
problēmas un tendences. Mazā biznesa 
internacionalizācija. 
 

Mazā biznesa būtība un tā 
lomas, ekonomikas 
attīstībā un sociālo 
problēmu risināšanā, 
izprašana. Izprast valsts 
līdzdalības nepieciešamību 
mazā biznesa darbībā. 
Valsts iedarbības formu un 
metožu ietekme 
komercdarbībā. 

2. 
Uzņēmējdarbība
s būtība 

Komercdarbības klasiskā teorija. Terminu 
“komersants” un “komercdarbība” evolūcija. 
Komercdarbība kā  sociāli – ekonomiska 
parādība.  Komercspējas kā ražošanas 
ceturtais faktors. Komercdarbības process. 
Komercdarbības jēdziens. Komersantu 
tipiskie raksturojumi. Latvijas komersanta 
sociāli – psiholoģiskās īpatnības. Situācija “ 
Komercspējas”. 

Novērtēt personiskās 
komercspējas un iespējas 



 218 

 
3. 
Uzņēmējdarbība
s sfēru 
raksturojums un 
attīstība 

Galvenās nozaru grupas  Latvijā: tendences 
un komercdarbības attīstības iespējas. 
Uzdevumi: produkta raksturojums; 
tehnoloģiskās īpatnības; galvenie 
ekonomikas rādītāji; finansēšana galveno 
nozaru grupu skatījumā: - ražošana; - 
bűvniecība; - tirdzniecība un starpniecība; - 
pakalpojumu sfēra (transports, finansu 
sfēra, konsultāciju sfēra, utt.) 
 

Pamatojoties uz statistiska 
materiāla analīzi, atklāt galvenās 
tendences un novērtēt 
komercdarbības attīstību Latvijā 
pa atsevišķām ekonomikas 
nozarēm. 
  

4. 
Uzņēmējdarbība
s resursi 
 

Kapitāls. Darbaspēks. Tehnoloģijas. Kapitāla 
avoti. Informācijas avoti komersantiem. 
 

Prast novērtēt nepieciešamos 
resursus. 

5. Jauna 
uzņēmuma 
radīšana 

Komercdarbības formu daudzveidība un to 
salīdzinošs raksturojums. Latvijas 
uzņēmumu sadalījums pēc komercdarbības 
formām. Komercdarbības organizatoriskās 
formas: koncerni, holdingi, asociācijas. Paša 
uzņēmuma radīšanas ceļi: jauna uzņēmuma 
radīšana un esoša uzņēmuma iegāde. Esoša 
uzņēmuma iegāde: iespējamie iegādes 
varianti; uzņēmuma vērtības noteikšana; 
finanšu pārskatu loma; cenas noteikšana; 
uzņēmuma nemateriālās vērtības 
noteikšana. Jauna uzņēmuma radīšana: 
jaunu ideju avoti; preces vai pakalpojumu 
izvēle; komercdarbības vides analīze ( paša 
darbības uzsākšanas iespēju novērtēšana); 
komercdarbības formas izvēle. 
 

Prast novērtēt 
nosacījumus biznesa 
uzsākšanai, pamatojoties 
uz savu uzņēmējspēju 
pašnovērtējumu un izdarīt 
secinājumus par  iespējām 
uzsākt savu  biznesu. 

6. Biznesa plāns  
jauna biznesa 
radīšanai 
(ģenerēšana  un 
biznesa ideju 
novērtēšana ) 

Biznesa plāna nozīme un mērķi. Biznesa 
plāna struktūra un tā trīs sastāvdaļas:  
idejas, klienti un kapitāls. Biznesa plāna 
sastādīšanas etapi. Plānotais finansu 
pārskats un kritiskā punkta  novērtēšana. 
Situācija “Biznesa plāna izstrādāšana” maza 
uzņēmuma izveidošanai. 

Izprast biznesa plāna 
nozīmi un lomu biznesa 
ideju realizācijā un prast 
sastādīt  vienkāršu biznesa 
plānu, t.i. “teorētiski” 
atvērt savu biznesu. 

 
7.1. Patstāvīgi apgūstamo tēmu uzskaitījums: 
1. 1 Iekšzemes kopprodukta dinamika, tā nozaru struktūra un izlietošana Latvijā. 
2. Cenas noteikšana, uzņēmuma nemateriālās vērtības noteikšana. 

 
     7.2. Patstāvīgi izstrādājamo darbu uzskaitījums:  

“Biznesa plāna izstrādāšana” maza uzņēmuma izveidošanai. 
 
7.3. Studenta studiju sasniegumu vērtēšana:   
Kursa beigās – rakstiska iesakite (1. daļa tests, 2. daļa – jēdzienu skaidrošana). Biznesa 
plāna aizstāvēšana (vērtējums – atzīme). 
7.4. Prasības ieskaitei, eksāmenam:  
1) apmeklējums, 
2) biznesa plāna aizstāvēšana, 
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      3) ieskaite auditorijā. 
 
7.5. Kursā apgūstamās zināšanas, prasmes, kompetences, attieksmes:  
Kursa laikā studenti gūst sistematizētu priekšstatu par uzņēmējdarbības procesu norisi 
sabiedrībā, iegūst prasmes lietot pareizi ekonomiskos jēdzienus un zināšanas. Studenti 
attīsta spējas pieņemt pamatotus, pārdomātus un atbildīgus lēmumus, kuri spētu 
nodrošināt personisko un sabiedrisko labklājību. Attīsta prasmi argumentēti aizstāvēt un 
pamatot savu viedokli, prasmi strādāt ar informāciju – prot atrast vajadzīgos 
informācijas avotus, atlasīt, apkopot un analizēt iegūto informāciju, noteikt galveno, 
svarīgāko, secināt, 
pētnieciskās darba prasmes – prot novērot izmaiņas un konstatēt izmaiņu tendences. 
 
8. Literatūra:  
Ieteicamā literatūra: 
13. LR Komerclikums. 
14. Rurāne M. Uzņēmējdarbības pamati. Turības mācību centrs. Rīga, 1997. 
15. Ahenbahs J., J.Beļčikovs. Uzņēmējdarbība tirdzniecībā. Vaidelote, 1999. 
16. Diderihs H. Uzņēmuma ekonomika. Zinātne, 2000. 
17. LR EM Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. 
18. Latvijas Statistikas gadagrāmata. 
19. Latvijas Statistikas ikmēneša biļetens. 
20. Основы предпринимательства. Перевод с немецкого. Под ред. В.И.Рогача. Киев, 

1992. 
21. Бэнгз Дэвид. Руководство по составлению бизнес-плана. М.: Финпресс, 1998. 
22. Oļevskis G. Uzņēmējdarbība un valsts. Lekcijas konspekts. LU, 1997. 
23. Oļevskis G., Kuzmina I. Mazais bizness Latvijā un valsts atbalsta nepieciešamība tā 

attīstībai. Lekcijas konspekts. LU, 1997. 
24. Сиполис Николас К. Управление малым бизнесом. Перевод с англ. М.: Дело, 

1997. 
 
 
 

EKONOMISKO ZINĀTŅU VĒSTURE, TEORIJAS PAMATI 
 

Studiju kursa apraksts 
 

1. Studiju kursa nosaukums –EKONOMISKO ZINĀTŅU VĒSTURE, TEORIJAS 
PAMATI 

2. Studiju programmas nosaukums: „Uzņēmējdarbības vadība” 
3. Studiju kursa līmenis: Nozares studiju kurss B bloks 
4. Apjoms: 2 kredītpunkti ( 16 kontaktstundas) 
5. Kursa autors: Mg. Oec., lektore Agnese Pavloviča 
6. Kursa mērķis: veidot studentiem izpratni par kursa vietu ekonomikas zinātņu sistēmā, 

iepazīstināt viņus ar svarīgākajām ekonomikas mācībām un parādīt to saistību ar 
attiecīgā laikmeta saimnieciskajiem procesiem, kā arī mūsdienām. 

7. Kursa saturs: 
1. Ekonomikas mācību vēsture: 

1.1. Tautas saimniecība kā cilvēku, resursu, ekonomisko attiecību un ekonomikas 
teoriju sistēma; 

1.2. Ekonomikas teorijas kā cilvēka ekonomisko interešu atspoguļotājs; 
1.3. Ekonomikas teorijas kā saimnieciskās filozofijas, koncepcijas, stratēģijas un 

taktikas pamats. 
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2. Ekonomikas mācību pētīšanas metodoloģija: 
2.1. Ekonomikas mācību vēstures un metodoloģijas pētīšanas avoti un to 

izmantošana; 
2.2. Ekonomikas teoriju veidošanās īpatnības; 
2.3. Ekonomikas teoriju izvērtēšanas kritēriji. 

3. Seno laiku ekonomikas teorijas: 
3.1. Seno laiku ekonomikas teoriju vispārīgs raksturojums; 
3.2. Ekonomikas mācības senajā Grieķijā; 
3.3. Ekonomikas mācības Romas impērijā; 

4. Feodālisma laikmeta ekonomikas mācības: 
4.1. Feodālisma laikmeta raksturojums. Agrā feodālisma mācības; 
4.2. Merkantilisms; 
4.3. Agrais utopiskais sociālisms; 

5. Kapitālistiskās politekonomijas veidošanās: 
5.1. Laikmeta raksturojums; 
5.2. Viljama Petija uzskati; 
5.3. Fiziokrātu ekonomiskie uzskati. 

6. Angļu klasiskā ekonomika: 
6.1. Anglijas sociālekonomiskā situācija; 
6.2. Ā.Smita ekonomikas mācība; 
6.3. D.Rikardo ekonomikas mācība. 

7. Franču un Angļu utopiskais sociālisms: 
7.1. Utopiskā sociālisma vēstures pamati un būtība; 
7.2. Franču utopiskā sociālisma aizstāvji Sensimons un Furjē; 
7.3. Roberts Ovens. 

8. Marksisma ekonomikas teorija: 
8.1. Marksisma teorijas veidošanās sociālie apstākļi; 
8.2. Marksisma ekonomikas teorijas tēzes; 
8.3. Padomju Savienības saimnieciskā prakse kā marksisma ekonomikas teorijas 

kritērijs. 
9. Sociāldemokrātu teorētiķu uzskati: 

9.1. Sociāldemokrātu teoriju rašanās pamati - apstākļi; 
9.2. Bernšteina un Lasova uzskati; 
9.3. Kaucka ekonomiskie uzskati. 

 
7.1. Patstāvīgi apgūstamo tēmu uzskaitījums:  

1. Bernšteina un Lasova uzskati; 
2. Kaucka ekonomiskie uzskati. 

 
7.2. Patstāvīgi izstrādājamo darbu uzskaitījums 
Patstāvīgais darbs. 
7.3.  Studenta studiju sasniegumu vērtēšana  
Patstāvīgā darba izstrāde, prezentācija, ieskaite 
 
8. Ieteicamā literatūra 
1. Balodis K. Ievads tautsaimniecībā: Otrais pārlabotais  izdevums: Rīga: Kultūras balss, 

1924. 
2. Balodis K. Ekonomiskā politika.- R.: A.Gulbja apgādībā,1923. 
3. Grīns A. Pasaules vēsture.- R.:Grāmatu Draugs,1929.,1930 
4. Ideju vārdnīca / No angļu val. tulk. Zikere  u.c. – R. :Zvaigzne ABC, 1999. 
5. Latvijas Padomju enciklopēdija .4.sējums / -Rīga:Galv.enc.redakc.,1984. 
6. Lenglija M. Pasaules reliģijas.- R.:Zvaigzne ABC, 1997. 
7. Pasaules civilizācijas, to vēsture un kultūra. 1.sējums / Ralfs F.U.-R.:RaKa, 1998.  
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8. Porietis J. Ārvalstu ekonomikas vēsture.-R.:LU,1992. 
9. Porietis J. Ekonomika. Vēsture. Metodoloģija. – R.,2001. 
10. Rēpers V., Smite L. Ievads ideju vēsturē.- R.:Zvaigzne ABC, 1997. 
11. Rubems A. Senās Grieķijas kultūra.- R.:Zvaigzne ABC, 1998. 
12. Saimniecība un darbs. -R.:Konrad - Adenauer Stiftung,1994. 
13. Vipers R. Vēstures lielās problēmas.-R.:Zvaigzne,1990. 
 
 
 
 

UZŅĒMĒJDARBĪBAS EKONOMIKA 

  
Studiju kursa apraksts 

 
 

8. Studiju kursa nosaukums: UZŅĒMĒJDARBĪBAS EKONOMIKA 
9. Studiju programmas nosaukums: „Uzņēmējdarbības vadība” 
10. Studiju kursa līmenis: Nozares studiju kurss B bloks 

11. Apjoms: 3 kredītpunkti, 24 kontaktstundas 

12. Kursa autors: Mg. oec. lektore Agnese Pavloviča 

13. Kursa mērķis – Sniegt zināšanas par komercdarbības jēdzienu, mazo un vidējo 
komercdarbību Latvijā, tās mikro un makrovidi, uzņēmuma dibināšanas tiesiskajiem 
priekšnosacījumiem, nepieciešamajiem resursiem un komercdarbības uzsākšanas 
pamatposmiem. 

14. Kursa saturs: 
14.1. Vispārināts satura tematiskais plānojums 

1. Uzņēmējdarbības process. Uzņēmuma organizatoriskais un ekonomiskais 
instrumentārijs. 

  Mērķu veidi uzņēmējdarbībā.  
  Stratēģiskie un taktiskie lēmumi.  
  Perspektīvā un kārtējā plānošana, plānu veidi uzņēmumos.  
 Uzņēmējdarbības organizācija un finansēšana (tirdzniecības piemērs).  
  Problēmsituācijas un analīzes apraksta modeļi atsevišķās nozarēs. 
2. Resursi (jaudas faktori) uzņēmējdarbībā.  
  Personāla politika. Cilvēkresursi un to vadība sistēmā.  
  Preces jēdziens prečzinībā un mārketingā.  
  Telpas faktors, telpu veidi un to izmantošanas efektivitāte.  
  Darba vietas jēdziens, darbspējas, darba laika izpētes metodes.  
  Kapitāla nozīme uzņēmējdarbībā. 
3. Informatīvie procesi, tirgus pētījumi. 

3.1.Tirgus pētīšanas uzdevumi un metodes. Informācijas avoti.  
3.2.Konkurences, klientu, noieta tirgus pētījumi. Uzņēmuma tēla (imidža) politika. 

4. Komercdarbības, uzņēmuma, uzņēmēja jēdziens. Komerclikums 
5. Uzņēmējdarbības vide: makrovide un makrovide.  
  Makrovide: demogrāfija,valsts politika, likumdošana, sociālekonomiskais stāvoklis, 
zinātniski tehniskais progress.  
  Mikrovide: piegādātāji, starpnieki, patērētāji, uzņēmuma struktūra, konkurenti,    
kontaktauditorijas 
6. Uzņēmējdarbības procesa elementi. 
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7. Mazā un vidējā uzņēmējdarbība Latvijā. Atsevišķu uzņēmējdarbības sfēru raksturojums. 
8. Uzņēmuma dibināšanas tiesiskie priekšnosacījumi.  
9. Uzņēmējdarbības organizatoriski tiesiskās formas Latvijā, to priekšrocības un 

trūkumi.Komercreģistrā iesniedzamie dokumenti. 
  Individuālais komersants 
  SIA 
  A/S 
10. Uzņēmējdarbības uzsākšana 
 Ideja 
 Ekonomisko apstākļu analīze 
 Uzņēmējdarbības uzsākšanas uzdevumi 
11. Biznesa plāns, tā saturs un izstrāde. 
 MAIR shēma. Biznesa plāna struktūras modeļi.  
 Biznesa plāna aprakstošā un finansu sadaļa.  
 Projekts kā biznesa plāna sastāvdaļa.  
Patstāvīgi apgūstamo tēmu uzskaitījums 
1. Cilvēku resursi (personāls), tā izvēle un motivēšana. Darba vietas apraksts.  
2. Personāla novērtēšana. Darba alga. 
Patstāvīgi izstrādājamo darbu uzskaitījums 
1. Pieprasījuma un piedāvājuma izpēte Latvijas tirgū (izvēlētajai produktu grupai). 
2. Degvielas cenu svārstību ietekme uz produktu cenu izmaiņām. 
Studenta studiju sasniegumu vērtēšana 
Eksāmens – rakstisks, norises laiks – 2 akadēmiskās stundas.  
Students drīkst kārtot eksāmenu, ja iesniegti 2 patstāvīgie darbi un praktisko nodarbību 
apmeklējums bijis ne mazāk kā 50% nodarbību. 
Novērtējot studentu zināšanas un prasmes, 50% - veido eksāmena darbs, 50% - 
patstāvīgie darbi. 
 
Kursā apgūstamās zināšanas, prasmes, kompetences, attieksmes 
Veidot izpratni par uzņēmējdarbības lomu pasaules un Latvijas tautsaimniecībā. 
Prasme analizēt uzņēmējdarbības procesa nodrošināšanas resursus (jaudas faktorus), kā arī 
komercdarbības plānošanas, organizēšanas, vadīšanas un kontroles iemaņas. 
Attīstīt praktiskas iemaņas biznesa plāna izstrādē.  
 
 Ieteicamā literatūra: 
1. Ahenbahs J., Beļčikovs J. Uzņēmējdarbība tirdzniecībā. R.Vaidelote, 1999.- 212 lpp. 
2. Aizsilnieks A. Latvijas saimniecības vēsture. Stokholma, 1969. 
3. Allens P. Pārdošana.- R: VIF, 1994. -207 lpp. 
4. Alsiņa R., Gertners G. Uzņēmējdarbības plānošanas principi un metodes / mācību līdzeklis 

ekonomikas profila bakalauru programmas studijām. – R.: RTU, 2002. 
5. Praude V., Beļčikovs L. Mārketings.- Rīga.: Vaidelote, 1999. 
6. Rurāne M. Uzņēmuma finansu vadība. -R.: Turības mācību centrs, 1997. 
7. Vedļa A. Uzņēmējdarbības kurss. – R.: Petrovskis & Co, 2000. 
8. Vorončuka I. Personāla vadība.- Rīga: Latvijas universitāte, 1999., 272 lpp. 
9. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. Latvijas Republikas Ekonomikas 

ministrija. –Rīga, ikgadējie izdevumi. 
10.Živitere M. Komercdarbības (biznesa) plāns. - R.:KIF “Biznesa komplekss”, 2000. 
11.Žurnāli:  "Kapitāls", „Tirgotājs”, “Latvijas Ekonomists”, “Biznesa partneri” u.c. 
12.Courtland L.Bovee, John V.Till. Business in action. Pretice Hall, 2001. 
13.Graham H.G. Bernett R. Human Resources Management. London, Pittman 

Publishing,1993.-402 p. 
14.Murdic, Robert G. Service operation management. - USA, 1990. - 595 p. 
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15.Slack N., Chambers S., Harland Ch., Harrison A., Johnston R. Operation management – 
2d ed.- Great Britain: Pitman Publishing, 1998. – 862 p. 

16.Ворст Й. Ревентлоу П. Экономика фирмы. М., 1994.-260 c. 
17.Фатрел Ч. Основы торговли: пер.с англ. – Тольятти: “Издательский дом 

ДОВГАНЬ”,1995. -720 c. 
18.Леви М., Вейтц Б.А. Основы розничной торговли / Пер. с англ.- Спб.: Издательство 

“Питер”,1999. -448 c. 
19.Основы предпринимательского дела. М., 1992.- 260 c. 
20.Хоскинг А. Курс предпринимательства.-М.:Международные отношения, 1993.-349 c. 
21.www.ur.gov.lv, www.csb.lv, www.lursoft.lv, www.lem.gov.lv, www.latgale.lv, 

www.savsbizness.lv, www.db.lv, u.c. 
 
 
 

UZŅĒMUMA FINANSU VADĪBA 
 

Studiju kursa apraksts 
 

1. Studiju kursa nosaukums: UZŅĒMUMA FINANSU VADĪBA 
2. Studiju programmas nosaukums: „Uzņēmējdarbības vadība” 

3. Studiju kursa līmenis: Nozares studiju kurss B bloks 

4. Apjoms: 3 kredītpunkti (24kontaktstundas); 
5. Kursa autors: Ms. oec. lektors Jānis Grāvītis 
6. Kursa mērķis: apgūt finanšu attiecības, finanšu pamatjēdzienu izpratni, sniegt ieskatu 

finanšu teorijā un jēdzienos, pielietot teoriju praktiskajos darbos 

7. Kursa saturs: 
Ievads: priekšmets paredzēts profesionālās studiju programmas „Uzņēmējdarbības 
speciālists” 2.kursa studentiem pēc priekšmeta „Grāmatvedība” apgūšanas, lai 
pilnveidotu studējošā priekšstatu par valsts finanšu struktūru, tās mērķiem un 
uzdevumiem, kā arī ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi Latvijā 
 
Vispārināts satura tematiskais plānojums:  

1. Finanšu funkcijas, to raksturojums 
  2. Finanšu sistēma 
  3. Valsts finanšu sistēma  
  4. Finanšu pārvalde, kontrole un plānošana 
  5. Budžeta sistēma un process 
  6. Budžetu reglamentējošā likumdošana 

 
Patstāvīgi apgūstamo tēmu uzskaitījums: 

1. LR likumdošanas normatīvie dokumenti, kuri reglamentē budžeta sistēmu 
Latvijā; 

2. Latvijas Republikas budžeta struktūra, ieņēmumu un izdevumu 
klasifikācija; 

3. valsts resora uzņēmuma un/vai vietējās pašvaldības budžeta struktūra 
 
 Patstāvīgi izstrādājamo darbu uzskaitījums:  

1. patstāvīgi raksturot un analizēt tekošā gada uzņēmuma budžeta plāna 
izpildi; 

  2. pētīt un raksturot speciālo fondu struktūru, izlietošanas mērķus; 
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3. sagatavot referatīvu pārskatu par budžeta un/vai finanšu sistēmām, to 
elementiem (apjoms līdz 10.lpp.) 

 
Studenta studiju sasniegumu vērtēšana: eksāmens, rakstiski. Norises laiks – 3 

akadēmiskās stundas. 
 
Prasības ieskaitei, eksāmenam: lekcijas, semināri, individuāli praktiskie darbi, darbs 

grupās, referatīvs darbs  
 
Kursā apgūstamās zināšanas, prasmes, kompetences, attieksmes: veidot izpratni 

par finanšu teorijas pamatjēdzieniem, prast raksturot, analizēt un dot 
novērtējumu valsts finanšu klasifikācijas elementiem un finansēšanas procesiem 

 
Obligātā literatūra: 

 Likumdošanas akti un regulējošie dokumenti 
1. Likums „Par budžetu un finansu vadību” 
2. LR likums „Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu” ikgadēji pieņemamais 
3. LR likums „Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un īpašuma iztērēšanas 

novēršanu” 
4. LR Ministru kabineta 24.01.1995. noteikumi Nr. 23 „Par valsts budžeta 

ieņēmumu un izdevumu klasifikāciju” 
5. LR Ministru kabineta 28.11.1995. noteikumi Nr.375 „Par speciālo budžetu” 

Autoru darbi latviešu valodā 
1. Dūdele A., Korsaka T., Finansu vadības pamati. – Rīga, Banku augstskola; 

2001.- 104.lpp. 
2. Gončarovs G., Finansu teorija. – Rīga, LU Ekonomikas un vadības fakultāte; 

2000. – 110.lpp. 
3. Kutuzova O., Finanses un kredīts. – Rīga, Biznesa augstskola Turība; 2004. – 

150.lpp. 
4. Rešina G., Latvijas Republikas budžets: vakar, šodien, rīt. – Rīga, Biznesa 

augstskola Turība; 2003. – 263.lpp. 
 Interneta resursi 

1. www.csb.lv 
2. www.em.gov.lv 
3. www.esfondi.lv 
4. www.fm.gov.lv 
5. www.likumi.lv 
6.  www.vgk.lv 
7.  www.vkase.gov.lv 

 
 Ieteicamā literatūra: 

 Likumdošanas akti un regulējošie dokumenti 
1. Latvijas ekonomikas attīstības apskats. - Rīga, LR Ekonomikas ministrija 
2. Latvijas statistikas ikmēneša biļetens. – Rīga, LR Centrālā Statistikas Pārvalde 
3. Saeimā un Ministru kabinetā. – pielikums laikrakstam „Diena” 
4. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. - LR Ekonomikas ministrija 

Autoru darbi latviešu valodā 
1. Bikse V., Makroekonomikas pamati. - Rīga, LU; 1998. – 314.lpp. 
2. Lībermanis G., Makroekonomika: teorija un Latvijas attīstības problēmas II. 

–Rīga, Kamene; 1998. – 262.lpp. 
3. Mālders G., Revīzija un audits. - Rīga, Biznesa augstskola Turība; 2000. – 

92.lpp. 
4. Rurāne M., Finansu pārvaldība. – Latvijas izglītības fonds 
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5. Rurāne M., Uzņēmuma finansu vadība. – Rīga, Turības mācību centrs; 1997. 
– 255.lpp. 

6. Vanags E., Latvijas pašvaldību vēsture un attīstība. – Rīga; 1995. 
7. Vanags E., Pašvaldību organizācija. – Rīga; 1995. 
8. Vanags E., Vietējās pašvaldības. – Rīga, LU; 1993. 
9. Vanags E., Vilka I., Valsts, pašvaldības un uzņēmējdarbība. – Rīga; 1994. 
10. Vēciņš Ē., Naudas lietas. – Rīga, apgāds „Zvaigzne ABC”; 1993. – 170.lpp. 
11. Žečeckis V., Revīzijas un kontroles pamati. – Rīga, apgāds „Zvaigzne ABC”; 

1996. – 126.lpp. 
Autoru darbi krievu valodā 

1. Abramova M.A., un kolēģija, Finanses, naudas apgrozība un kredīts. – Maskava, 
1996 

2. Boldirevs V.G., Finanses un kapitālisms. – Maskava, 1990 
3. Žukova A. redakcijā, Naudas un kredīta kopējā teorija. – Maskava, 1996  

 
 
 

MENEDŽMENTS 
 

Studiju kursa apraksts 
  

9. Studiju kursa nosaukums: MENEDŽMENTS 
10. Studiju programmas nosaukums: „Uzņēmējdarbības vadība” 

11. Studiju kursa līmenis: Nozares studiju kurss B bloks 

12. Apjoms: 3 kredītpunkti (24 kontaktstundas) 
13. Kursa autors: Mg. psych. lektors Jānis Krūze 

14. Kursa mērķis: sekmēt studentiem izpratni par menedžmenta pamatsakarību pozitīvo 
nozīmi ikdienas darba organizēšanā, veicināt zināšanu un prasmju apguvi , attieksmju 
un vērtību veidošanos, lai sevi motivētu pašrealizēties un attīstīt savas radošās spējas, 
talantus. 

15. Kursa saturs: 
15.1. Patstāvīgi apgūstamo tēmu uzskaitījums 

1. Pilnvaru piešķiršana un atbildības pakāpes noteikšana.  
2. Konflikta un stresa jēdziens un to mazināšanas iespējas organizācijā. 
 

7.2.Patstāvīgi izstrādājamo darbu uzskaitījums 
3. Sava CV un motivācijas vēstules sagatavošana. 
4. Darba intervija. 

7.3. Studenta studiju sasniegumu vērtēšana – eksāmens ar atzīmi, rakstisks; 
norises laiks – 2 akadēmiskā stundas. 
7.4.Prasības eksāmenam 
Eksāmens – rakstisks, norises laiks – 2 akadēmiskās stundas.  
Students drīkst kārtot eksāmenu, ja iesniegti 2 patstāvīgie darbi un praktisko nodarbību 
apmeklējums bijis ne mazāk kā 50% nodarbību. 
Novērtējot studentu zināšanas un prasmes, 50% - veido eksāmena darbs, 50% -  
patstāvīgie darbi. 
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KRISTĪGĀ ĒTIKA 
 

Studiju kursa apraksts 
 

 
Lektors Dr.teol., Ilmārs Hiršs 
1KP (40 h), kontaktstundas (8h); ieskaite ar atzīmi 
Obligāts „Sociālās palīdzības organizatora” specialitātē 1.semestrī 
 
      Apskata kristīgās teoloģijas praktisko pielietojumu cilvēka ikdienas dzīvē, rakstura 
veidošanu, lēmumu pieņemšanu, rīcību un morāli kristīgā pasaules redzējuma 
kontekstā.     
 
Mērķis 
Sniegts zināšanas par kristīgās ētikas būtību, saturu un pielietojamību. 
 
Mācību kursa uzdevumi 

1. Iepazīstināt un veicināt izpratni par kristīgām pamatvērtībām un to 
pielietojumu dzīvē. 

2. Apskatīt kristietības skaidrojumu par sabiedrībā aktuālām tēmām (laulību, 
ģimeni, abortiem, eitanāziju u.c.) 

 
Mācību kursa rezultātā 
Studentam ir jāprot apskatīt atsevišķi ētiski un morālas dabas jautājumi no 
kristietības viedokļa un pasaules redzējuma. 
 
Mācīšanās metodes 
 
Lekcijas, diskusijas un darbs grupās,studenta patstāvīgais darbs. 
 
Zināšanu novērtēšana 
Studenta zinašanas tiek vērtētas 10 baļļu sistēmā. 
 
Pārbaudes forma: ieskaite 
 
Literatūra 

1. Klīve V.V. RĪCĪBAS CEĻOS. – Rīga: Zinātne, 1998 
2. Kamergrauzis N. ĒTIKAS DIMENSIJAS. - Rīga: Svētdienas Rīts, 1997 
3. Burkhards H. IEVADS ĒTIKĀ. -  Rīga: Svētdienas Rīts, 1999 
4. Hays R.B. The Moral Vision of the New Testament, New York, HarperCollins 

Publishers, 1996. 
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BĪBELES DOKTRĪNAS 
 

Studiju kursa apraksts 
 

 
Docents Dr.theol. Ilmārs Hiršs 
2KP (80 h), kontaktstundas (16 h); ieskaite ar atzīmi 
Obligāts „Sociālās palīdzības organizatora” specialitātē 2.semestrī 
 
Mērķis un uzdevumi 
Iepazīstināt studentus ar Bībeles doktrīnām (antropoloģija, eklesioloģija, Kristoloģija, 
Teoloģija, eshatoloģija, pneumatoloģija utt.) un to teoloģisko nozīmi. 
 
Mācību kursa rezultātā 
Students ir ieguvis ieskatu kristīgās teoloģijas saturā, attīstībā un dogmatikas 
vēsturē. 
 
Mācīšanās metodes 
Lekcijas, diskusijas un darbs grupās,studenta patstāvīgais darbs. 
 
Zināšanu novērtēšana 
Studenta zinašanas tiek vērtētas 10 baļļu sistēmā. 
 
Pārbaudes forma: ieskaite 
 
Literatūra 

1. Džons Millers, KRISTĪGĀ DOGMATIKA - Rīga: Luterisma Mantojuma fonds, 
1999. 

2. V. Maldonis, EVAŅĢĒLISKĀ DOGMATIKA, 3. izd., Klints, Rīga, 1996  
3. G. Dišlers, DIEVS UN CILVĒKU VĒSTURE VECAJĀ DERĪBĀ - Rīga: Jumava, 

2001. 
4. Džons Dreins, IEVADS VECAJĀ DERĪBĀ - Rīga: Latvijas Bībeles biedrība, 

2007. 
5. Džons Dreins, IEVADS JAUNAJĀ DERĪBĀ - Rīga, Latvijas Bībeles biedrība, 

2007. 
 

 

IEVADS BĪBELES IZPRATNĒ 

                                      

                                    Studiju kursa apraksts 

 

Docents Dr.theol. Ilmārs Hiršs 
2KP (80 h), kontaktstundas (16 h); ieskaite ar atzīmi 
Obligāts „Sociālās palīdzības organizatora” specialitātē 1.semestrī 
 
Mērķis 
       Izmantojot Bībeles hermeneitikas metodes, noskaidrot Vecās Derības un Jaunās 
Derības teksta nozīmi. Īpaša uzmanība veltīta Vecās Derības un Jaunās Derības 
satura sociālajam lasījumam, palīdzot studentiem izprast sociālo problēmu garīgo 
dimensiju. Kurss aplūko kategorijas: pasaules radīšana, personas antropoloģija, 
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derība, Dieva un cilvēku vēsture, templis, kults, Valsts, tauta, Dieva taisnības 
problēma Bībelē. Bībele kā sakrāla vēsture un kristiešu augstākā autoritāte. Jaunās 
Derības kultūrvide. Kanona un Jaunās Derības atsevišķo rakstu rašanās. Jaunās 
Derības grāmatu uzbūve, saturs, atšķirības un salīdzinājums. Jaunās Derības 
aktualitāte. 
 
Mācību kursa uzdevumi 

1. Iepazīties ar Vecās un Jaunās Derības izcelsmi; 
2. Apskatīt Vecās un Jaunās Derības saturu. 
3. Iepazīties ar Vecās un Jaunās Derības kultūrvidi. 

 
Mācību kursa rezultātā 
Studentam ir jāpārzina Vecās un Jaunās Derības literatūras saturu, izcelsmi un Tuvo 
Austrumu kultūrvidi, kurā radās Vecās un jaunās Derības teksti. 
 
Mācīšanās metodes 
Lekcijas, diskusijas un darbs grupās,studenta patstāvīgais darbs. 
 
Zināšanu novērtēšana 
Studenta zinašanas tiek vērtētas 10 baļļu sistēmā. 
 
Pārbaudes forma: ieskaite 
 
Literatūra 

1. G. Dišlers, KULTA MĀKSLA VECAJĀ DERĪBĀ - Rīga: Jumava, 2005. 
2. G. Dišlers, DIEVS UN CILVĒKU VĒSTURE VECAJĀ DERĪBĀ - Rīga: Jumava, 

2001. 
3. Džons Dreins, IEVADS VECAJĀ DERĪBĀ - Rīga: Latvijas Bībeles biedrība, 

2007. 
4. Džons Dreins, IEVADS JAUNAJĀ DERĪBĀ - Rīga, Latvijas Bībeles biedrība, 

2007. 
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MAKROEKONOMIKA 

 
Studiju kursa apraksts 

 
1. Studiju kursa nosaukums: MAKROEKEONOMIKA 
2. Studiju programmas nosaukums: „Uzņēmējdarbības speciālists” 
3. Studiju kursa līmenis: Nozares studiju  kurss B bloks 
4. Apjoms: 2 kredītpunkti (16 kontaktstundas) 
5. Kursa autors: Dr.sc. Zigmārs Atvars 
6. Kursa mērķis:  
Makroekonomikas kursa mērķis  ir iepazīstināt studentus ar nacionālās ekonomiskās 
politikas jēgu un metodēm. 
7. Kursa saturs: 

7.1. Ievads: 
 Makroekonomikas kurss tiek apgūts pēc mikroekonomikas kursa apguves 1. 
studiju gadā,   tas sniedz ieskatu par makroekonomikas būtību un jēgu. Kursa 
uzdevums ir iemācīt studentiem patstāvīgi spriest un analizēt valsts un privāto 
struktūru darbību, kas veicina vai kavē nacionālās ekonomikas attīstību, 
iepazīstināt studentus ar iespējām valsts ekonomikas stabilizācijai. Izprotot 
minētās makroekonomikas tēmas, studenti veiksmīgāk spēj orientēties citos 
studiju kursos, kuros nepieciešamas ekonomikas priekšzināšanas. 
 
7.2. Vispārināts satura tematiskais plānojums:  
1. Makroekonomikas pamatrādītāji 
2. Banku un monetārā politika 
3. Makroekonomikas nestabilitāte 
4. Makroekonomiskais līdzsvars un makroekonomiskās stabilitātes 

nodrošināšanas politika 
5. Valsts budžets un nodokļi 
6. Starptautiskie sakari un norēķini 

 
7.3. Patstāvīgi apgūstamo tēmu uzskaitījums: 
1.  Iekšzemes kopprodukta dinamika, tā nozaru struktūra un izlietošana Latvijā. 
3. Latvijas iedzīvotāji un darbaspēka piedāvājuma iespējas. 
4. Starptautiskā ekonomiskā integrācija. 

 
     7.4. Patstāvīgi izstrādājamo darbu uzskaitījums:  

1. Makroekonomikas statistikas rādītāju analīze (izmantojot statistikas datu 
krājumus). 

2. Mājas darbs – tests un uzdevumi  makroekonomikā. 
 

7.5. Studenta studiju sasniegumu vērtēšana:   
Kursa beigās – rakstiska ieskaite (1. daļa tests, 2. daļa – jēdzienu skaidrošana, 

3. daļa – uzdevumi, ieskaites izpildes laiks 3- h). Pēc 8 kontaktstundām    ieskaite 
auditorijā – (vērtējums – atzīme), mājas ieskaite – makroekonomikas statistikas 
rādītāju analīze (vērtējums – atzīme). 
 
7.6. Prasības ieskaitei, eksāmenam:  

1) apmeklējums, 
2) mājas ieskaite, 

      3) ieskaite auditorijā. 
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7.7. Kursā apgūstamās zināšanas, prasmes, kompetences, attieksmes:  
Kursa laikā studenti gūst sistematizētu priekšstatu par ekonomisko procesu norisi 
sabiedrībā, iegūst prasmes lietot pareizi ekonomiskos jēdzienus un zināšanas. 
Studenti attīsta spējas pieņemt pamatotus, pārdomātus un atbildīgus lēmumus, 
kuri spētu nodrošināt personisko un sabiedrisko labklājību.  
Makroekonomikas kursa laikā studenti attīsta un pilnveido integrētās un 
vispārējās prasmes: 
sadarbības un komunikācijas prasmes, 
argumentēšanas prasmes – prot pieņemt procesu, faktu un viedokļu 
daudzveidību, argumentēti aizstāvēt un pamatot savu viedokli, 
prasmi strādāt ar informāciju – prot atrast vajadzīgos informācijas avotus, atlasīt, 
apkopot un analizēt iegūto informāciju, noteikt galveno, svarīgāko, secināt, 
pētnieciskās darba prasmes – prot novērot izmaiņas un konstatēt izmaiņu 
tendences. 

 
7. Literatūra:  
Obligātā literatūra: 

1. Bikse V. Makroekonomikas pamati, Teorija, problēmas, politika. – Rīga: 
Latvijas Universitāte, 1998. 

2. Gods U. Makroekonomika. – R.: Turība4. 
3. Saulītis J. Šenfelde M. Ievads makroekonomikā. - Rīga: RTU, 2004.  

  
Ieteicamā literatūra: 

1. Autoru kolektīvs: Uzņēmējdarbības iespējas, problēmas un to risinājumi 
globalizācijas apstākļos. 5. Starptautiskā zinātniskā konference – rakstu 
krājums. Turība, 2004. 

2. Avena K. Starptautiskā ekonomika. – Rīga: Turība mācību centrs, 1998. 
3. Biznesa pamati. – Rīga: RaKa: 1998. 
4. Ekonomika. – Rīga: Jumava, 1996. 
5. Ekonomikas un ārējās tirdzniecības pamati. – Rīga: Jumava, 1997. 
6. Kassalis E. Makroekonomika, ievadkurss makroekonomikā. – Rīga: 

Latvijas Universitāte, Valsts Administrācijas skola, 1995. 
7. Kodoliņa I. Latvijas nodokļi nerezidentiem. – R.: Turība 
8. Libermanis G. Makroekonomika: teorija un Latvijas attīstības problēmas I. 

– Rīga: Kamene, 1999. 
9. Liepiņš A. Analītiskā makroekonomika. – R.: Turība 
10. Porietis J. Ekonomika. Vēsture. Metodoloģija. – R.: Banku augstskola 
11. Siņicins M. Biznesa ekonomiskie pamati. – Rīga: RaKa, 2001. 
12. Stenleiks Dž. F. Ekonomikas pamati. -  Rīga: Zvaigzne ABC, 1997. 
13. Šenfelde M., Ņikitina I., Lapiņa I. Makroekonomika. – Rīga: Kamene, 

2004. 
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Nr.19 Izsniedzamā diploma un tā pielikuma paraugs.  
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Diploma pielikums  

(Diplomam Nr <diploma numurs>) 

 
 

Diploma pielikums ir izveidots saskaņā ar modeli, kuru izstrādāja Eiropas Komisija, 
Eiropas Padome un UNESCO/CEPES. Pielikuma mērķis ir sniegt pietiekamu, 
neatkarīgu informāciju, lai uzlabotu starptautisko caurredzamību un kvalifikāciju 
(diplomu, grādu, sertifikātu, u.c.) atbilstīgu akadēmisko un profesionālo atzīšanu. 
Pielikums sniedz aprakstu par atbilstošajā oriģinālajā kvalifikācijā minētās personas 
veikto un sekmīgi paobeigto studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. 
Diploma pielikumā nedrīkst būt norādes par kvalifikācijas novērtējumu, norādījumi 
par tās ekvivalenci vai ieteikumi tās atzīšanai. Informācija jāsniedz visās astoņās 
sadaļās. Ja kādā sadaļā informācija netiek sniegta, jāpaskaidro iemesls. 

 
 
 
1. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS ĪPAŠNIEKU 
  
1.1. Uzvārds (-i): <uzvārds> 
1.2. Vārds (-i): <vārds> 
1.3. Dzimšanas datums (datums/mēnesis/gads): <dzimšanas dati> 
1.4. Studenta personas kods: <personas kods> 
   
2. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU 
  
2.1. Kvalifikācijas nosaukums un tās īpašniekam piešķirtais nosaukums: Uzņēmējdarbības 

(komercdarbības) speciālists 
2.2. Galvenā(s) studiju joma(s) kvalifikācijas iegūšanai: Uzņēmējdarbība 

(komercdarbība) 
2.3. Kvalifikāciju piešķīrušās iestādes nosaukums(oriģinālvalodā) un statuss: 

Nodibinājums „Kristīgās vadības koledža”, juridiskas personas dibināta valsts 
akreditēta (12.2008) koledža. 

2.4. Studijas administrējošās iestādes (ja atšķiras no 2.3) nosaukums un statuss: tā pati, 
kas 2.3.punktā 

2.5. Studiju un eksaminācijas valoda(-s): Latviešu  
   
3. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI 
   
3.1. Kvalifikācijas līmenis: Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

diploms, skat, 6.1. 
 

3.2. Oficiālais programmas ilgums: 2 gadi pilna laika (klātienes) studijas, 80 
Latvijas kredītpunkti, 120 ECTS kredītpunkti.  

 

3.3. Uzņemšanas prasības: Vispārējā vidējā izglītība vai pamatizglītība un 4 gadu 
vidējā profesionālā izglītība. 

 

   
4. ZIŅAS PAR STUDIJU SATURU UN IEGŪTAJIEM REZULTĀTIEM 
   
4.1. Studiju veids: Pilna laika studijas   
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4.2. Programmas galvenās prasības ir:  
§ Apgūt vispārizglītojošos, nozares un izvēles priekšmetus 56 

kredītpunktu apmērā, kas nodrošina uzņēmējdarbības (komercdarbības) 
speciālista darba teorētisko izpratni; 

§ Veikt praksi 16 kredītpunktu apjomā prakses mentora vai supervizora 
vadībā, kas nodrošina uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālista 
darba praktisko izpratni; 

§ Izstrādāt un aizstāvēt kvalifikācijas darbu (valsts noslēguma 
pārbaudījums) 8 kredītpunktu apmērā. 

 
4.3. Programmas sastāvdaļas un personas iegūtais novērtējums/atzīmes/kredītpunkti: 

 
 

 Kredīt- 

punktu 

skaits 

ECTS Vērtējums 

1. Programmas 

pamatdaļas 

I – vispārizglītojošie 

mācību kursi 

20 30  

  II – nozares mācību kursi 36 54  

  III – prakse 16 24  

  IV – kvalifikācijas darbs   8 12  

Programmas kopējais apjoms (80 krp.) Kopā: 80 

krp. 

120  

2. Vispārizglītojošie mācību kursi 

 Darba tiesības un aizsardzība 2       3  

 Ievads studijās un specialitātē 1 1,5  

 Lietišķā informātika 3 4,5  

 Lietišķā latviešu valoda 2 3  

 Psiholoģijas pamati 1 1,5  

 Saskarsme. Lietišķā komunikācija 2 3  

 Svešvaloda 2      3  

 Tiesību pamati 1       1,5  

 Sabiedriskās attiecības 2 3  

 Uzņēmējdarbības pamati 2 3  

 Vispārējā un ekonomiskā statistika 2 3  

Vispārizglītojošo mācību kursu apjoms (20 

krp.) 

Kopā: 20 

krp. 

30  

3. Nozares mācību kursi (obligātie) 

 Ekonomisko zinātņu vēsture, teorijas pamati 1 1,5  
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 Grāmatvedība 2       3  

 Kvalitātes vadība 3 4,5  

 Lietvedība 2 3  

 Makroekonomika 2 3  

 Mārketings/Tirgzinības 3       4,5  

 Matemātika ekonomistiem 2       3  

 Menedžments 3      4,5  

 Mikroekonomika 2       3  

 Nodokļi un nodevas 2 3  

 Pasaules tirgus struktūra 1       1,5  

 Personālvadība. Projektu vadīšana 3 4,5  

 Uzņēmējdarbības ekonomika 2      3  

 Uzņēmumafinansu vadība 2       3  

    

4. Nozares mācību kursi (izvēles) Studējošais izvēlas 6 krp. apjomā 

 Biznesa ētika, etiķete 1       1,5  

 Biznesa simulācija. Uzņēmuma stratēģija 3       4,5  

 ES organizācija un likumdošana 1 1,5  

 Sociāli – psiholoģiskais trenings 2 3  

 Kristīgā ētika 1 1,5  

 Bībeles doktrīnas 2        3  

 Ievads Bībeles izpratnē 2 3  

Nozares mācību kursu apjoms (36 krp.) Kopā: 36 

krp. 

54 

5. Prakse 

 Ievadprakse profesijā 4 6  

 Profesionālā prakse uzņēmējdarbības 

(komercdarbības) vadībā 

10 15  

 Pētnieciskā prakse uzņēmējdarbības 

(komercdarbības) vadībā 

2 3  

Prakses apjoms (min 16 krp.) Kopā: 16 

krp. 

24 

6. Valsts 

pārbaudījums 

Kvalifikācijas darbs 

uzņēmējdarbības 

8 12 
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(komercdarbības) vadībā 

Valsts pārbaudījuma apjoms (8 krp.)  Kopā: 8 krp. 12  

7. Profesijas standarts 

 Profesijas standarts „Uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālists”. Reģ.nr. PS 0119, 

IZM Rīk. Nr.524, 25.09.2005. 

 
 
4.4. Atzīmju sistēma un norādījumi par atzīmju iedalījumu: 
  
Apguves 
līmenis 

Atzīme  Skaidrojums Aptuvenā ECTS 
atzīme 

Atzīmes īpatsvars šīs 
programmas studentu vidū 

Ļoti augsts 10  izcili A  
Ļoti augsts 9 teicami A  
Augsts 8 ļoti labi B  
Augsts 7 labi C  
Vidējs 6 gandrīz labi D  
vidējs 5 viduvēji E  
Vidējs 4 gandrīz viduvēji E/FX  
Zems 3 vāji Fail  
Zems 2 ļoti vāji Fail  
Zems  1 ļoti, ļoti vāji Fail  
  
Kvalifikācijas īpašnieka svērtā vidējā atzīme: 
  
4.5.  Kvalifikācijas klase: <”nav” vai „Ar izcilību”> 
  
5. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS FUNKCIJU 
  
5.1.  Tiesības turpināt studijas: Turpinot studijas bakalaura vai otrā līmeņa augstākās  

profesionālās izglītības programmās, iespējama kredītu pārnese 
 

5.2. Profesionālais statuss: Dod tiesības strādāt uzņēmējdarbības (komercdarbības) 
speciālista profesijā 

  
6. PAPILDINFORMĀCIJA 
  
6.1. Papildinformācija: Dotais diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu 

<diploma sērija un numurs> 
Nodibinājuma „Kristīgās vadības koledža” pirmā līmeņa profesionālā augstākās 
izglītības programma „Uzņēmējdarbības vadība” ir akreditēta no ..... līdz...... 
 
Kvalifikācijas īpašnieka svērto vidējo atzīme rēķina kā:  

aw=sum(a*f)/sum(f), 
kur: aw-svērtā vidējā atzīme, a- studenta iegūtais vērtējums par katru programmas 
Vispārizglītojošo un Nozares daļas kursu, f- šā kursa apjoms kredītpunktos 
 
Ceturtais kvalifikācijas līmenis – teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod 
iespēju veikt sarežģītu izpildītāja darbu, kā arī organizēt un vadīt citu speciālistu darbu. 
 

6.2. Sīkākas informācijas avoti: 
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Nodibinājums „Kristīgās vadības koledža”, Lāčplēša ielā 37, Rīga, Latvija, LV-
1011, telefons/fakss: +371 67227478; e-pasts: kvk@kvk.lv  
 
Akadēmiskās Informācijas centrs (Latvijas ENIC/NARIC), Vaļņu ielā 2, Rīga, 
Latvija, LV-1050, telefons: +371 67225155, fakss: +371 67221006, e-pasts: 
diplomi@aic.lv  

  
7. PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS 
  
7.1. Datums: 

 
7.2. Paraksts un tā atšifrējums: __________________________  

 
7.3. Parakstītāja ieņemamais amats: Nodibinājuma „Kristīgās vadības koledža” 

direktors 
 

7.4. Oficiāls zīmogs vai spiedogs 
  
  
  
  
  
  
  
8. ZIŅAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ 
  
 Skat. nākamās divas lappuses 
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Ziņas 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 uzņem augstskolā vai koledžā saskaņā 
ar vispārīgajiem augstskolas/koledžas uzņemšanas noteikumiem. Augstskolas un 
koledžas var noteikt arī specifiskas uzņemšanas 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 
maģistra grādi pastāv gan 
akadēmiskajā, gan 
profesionālajā augstākajā 
izglītībā. 

Akadēmiskās 
izglītības mērķis 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 
daļa ir >50 KP (75 ECTS), 

obligātās izvēles daļa ir >20 KP (30 ECTS), bakalaura darbs ir >10 KP (15 ECTS) un 
brīvās izvēles daļa. Studiju ilgums pilna laika studijās ir seši līdz astoņi semestri. 

Maģistra akadēmisko studiju programmas apjoms ir 80 KP (120 ECTS), no kuriem ne 
mazāk kā 20 KP (30 ECTS) ir maģistra darbs, programmas obligātais saturs ietver 
attiecīgās zinātņu nozares izvēlētās jomas teorētiskās atziņas >30 KP (45 ECTS) un 
to aprobāciju aktuālo problēmu aspektā >15 KP (22,5 ECTS). 

Akadēmiskās izglītības programmas tiek īstenotas saskaņā ar valsts akadēmiskās 
izglītības standartu. 

Profesionālās augstākās izglītības uzdevums ir īstenot padziļinātu zināšanu 
apguvi konkrētā nozarē, nodrošinot absolventu spēju izstrādāt vai pilnveidot 
sistēmas, produktus un tehnoloģijas un sagatavojot absolventu jaunrades, 
pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam šajā nozarē. 
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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). 

Maģistra 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, psiholoģijas un citi kursi. 

Abu veidu bakalaura grādu ieguvējiem ir tiesības stāties maģistrantūrā, bet maģistra 
grādu ieguvējiem - doktorantūrā. Maģistra 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 maģistra programmām pastāv 
vairāki citi programmu veidi. 

• Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) studiju program mas, 
pēc kuru apguves iegūst ceturtā līmeņa 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 līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības programmās. 

• Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas, pēc kuru 
apguves iegūst piektā līmeņa 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 daļu, tad absolventi iegūst 
tiesības stāties maģistrantūrā. 

Doktorantūra. Kopš 2000.gada 1.janvāra Latvijā tiek piešķirts viena veida 
zinātniskais grāds - doktors. Uzņemšanai doktorantūrā ir nepieciešams maģistra 
grāds. Doktora grādu piešķir personai, kura sekmīgi nokārtojusi eksāmenus 
izraudzītajā zinātnes nozarē un pieredzējuša zinātnieka vadībā izstrādājusi un 
publiski aizstāvējusi promocijas darbu, kas satur oriģinālu pētījumu rezultātus un 
sniedz jaunas atziņas attiecīgajā zinātņu 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 
piešķir promocijas padome. Doktora grāda piešķiršanu pārrauga MK izveidota Valsts 
zinātniskā kvalifikācijas komisija. 

Atzīmju sistēma. Zināšanas vērtē, izmantojot 10 ballu vērtēšanas skalu: 

Apguves Atzīme Skaidrojums Aptuvenā ECTS 
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līmenis atzīme 
10 izcili (with distinction) A 

ļoti augsts 
9 teicami (excellent) A 
8 ļoti 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 

Kvalitātes nodrošināšana. Saskaņā 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 pieņem 
akreditācijas komisija, bet par augstskolas un koledžas akreditāciju - Augstākās 
izglītības padome. 

Papildinformācija: 

1. Par izglītības sistēmu - http://www.izm.gov.lv 

http://www.aic.lv 

2. Par augstskolu un programmu statusu - http://www.aiknc.lv 

Piezīme.  

1 Kredītpunkts (KP) Latvijā definēts kā vienas nedēļas pilna laika studiju darba 
apjoms. Vienam studiju gadam paredzētais apjoms pilna laika studijās ir 40 
kredītpunktu. Pārrēķinot Eiropas Kredītu pārneses sistēmas (ECTS) punktos, Latvijas 
kredītpunktu skaits jāreizina ar 1,5. 
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DIPLOMA SUPPLEMENT  

(Diploma Nr <diploma numurs>) 

 

 

 

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, content 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, an explanation should give the reason why. 
 
 
1. INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION 
  
1.1. Family name(s): <uzvārds> 
1.2. Given name(s): <vārds> 
1.3. Date of birth (day/month/year): <dzimšanas dati> 
1.4. Student identification code: <personas kods> 
   
2. INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION 
  
2.1. Name of qualification and title conferred: Uzņēmējdarbības (komercdarbības) 

speciālists 
2.2. Main field(s) of study for the qualification: Business 
2.3. Name and status of awarding institution: Nodibinājums „Kristīgās vadības koledža”, 

state accredited (12.2008) private college. 
2.4. Name and status of institution (if different from 2.3) administering studies: same as in 

point 2.3. 
2.5. Language(s) of instruction/examination: Latvian  
   
3. INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION 
   
3.1. Level of qualification: first-level higher professional education diploma, see p. 

6.1. 
 

3.2. Official length of programme: 2 years of full time studies, 80 Latvian credit 
points, 120 ECTS credits 

 

3.3. Access requirements(s): General secondary education or 9-year basic 
education plus 4-year secondary vocational education 

 

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

§ to acquire study courses of general education, courses in field of 
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specialization (required and optional) in extent of 56 credits securing 
the theoretical basis of realization of business activities; 

§ to perform practice in extent of 16 credits under the supervision of 
mentor or supervisor securing the practical skills in business activities; 

§ to carry out an independent research of qualification (final examination) 
in extent of 8 credits.  

 
4.3. Programme details: (e.g. modules or units studied), and the individual 

grades/marks/credits obtained: 
 

 

 Credit 

points 

ECTS 

credits 

Meaning 

1. Programme 

content 

I – general education 

courses kursi 

20 30  

  II – courses in field of 

specialization 

36 54  

  III – practice 16 24  

  IV – qualification work   8 12  

Programme extent  Total: 80 120  

2. General education courses 

 Emplyment rights and prevention  2       3  

 Introduction in studies and profession 1 1,5  

 Information technology 3 4,5  

 Applied Latvian Language 2 3  

 Introduction in psychology 1 1,5  

 Applied communication 2 3  

 Foreign language 2      3  

 Introduction to jurisprudence  1       1,5  

 Public relations 2 3  

 Business basics 2 3  

 General and economic statistics 2 3  

General education courses length Total: 20 30  

3. Courses in field of specialization (required studies) 

 History of Economic science, theoretical 

basics 

1 1,5  

 Accounting 2       3  

 Quality management 3 4,5  

 Record keeping 2 3  
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 Macroeconomics 2 3  

 Marketing 3       4,5  

 Mathematics to economists 2       3  

 Management 3      4,5  

 Microeconomics 2       3  

 Taxes and duties 2 3  

 World market structure 1       1,5  

 Personnel management. Project 

development and leadership 

3 4,5  

 Business economics 2      3  

 Company financial management 2       3  

      

4. Courses in field of specialization (optional) in extent of 6 credit points. 

 Biznesa ētika, etiķete 1       1,5  

 Biznesa simulācija. Uzņēmuma stratēģija 3       4,5  

 ES organizācija un likumdošana 1 1,5  

 Social – psychological training  2 3  

 Christian ethics 1 1,5  

 Introduction in the Bible understanding  2        3  

 Doctrines of the Bible 2 3  

Extent of courses in field of 

specialization  

Total: 36 54 

5. Practise 

 Introductory practice in profession 4 6  

 Professional practice in business activities  10 15  

 Research practice in business activities  2 3  

Extent of practice Total: 16 24 

6. Final 

examination 

Qualification research 

in business activities  

8 12 

Extent of final examination Total: 8 12  

7. Profession standard  

 Profession standard „„Uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālists”. Reģ.nr. PS 0119, 

MES Instr. Nr. 524, 25.09.2005. 
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4.4. Grading scheme and, if available, grade distribution guidance: 
  
Achieve-
ment 
level 

Grade  Meaning Approx. ECTS 
grade 

Grade distribution among 
students of this 
programme 

very high 10  with distinction A  
very high 9 excellent A  
high 8 very good B  
high 7 good C  
medium 6 almost good D  
medium 5 satisfactory E  
medium 4 almost satisfactory E/FX  
low 3 unsatisfactory Fail  
low 2 unsatisfactory Fail  
low 1 unsatisfactory Fail  
  
Weighed average grade of the qualification holder: 
  
4.5.  Overall classification of the qualification (in original language): <”nav” vai „Ar 

izcilību”> 
  
5. INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION 
  
5.1.  Access to further study: Possible credit transfer when continuing studies in 

bachelor or second-level higher professional education programmes  
5.2. Professional status (if applicable): Provides access to profession of Buisness 

profesional. 
  
6. ADDITIONAL INFORMATION 
  
6.1. Additional information: Diploma Supplement ia an integral part of Diploma Serial 

Number <diploma sērija un numurs> 
Nodibinājuma „Kristīgās vadības koledža” first-level professional higher education 
programme in business activities is accredited  ............ for accreditation period - 2 
years. 
 
Weighed average grade of the qualification holder is calculated as: 

aw=sum(a*f)/sum(f), 
where: aw-wighed average grade, a- grade in each course of A and B part of the 

programme, f- course workload in credit points  
 
4th level professional qualification – theoretical and practical qualification, what 
gives possibility to make complicated executor work, as well as organize and lead other 
professional work.  
 

6.2. Further information sources: 
 
Nodibinājums „Kristīgās vadības koledža”, Lāčplēša ielā 37, Rīga, Latvija, LV-
1011, telefons/fakss: +371 67227478; e-pasts: kvk@kvk.lv  
 
Akadēmiskās Informācijas centrs (Latvijas ENIC/NARIC), Vaļņu ielā 2, Rīga, 
Latvija, LV-1050, telefons: +371 67225155, fakss: +371 67221006, e-pasts: 
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diplomi@aic.lv  
  
7. CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT 
  
7.1. Date: 

 
7.2. Signature: __________________________  

 
7.3. Capacity: Nodibinājuma „Kristīgās vadības koledža” direktors 

 
7.4. Official stamp or seal: 
  
  
  
  
  
  
  
8. INFORMATION ON THE NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM 
  
 See two additional pages  
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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. 

Bachelor (bakalaurs) and master (maģistrs) 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 credits1: 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. 

Higher education (HE) 

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 
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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. Doctoraldegree 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 thedoctoral 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 ļoti 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 
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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.gov.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. 

 


