
Liepājas Universitāte 
 

Pirmā līmeĦa 
profesionālās augstākās izglītības  

studiju programma  
 
 
 
 
 

BIROJA ADMINISTRĒŠANA 
(kods 41346) 

 
 

Akreditācijas dokumentu kopa 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liepāja 2009 



 2 

Darba grupa: 

Diāna LAIVENIECE,                                                       
Dr.paed., Latviešu valodas katedras docente 

 
ĥina PETRAUSKA,  
Mg.paed., Pieaugušo izglītības nodaĜas vadītāja 

 
Aija DRUVASKALNE-URDZE, 
Dr. art., Humanitārās fakultātes dekāne 
 
Inese LEITĀNE,  
Mg.oec., VadībzinātĦu katedras vadītāja 

 
Ilze KUZĥECOVA,  
studiju programmas “Biroja administrēšana” pilna laika 
2. kursa studente, grupas vecākā  
 
Gita GAUSMANE,  
studiju programmas “Biroja administrēšana” nepilna 
laika 2. kursa studente, grupas vecākā 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Saturs 

I. Studiju programmas pašnovērtējums 4 

II. Pašnovērtējumam pievienotie pielikumi 21 

 1.   LPA Senāta lēmums par studiju programmas ieviešanu 22 

 2.    Studiju programmā iesaistītā akadēmiskā personāla saraksts 24 

 3.   Akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības biogrāfijas (CV) 
un publikāciju saraksts 

29 

 4.   Studiju kursu programmas 74 

 5.   Par augstākās izglītības programmas apgūšanu izsniedzamā 
diploma un tā pielikuma paraugs 

137 

 6. Studiju programmas tipveida plāns 145 

 7.   Studiju satura un realizācijas apraksts: 149 

  7. 1. uzĦemšanas nosacījumi 150 
  7. 2. uzĦemšanas prasības 150 
  7. 3. studiju ilgums 150 
  7. 4. programmas apjoms kredītpunktos  150 
  7. 5. programmas struktūra 150 
  7. 6. iegūstamā profesionālā kvalifikācija 150 
  7. 7. iegūstamais augstākās izglītības diploms 150 
  7. 8. prasības profesionālās kvalifikācijas ieguvei 151 
  7. 9. studiju formas 151 
  7. 10. darbības formas 151 
  7. 11. pārbaudes formas 151 
  7. 12. programmas īstenošanā iesaistītās struktūrvienības 151 
  7. 13. palīgpersonāla raksturojums 151 
  7. 14. materiālās bāzes raksturojums 152 
  7. 15. programmas izmaksas 152 

 8.   Citi studiju programmu raksturojošie dokumenti: 154 

  8. 1. studiju programmas licences lapa 155 

  8. 2. 
studējošo iespējas turpināt studijas citā studiju 
programmā vai augstskolā 

157 

  8. 3. apliecinājums studējošo prakses nodrošināšanai 159 
  8. 4. atsauksme par studiju programmu 166 
  8. 5. LiepU reăistrācijas apliecība 169 
  8. 6. profesijas standarts 171 

 9.   Norādes par nepievienoto dokumentu atrašanās vietu 177 

     

 



 4 

 
 
 
I. 
 
 

Studiju programmas 
pašnovērtējums 

 

 

 

Studiju programmas direktore: 
Diāna Laiveniece, Dr. paed. 

 
 

 
 
Apstiprināts LiepU Senāta sēdē 2008. gada 24. novembrī. 
Protokola Nr. 4 
 
Senāta priekšsēdētāja ................................ Dr. paed., prof. 
Alīda Samuseviča 



 5 

Saturs 
1. 
 
 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 

4. 
 

5. 
 

6. 

LiepU studiju programmas “Biroja administrēšana” mērėi un 
uzdevumi, pēc programmas apguves iegūstamie studiju rezultāti 
zināšanu, prasmju un attieksmju formā …………………………….. 
 
Programmas organizācija, programmas plāna atbilstība augstskolas 
mērėiem un uzdevumiem, programmas iekšējās kvalitātes 
mehānisma darbība …………………………………………………. 
 
Programmas lekciju kursu, praktisko nodarbību, semināru un citu 
studiju pasākumu apraksta anotācija ……………………………..… 
 
Vērtēšanas sistēma …………………………………………………..  
 
Programmas praktiskā īstenošana …………………………………...  
 
Programmas perspektīvais novērtējums ……………………………. 
 

 
 
7 
 
 
 
8 
 
 
8 
 
9 
 
9 

 
10 

 6. 1. 
 
6. 2. 

 
 

6. 3. 
 

Atbilstība valsts profesionālās izglītības standartam; 
atbilstība profesijas standartam ……………………………. 
LiepU studiju programmas “Biroja administrēšana” 
salīdzinājums ar analoăiskām studiju programmām Latvijā 
un citu ES valstu augstskolās ……………………………… 
Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību 
nākamajiem sešiem gadiem ……………………………...… 
 

 
10 
 
 
12 
 
14 

7. Studējošie ............................................................................................ 15 

 7. 1. 
7. 2. 
7. 3. 
7. 4. 
7. 5. 

Studējošo skaits programmā ………………………………. 
Pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits …………………... 
Absolventu skaits ………………………………………….. 
Studējošo aptaujas un to analīze …………………………... 
Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā ……….. 

15 
15 
15 
15 
16 

8. 
 

Programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla novērtējums ............. 17 

 8.1. 
8.2. 
8.3. 
8.4. 

 
8.5. 

Akadēmiskā personāla skaits ……………………………… 
Akadēmiskā personāla kvalifikācija ………………………. 
ZinātĦu doktori un profesori ………………………………. 
Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un 
attīstības politika nākamajiem 6 gadiem …………………... 
Zinātniskie pētījumi un jaunrade ………………………….. 
 

17 
17 
17 
 
17 
17 

9. 
 

Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums ……………… 18 

10. 
 

Ārējie sakari ........................................................................................ 
 

18 

 10.1. 
10.2. 

Sadarbība ar darba devējiem ………………………………. 
Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām ……………. 

18 
19 



 6 

11. 
 
 
12. 
 
13. 

Studējošo iespējas turpināt studijas citā studiju programmā vai 
augstskolā …………………………………………………………... 
 
Secinājumi ………………………………………………………….. 
 
Programmas attīstības plāns ………………………………………... 

 
19 
 
19 
 
20 

 



 7 

1. LiepU studiju programmas “Biroja administrēšana” mērėis un uzdevumi, 
pēc programmas apguves iegūstamie studiju rezultāti zināšanu, prasmju 
un attieksmju formā 
 

Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas BIROJA 
ADMINISTRĒŠANA izveidi ir noteikusi ekonomiskā situācija valstī, kāda tā bija pirms 
diviem gadiem – studiju programmas izveides laikā: ražošanas, valsts un privātās 
uzĦēmējdarbības un pakalpojumu sniedzēju darbības straujā paplašināšanās. Ikvienas 
iestādes vai uzĦēmuma pamatstruktūras sastāvā ir birojs, kas koordinē uzĦēmuma 
darbību un dokumentu apriti, kā arī nodrošina efektīvus kontaktus ar iekšējiem un 
ārējiem klientiem. Biroja darbības kvalitāte vislielākā mērā ir atkarīga no biroja 
administratora kvalifikācijas, rakstura īpašībām un attieksmes pret saviem pienākumiem. 
 
Studiju programmas BIROJA ADMINISTRĒŠANA mērėis:   
 
izglītot konkurētspējīgus un profesionālus biroja administratorus – atbildīgus un radošus 
speciālistus, kas ir motivēti pastāvīgai savas kvalifikācijas pilnveidei izvēlētajā profesijā. 
 
Galvenie uzdevumi šī mērėa sasniegšanai: 

1) nodrošināt iespējas un apstākĜus, resursus un līdzekĜus daudzveidīgam studiju 
procesam vispārizglītojošo un nozares profesionālās specializācijas kursu apguvei 
un kompetentai darbībai nepieciešamo profesionālo zināšanu ieguvei; 

2) veicināt studentu prasmju, iemaĦu un attieksmju veidošanos atbilstoši profesijas 
standartā formulētajām prasībām; 

3) sagatavot biroja darba administrēšanas speciālistus, kas apzinās savas 
tālākizglītības iespējas dažādos kursos un augstāka līmeĦa studijās. 

 
Iegūstamie studiju rezultāti:  beidzot studiju programmu, students ir ieguvis tās, 
prasmes un zināšanas (attiecīgi pa zināšanu līmeĦiem: priekšstats, izpratne un lietošana), 
ko nosaka biroja administratora profesijas standarts, – students 
• ir ieguvis darbam nepieciešamās zināšanas biroja darba organizēšanā un vadībā, 

lietvedībā un arhīva darbā, profesionālā klientu apkalpošanā un prot šīs zināšanas 
lietot savā profesionālajā darbībā; 

• ir apguvis organizatoriskās prasmes, lai spētu prasmīgi organizēt savu un citu 
darbu, prot pieĦemt lēmumus savas kompetences robežās; 

• spēj prasmīgi lietot latviešu literāro valodu mutvārdu un rakstveida saziĦā; 
• spēj sazināties un veidot darījumtekstus vismaz vienā svešvalodā; 
• pārzina informācijas ieguves veidus, avotus, metodes un prot šīs zināšanas izmantot 

biroja darba procesā; 
• ir ieguvis datorzinības un ātrdrukāšanas prasmes; 
• prot izmantot datorresursus (t.sk. datu bāzes) u.c. IT biroja darba optimizācijai; 
• ir apguvis spēju strādāt patstāvīgi, mērėtiecīgi un atbildīgi, veidojot optimālu darba 

plānojumu un nosakot prioritātes; 
• izprot organizāciju un indivīdu saskarsmes psiholoăiju; 
• orientējas komercdarbības tiesiskajos pamatjautājumos, grāmatvedībā un 

ekonomikā; 
• pārzina lietišėās komunikācijas un etiėetes normas un kompetenti tās izmanto savā 

darbībā; 
• ir spējīgs uz kompromisu, spēj ievērot konfidencialitāti un izrādīt lojalitāti 

pārstāvētajai iestādei vai uzĦēmumam; 
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• pārzina un savā darbībā ievēro iestādes vai uzĦēmuma iekšējās kārtības, darba 
drošības un arodveselības noteikumus; 

• ir uzĦēmīgs un neatlaidīgs, ieinteresēts savā tālākizglītībā un karjeras veidošanā. 
 
2. Programmas organizācija, programmas plāna atbilstība augstskolas 
mērėiem un uzdevumiem, programmas iekšējās kvalitātes mehānisma 
darbība     
 

LiepU attīstības stratēăija 2008. – 2018. gadam paredz kvalitatīvi nostiprināt un 
attīstīt akadēmiskās studijas, vienlaikus radot plašākas profesionālo studiju programmu 
apguves iespējas. Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma 
BIROJA ADMINISTRĒŠANA ir izstrādāta atbilstoši LiepU Satversmē formulētajam 
uzdevumam – rūpēties par jauno speciālistu sagatavošanu darba tirgus prasībām, 
nodrošinot kvalitatīvu un pieejamu studiju vidi.  

Studiju programma BIROJA ADMINISTRĒŠANA ir pēctecīgi saistīta ar 
Liepājas Universitātē īstenotām otrā līmeĦa studiju programmām uzĦēmējdarbībā un 
administrēšanā (Ārējo sakaru vadība, Kultūras vadība, Iestādes un uzĦēmuma vadība 
u.c.), kas studiju programmas absolventiem dod iespēju ne tikai iekĜauties darba tirgū, bet 
arī tālākizglītoties, lai iegūtu profesionālā bakalaura grādu vadībzinātnēs. 

Programmas iekšējās kvalitātes mehānismu, pirmkārt, nodrošina regulāras 
atgriezeniskās saites ieguve no programmā studējošajiem. Pārsvarā tas notiek šādos 
veidos: 
• studiju programmas direktores tikšanās ar studējošiem semestra laikā (pilna laika 

studijās) un katras sesijas laikā (nepilna laika studijās); 
• studiju programmas satura kvalitātes izvērtējums prakses noslēguma konferencēs; 
• atsevišėu studiju kursu un mācībspēku darba kvalitātes novērtējums semestra beigās 

(anketēšana); 
• studiju programmas stipro un vājo pušu, iespēju un draudu novērtējums studiju gada 

beigās (SVID analīze). 
Otrkārt, studiju programmas iekšējās kvalitātes mehānismu nodrošina mācībspēku 

sadarbība viena moduĜa vai vienas zinātĦu nozares studiju kursos – apspriedes, studiju 
kursu satura salīdzinājums un korekcijas, lai novērstu iespējamo tematisko pārklāšanos, 
izmantojamās literatūras sarakstu analīze un salīdzinājums, lai optimizētu studentu 
patstāvīgā darba apjomu un kvalitāti. 

Treškārt, studiju kvalitātes uzlabošanu nodrošina prakses dokumentācijas (prakses 
vietu sniegto raksturojumu un studentu pašvērtējumu) analīze, kā arī – nākotnē – 
kvalifikācijas pārbaudījumu komisijas priekšsēdētāja atsauksmes analīze par 
kvalifikācijas darbu tematiku, aizstāvēšanas gaitu un studentu sagatavotību darba tirgum. 
 
 
3. Programmas lekciju kursu, praktisko nodarbību, semināru un citu 
studiju pasākumu apraksta anotācija 
 

Studiju programmas apjoms ir 80 KRP gan pilna, gan nepilna laika studiju formā. 
Obligātās izvēles (A) daĜa – vispārizglītojošie studiju kursi (20 KRP) iekĜauti 

divos studiju kursu moduĜos: 
• UzĦēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošana (14 KRP) 
• Lietišėā svešvaloda (6 KRP) 

Ierobežotās izvēles (B) daĜa – nozares profesionālās specializācijas studiju kursi 
(36 KRP) iekĜauti šādos moduĜos: 
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• Datorika (6 KRP) 
• Latviešu valodas kultūra (4 KRP) 
• Lietišėā komunikācija un etiėete (9 KRP) 
• Biroja darba organizēšana (15 KRP) 
• Studiju darbs (2 KRP) 

Studiju laikā studenti veic biroja darba iepazīšanas praksi (6 KRP) un biroja darba 
vadīšanas praksi (10 KRP), kā arī izstrādā un aizstāv kvalifikācijas darbu (8 KRP). 

Darba formas: lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības, e-studijas, patstāvīgais 
studiju darbs, mācību ekskursijas uz dažādu iestāžu un uzĦēmumu birojiem, darbsemināri 
birojā; prakses darba prezentācija un aizstāvēšana. 

Pārbaudes formas: eksāmeni, ieskaites ar vērtējumu 10 ballu sistēmā. 
 

4. Vērtēšanas sistēma 
 

Studentu zināšanu vērtēšana studiju programmā BIROJA ADMINISTRĒŠANA 
notiek saskaĦā ar LiepU Senātā apstiprinātiem reglamentējošiem dokumentiem, kas 
pieejami LiepU Kvalitātes vadības sistēmā (KVS), kā arī LiepU mājaslapā www.liepu.lv 
(sk. 9. pielikumu): 
• Nolikums par studijām (23. 04. 2007., grozījumi 29. 08. 2008.) 
• Noteikumi par studiju kursu pārbaudījumiem (23. 04. 2007., grozījumi 29. 08. 2008.) 
• Noteikumi par gala pārbaudījumiem un valsts pārbaudījumiem (26. 03. 2007., 

grozījumi 29. 08. 2008.) 
• Bakalaura darbu, diplomdarbu, diplomprojektu un kvalifik ācijas darbu vērtēšanas 

kritēriji (12. 12. 2005.) 
• Noteikumi par mācībspēku un studējošo savstarpējiem pienākumiem un tiesībām (19. 

05. 2003.) 
Studiju kursu apguves beigās studenti kārto ieskaites un eksāmenus atbilstoši 

studiju programmas tipveida plānam un studiju kursu programmām, kurās dots studiju 
kursa satura apguves novērtējuma apraksts, ko studenti saĦem semestra sākumā, uzsākot 
katra jauna studiju kursa apguvi. Gan eksāmeni, gan ieskaites tiek vērtētas pēc 10 ballu 
vērtēšanas sistēmas. Atsevišėām ieskaitēm tiek piemērots akumulējošais vērtējums, kas 
motivē studentus sistēmiskam darbam visa semestra laikā. 
 
5. Programmas praktiskā īstenošana 
 

Studiju programma BIROJA ADMINISTRĒŠANA uzsākta 2007./ 2008. studiju 
gadā, tā tiek īstenota pilna laika studiju formā (studiju ilgums 2 gadi) un nepilna laika 
studiju formā (studiju ilgums 2,5 gadi).  

Teorētiskie studiju kursi tiek apgūti četros semestros pilna laika studijās un piecos 
semestros nepilna laika studijās. 2. semestrī paredzēta biroja darba iepazīšanas prakse; 4. 
semestrī (nepilna laika studijās – 5. semestrī) – biroja darba vadīšanas prakse. 3. un 4. 
semestrī (pilna laika studijās) un 4. un 5. semestrī (nepilna laika studijās) studenti izstrādā 
kvalifikācijas darbu, ko aizstāv 4. resp. 5. semestrī.  

Studiju programmas īstenošanas galvenie veidi ir kontaktnodarbības, e-studijas 
kursa menedžmentsistēmā “Moodle” (Komunikācijas teorija un prakse; Lietišėā 
komunikācija un darījumraksti (krievu valodā); Biroja lietotnes u.c. IT kursi), studentu 
patstāvīgais darbs, konsultācijas ar docētājiem un studiju/kvalifikācijas darbu vadītājiem, 
mācību ekskursijas uz iestāžu un uzĦēmumu birojiem, prakses un to prezentācijas. 

Studentiem piedāvātā studiju darbu un kvalifikācijas darbu tematika mērėtiecīgi 
tiek saistīta ar tiem profesionālās darbības virzieniem, kas nepieciešami biroja 
administratora kvalifikācijas un profesionālo kompetenču pilnveidei: lietvedība, 
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personālvadība, dokumentu aprite un arhivēšana, lietišėā komunikācija, starpkultūru 
komunikācija un valodas kultūra. Studiju darbu un kvalifikācijas darbu vadītāji ir 
attiecīgo studiju kursu (Biroja darba un personālvadības pamati; Biroja praktiskā 
lietvedība; Dokumentu arhivēšana; Komunikācijas teorija un prakse; Lietišėā tekstveide 
u.c.) docētāji – LiepU akadēmiskais personāls un attiecīgo nozaru pieaicinātie speciālisti, 
kuru zinātniskās darbības pieredze un profesionālās kompetences nodrošina un pilnveido 
studentu zinātniskās pētniecības kvalitāti. 

 
6. Programmas perspektīvais novērtējums 
 

6. 1. Atbilstība valsts profesionālās izglītības standartam; atbilstība 
profesijas standartam 
 

Studiju programmas BIROJA ADMINISTRĒŠANA saturs izstrādāts atbilstoši 
LR MK noteikumiem Nr. 141 (20. 03. 2001) par valsts pirmā līmeĦa profesionālās 
augstākās izglītības standartu un LR MK noteikumiem Nr. 347 (29. 05. 2007.) Grozījumi 
Ministru kabineta 2001. gada 20. marta noteikumos Nr. 141 “Noteikumi par valsts pirmā 
līmeĦa profesionālās augstākās izglītības standartu”. Studiju programmas organizācijas 
un satura atbilstību LR MK noteikumiem Nr.141 un Nr. 347 sk. 1. tabulā. 

 
Studiju programmas organizācijas un satura atbilstība “Noteikumiem 
par valsts pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības standartu” 

 
MK noteikumu pras ības Studiju programmas atbilstība 

Prasības studiju programmas organizācijai 
Programmas apjoms ir no 80 līdz 120 
KRP 

Programmas apjoms ir 80 KRP 

Mācību kursi – kopējais apjoms – ne 
mazāk kā 56 KRP, bet nepārsniedzot 75% 
no programmas kopējā apjoma 

Studiju kursiem ir 56 KRP, kas veido 70% 
no programmas kopējā apjoma 

Vispārizglītojošie mācību kursi – ne 
mazāk kā 20 KRP 

Vispārizglītojošajiem studiju kursiem ir 
ieplānoti 20 KRP  

Nozares mācību kursi – ne mazāk kā 36 
KRP 

Nozares profesionālās specializācijas 
kursiem, t. sk., studiju darbam, ir ieplānoti 
36 KRP 

Prakse – ne mazāk kā 16 KRP 
Ir plānotas divas prakses – 6 KRP un 10 
KRP apjomā 

Kvalifik ācijas darbs – ne mazāk kā 8 
KRP, bet nepārsniedzot 10% no 
programmas kopējā apjoma 

Kvalifik ācijas darba izstrādei un 
aizstāvēšanai ir plānoti 8 KRP, kas veido 
10% no studiju programmas apjoma  

Prasības studiju programmas saturam 
Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās 
izglītības mācību kursu obligāto saturu 
veido: 
1. Vispārizglītojošie kursi: 
1.1. humanitārās zinātnes 

Studiju programmas obligātajā (A) daĜā 
vispārizglītojošie studiju kursi 
humanitārajās zinātnēs ir iekĜauti modulī 
Lietišėā svešvaloda (6 KRP)  

1.2. sociālās zinātnes 
1.3. dabaszinātnes, tehniskās zinātnes un 
informācijas tehnoloăijas 
Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās 

Atbilstošie studiju kursi ir ietverti modulī 
UzĦēmējdarbības profesionālo kompetenču 
veidošana (14 KRP) 
Sakarā ar MK noteikumu Nr. 347 prasību 
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izglītības mācību kursu obligātajā saturā 
iekĜauj moduli uzĦēmējdarbības 
profesionālo kompetenču veidošanai ne 
mazāk kā 6 KRP apjomā 

par uzĦēmējdarbības profesionālo 
kompetenču moduĜa iekĜāvumu A daĜā, uz 
B daĜu pārcelti IT kursi modulī Datorika (6 
KRP) 

2. Nozares mācību kursi: 
2.1. obligātie mācību kursi 
2.2. izvēles mācību kursi 

2.3. konkrētās profesijas mācību kursi 

Studiju programmas obligātās izvēles (B) 
daĜā ir ietverti nozares profesionālās 
specializācijas kursi, kas sakārtoti šādos 
moduĜos: Datorika (6 KRP), Latviešu 
valodas kultūra (4 KRP), Lietišėā 
komunikācija un etiėete (9 KRP) un Biroja 
darba organizēšana (15 KRP) 

1. tabula 
 

Studiju programmā ietvertie studiju kursi nodrošina biroja administratora 
profesijas standartā (reăistrācijas Nr. PS 0201, apstiprināts ar Izglītības un zinātnes 
ministrijas 2003. gada 8. septembra rīkojumu Nr.424) (sk. 8.6. pielikumu) nosaukto 
zināšanu ieguvi, uz kā pamata tiek attīstītas studējošo prasmes un iemaĦas, veidotas 
attieksmes un radošās darbības pieredze profesijas standartā formulēto pienākumu un 
uzdevumu kompetentai izpildei. Biroja administratora profesijas standarta un LiepU 
studiju programmas BIROJA ADMINISTRĒŠANA studiju kursu atbilstību sk. 2. tabulā. 

 
Studiju programmas satura atbilstība biroja administratora 

profesijas standartam 
 

Biroja administratora profesijas standartā 
formul ētās zināšanas un to izmantojuma 

līmenis 
Atbilstošie studiju kursi 

Datorzinības (lietošana) 
Ātrdrukāšana (lietošana) 

Biroja lietotnes 

Latviešu valodas kultūras jautājumi 
(lietošana) 

Ortoepija un ortogrāfija 
Interpunkcijas normas un prakse 
Lietišėā tekstveide 

Biznesa angĜu valoda (lietošana) 
Lietišėā komunikācija un 
darījumraksti angĜu valodā 

Tiesību zinātne (izpratne) Tiesību zinātnes pamati 
Mārketings (izpratne) Mārketings 
Saskarsmes psiholoăija (lietošana) Saskarsmes psiholoăija 

Lietišėā etiėete (lietošana) 
Lietišėā etiėete biroja darbā 
Komunikācijas teorija un prakse 
Prezentācijas un moderācijas pamati 

Lietvedība un arhīvs (lietošana) 
Biroja praktiskā lietvedība 
Dokumentu arhivēšana 

Internets un prezentācijas dokumenti 
(lietošana) 

Biroja vadības un informācijas 
sistēmas 

Projektu sagatavošana un vadīšana (izpratne) Projektu izstrāde un koordinēšana 
UzĦēmējdarbība (izpratne) 
Ekonomika (priekšstats) 

UzĦēmējdarbība  

Grāmatvedība (priekšstats) Grāmatvedības pamati 
Organizāciju psiholoăija (izpratne) Organizāciju psiholoăija 
Profesionāla klientu apkalpošana (lietošana) Darbs ar klientu 
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Biroja darba organizēšana un vadība 
(lietošana) 

Biroja darba un personālvadības 
pamati 

Arodveselība un aizsardzība (izpratne) Darba aizsardzība un ergonomika 
2. tabula 

 

6. 2. LiepU studiju programmas “Biroja administrēšana” salīdzinājums ar 
analoăiskām studiju programmām Latvijā un citu valstu augstskolās 
 

1. Latvij ā biroja administratora kvalifikācijas ieguvi līdz šim ir nodrošinājušas 
divas augstskolas – Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola (RPIVA) un 
Biznesa vadības koledža (BVK). Šo studiju programmu salīdzinājumu ar LiepU 
izstrādāto studiju programmu sk. 3. tabulā. 
 

Biroja administratora kvalifik ācijas ieguve Latvijā:  
RPVIA, BVK un LiepU studiju programmu sal īdzinājums 

 
 RPIVA BVK LiepU 

Studiju 
programmas 
nosaukums 

Biroja darba 
organizācija 

Iestāžu darba 
organizācija un vadība 

Biroja 
administrēšana 

Studiju 
ilgums un 

forma 

2 gadi un 3 mēneši (nepilna 
laika studijās) 

 
2 gadi un 6 mēneši 
(tālmācību studijās) 
 

2 gadi (pilna laika 
studijās), 2 gadi un 6 
mēneši (nepilna laika 
studijās) 

Studiju 
programmas

apjoms 
80 KRP 80 KRP 80 KRP 

Inform ācija 
par 

akreditāciju 

2006. gada 28. jūnijā uz 
diviem gadiem 

2005. gada 13. aprīlī uz 6 
gadiem 

Nav akreditēta 

• Saskarsmes psiholoăija, 
3 KRP 

• Saskarsmes psiholoăija, 
4 KRP 

• Sociāli psiholoăiskie 
treniĦi, 2 KRP (izvēle)  

• Saskarsmes psiholoăija, 
2 KRP 

• Organizāciju psiholoăija, 
3 KRP 

• Organizāciju psiholoăija, 
4 KRP 

• Organizāciju 
psiholoăija, 2 KRP 

• Datorzinības, 4 KRP 
• Ātrdrukāšana, 2 KRP 
• Informāciju tehnoloăijas 

biroja darbā, 4 KRP 

• Datorzinības, 4 KRP 
• Ātrdrukāšana, 2 KRP 
 

• Biroja lietotnes, 3 KRP 
• Biroja un vadības 

informācijas sistēmas, 3 
KRP 

• Lietišėā svešvaloda 
(angĜu/vācu), 3 KRP 

• Lietišėā svešvaloda 
(angĜu, vācu, krievu), 2 
KRP (izvēle) 

• Sarakste svešvalodā 
(angĜu, vācu), 2 KRP 
(izvēle) 

• Biznesa svešvaloda, 4 
KRP 

 
 

• Lietišėā komunikācija 
un darījumraksti angĜu 
valodā, 3 KRP 

• Lietišėā komunikācija 
un darījumraksti krievu 
valodā, 3 KRP 
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• Latviešu valodas kultūra 
un valodas praktiskā 
stilistika, 3 KRP 

• Latviešu valodas 
kultūras jautājumi, 2 
KRP 

 

• Ortoepija un ortogrāfija, 
2 KRP 

• Interpunkcijas normas 
un prakse, 3 KRP  

• Lietišėā tekstveide, 3 
KRP 
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• Biroja darba 
organizēšana un 
vadīšana, 5 KRP 

• Biroja darba 
organizēšana un 
vadīšana, 3 KRP 

• Biroja darba un 
personālvadības pamati, 
3 KRP   

• Mārketings, 3 KRP • Mārketings, 4 KRP • Mārketings, 2 KRP 
• Grāmatvedības pamati, 2 

KRP 
• Grāmatvedības pamati, 2 

KRP 
• Grāmatvedības pamati, 

2 KRP 
• UzĦēmējdarbības 

ekonomika, 2 KRP 
• UzĦēmējdarbība, 2 KRP  
• Aktualitātes 

uzĦēmējdarbībā, 2 KRP 
(izvēle) 

• UzĦēmējdarbība, 2 
KRP 

• Tiesību zinības, 2 KRP  • Tiesību zinātnes, 2 KRP • Tiesību zinātnes pamati, 
2 KRP 

• Lietišėā etiėete un ētikas 
normas uzĦēmumā, 3 
KRP 

• Lietišėā etiėete, 2 KRP  • Lietišėā etiėete biroja 
darbā, 2 KRP 

• Lietvedība un arhīvs, 4 
KRP 

• Lietvedība un arhīvs, 2 
KRP 

• Biroja praktiskā 
lietvedība, 3 KRP 

• Dokumentu arhivēšana, 
2 KRP 

• Projektu sagatavošana un 
koordinēšana, 3 KRP 

• Projektu sagatavošana un 
vadīšana, 2 KRP 

• Projektu izstrāde un 
koordinēšana, 2 KRP 

• Retorika, 2 KRP • Internets un 
prezentācijas dokumenti, 
4 KRP 

• Prezentācijas un 
moderācijas pamati, 2 
KRP 

• Profesionāla klientu 
apkalpošana, 3 KRP 

• Profesionāla klientu 
apkalpošana, 3 KRP 

• Darbs ar klientu, 3 KRP 

• Arodveselība un 
aizsardzība, 2 KRP  

• Arodveselība un drošība, 
2 KRP 

• Darba aizsardzība un 
ergonomika, 3 KRP 

• Ievads pētnieciskajā 
darbā, 2 KRP 

• Kvalitātes vadība, 2 KRP 

  
 
 

• Komunikācijas teorija 
un prakse, 2 KRP 
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 Izvēles studiju kursi  
• Loăika, 2 KRP 
• Ievads vispārējā 

statistikā, 2 KRP 
• Latvijas integrācija 

Eiropas Savienībā, 2 
KRP 

• Politoloăija, 2 KRP 

Izvēles studiju kursi 
• Loăika, 2 KRP 
• Statistika, 2 KRP 
• Pašvaldības un 

demokrātija, 4 KRP 
• Pasaules kultūras 

vēsture, 4 KRP 

 

Prakse 
16 KRP 

Prakse lietvedībā (8 KRP) 
Valsts Kvalifikācijas 
prakse biroja darba 
organizācijā (8 KRP) 

Lietvedības prakse (8 
KRP) Biroja darba prakse 
(8 KRP) 

Biroja darba iepazīšanas 
prakse (6 KRP)  
Biroja darba vadīšanas 
prakse (10 KRP) 

Kvalifik ā-
cijas darbs 
(8 KRP) 

Kvalifik ācijas darbs  Kvalifikācijas darbs   
Kvalifik ācijas darba 
izstrāde un aizstāvēšana 

Piezīmes 

Studiju programma pašlaik 
netiek īstenota RPIVA 
Liepājas filiālē (AIKNC 
informācija). 

  

3. tabula 
 

Secinājumi: LiepU izstrādātā studiju programma “Biroja administrēšana” 
atšėirībā no citām līdzīga profila studiju programmām Latvijā piedāvā iespēju studēt arī 
pilna laika studijās. Programmas satura atšėirības salīdzinājumā ar studiju programmām 
RPIVA un BVK galvenokārt attiecināmas uz latviešu valodas kultūras, lietišėās 
komunikācijas, t.sk. svešvalodu, studiju kursiem, kas LiepU studiju programmā ir 
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iestrādāti lielākā apjomā un/vai detalizētākā sadalījumā. LiepU studiju programmai nav 
paredzēta brīvās izvēles daĜa, kas 4 KRP apjomā ir plānota RPIVA studiju programmai 
un 10 KRP apjomā BVK studiju programmai. 

 
2. Lietuvā biroja administratora kvalifikāciju iespējams iegūt vairākās 

augstskolās. KauĦas koledžas Ekonomikas un tiesību fakultāte piedāvā trīsgadīgu studiju 
programmu “UzĦēmumu un iestāžu administrators” 120 KRP apjomā. Salīdzinājumā ar 
LiepU izstrādātās studiju programmas saturu tajā daudz lielāka vieta ir ierādīta 
ekonomikas nozares studiju kursiem, kā ekonomikas teorija (4 KRP), ekonomiskā 
statistika (3 KRP), uzskaites pamati (5 KRP), finanšu pamati (4 KRP), nodokĜi (3 KRP), 
uzĦēmuma finanšu vadība (2 KRP), investīciju vadība (2 KRP) un kursa darbs 
uzĦēmuma ekonomikā (3 KRP). Biroja administratora kvalifikāciju nodrošina šādi 
studiju kursi: profesionālā ētika, biroja darba organizēšana, starptautiskais protokols, 
lietišėās programmas, kā arī kursa darba izstrāde 6. semestrī (kopējais specializācijas 
apjoms 10 KRP). Pēc visu studiju kursu sekmīgas apguves, darba prakses mācību firmā 
(4,5 KRP), pirmsdiploma prakses (16 KRP) un noslēguma darba sagatavošanas un 
aizstāvēšanas (6 KRP) absolventi saĦem augstākās izglītības diplomu.  

Klaipēdas sociālo zinātĦu koledža piedāvā iespēju, apgūstot angĜu valodas 
trīsgadīgo studiju programmu, pēdējā gadā specializēties, lai iegūtu vai nu biroja 
administratora vai tūrisma administratora kvalifikāciju (10 KRP apjomā). Biroja 
administratora kvalifikāciju nodrošina šādi studiju kursi: finanšu uzskaites pamati, 
personāla vadība, biroja darbības organizēšana, tehnisko tekstu tulkošana, vadības 
pamati. Šīs studiju programmas beidzēji tiek orientēti uz darbu starptautiskā biznesa jomā 
vai tādu uzĦēmumu administrācijās, kuru darbība saistīta ar ārvalstu investīcijām, jo 
biroja administratora kvalifikācijas aprakstā ir uzsvērta spēja organizēt un veikt 
uzĦēmuma starptautisko komunikāciju, kā arī tulkot tehniskus tekstus un dokumentus, 
kas saistīti ar uzĦēmuma darbības specifiku, līdz ar to šīs studiju programmas ievirze ir 
pilnīgi atšėirīga no LiepU izstrādātās studiju programmas. 

 
3. Vācijā biroja administrators (Bürokauffrau/mann vai Kauffrau/mann für 

Bürokommunikation) ir Ĝoti izplatīta profesija, ko apgūst trīs gadu laikā pēc reālskolas vai 
ăimnāzijas beigšanas. Šādas iespējas piedāvā, piemēram, Stauffenbergschule (Hesenes 
federālajā zemē) vai Berufskolleg Eifel (ZiemeĜreinas-Vestfālenes federālajā zemē). 
Biroja administratora pienākumu aprakstam Latvijā vairāk atbilstošs ir Vācijas 
Kauffrau/mann für Bürokommunikation profesijas apraksts, kas paredz šādas darbības 
jomas: biroja darba komunikācija un koordinācija, tekstu formulēšana un veidošana, 
uzĦēmuma/iestādes personāla vadība un rēėinvedība, konsultāciju sniegšana par 
uzĦēmuma/iestādes dažādām nozarēm. Turklāt, apgūstot šo kvalifikāciju, izglītojamam ir 
jāspēj: papildināt iegūto kvalifikāciju dažādās nozarēs un uzĦēmumos, lai kompensētu 
iztrūkstošās prasmes; elastīgi orientēties uz jaunām darba struktūrām, darba organizācijas 
metodēm, informācijas un komunikācijas tehnoloăijām, lai spētu līdzdarboties savā 
nozarē; iesaistīties profesionālajā tālākizglītībā, lai pilnveidotu savu kvalifikāciju un 
mobilitāti. 
 
6. 3. Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību nākamajiem sešiem 
gadiem 
 

Paplašinoties Latvijas darba tirgum, palielinoties ārzemju kapitāla vai jaukta 
kapitāla uzĦēmumu skaitam, aug pieprasījumu pēc kvalificētiem biroja darba 
organizatoriem jeb biroja administratoriem, kas nodrošina uzĦēmuma vai iestādes 
ikdienas darbu – kontrolē informācijas apriti, dokumentu plūsmu, organizē uzĦēmuma 
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darbinieku kontaktus, pārrauga lietvedību utt. Izvērtējot darba piedāvājuma sludinājumus 
laikrakstā “Karjeras Diena” un interneta portālos (WorkingDay, CV, e-darbs, darbs.info 
u.c.), redzams, ka biroja administrators ir viena no biežāk piedāvātajām vakancēm darba 
tirgū, kas arī nosaka šīs studiju programmas aktualitāti un absolventu iespējas iegūt labu 
darbu pēc studiju beigšanas. 

LiepU 2008. gada pavasarī veiktie pētījumi gan aptauju, gan interviju veidā 
sociālo zinātĦu, komerczinātĦu, tiesību un pakalpojumu studiju programmu darba devēju 
fokusgrupās un reăiona attīstības plānotāju grupās (Kurzemes novadā) kas notika saskaĦā 
ar LPA Senāta sēdē (25. 02. 2008.) apstiprināto Darbības programmu darbam ar 
absolventiem uz darba devējiem, norāda uz vispārējām, kopīgām kvalitātēm, kādas ir 
nepieciešamas topošajiem speciālistiem, lai viĦi būtu konkurētspējīgi darba tirgū: 
• informācijas un komunikācijas tehnoloăiju prasmes; 
• angĜu un vācu valodas zināšanas; 
• komunikācijas un konfliktu risināšanas prasmes; 
• latviešu valodas pareizlietojuma zināšanas. 

Par galvenajām kompetencēm, kas nepieciešamas jaunajiem speciālistiem, tiek 
minētas – spēja analizēt, atbildība, pašiniciatīva un spēja mācīties, pamatzināšanas 
likumdošanā, empātija, radošums. Aktuāla problēma ir jauno speciālistu lemtspēja. 

 Zināms ieskats par darba devēju attieksmi pret topošo absolventu nodarbinātības 
iespējām gūstams no prakses dokumentācijas, kur pieredzējuši biroja administratori – 
prakses vadītāji, raksturojot praktikanta darbu, prasmes un attieksmes, izsaka arī 
vērtējumu par viĦa kā nākamā darba Ħēmēja sagatavotību, norādot arī uz to, kas vēl 
pilnveidojams līdz augstskolas beigšanai. Pārsvarā studenti praktikanti tiek raksturoti kā 
komunikabli, pozitīvi, atbildīgi, darbā ieinteresēti jaunie speciālisti, kuriem ir pietiekamas 
teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaĦas, lai veiktu biroja administratora pienākumus 
un profesionāli pilnveidotos. Svarīgākie pozitīvie secinājumi: 
• praktikanti prot studijās iegūtās teorētiskās zināšanas izmantot praksē – biroja 

administrēšanā; 
• praktikanti prakses vietā pozitīvi atsaucas par studiju procesā iegūtajām zināšanām; 
• praktikanti sniedz ierosinājumus prakses vietas biroja darba un/vai dokumentu aprites 

pilnveidei; 
• pēc praktikantu iniciatīvas prakses vietā ir izstrādāti jaunu dokumentu (amata apraksta, 

lietvedības instrukcijas, lietu nomenklatūras u.c.) projekti. 
Atsevišėiem praktikantiem uzrādītās problēmas: 

• valodas barjera, kas rodas nepietiekamu valsts valodas zināšanu dēĜ; 
• pašiniciatīvas trūkums. 

 
7. Studējošie 
 
7. 1. Studējošo skaits programmā 

Studiju programmā BIROJA ADMINISTRĒŠANA studē 50 studenti, no tiem 16 
pilna laika studijās un 34 nepilna laika studijās. 
 
7. 2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits 

Pirmajā studiju gadā studiju programmā BIROJA ADMINISTRĒŠANA tika 
imatrikulēti 21 students, no tiem 8 pilna laika studijās un 13 nepilna laika studijās. 
 
7. 3. Absolventu skaits 

Studiju programmā BIROJA ADMINISTRĒŠANA vēl nav absolventu. 
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7. 4. Studējošo aptaujas un to analīze 
Pirmajā studiju gadā gan pilna, gan nepilna laika studentiem ir veikta aptauja par 

studiju programmas organizācijas un satura jautājumiem, par studiju darba metožu 
atbilstību studējošo vēlmēm un iespējām, par studiju programmas materiāli tehniskās 
bāzes nodrošinājumu u.c. jautājumiem. 

Galvenie secinājumi. 
1. Par studiju programmas stiprajām pusēm studējošie uzskata: 
• mācībspēku augsto kvalifikāciju, kā arī profesionāĜu piesaisti studiju programmas 
īstenošanā, 

• teorētisko zināšanu piemērojamību praksei, 
• vispusīgu studiju kursu piedāvājuma atbilstību specialitātei, 
• iespēju darboties virtuālajā studiju vidē, 
• augstās prasības, kas tiek izvirzītas studentiem, 
• speciālistu lielo pieprasījumu darba tirgū. 

2. Par studiju programmas vājajām pusēm studējošie uzskata: 
• atsevišėu tēmu pārklāšanos vienas nozares studiju kursos, 
• nepietiekamu tehnisko iespēju izmantošanu studiju procesā, 
• nepietiekamas tehniskās bāzes nodrošinājumu studiju kursa “Biroja tehnika” 

apguvei. 
3. Par studiju programmas attīstības iespējām studējošie uzskata: 
• ar datoriku, personālvadību un biroja administrēšanu saistīto studiju kursu īpatsvara 

palielināšanu, 
• nepilna laika studijās – virtuālās studiju vides piedāvāto iespēju palielināšanu, 
• studiju programmas popularizēšanu no studējošo puses, 
• vieslektoru piesaisti. 

4. Par draudiem studiju programmas pastāvēšanai studējošie uzskata: 
• studējošo piesaistes problēmas turpmākajos gados, 
• akreditācijas trūkumu. 

50% no aptaujātajiem studentiem studiju programmas pastāvēšanai nekādus 
draudus nesaskata. 100% aptaujāto studentu ar iespējām, ko piedāvā šī studiju 
programma, ir apmierināti. 

Pēc atsevišėu studiju kursu beigšanas studenti aizpildīja aptaujas anketas (KVS 
A-5-3), vērtējot mācībspēku darbu. Aptaujās iegūtie rezultāti tika izmantoti gan 
individuālu studiju kursu kvalitātes pilnveidei, gan mācībspēku sadarbībai atsevišėa 
moduĜa kvalitātes pilnveidei. 
 
7. 5. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā galvenokārt notiek trijos 
veidos: pārrunās ar studiju programmas direktori, studentu līdzdalībā studiju programmas 
pašnovērtējuma ziĦojuma izstrādē un studentu aptaujās. 

Kolektīvās pārrunās studenti ir izteikuši vairākus priekšlikumus: 
• pilna laika studijās mainīt sesijas laiku 2. semestrī, plānojot to uzreiz pēc teorētisko 

kursu noklausīšanās un pirms prakses uzsākšanas, t.i., aprīlī, nevis jūnijā; 
• nepilna laika studijās palielināt e-studiju formā apgūstamo studiju kursu skaitu; 
• pārskatīt studiju kursu saturu latviešu valodas cikla priekšmetos, lai nebūtu tematu 

pārklāšanās; 
• nepilna laika studijās nepieĜaut 4 vai 5 nodarbības pēc kārtas vienā studiju kursā pie 

viena mācībspēka; 
• pilna laika studijās nepieĜaut nodarbību organizēšanu sestdienās. 

Iespēju robežās šie ieteikumi tiks Ħemti vērā, plānojot turpmāko darbu. 
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Lai arī 1. kursa studentu pieredze studiju procesā ir vēl samērā neliela, studentu 
aptauja par studiju satura un organizācijas pilnveides jautājumiem uzrāda studentu 
ieinteresētību studiju programmas kvalitātes pilnveidē un programmas turpmākajā 
attīstībā.   
 
8. Programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla novērtējums 
 

Studiju programmas BIROJA ADMINISTRĒŠANA darbu nodrošina LiepU 
Humanitāro zinātĦu fakultāte un tās katedru – Latviešu valodas, Literatūras, Svešvalodu, 
Mākslas un dizaina – docētāji, LiepU Pieaugušo izglītības nodaĜa, Dabas un sociālo 
zinātĦu fakultāte un tās katedru – Matemātikas un informātikas, VadībzinātĦu, Sociālo 
zinātĦu un Vides zinātĦu – docētāji, kā arī Pedagoăijas fakultātes Psiholoăijas katedras 
docētāji. Atsevišėu nozares profesionālās specializācijas kursu organizācijai pieaicināti 
profesionāĜi no LiepU administrācijas, Liepājas pilsētas domes un Sociālā un nacionālā 
integrācijas centra (kopā 20 KRP) Studiju programmā iesaistītā akadēmiskā personāla 
sarakstu sk. 2. pielikumā. 
 
8. 1. Akadēmiskā personāla skaits  

Kopumā programmā nodarbināti 24 mācībspēki; 50 % no tiem ievēlēti LiepU. 
 
8. 2. Akadēmiskā personāla kvalifikācija  

No 24 docētājiem tiem 25 % ar doktora grādu un 70 % ar maăistra grādu. 
Akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības biogrāfijas (CV) sk. 3. pielikumā. 
 

8. 3. ZinātĦu doktori un profesori  
Studiju programmas satura īstenošanā piedalās 6 zinātĦu doktori, no tiem 3 

asociētie profesori. 
 
8. 4. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības 

politika nākamajiem 6 gadiem  
Akadēmiskā personāla atlase atbilst Latvijas likumdošanā noteiktajiem 

kritērijiem, kā arī LiepU Kvalitātes vadības sistēmas noteiktajai procedūrai “Personāla 
plānošana, atlase un novērtēšana”. Akadēmisko personālu ievēl uz 6 gadiem, noslēdzot 
darba līgumu par darbinieka pienākumiem veikt akadēmisko darbu, zinātniski pētniecisko 
darbu, izstrādāt mācību un metodiskos līdzekĜu u.tml. 

Pieaicinātos mācībspēkus izvērtē pēc šādiem kritērijiem: 
• izglītība (bakalaura grāds, studijas maăistrantūrā, maăistra grāds, studijas 

doktorantūrā, doktora grāds); 
• mācībspēka profesionālā pieredze (strādā jomā, par kuru lasa lekcijas; pašreiz vairs 

nestrādā jomā, par kuru lasa lekcijas; ir liela pieredze jomā, par kuru lasa lekcijas); 
• iepriekšējās sadarbības kvalitāte; 
• zinātniski metodiskā darbība. 
 
8. 5. Zinātniskie pētījumi un jaunrade 

Studiju programmā nodarbināto mācībspēku atsevišėi zinātniskās pētniecības 
virzieni lielā mērā saistīti ar studiju programmas satura specifiku. Īpaši tas sakāms par 
lietišėas valodniecības pētījumiem latviešu valodas kultūras jomā (D. Laiveniece, L. 
Lauze, B. Petre, Dz. Šulce), IT jomā (A. Kukuka, V. Tomsone (PoĦemecka)), 
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svešvalodās (V. KaĜiĦina, L. Petre), kā arī psiholoăijā (J. Mihejeva). Tā kā studiju 
programmā ir nodarbināti arī pieaicinātie mācībspēki – nozaru profesionāĜi lietvedībā, 
sabiedriskajās attiecībās, projektu vadībā, personālvadībā –, tad šajās jomās oriăinālo 
teorētisko pētījumu īpatsvars ir mazāks. Akadēmiskā personāla publikāciju sarakstu sk. 3. 
pielikumā. 
 
9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 
 

Studiju programmas BIROJA ADMINISTRĒŠANA darbība tiek finansēta no 
1) studentu pašfinansējuma, 
2) no citiem LiepU pašieĦēmumiem, 
3) sākot ar 2009./2010. studiju gadu studiju programmā plānotas 3 budžeta vietas pilna 

laika studijās. 
Programmas izmaksas pilna un nepilna laika studijās sk. 7. pielikuma 7. 15. 

punktā. 
LiepU infrastruktūra ir pietiekama, lai īstenotu studiju programmas vajadzības. 

Studijas pārsvarā notiek divās ēkās – universitātes centrālajā ēkā (Lielajā ielā 14) un 
Humanitārās fakultātes ēkā (Kūrmājas prospektā 13). Abās ēkās studentiem tiek 
piedāvātas iespējas pēc nepieciešamības izmantot audio un video iekārtas un dažādu 
projekcijas aparatūru.  

Studentu rīcībā ir bibliotēka ar plašu literatūras klāstu ekonomiskajā, 
administratīvajā, menedžmenta un mārketinga zinātniskajā literatūrā, lasītava un 
datorlasītava ar pieeju informācijas un datu bāzēm un studijām nepieciešamo materiālu 
pavairošanas iespējām. Kā studentu mācību un profesionālajām interesēm vairāk 
atbilstošās datu bāzes minamas EBSCO, kas ietver biznesa un ekonomikas, 
menedžmenta, mārketinga, finanšu, grāmatvedības, apdrošināšanas u.c. nozaru pilnus 
tekstus, un ProQuest (Information and Learning), kas nodrošina pieeju rakstiem par 
dažādām zinātĦu nozarēm, kā arī pilnu tekstu rakstiem no zinātniskajiem žurnāliem un 
citiem informācijas avotiem (ap 8000 nosaukumu). Terminoloăiska rakstura informācijas 
noskaidrošanai ir pieejamas datu bāzes “Letonika” un RUBRICON (krievu valodā). 

Studiju kursu docētājiem regulāri tiek piedāvāti mācību un akadēmiskās 
literatūras katalogi, t.sk. ārvalstu izdevniecību katalogi, kas izmantojami mācību 
literatūras pasūtīšanai studiju programmas vajadzībām. 2008./2009. studiju gadā sociālo 
zinātĦu, komerczinātĦu, tiesību un pakalpojumu studiju programmu satura apguvei 
universitātes bibliotēka ir iegādājusies 120 literatūras vienības latviešu, krievu, vācu un 
angĜu valodā, t.sk. uzĦēmuma pārvaldes jomā – 63 vienības (menedžmentā – 41 vienība, 
lietvedībā – 7 vienības, reklāmā un sabiedriskajās attiecībās – 15 vienības), tiesību jomā – 
25 vienības, psiholoăijā – 26 vienības, projektu vadīšanā – 6 vienības. 
 
10. Ārējie sakari 
 
10. 1. Sadarbība ar darba devējiem  

Studiju programmas BIROJA ADMINISTRĒŠANA sagatavošanas laikā tika 
veiktas pārrunas ar darba devējiem no Latviešu valodas apguves valsts aăentūras un 
Liepājas pilsētas domes, kā arī saĦemtas atsauksmes par studiju programmas saturu. 
Īpašu uzmanību darba devēji ir pievērsuši studējošo prakses uzdevumu aprakstam, 
izsakot domu, ka prakses diferencē prakses ilgums un veicamie uzdevumi, tāpēc nav 
vajadzības praksi diferencēt arī attiecībā uz uzĦēmuma lielumu, jo pastāv drauds, ka šis 
ierobežojums var apgrūtināt prakses vietas atrašanu. Sākotnēji šāds dalījums tika veidots, 
lai izslēgtu iespēju, ka students abām praksēm varētu izraudzīties vienu un to pašu iestādi 
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vai uzĦēmumu, tādējādi mazinot savas pieredzes bagātināšanas iespēju. Programmas 
darbības laikā gūstot pieredzi par studentu ieinteresētību prakses vietas meklējumos, tika 
nolemts no šī dalījuma atteikties, diferencējot prakses pēc būtības, ko atklāj prakses 
uzdevumi. 

Cita veida sadarbība ar darba devējiem studentiem veidojas studiju procesa laikā, 
kad mācību ekskursijās tiek apmeklēti dažādu iestāžu un uzĦēmumu biroji, piemēram: 
• Liepājas pilsētas dome (priekšsēdētāja birojs, izpilddirektora birojs, apmeklētāju 

pieĦemšanas centrs); 
• Liepājas zonālais Valsts arhīvs; 
• SIA VEGA-1 birojs Liepājā; 
• SEB Unibankas centrālais birojs Rīgā;  
• SIA “Rimi Latvia” centrālais birojs Rīgā;  
• Liepājas pilsētas un rajona, Kurzemes reăiona uzĦēmumi un iestādes, ar kurām 

noslēgti līgumi par studējošo prakses nodrošināšanu (LSEZ SIA “Solo-L”, SIA 
“Arhitekta G. Vīksnas birojs” u.c.). 

 
10. 2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām 

Tā kā studiju programmas BIROJA ADMINISTRĒŠANA darbības laiks ir tikai 
pusotrs gads, tai vēl nav plašs ārējo sakaru loks. Tomēr ir minama sadarbība studiju 
programmu direktoru līmenī ar Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskolas pirmā 
līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Biroja darba organizācija”. 
 
11. Studējošo iespējas turpināt studijas citā studiju programmā vai 
augstskolā 
 

Ja studiju programma BIROJA ADMINISTRĒŠANA tiek likvidēta, reorganizēta 
vai notiek citas izmaiĦas, studentiem būs iespējas turpināt studijas Biznesa vadības 
koledžas pirmā līmeĦa augstākās profesionālās izglītības studiju programmā “Iestāžu 
darba organizācija un vadība”. 

Vienošanos sk. 8. pielikuma 8. 2. punktā. 
 
12. Secinājumi 
 

Studiju programma BIROJA ADMINISTRĒŠANA ir izveidota un tiek īstenota 
atbilstoši valsts un Kurzemes reăiona interesēm. Tās studiju saturs atbilst biroja 
administratora profesijas standartā (reăistrācijas Nr. PS 0201, apstiprināts ar Izglītības un 
zinātnes ministrijas 2003. gada 8. septembra rīkojumu Nr.424) noteiktajam biroja 
administratora zināšanu un to izmantoja līmenim. Studiju programmas struktūra atbilst 
LR MK noteikumiem Nr. 141 (20. 03. 2001) par valsts pirmā līmeĦa profesionālās 
augstākās izglītības standartu un LR MK noteikumiem Nr. 347 (29. 05. 2007.) Grozījumi 
Ministru kabineta 2001. gada 20. marta noteikumos Nr. 141 “Noteikumi par valsts pirmā 
līmeĦa profesionālās augstākās izglītības standartu”. 

Studiju programmas reālās darbības laikā – no 2007. gada 1. septembra līdz šai 
dienai – konstatētās attīstības un pilnveides iespējas ir fiksētas programmas attīstības 
plānā, kas izstrādāts turpmākajiem 6 gadiem. 
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13. Programmas attīstības plāns 
 

Risināmie 
jautājumi 

Priekšlikumi un 
r īcības apraksts 

Izpildes 
laiks 

Atbild īgais 
par izpildi 

Izpildes 
apliecinājums 

Studiju 
programmas 
popularizēšana un 
reflektantu 
piesaiste 

Studiju programmas 
līdzdalība Informācijas 
un sabiedrisko attiecību 
daĜas rīkotajās LiepU 
informācijas dienās; 
studiju programmas 
reklāmas bukleta 
izplatīšana vidusskolās 

2009./2010. – 
2013./2014. 
studiju gads 
(pavasara 
semestros) 

LiepU ISAD 
vadītāja Inga 
Pūre, studiju 
programmas 
direktore Diāna 
Laiveniece 

Kurzemes novada 
vidusskolas 
absolventu 
informētība par 
studiju iespējām 
programmā 

Potenciālo un 
regulāro prakses 
vietu apzināšana 

Mērėtiecīga sadarbība ar 
uzĦēmumiem un 
iestādēm, kurās studenti 
jau kaut reizi ir bijuši 
praksē 

2008./2009. – 
2010./2011. 
studiju gads 

LiepU prakses 
metodiėe Ilze 
Damberga 
(atbilstoši KVS 
procedūrai S-4) 

Apzināts 
potenciālo prakses 
vietu saraksts; 
noslēgti sadarbības 
līgumi 

Sadarbība ar 
līdzīga profila 
studiju 
programmām citās 
Latvijas 
augstskolās 

Kopīgas prakses 
pieredzes apmaiĦas  
konferenču u.c. 
aktivitāšu plānošana ar 
BVK studiju programmu 
“Iestāžu darba 
organizācija un vadība” 

2010./2011. – 
2013./ 2114. 
studiju gads 

Studiju 
programmas 
direktore, 
LiepU 
Humanitārās 
fakultātes 
dekāne Aija 
Druvaskalne-
Urdze 

Realizēti 
sadarbības 
pasākumi, 
apzinātas citas 
sadarbības iespējas 

Studiju 
programmas 
satura pilnveide 

Ciešākas sadarbības 
rosināšana starp 
atsevišėu moduĜu studiju 
kursu docētājiem 

2008./2009. 
studiju gads 

Latviešu 
valodas katedra   

Novērsta 
iespējamā satura 
pārklāšanās 
atsevišėos kursu 
moduĜos 

Studējošo 
viedokĜu 
apzināšana par 
studiju 
programmas 
organizācijas un 
satura kvalitāti 

Regulāra un sistēmiska 
studējošo anketēšana un 
aptaujas rezultātu 
analīze 
(atbilstoši KVS 
procedūrai VS-1 un A-5) 
un faktu izmantošana 
studiju programmas 
attīstībai 

2009./2010. – 
2013./2014. 
studiju gads 
(pavasara 
semestros) 

LiepU KVS 
vadītāja Meldra 
Gineite; 
studiju 
programmas 
direktore 

Regulāras 
atgriezeniskās 
saites ieguve par 
studējošo 
apmierinātību ar 
studiju kvalitāti 

Absolventu 
viedokĜu 
apzināšana par 
studiju 
programmas 
kvalitātes 
atbilstību darba 
tirgus vajadzībām 

Ikgadēja absolventu 
anketēšana un aptaujas 
rezultātu analīze 
(atbilstoši KVS 
procedūrai VS-1) un 
faktu izmantošana 
studiju programmas 
attīstībai 

2009./2010. – 
2013./2014. 
studiju gads 
(rudens 
semestros) 

LiepU projektu 
vadītājs Atis 
EgliĦš-Eglītis; 
studiju 
programmas 
direktore 

Regulāras 
atgriezeniskās 
saites ieguve par 
absolventu 
apmierinātību ar 
studiju kvalitāti 
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Pāšnovērtējumam pievienotie 

pielikumi 
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1. LPA Senāta lēmums par studiju 

programmas ieviešanu 
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2. Studiju programmā iesaistītā 

akadēmiskā personāla saraksts 
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Studiju programmā BIROJA ADMINISTRĒŠANA iesaistītā akadēmiskā personāla saraksts 
 

N. 
p. k. 

Vārds, uzvārds 

Amats, 
ievēlēts vai uz 
laiku pieĦemts 

darbā 

Izglītības iestāde, kurā iegūta augstākā izglītība, 
kvalifikācijas ieguves gads 

Zinātniskais un 
akadēmiskais 

grāds 
Plānotie studiju kursi 

1. Meldra Gineite 
asistente, 

līgumdarbs 

LPA, augstākā profesionālā izglītība, iestādes un 
uzĦēmuma vadītāja kvalifikācija  (2005); RTU, 
prof. maăistra grāds visaptverošajā kvalitātes vadībā 
(2008) 

Mag. sc. tqm. • UzĦēmējdarbība 

2. Daiga Gulbe 
asistente, 

līgumdarbs 

LPA, matemātikas bakalaura grāds (2003); LPA, 
matemātikas skolotāja kvalifikācija (2004); izglītības 
zinātĦu maăistra grāds (LPA 2008) 

Mag. sc. educ. 

• Biroja praktiskā 
lietvedība  

• Dokumentu 
arhivēšana 

3. Agrita Jankina 
lektore, 
ievēlēta 
LiepU 

LVPI, pamatskolas skolotāja kvalifikācija (1972); 
pedagoăijas zinātĦu maăistra grāds (LU 1993) 

Mag. paed. 
• Lietišėā etiėete 

biroja darbā 

4. Sergejs Kačanovs 
asistents, 

līgumdarbs 
LPA, informātikas skolotāja kvalifikācija (2002); 
izglītības zinātĦu maăistra grāds (LPA 2006) 

Mag. paed. 
• Biroja un vadības 

informācijas 
sistēmas 

5. Valentīna KaĜiĦina 
asoc. prof., 

ievēlēta 
LiepU 

KaĜiĦingradas Valsts universitāte, filologs, krievu 
valodas un literatūras pasniedzēja kvalifikācija (1975); 
pedagoăijas zinātĦu kand. (ěeĦingradas Hercena Valsts 
Ped. inst. 1982); Dr. paed. (1992) – nostrifikācija LU; 
LPA, pamatskolas angĜu valodas skolotāja kvalifikācija 
(2002) 

Dr. paed. 

• Lietišėā 
komunikācija un 
darījumraksti 
krievu valodā 

6. Aija Kukuka 
lektore, 
ievēlēta 
LiepU 

LVPI, vidusskolas matemātikas skolotāja kvalifikācija 
(1972); pedagoăijas zinātĦu maăistra grāds (LU 1992) 

Mag. paed. • Biroja lietotnes 

7. Vineta Kulmane 
lektore, 

līgumdarbs 

LU, bioloăijas bakalaurs (1994); LU, bioloăijas un 
ėīmijas skolotāja kvalifikācija (1995); pedagoăijas 
zinātĦu maăistra grāds (LU PPI 1998); BA “Turība”, 
viesnīcu servisa organizatora kvalifikācija (2004) 

Mag. paed. 
• Darba aizsardzība 

un ergonomika 
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N. 
p. k. 

Vārds, uzvārds 

Amats, 
ievēlēts vai uz 
laiku pieĦemts 

darbā 

Izglītības iestāde, kurā iegūta augstākā izglītība, 
kvalifikācijas ieguves gads 

Zinātniskais un 
akadēmiskais 

grāds 
Plānotie studiju kursi 

8. Diāna Laiveniece 
asoc. prof., 

ievēlēta 
LiepU 

LVPI, vidusskolas latviešu valodas un literatūras 
skolotāja kvalifikācija (1987); pedagoăijas zinātĦu 
maăistra grāds (LPA 1999); pedagoăijas zinātĦu 
doktora grāds (LU PPI 2004) 

Dr. paed. 
• Komunikācijas 

teorija un prakse 

9. Vineta Laiveniece 
asistente, 

līgumdarbs 

LPA, pirmsskolas skolotāja kvalifikācija, konsultants 
psiholoăijā pirmsskolā, koriăējošās vingrošanas 
speciālista kvalifikācija (2001); izglītības zinātĦu 
maăistra grāds (LPA 2006) 

Mag. paed. 
• Darba aizsardzība 

un ergonomika 

10. Linda Lauze 
asoc. prof., 

ievēlēta 
LiepU 

LU, filologs, latviešu valodas un literatūras pasniedzēja 
kvalifikācija (1991); filoloăijas zinātĦu doktora grāds 
(LPA 1999) 

Dr. philol. 
• Interpunkcijas 

normas un prakse 

11. Inese Leitāne 
lektore, 
ievēlēta 
LiepU 

LU, tirdzniecības ekonomikas speciālista kvalifikācija 
(1983); LU aspirantūra (1986–1989); prof. maăistra 
grāds uzĦēmējdarbības vadībā un administrēšanā (BKI 
2005) 

Mag. oec. • Mārketings 

12. JeĜena Mihejeva 
docente, 
ievēlēta 
LiepU 

ěeĦingradas Hercena Valsts Ped. inst., pirmsskolas 
psiholoăijas pasniedzēja kvalifikācija (1975); 
psiholoăijas zinātĦu kand. (S.Pēterburgas Ped. univ. 
1993); Dr.psych. (1994) – nostrifikācija LU 

Dr. psych. 
• Saskarsmes 

psiholoăija 

13. Aija Nelsone 
lektore, 

līgumdarbs 

LPA, latviešu valodas un literatūras skolotāja 
kvalifikācija (1994); RTU, personāla speciālista 
kvalifikācija (2003); vadībzinātĦu maăistra grāds 
sabiedrības vadībā (LiepU 2009) 

Mag. man. 
• Biroja darba un 

personālvadības 
pamati 

14. Sandra OkuĦeva 
lektore, 
ievēlēta 
LiepU 

LVPI, vidusskolas latviešu valodas un literatūras 
skolotāja kvalifikācija (1983); LU doktorantūra (1997–
2001); filoloăijas zinātĦu maăistra grāds (LPA 1998) 

Mag. philol. 
• Prezentācijas un 

moderācijas pamati 

15. Diāna OĜukalne 
lektore, 
ievēlēta 
LiepU 

LPA, sākumskolas skolotāja un konsultanta psiholoăijā 
kvalifikācija; izglītības zinātĦu maăistra grāds (LPA 
2002) 
 

Mag. paed. 
• Organizāciju 

psiholoăija 
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N. 
p. k. 

Vārds, uzvārds 

Amats, 
ievēlēts vai uz 
laiku pieĦemts 

darbā 

Izglītības iestāde, kurā iegūta augstākā izglītība, 
kvalifikācijas ieguves gads 

Zinātniskais un 
akadēmiskais 

grāds 
Plānotie studiju kursi 

16. Biruta Petre 
docente, 
ievēlēta 
LiepU 

LPI, pamatskolas skolotāja kvalifikācija (1965); LVPI, 
vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja 
kvalifikācija (1974); filoloăijas zinātĦu kand. (LZA 
VLI 1988); Dr. philol. (1992) – nostrifikācija LU 

Dr. philol. • Lietišėā tekstveide 

17. Larisa Petre 
lektore, 
ievēlēta 
LiepU 

Maskavas Valsts Ped. inst., angĜu valodas skolotāja 
kvalifikācija (1983); pedagoăijas zinātĦu maăistra 
grāds (LPA 1998) 

Mag. paed. 

• Lietišėā 
komunikācija un 
darījumraksti angĜu 
valodā 

18. Inga Pūre 
lektore, 

līgumdarbs 

LPA, latviešu valodas un literatūras skolotāja 
kvalifikācija (1996); filoloăijas zinātĦu maăistra grāds 
(LPA 1998); RTU, personāla speciālista kvalifikācija 
(2003); prof. maăistra grāds uzĦēmējdarbības vadībā 
(RSEBAA 2006) 

Mag. philol., 
Mag. oec. 

• Darbs ar klientu 

19. Ineta Stadgale 
lektore, 

līgumdarbs 
LU, filologa kvalifikācija (1992); filoloăijas zinātĦu 
maăistra grāds (LPA 1998) 

Mag. philol. 
• Projektu izstrāde 

un koordinēšana 

20. Dzintra Šulce 
docente, 
ievēlēta 
LiepU 

LVPI, latviešu valodas un literatūras skolotāja 
kvalifikācija (1980); humanitāro zinātĦu doktora grāds 
(Vi ĜĦas Univ. 1993); Dr. philol. (1998) – nostrifikācija 
LU 

Dr. philol. 
• Ortoepija un 

ortogrāfija 

21. Vineta Tomsone 
asistente, 

līgumdarbs 

LPA, operāciju sistēmu, datu bāzu un programmēšanas 
tehniėa kvalifikācija (1999); LPA, dabaszinātĦu 
bakalaura grāds datorzinībās (2001); izglītības zinātĦu 
maăistra grāds (LPA 2006); no 2006. – studijas LiepU 
Informācijas tehnoloăiju maăistra programmā 

Mag. paed. 
• Biroja un vadības 

informācijas 
sistēmas 

22. Gunta Treide 
asistente, 

līgumdarbs 
LVU, ekonomista kvalifikācija (1987); sociālo zinātĦu 
maăistra grāds ekonomikā (LU 2004) 

Mag. oec. 
• Grāmatvedības 

pamati 

23. Iveta Tumaščika 
lektore, 

līgumdarbs 

LVPI, matemātikas skolotāja kvalifikācija (1988); 
Latvijas Policijas akad., jurista kvalifikācija (2000); 
tiesību zinātĦu maăistra grāds (Latvijas Policijas akad. 
2007) 

Mag. iur. 
• Tiesību zinātnes 

pamati 
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N. 
p. k. 

Vārds, uzvārds 

Amats, 
ievēlēts vai uz 
laiku pieĦemts 

darbā 

Izglītības iestāde, kurā iegūta augstākā izglītība, 
kvalifikācijas ieguves gads 

Zinātniskais un 
akadēmiskais 

grāds 
Plānotie studiju kursi 

24. Resija Zauere 
asistente, 

līgumdarbs 

LVPI, latviešu valodas un literatūras skolotāja 
kvalifikācija (1987); filoloăijas maăistra grāds (LPA 
2003); no 2006. – studijas LiepU Valodniecības 
doktorantūrā 

Mag. philol. 
• Komunikācijas 

teorija un prakse 
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3. Akadēmiskā personāla zinātniskās 

pētniecības biogrāfijas (CV) un 

publikāciju saraksts 
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MELDRA GINEITE 
CURRICULUM VITAE 

 
Meldra Gineite 
dzīv. Palmu iela 1-1, Liepāja, LV-3400 
tālr. +371 26177200 
e-pasta adrese meldra.gineite@liepu.lv 
 
Izglītība 
2005. līdz 2008. — maăistrantūras studijas Rīgas Tehniskajā universitātē studiju programmā 
„Visaptverošā kvalitātes vadība”, iegūts maăistra grāds visaptverošajā kvalitātes vadībā. 
2001. — 2005.g. Liepājas Pedagoăijas akadēmija, iestādes un uzĦēmuma vadība, augstākā 
profesionālā izglītība.   
1989. g.— 2001.g. — Nīcas vidusskola, vidējā izglītība. 
 
Darba pieredze 
2008.oktobris līdz šim laikam – asistente Liepājas Universitātes VadībzinātĦu institūtā 
2007.g. aprīlis līdz šim laikam — Liepājas Universitātes kvalitātes vadības sistēmas vadītāja. 
2006.g. septembris līdz šim laikam — asistente Liepājas Universitātes Vadībzinību katedrā 
(docējamie studiju kursi – uzĦēmējdarbība, kvalitātes vadība). 
2005.g. augusts līdz 2007.g. aprīlis — Liepājas Pedagoăijas akadēmijas rektora palīdze 
ārpusstudiju un kvalitātes vadības jautājumos. 
2002.g.septembris — 2005.g.jūnijs Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Informācijas un Sabiedrisko 
attiecību daĜa, augstskolas avīzes redaktora vietniece. 
 
Papildus izglītība 
2008. g. – seminārs „Paredzamās izmaiĦas ISO 9001:2000 standarta prasībās”, SIA „Bureau 
Veritas”, apliecinājums 
2007.g. – seminārs par lietvedību organizācijā, Personāla Sertifikācijas Centrs, apliecinājums. 
2006.g. — kvalitātes vadības sistēmas ieviešana valsts un pašvaldību iestādēs, SIA „Zygon Baltic 
Consulting” Mācību centrs, apliecinājums. 
2005.g. — angĜu valodas kursi Liepājas Valodu mācību centrā, apliecinājums. 
2005.g. — vides gidu kursi Nīcas Pieaugušo izglītības centrā.  
2000.g. — 2001.g. — Fizioloăijas un anatomijas kurss prof.A.Veltnera vadībā, sertifikāts. 
2001.g. — S/O „Debašu centrs” iegūta debašu trenera un tiesneša apliecība. 
1998.g. — angĜu valodas kursi Liepājas Reăionālajā Tālmācības centrā, sertifikāts. 
 
Sabiedriskās aktivitātes 
2007.g. līdz šim laikam – Biedrības „Next” biedre 
2005.g. decembris līdz šim laikam — „Liepājas akadēmijas atbalsta biedrības” valdes 
priekšsēdētāja. 
2005.g. — Rietumu Radio un Liepājas Pedagoăijas akadēmijas studentu radio raidījuma 
„Domino” dalībnieku un tēmu koordinēšana. 
2004.g. — 2005.g. — Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Studentu padomes Valdes sekretāre. 
2004.g. — 2005.g. — Latvijas Studentu apvienības Domes locekle. 
2002.g. — 2004.g. — Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Studentu padomes Informācijas virziena 
koordinatore. 
2003.g. — projekta – jauniešu radošo darbu konkursa „Ko man nozīmē būt liepājniekam?!” 
izstrāde un vadība. 
2001.g. — 2002.g. — Latvijas Jaunatnes Sarkanā Krusta Liepājas nodaĜa . 
 
Valodu zināšanas 
latviešu valoda — dzimtā; 
angĜu valoda — sarunvalodas līmenī; 
krievu valoda — pamatzināšanas. 
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Datorprasmes 
Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, interneta 
pārlūkprogramma — pārvaldu brīvi.  
 
Zinātniskā darbība, publikācijas 
2007. g. līdz 2008.g. jūnijs - maăistra darba „Kvalitātes vadība sistēmas ieviešana Liepājas 
Pedagoăijas akadēmijā” izstrāde 
2008.gada marts – dalība pētījumā „Juridiskās palīdzības administrācijas darbības stratēăiskie 
mērėi, sasniedzamie rezultāti un to rezultatīvie rādītāji: sistematizācija, plānošanas un 
novērtēšanas metodikas izstrāde” 
2008.g. – publikācijas „Mazā liepājnieka paklupieni ceĜā uz augstskolu ” sagatavošana 
Stratēăiskās analīzes komisijas grāmatā „Liepāja un…” 
2007.gada aprīlis – referāts „Kvalitātes vadības sistēmu izveidošana, pilnveide un efektivitātes 
paaugstināšana augstākās izglītības iestādēs„ Liepāja Pedagoăijas akadēmijas starptautiskajā 
zinātniskajā konferencē „Sabiedrība un kultūra” 
2005. g. – diplomdarba izstrāde „Jūrmalciema un Kalnišėu attīstības iespējas” Liepājas 
Pedagoăijas akadēmijā 
2005.gada aprīlis – referāts „Jūrmalciema un Kalnišėu attīstības iespējas” Rīgas Starptautiskās 
Ekonomikas un Biznesa administrācijas augstskolas Starptautiskajā studentu zinātniskā konferencē 
„UzĦēmuma ilglaicīga konkurētspēja: problēmas un risinājumi”. 
 
Apbalvojumi 
2005.gada jūnijs — Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Atzinība par aktīvu sabiedrisko darbu 
Studentu padomē un ieguldījumu izdevuma „LPA Vēstis” pilnveidošanā. 
2005.gada aprīlis — 2.vieta referātu konkursā Rīgas Starptautiskās Ekonomikas un Biznesa 
administrācijas augstskolas Starptautiskajā studentu zinātniskā konferencē „UzĦēmuma ilglaicīga 
konkurētspēja: problēmas un risinājumi”. 
2005.gada marts — Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Senāta stipendija par labām sekmēm studijās 
un aktīvu sabiedrisko darbību. 
2001.gada jūnijs — Nīcas pagasta padomes balva vidusskolas absolventam „Nīcas cerība 2001”. 
 
 
2008.gada 13.oktobrī 
 
 

 
/Meldra Gineite/ 
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DAIGA GULBE 
CURRICULUM VITAE 

 
 

Personas dati  
Vārds, uzvārds Daiga Gulbe 
Adrese Apšu iela 40 – 5/8, Liepāja 
Tālrunis 26739358 
E - mail daiga.gulbe@liepu.lv 
Tautība latviete 
Dzimšanas dati 25.02.1981. 
  
Izglītība  
2008. Liepājas Pedagoăijas akadēmija, izglītības zinātĦu 

maăistra akadēmiskais grāds pedagoăijā 
2004. Liepājas Pedagoăijas akadēmijā, matemātikas skolotāja 

kvalifikācija 
2003. Liepājas Pedagoăijas akadēmijā, dabaszinātĦu 

bakalaura grāds matemātikā 
  
Papildus izglītība  
2006.  kursi „Lietvedības un normatīvo aktu vadība kvalitātes 

sistēmā” (apliecība) 
2004. angĜu valodas kursi (sertifikāts) 
2002. kursi lietvedībā 
  
Darba pieredze  
03.2007. – līdz šim Liepājas Universitātes (Liepājas Pedagoăijas 

akadēmijas) galvenā lietvede 
03.2006. – 03.2007. Liepājas Pedagoăijas akadēmijas lietvede 
03.2003. – 03.2006. Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Informācijas un 

sabiedrisko attiecību daĜas konsultante 
  
Prasmes  
  
Valodu prasmes: latviešu valoda – dzimtā 
 krievu valoda – pārvaldu labi 
 angĜu valoda – sarunvalodas līmenī 
 vācu valoda – sarunvalodas līmenī 
  
Tehniskās prasmes: Prasme strādāt ar datoru – Microsoft Word; Microsoft 

Excel; Microsoft PowerPoint; Microsoft FrontPage – 
programmās. 

 
 
2008. gada 14. oktobrī 

 
 

/Daiga Gulbe/ 
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AGRITA JANKINA 
CURRICULUM VITAE 

 

Personas dati: AGRITA JANKINA dzim. 1951. gada 14. janvārī Krasnojarskā, sieviete 
Personas kods: 140151–10809 
Dzīves vieta: Dzintara ielā 82 –12, Liepājā LV –3401, tālr. 3433338 
Darba vieta: lektore Liepājas Universitātē; Liepāja, Lielā iela 14 
 
Izglītība: 

 augstākā – 1992. – 1993. Latvijas Universitāte, pedagoăijas fakultāte – pedagoăijas 
maăistrs mācību metodikā. 
 1968. – 1972. V. Lāča Liepājas Valsts Pedagoăiskais institūts, pamatskolas 
pedagoăijas un metodiku spec., pamatskolas skolotājs. 

 
Darba pieredze: 
 1999.gada 23.augusta līdz šim laikam – Neklātienes maksas studiju  

prodekāne 
 1988. – līdz šim laikam – lektore Mākslas un darbmācības katedrā /Darbmācība un 

mācīšanas metodika; darbmācība; mājturības mācīšanas metodika; mājturība no 5. 
–9. Klasei; mīkstā rotaĜlieta; darbs ar Lego konstruktoru; uzvedības kultūra. 
 1987. – 1988. – asistents (Darbmācība un mācīšanas metodika. Mājturība ar 
metodiku no 5. – 9. klasei). 

 1983. – 1987. – LPI prakses vadītāja 
 1976. – 1983. – laborante metodiku katedrā, stundu pasniedzēja. 

1972. – 1976 – krievu valodas skolotāja, sākumskolas skolotāja. 
 
Papildus izglītība, kursi: 

2008.gadā – 8 stundu kursi „Sociālā inteliăence mūžizglītības kontekstā” 
2007.gadā- 12 stundu kursi „Komunikācija” Eiropas sociālā fonda līdzfinansētā 
projekta „Kurzemes plānošanas reăiona atbalsta sistēmas veidošana un kapacitātes 
stiprināšana mūžizglītības stratēăijas ieviešanai” 
2006.gadā – kursi „Mākslas terapija” 
2006.gadā - apmācības „Augstskolu mācībspēku pedagoăiskā pilnveide / 
inovācijas augstākās izglītības sistēmā / izglītības darba vadība” 
2006.gadā – seminārs „Skolas kultūra un skolas aktivitātes. Organizācijas 
pedagoăija” 
2005.gadā – 24 stundu kursi „Mūžizglītības koordinatoru darbības aktivitātes un 
kvalitātes paaugstināšana Liepājā” 
2005.gadā - 36 stundu kursi “Klases audzinātāju audzināšanas darba kompetences 
pilnveide” 
2004.gadā – 36 stundu kursi ĂimeĦu sistēmu teorija un terapija. Īsterapija vērsta 
uz atrisinājumiem.  

 2004.gadā – 36 stundu kursi „Māksla un pašatklāsme”. 
           2002. gadā 36 stundu tālākizglītības programma “Pedagoăiskās  kompetences 
attīstīšana bilingvālajā mācību vidē”. 
           2001.gadā - 36 stundu kursos “Augstskolu pedagoăisko profesionālo studiju 
programmu attīstība”. 
           2000.gadā kursi “Augstskolu pedagoăisko profesionālo studiju programmu 
attīstība”. 
 2000.gadā mācību kursi “Projektu ciklu vadīšana”. 
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 1999.gada februārī un augustā piedalījās Sorosa fonda – Latvija programmas 
“PārmaiĦas izglītībā” projektā “Skolu un augstskolu sadarbības modeĜu izveide”. 
Apguva kooperatīvās mācīšanas metodi. 

  The In–Service Teacher Training Course 1997. 14. 05. Royal Danish School of 
Educational Studies. 

 1978.gadā desmit mēnešu adīšanas kursi – apliecības Nr.0732; autovadītāju kursi; 
 
Dalība projektos:  

No 01.09.2005 projekts “Kurzemes plānošanas reăiona atbalsta sistēmas veidošana 
un kapacitātes stiprināšana Mūžizglītības stratēăijas ieviešanai” 

 
Publikācijas: 
 Konferenču tēzes – 9 
 Didaktiskie materiāli un didaktiskie papildmateriāli darbmācībā sākumskolā – 9 
 
Valodu zināšanas: latviešu, krievu – pārvaldu brīvi, 
          angĜu valoda – sarunvalodas līmenī. 
 
 
2008. gada 1. oktobrī 

      /Agrita Jankina/ 
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SERGEJS KAČANOVS 
CURRICULUM VITAE 

 
Inform ācija par personu SERGEJS KAČANOVS 
 Dzimis 1979. gada 1. maijā 
ZiĦas par dzīves vietu un darba vietu 

Dzīvo: “Jaunsālavi”, Priekules pag., Liepājas raj., LV – 3434 
Mob.tel. 26342600 

Darba v.: Liepājas Universitāte Matemātikas un informātikas 
katedra 
Lielā ielā 14, Liepājā, LV – 3401, Tel. 34 07734 
e – pasts: sergejs.ka@inbox.lv 

Profesionālā un akadēmiskā izglītība 
 No 2006.gada 1.septembra studijas Liepājas Universitātes otrā līmeĦa 

profesionālās augstākās izglītības maăistra studiju programmā Informācijas 
tehnoloăija; 
2002.gads – 2005.gadam studijas Liepājas Pedagoăijas akadēmijā studiju 
programmā Izglītības zinātĦu maăistrs (informātikas didaktika), iegūts izglītības 
zinātĦu maăistra grāds pedagoăijā; 
1997.gads – 2002.gadam studijas Liepājas Pedagoăijas akadēmijas informātikas 
skolotāja, datorspeciālista specialitātē. 

Profesionālā darbība  
 2002.gada septembris – līdz šim laikam asistents Liepājas Universitātes 

Matemātikas un informātikas katedrā; 
2002.gada septembris – līdz šim laikam NBS Instruktoru skola 3.studentu 
mācību daĜas vecākais apmācības instruktors; 
2001.gada septembris – 2002.gada jūlijs informātikas skolotājs Liepājas A. 
Puškina 2.vidusskolā. 

Prasmes un intereses  
 Valodu zināšanas: krievu – brīvi angĜu – sarunvalodas līmenī 
 
 
 2008. gada 2. oktobrī 

 

/Sergejs Kačanovs/ 
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VALENT ĪNA KAěIĥINA 
CURRICULUM VITAE 

 
ZiĦas par darba vietu: 
Liepājas Universitāte 
Lielā iela 14, Liepāja, LV – 3401, 
Latvija 
Tel.63407732, 28808537 
e-pasts: valentina.kalinina @liepu.lv 
 
Profesionālā un akadēmiskā izglitība 
1970. – 1975. KaĜiĦingradas Valsts universitāte. Diploms ar izcilību. Filoloăe, kr.val. un 
lit. pasniedzēja. 
1979. – 1982. ěeĦingrades A.Hercena v.n. Valsts Ped. Instituts. Klātienes aspirantūra. 
2000. – 2002. Liepājas Pedagoăijas akadēmija. Otrā līmeĦa profesionālās augstākās 
izglītības studiju programma. Kvalifikācija Pamatskolas angĜu valodas skolotājs 
 
Zinātniskais grāds 
1982. – Pedagoăijas zinātĦu kandidāte. ěeĦingrades A.Hercena v.n Valsts Ped.Instituts. 
1992. – Pedagoăijas doktore ( Dr.paed.) Latvijas Universitāte 
 
Papildus izglītība. Kursi (pēdējie 4 gadi) 
2008. – kursi „Lutter contre l’échec scolaire dans des banlieues défavorisées”-
MarseĜa,Francija Sertifikāts 
2007. – Kursi „ Multimediju sistēma LECTORA – palīgs pedagogam. Sertifikāts 
2005. – Kursi par starpkultūru jautājumiem, kuri notika projekta „Kultūra, kas vieno”             
            (Sabiedrības integrācijas fonds) ietvaros. Apliecība 
2004. – Eiropas Kopienas programmas SOCRATES apakšprogrammas Comenius 2  

profesionālās pilnveides kursi “School effectiveness for language minority 
students, the role of mother tongue tuition” – Oslo, Norvēăija. Sertifikāts           

2004. – AngĜu valodas kursi. – Valodu mācību centrs. Sertifikāts 
 
Profesionālā darbība 
1982. – līdz šim – LiepU (LPA) 
2006. – līdz šim augstākās izglītības profesionālā bakalaura Ārējo sakaru vadība studiju 
programmas direktore 
no 1984. – līdz 01.07.2003. LPA Krievu valodas un literatūras katedras vadītāja 
no 01.07.03. – līdz 2008. Svešvalodu katedras docente, no 2008. – asociēta profesore. 
1993. – 2001. maăistra studiju programmas Lingvodidaktika (krievu valoda) direktore. 
Kopumā novadīti 22 maăistra darbi lingvodidaktikā 
 
Zinātniskā darbība 
Komunikatīva pieeja valodu apmācībā; starpkulūru kompetences veidošana; krievu 
valodas mācīšanas metodikas funkcionālais aspekts, valodas un starpkultūru 
komunikācija. 

Dažas ar profesionālo un zinātnisko darbību saistītas aktivitātes  
2008.g. Erasmus programmas vieslektore Sakarya University (Turcija). 
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Organizatoriskais darbs 
     LPA Starptautiskās zinātniskās konferences VALODU APGUVE: PROBLĒMAS UN 
PERSPEKTĪVA organizācijas komitejas locekle un zinātnisko rakstu krājuma redakcijas 
kolēăijas locekle (no 2001.g. līdz šim). 
 
Publikācijas 
     Kopējais publikāciju skaits – 42 

Zinātnisko publikāciju skaits – 15 
     Metodisko publikāciju skaits – 27 
 
Valodu zināšanas 
     Krievu – mātes valoda 
     Latviešu – brīvi 
     AngĜu – Ĝ.labi 
 
Citas prasmes 
     Darbs ar datoru  
     Prasme veikt tulka/tulkotāja darbu   
     B kategorijas autovadītāja apliecība                      
 

 

2008. gada 13. oktobrī 

 

/Valentīna KaĜiĦina/ 
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AIJA KUKUKA 
CURRICULUM VITAE 

 
Inform ācija par personu AIJA KUKUKA 
 

Dzim. 1950.g. 18.maijs 
Pers.kods 180550 - 10819 

ZiĦas par dzīves vietu un darba vietu 
Dzīvo: 

Mežu ielā 41 – 38, Liepājā, LV - 3405  

Darba v.: 
Liepājas Universitāte, Matemātikas un informātikas katedra 
un Reăionālais Tālmācības centrs 

Lielā ielā 14, Liepājā, LV – 3401, Tel. 34 26293 

Profesionālā un akadēmiskā izglītība 
 1992. gadā iegūts maăistra grāds pedagoăijā Latvijas Universitātes Pedagoăijas 

fakultātē; 
1968. - 1972.g. studijas Liepājas Pedagoăiskā institūta Matemātikas fakultātē. 
Iegūta vidusskolas matemātikas skolotāja kvalifikācija. 

Profesionālā darbība  
 Kopš 1997. gada arī Liepājas Pedagoăiskās augstskolas Reăionālā Tālmācības 

centra vadītāja;         
Kopš 1991. gada Liepājas Pedagoăiskās augstskolas matemātikas katedras 
lektore, vadāmie studiju kursi ir lineārā algebra un analītiskā ăeometrija, kā arī 
informātikas mācīšanas metodika un lietišėā informātika; 
1990. - 1997.g. arī Liepājas 1. vidusskolā informātikas skolotāja; 
1986. - 1990. Liepājas Pedagoăiskā institūta informātikas laboratorijas vadītāja; 
1972. - 1986. Liepājas 1. vidusskolas matemātikas skolotāja. 

Zinātniskā darbība 
 Zinātniskie pētījumi tiek veikti pedagoăijas nozares mācību metodiku 

apakšnozarē. Pētījumu tēma „Matemātikas kursa modernizēšanas virzieni“. 
 
- Rīga, Latvija, 2007.g. maijā “Matemātikas mācīšana: vēsture un 

perspektīvas.”  8.starptautiskā zinātniskā konference. 
- Liepāja, Latvija, 2007.g. 4.IV zinātniski metodiska konference 

„Starppriekšmetu saikne pamatizglītībā” 
- Tartu, Igaunija, 2006.g. “Matemātikas mācīšana: vēsture un perspektīvas.”  

7.starptautiskā zinātniskā konference. 
- 01.06.2006.-30.05.2007. Eiropas Sociālā fonda (ESF) aktivitātes 3.2.4.2. 

„Tālākizglītības iespēju paplašināšana ekonomikai svarīgās nozarēs” projektā 
„Tālākizglītības e–kursa „Datordizains IT speciālistiem” izstrāde un 
aprobācija” (Nr. VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2./0110/0094) e-kursu un 
tālmācības eksperts.  

- 01.01.2005.-30.09.2008.Eiropas Sociālā fonda (ESF) 3.2.3.2.aktivitātes 
projekts „Doktorantūra un maăistrantūra e-studiju tehnoloăiju jomā atbilstoši 
Lisabonas mērėiem RTU, DU un LPA” (Nr. 
2005/0136/VPD1/ESF/PIAA/O4/APK/3.2.3.2./0061/0007)  
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Publikācijas 
 Zinātniskas publikācijas – 12 konferenču tēzes un raksti; 

Metodiskās publikācijas – līdzautore 5 mācību līdzekĜiem un 1 mācību grāmatai,  2 
metodiskie raksti. 

Darba novērt ējums 
 1999. gadā Liepājas pilsētas Domes Atzinības raksts par ieguldījumu jaunatnes 

izglītošanā; 
2002. gadā LPA atzinības raksts par ieguldījumu informātikas skolotāju 
sagatavošanā; 
2003. gadā LPA atzinības raksts par e-studiju popularizēšanu un reăionālo 
augstskolu sadarbības veicināšanu šajā jomā. 
2007. gadā LPA Atzinības raksts par akadēmijas tēla veidošanu, organizējot 
skolēnu matemātikas olimpiādes. 

Prasmes un intereses  
 - 2007. gada 8. decembrī RTU kurss „Profesionāla e-studiju metožu un 

tehnoloăiju izmantošana studiju procesā” [Apliecība sērija TA Nr. 4047]. 
- 2007. gada 29. jūnijs Rēzeknes augstskolā kurss „Mūsdienu datorzinību 

izglītības standarti” 80 stundas [Apliecība Nr. 2007/01]. 
- 2007. gada 21.marts IZM ISEC 36 stundu programma „Valsts izglītības 

standartiem atbilstošas mācību literatūras veidošana un izvērtēšana”. 
[Apliecība Nr 9014320040-1033-36] 

- 2001. gadā iegūts Eiropas datorprasmes sertifikāts (ECDL). 
- Iegūts sertifikāts vācu valodas apguvē vidējā līmenī. 
- Ir apliecības par kursu “INTERNET un tā pielietošana”, 

”VISUALBASIC”, “Projektu veidošana” apgūšanu. 
- Profesionālās iemaĦas programmatūras sastādīšanā skolas dažādiem 

mācību priekšmetiem. 
- Pārvalda šādas svešvalodas: krievu valodu, vācu valodu (sarunu līmenī), 

angĜu valodu (lasa un tulko ar vārdnīcas palīdzību). 
 
 

2008. gada 14. novembrī 

 

/Aija Kukuka/ 
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VINETA KULMANE 
CURRICULUM VITAE 

 
 

Vineta KULMANE 
 

Dzīves vieta: Ed. Tisē 77- 59, Liepāja, LV-3407 
tālr. 63438601, 26892723, e-pasts: 
vineta.kulmane@inbox.lv  
 

ZiĦas par darba vietu: Liepājas Universitāte, Vides zinātĦu katedra 
Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401 
tālr. 63420647, e-pasts: vide@liepu.lv 
 

Profesionālā un akadēmiskā izglītība:  

2002. - 2004.  

1996. - 1998.  

1994. - 1995.  
 

1990. - 1994.  

SIA “Biznesa augstskola Turība”, viesnīcu servisa 
organizators 

LU Pedagoăijas un psiholoăijas institūts, pedagoăijas 
maăistrs 

LU Bioloăijas fakultāte, bioloăijas un ėīmijas skolotāja 
kvalifikācija 

LU Bioloăijas fakultāte, bioloăijas bakalaura grāds 

Profesionālā darbība:  

1997. līdz šim laikam Liepājas Universitāte, lektore, 
docējamie kursi – anatomija, fizioloăija, tūrisms un vide, 
viesnīcu sistēmu vadība, veselības izglītība, ergonomika 

1995.-1997. Liepājas Pedagoăijas akadēmija, asistente, 
docējamie kursi – anatomija, fizioloăija, ekoloăija 

1998.-1999. Sorosa fonds - Latvija projekts “Dabas un 
kultūrvēsturiskās vērtības Internetā“ 

Zinātniskā darbība: 

 
Zinātnes nozare – pedagoăija, apakšnozare – tūrisma 
izglītība un vadība. Pētījuma tēma – viesmīlības 
industrijas darbības raksturojums Liepājas rajonā. 

Publikācijas: 5 

 
 
 
2008. gada 13.oktobrī 

 

/Vineta Kulmane/ 
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DIĀNA LAIVENIECE 
CURRICULUM VITAE 

 

Inform ācija par personu – Diāna Laiveniece, dzimusi 1964. gada 21. aprīlī Liepājā. 
 

ZiĦas par dzīves vietu un darba vietu  
Dzīves vietas adrese: Liepāja LV 3401, Graudu iela 43 – 65, tel. 63422340, 29769476;  
amats: Liepājas Pedagoăijas akadēmijas (LPA) Latviešu valodas katedras docente un 
katedras vadītāja (kopš 2008. g. 16. jūlija Liepājas Universitāte – LiepU) 
darba vietas adrese: Liepāja LV 4301, Lielā iela 14; tel. 63425204; fakss (371) 63424223; 
e-pasta adreses: diana.laiveniece@liepu.lv vai diantra@gmail.com 

 
Profesionālā un akadēmiskā izglītība  
• 2004. g. aizstāvēts promocijas darbs “Latviešu (dzimtās) valodas mācību modelis 

pusaudžu vecuma skolēniem” LU Pedagoăijas zinātĦu Promocijas padomē; iegūts 
pedagoăijas zinātĦu doktora grāds (Dr. paed.) skolas pedagoăijas apakšnozarē. 

• 1999. g. LPA aizstāvēts maăistra darbs latviešu valodas metodikas vēsturē un iegūts 
pedagoăijas maăistra grāds (Mag. paed). 

• No 1983. g. līdz 1987. g. studijas V.Lāča Liepājas Valsts pedagoăiskajā institūtā 
latviešu valodas un literatūras specialitātē, iegūta latviešu valodas un literatūras 
skolotāja kvalifikācija. 

 
Profesionālā darbība  
• Kopš 2008. g. 11. novembra LiepU Latviešu valodas katedras asociētā profesore 
• Kopš 2008. g. 26. maija LPA, tagad LiepU Latviešu valodas katedras vadītāja 
• Kopš 2007. g. 15. septembra LPA Latviešu valodas katedras vadītājas p.i.. 
• Kopš 2005. g. 1. septembra docente LPA, tagad LiepU Latviešu valodas katedrā. 
• Kopš 2007. g. profesionālās maăistra studiju programmas “Lingvodidaktika (latviešu 

valoda)” direktore. 
• Kopš 2006. g. pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 

“Biroja administrēšana” direktore. 
• 2003. – 2007. otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 

“Latviešu valodas un literatūras skolotājs” direktore. 
• 2002. – 2006. otrā līmeĦa profesionālās augstākās tālākizglītības studiju programmas 

“Pamatizglītības latviešu valodas un literatūras skolotājs” direktore. 
• Kopš 1990. g. augusta asistente un lektore LPA Latviešu valodas un literatūras katedrā 

(kopš 1998. g. Latviešu valodas katedrā). 
• 1987. – 1990. latviešu valodas un literatūras skolotāja Liepājas 7. vidusskolā (pēc 

skolas sadalīšanas – Liepājas 15. vidusskolā). 
 
Izstrādātie studiju kursi  – Komunikācijas teorija; Lietišėo rakstu kultūra; Zinātniskā 
rakstīšana; Latviešu valodas morfoloăija; Latviešu valodas praktiskais kurss; Valodas 
kultūra; Latviešu valodas mācību metodika; Lingvodidaktika; Latviešu valodas kā 
svešvalodas mācību metodika; Latviešu valodas metodikas vēsture; Klasvadība.  
 
Zinātniskā darbība – lingvodidaktika, latviešu valodas mācību saturs un metodika, 
latviešu valodas metodikas attīstības vēsture; mūsdienu latviešu valodas mācību saturs; 
valodas kultūra. 

LPA konferences “Valodu apguve: problēmas un perspektīva” starptautiskās 
zinātniskās un organizācijas komitejas locekle 
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Zinātnisko rakstu krājuma “Valodu apguve: problēmas un perspektīva” (ISSN 
1407 – 9739) redakcijas kolēăijas locekle. 
 
Darbība projektos 
1. Eiropas kopienas EQUAL projekta “Soli pa solim” Liepājas rajona komponentes 

valodas apguves metodikas darba grupas locekle (2005. – 2006.), no 2006. g. 1. jūlija – 
valodas apguves metodikas darba grupas vadītāja. 

2. IZM ISEC projekta “Latviešu (dzimtās) valodas mācību līdzekĜu vēlamās kvalitātes 
raksturojums pamatskolas 4. – 6. klasē” darba grupas vadītāja (2005.). 

3. IZM ISEC projektā “Latviešu valodas mūsdienīga apguve skolā: teorija un prakse” 
Kurzemes novada koordinatore (1998. – 2000.). 

4. IZM ISEC pētījuma “Mācību un pārbaudes darbi latviešu valodā” darba grupas 
vadītāja, (1996. – 1998.). 

 
Lekcijas ārvalstu augstskolā 
Vīnes Universitātes Skandināvistikas nodaĜas studentiem novadīts nodarbību kurss 
“Latviešu valoda II” (48 stundas) (Austrija, 2008. gada 7. – 30. aprīlis). 
PoznaĦas Adama Mickeviča Universitātes Baltistikas nodaĜas studentiem nolasītas lekcijas 
“Latviešu izglītības sistēma un valsts valodas apguve” un “Latviešu valoda kā mācību 
priekšmets skolā” (Polija, 2007. gada 9. marts). 
 
Prasmes – svešvalodu (krievu un vācu) zināšanas; prasme strādāt ar datoru (programmas: 
“Microsoft Word”; “ Microsoft Excel”; “ Microsoft PowerPoint”); e-studiju vides 
“Blackboard Learning System MLTM” instruktore; e-studiju vides “Moodle” instruktore; B 
kategorijas autovadītāja apliecība (1997.). 

 
Kvalifik ācijas pilnveide 
1. Profesionāla e-studiju metožu un tehnoloăiju izmantošana studiju procesā (RTU 

2007. g. 14. apr. – 8. dec., apliecība TA Nr. 4050, 4 KRP, ESF projekta Nr. 
2006/0063/VPD1/ ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0051/0007) 

2. Praxisseminar zu Fragen der Projektarbeit mit Migranten/ Auswandern 
(Bildungswerk der Wirtschaft Mecklenburg-Vorpommern/ Deutschland – 2006. g. 
maijs) 

3. Augstskolu mācībspēku pedagoăiskā pilnveide/ Inovācijas augstākās izglītības 
sistēmā/ Izglītības darba vadība (LU – 2005. g. sept. – 2006. g. febr.)  

4. e-studiju didaktika  (LPA Reăionālais Tālmācības centrs – I līmenis 2003.; II līmenis 
2004.) 

5. Kas ir probl ēmbalstīta izglītība (Augstskolu pedagoăisko profesionālo studiju 
programmu attīstība – 2001.) 

6. Developing a Learning Environment (Skipper Clement Seminariet 
Uddannelsescenter for Pædagoger – 2000.) 

7. Starpaugstskolu projekts “Pedagoăisko augstskolu mācībspēku profesionālās 
kompetences pilnveide” (LU, LSPA, DPU, LPA – 01.09.1999. – 30.06.2000.) 

8. The In-Service Teacher Training Course in Latvian as e Mother Tongue 
(TEMPUS-PROJECT – 1997.) 

9. TEMPUS PROJECT-II Teacher Training Course Denmark – Odense (1996. g. 
marts) 

10. Dators iesācējiem (LPA – 1995.) 
11. Ievads atbalsta sniegšanā (LPA, PBLA Izglītības padome – 1994.) 
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Profesionālie sasniegumi  
•••• LPA Gada balva sociālajās un izglītības zinātnēs (2006);  
•••• LPA atzinības raksts par ieguldījumu latviešu valodas metodikas attīstībā (2003.);  
•••• Profesora Luda BērziĦa prēmija par monogrāfiju “Valodas mācības pusaudzim” 

(2003.); 
•••• Kanādas, Toronto un Hamiltonas Daugavas Vanadžu kopas atzinības raksts Latvijas 

pedagogu un augstskolu mācībspēku – mācību grāmatu un palīglīdzekĜu autoru 
konkursā par nozīmīgu devumu izglītības attīstībā (par mācību līdzekĜa “Darbs dara 
darītāju” manuskriptu) (2000.) 

 
Sabiedriskā darbība  
Kopš 2008. gada aprīĜa LPA Humanitārās fakultātes domes priekšsēdētāja. 
Kopš 1998. gada LPA Satversmes locekle, kopš 2005. gada LPA Satversmes sekretāre. 
 
Publikācijas (1996 – 2008) 
5 grāmatu autore un līdzautore 
9 raksti vispāratzītos recenzētos izdevumos 
23 zinātniski un metodiski raksti citos izdevumos 
7 metodikas grāmatu autore un līdzautore 
10 mācību grāmatu autore un līdzautore 
 
Konferenču aktivit āte (2000 – 2008) 
15 starptautisku zinātnisku konferenču referente 
7 metodisku konferenču un semināru referente 
 
 
 2008. gada 3. novembrī 
 
 

/Diāna Laiveniece/ 
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VINETA LAIVENIECE 
CURRICULUM VITAE 

 
Personas dati: 
  Vineta Laiveniece 
  dzimusi: 10.05.1975. 
  dzīvo: Palmu ielā 9 dz. 2, Liepājā, LV-3401 

kontakti: 29796777 (mob.); 63421767 (mājās);  
e-pasts: Vineta.l@apollo.lv 

  
Izglītība: 

2007. g. iegūta darba aizsardzības un drošības profesionālās pilnveides 
izglītība (Rīgas PSI Mācību centrā); apliecības Nr. PA 035176 
 
2006. g. iegūts maăistra grāds pedagoăijā (Liepājas Pedagoăijas 
akadēmija); diploma Nr. MD C 0072 
 
2001. g. iegūta pirmsskolas skolotāja un konsultanta psiholoăijā pirmskolā 
kvalifikācija; koriăējošās vingrošanas skolotāja kvalifikācija (Liepājas 
Pedagoăijas akadēmija); diploma Nr. 001180 
 
1993. g. iegūta medicīnas māsas kvalifikācija (Liepājas Medicīnas skola); 
diploma Nr. T 012719 
 

Darba pieredze: 
  No 2000. g. febr. MSD ‘’Liepājas Metalurgs’’ – nodaĜas māsa 
 
  No 1995. g. līdz 2000. g. 
  Liepājas s/n ‘’Vaduguns’’ – pulciĦu vadītāja 
 
  No 1993. g. līdz 1995. g. 
  Priekules slimnīca - bērnu nodaĜas māsa 
 
Amata savienošanas kārt ībā: 
  No 2002. g. marta LPA, tagad LiepU Pedagoăijas katedras asistente  

(docējamie studiju kursi: koriăējošā vingrošana, sporta pamati pirmsskolas 
vecuma bērniem, sporta teorija un skolas sporta didaktika, arodveselība un 
darba drošība) 
 
No 2001. g. febr. ăimenes ārstes Olitas Ševčukas privātpraksē – primārās 
veselības aprūpes māsa 

 
Papildus izglītība: 
  Kvalifikācijas uzturēšanas kursi pedagogiem 
  (periodiski no 2003. gada) 
 

2006. g. ,,MuskuĜu disbalansa, stājas un agrīno kustību steriotipu 
traucējumu diagnostika, profilakse un korekcija bērniem ar izteiktiem 
balsta un kustību aparāta funkcionāliem traucējumiem’’ (SIA Dr. med. Z. 
Kasvandes veselības un medicīniskās rehabilitācijas izglītības centrs) 
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Kvalifik ācijas uzturēšanas kursi medicīnas māsām  
(periodiski no 2000.gada) 

 
2004. g. „Fiziskā rehabilitācija bērniem ar nepareizu stāju” (Rīgas StradiĦu 
universitāte) 

 
Zinātniskais grāds: 
  2006.g. 
  Izglītības zinātĦu maăistra grāds pedagoăijā 
 
Valodu zināšanas: 

Dzimtā valoda – latviešu valoda, krievu valoda – brīvi pārvaldu, lietuviešu 
valoda – sarunu līmenī, pirmā svešvaloda – vācu valoda, angĜu valoda – 
šobrīd mācos 
 

Papildus informācija: 
  B kategorijas autovadītāja apliecība     
 
 
2008. gada 15. oktobrī 
 
 
 
 

                             /Vineta Laiveniece/ 
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LINDA LAUZE 
CURRICULUM VITAE 

 
Personas dati  Linda Lauze dzimusi 1968. gada 27. februārī 

ZiĦas par dzīves 
un darba vietu 

Liepāja LV 3405, Krūmu iela 38–22, tel. 63487071;  
Liepājas Universitāte, Liepāja, Lielā iela 14; tel. 63483784; fakss; 
(371)63424223; e-pasts: balti@lieppa.lv 

Profesionālā un 
akadēmiskā 
izglītība 

Liepājas Pedagoăijas akadēmija neklātienes doktorantūra  
1995.–1999.g.; 
Latvijas Universitāte 1986.–1991.g., kvalifikācija – filologs, latviešu 
valodas un literatūras pasniedzējs 

Akadēmiskie un 
zinātniskie grādi 

Dr.philol. 2002. g. Liepājas Pedagoăijas akadēmija 

Profesionālā 
darbība 

     Liepājas Universitātes Latviešu valodas katedras asociētā 
profesore no 2007. g.; docējamie kursi – valodas kultūras pamati, 
mūsdienu latviešu valodas leksikoloăija, morfoloăija, sintakse, 
interpunkcijas normas un prakse, sociolingvistika, sociolingvistikas 
teorija un virzieni; 
     LPA Latviešu valodas katedras docente 2002.–2007. g.; 
     LPA Latviešu valodas katedras lektore 2000.–2002. g.  
     LPA Latviešu valodas katedras asistente 1991.–2000. g.; 
     IZM projekta “Latviešu valodas standarta īstenošana pamatskolā”  
dalībniece 2002.–2003. g.;  
     Klaipēdas universitātē docēts latviešu sintakses kurss 2003. g., 
2006. g., 2008. g.; latviešu morfoloăijas kurss – 2001. g., 2005. g.; 
     Maincas Universitātē Erasmus/Sokrates docētāju apmaiĦas 
programmā nolasītas 4 vieslekcijas (8 st.), kur latviešu valoda 
raksturota sociolingvistiskā aspektā 2005. gada maijā;  
     stažēšanās Stokholmas Universitātē 1995. gada aprīlī, maijā. 

Zinātniskā 
darbība 

Valodniecības nozares latviešu sinhroniskās valodniecības 
apakšnozare, sociolingvistika; pētījuma tēmas “Latviešu 
sarunvalodas sintakse sociolingvistiskā aspektā”, “Mutv ārdu 
komunikācijas funkcionālie aspekti”, “Latvijas sabiedrības 
lingvistiskā integrācija”; 
     IZM valsts pētījumu programmas „Letonika: pētījumi par vēsturi, 
valodu un kultūru” LU LVI  projekta „Valoda un vide” pētniece no 
2005. gada;  
     Eiropas kopienas EQUAL Programmas projekta "Soli pa solim" 
darba grupas vadītāja latviešu val. metodikas izstrādē personām, 
kuru dzimtā valoda vai pārvaldītā valoda nav ne krievu, ne angĜu no 
2005.–2006. g.; 
     LZP finansētā zinātniskā projekta “Latvijas sabiedrības 
lingvistiskā integrācija” pētniece 2004.–2007. g.; 
     Valsts valodas aăentūras projekta “Ikdienas saziĦa: vienkāršs 
teikums latviešu sarunvalodā” 2004. g. vadītāja un pētniece; 
     Latvijas Sabiedrības integrācijas fonda projekta “Valodas 
vajadzību un lietojuma izpēte Liepājā” 2003.–2004. g. koordinatore 
un pētniece; 
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     Dalībniece Bristoles universitātes sadarbības projektā ar Baltijas 
valstīm “Baltic  Language and Integration Network”  2003.–2006. g. 
     LZP finansētā pēcdoktorantūras zinātniskā projekta “Mutvārdu 
komunikācijas funkcionālie un normatīvie aspekti” pētniece  2001.–
2003. g.;  
      LU Latviešu valodas institūta Sociolingvistikas daĜas pētniece no 
2002. g. (0,5 slodze); asistente 2001. –2002. g. 

Publikācijas  41 zinātniskā publikācija: 3 monogrāfijas, 2 grāmatu līdzautore, 23 
raksti (15 no tiem publicēti starptautiski citējamos rakstu krājumos) 
un 13 referātu tēzes. 

Latvijas ekspertu 
komisiju locekle 

Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisijas locekle; 
Latvijas Zinātnes padomes eksperte zinātĦu nozares „Valodniecība” 
apakšnozarē „Latviešu sinhroniskās valodniecība” (no 2006. g.). 

Latvijas 
zinātnisko 
komisiju locekle 

IZM Latviešu valodas un literatūras Konsultatīvās padomes locekle 

Valodu zināšanas 

Sabiedriskā 
darbība  

AngĜu – Ĝoti labi, krievu – labi. 

LPA Satversmes locekle (1999–2005).  

 
 
2008. gada 3. novembrī  

 
/Linda Lauze/ 
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INESE LEIT ĀNE 
CURRICULUM VITAE 

 

Personas dati 
 

Inese Leitāne, 1961. gads 

ZiĦas par dzīves un 
darba vietu 
 

Liedaga iela 1 dz.35, Lv 3416 Liepāja 
Mob.tālr. 2 8346482, e-pasts: inese_22@inbox.lv 

Profesionālā un 
akadēmiskā izglītība 
 

2003.-2005. Maăistrantūra –UzĦēmējdarbības vadīšana un 
administrēšana, Baltijas krievu institūts,                                       
profesionālā maăistra grāds uzĦēmējdarbības vadīšanā un 
administrēšanā 
1993.-1995. Mācību spēku tālākizglītības seminārs Hamburgā (Vācija)                                                   
komercizglītībā  ( kopā 800 stundas)                                                               
1986.-1989. Latvijas Universitātes aspirantūra ekonomikā    
                                                    
1979.-1983.Latvijas Universitāte, Finansu un Tirdzniecības fakultāte, 
tirdzniecības ekonomika                                                                                      
 

Akadēmiskie un 
zinātniskie grādi 
 

2005.g.  profesionālā maăistra grāds uzĦēmējdarbības vadīšanā un 
administrēšanā,  Baltijas krievu institūts,                                
 

Profesionālā darbība 01.09.2006.- līdz šim brīdim LiepU VadībzinātĦu katedras vadītāja 
01.09.2000. – līdz šim brīdim Liepājas Universitātes lektore 
(mārketings, tūrisma mārketings, pakalpojumu mārketings, 
uzĦēmējdarbības ekonomika) 
07.2004.- līdz šim brīdim AA/S Ergo Latvija dzīvība Kurzemes 
reăionālās filiāles  starpnieku koordinatore                                                 
03.2005. – līdz šim brīdim SIA Biznesa augstskola Turība, Ekonomikas 
zinātĦu katedra, asistente ( mārketings) 
09.2000. – 12.2006. RTU Liepājas filiāles lektore ( mazumtirdzniecības 
un vairumtirdzniecības vadīšana, starptautiskais mārketings) 
07.2001- 04.2005. A/S “Lauma”, tirdzniecības daĜas vadītāja  
(mazumtirdzniecības organizēšana firmas veikalos) 
09.1999.-06.2001 SIA IBR Jums, direktora vietniece importa 
jautājumos ( līgumu slēgšana ar ārvalstu piegādātājiem, preču 
iepirkšana, mārketings) 
07.1994.-09.1999. SIA Liepājas Ost-Vest, importa daĜas vadītāja 
06.1993.-07.1997. Rīgas Tehniskās Universitātes  Liepājas mācību 
zinātniski tehniskā kompleksa lektore                                                       

07.1992.-06.1993. SIA Ost-West, veikala vadītāja 
1983.-1993. Liepājas Pedagoăijas institūta pasniedzēja 
 

Darbība projektos LZP, IZM „Pētniecības un augstākās izglītības 
kohēzija vadībzinātĦu nozarē”, apakšvirziens „Ekonomikas attīstības 
ilgtspēja Liepājas reăionā” 2006.g. 

Profesiju standarta Mazumtirdzniecības komercdarbinieks PS 0019 
darba grupa, 2001. g. 
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Zinātniskā darbība Zinātnes nozare un apakšnozare, pētījumu tēma/tēmas, nozīmīgākie 
sasniegumi, darbība pētnieciskajos projektos, sadarbība ar ārzemju 
partneriem u.tml. 

Publikācijas 3 
 

 
 
 
2008. gada 8. septembrī     
          

/Inese Leitāne/ 
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JEěENA MIHEJEVA  
CURRICULUM VITAE 

 
Personas dati:  
JeĜena Mihejeva 
1950.gada 16.jūnijs     
 
ZiĦas par dzīves vietu un darba vietu:  
Dzīvo:   Sporta ielā 10-1, Liepāja, LV-3401 
Darba vieta:  Liepājas Universitāte 

Liepājā Lielā iela 14 Tālr. 3423512  
 
Profesionālā un akadēmiskā izglītība:  
1988. – 1992. Sanktpēterburgas Pedagoăijas Universitāte aspirantūra; 
1971. – 1975. A.Hercena ěeĦingradas pedagoăiskais institūts. Iegūta pirmsskolas 
psiholoăijas pasniedzēja kvalifikācija. 
 
Akadēmiskie un zinātniskie grādi:  
1993. – psiholoăijas zinātĦu kandidāta grāds Sanktpēterburgas ped. Universitāte 
1994. – LV psiholoăijas doktora zinātn. grāds (nostrifikācija Latvijas Universitāte 

Psiholoăijas habilitācijas un promocijas padomē). 
 
Profesionālā darbība:  
1978. līdz šim – LPA, tagad Liepājas Universitātes docente. 
2003. līdz šim – Psiholoăijas Augstskolas (Liepājas filiāle) docente. 
      
Zinātniskā darbība:  
Zinātnes nozare – psiholoăija. Galvenā tēma pētījumiem ir saistīta ar saskarsmes 
neverbālo aspektu, subjekta neverbālās uzvedības īpatnībām, kuras apgrūtina saskarsmi. 
 
Publikācijas: Kopējais publikāciju skaits: 35 
 
 
2008. gada 2. jūlij ā 
  
 

/JeĜena Mihejeva/ 
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AIJA NELSONE 
CURRICULUM VITAE 

 
Personas dati 13.05.1970. 
 Latviete, LR pilsone 
 Liepāja, Ozolu iela 4, tel. 3421732, 29161271 
 nelsoni@apollo.lv; aija.nelsone@dome.liepaja.lv  
  
Izglītība 2008. Liepājas Universitātes Vadības zinību 

maăistrantūra, vadībzinātĦu maăistra grāds sabiedrības 
vadībā ;  
2003. Rīgas Tehniskā universitāte, specialitātē – 
uzĦēmējdarbība un vadīšana, personāla speciālista 
kvalifikācija; 

 1994. Liepājas Pedagoăijas augstskola, latviešu valodas 
un literatūras skolotāja kvalifikācija ;  

 1994. Liepājas Pedagoăijas augstskola, filoloăijas 
bakalaura grāds;  

 1988. Liepājas RaiĦa 6.vidusskola. 
  
Darba pieredze No 01.09.2007. līdz šim Liepājas Universitāte  – lektore; 

no 07.03.2005. līdz šim Liepājas pilsētas dome - Personāla 
daĜas vadītāja; 
no 01.01.2000. līdz 04.03.2005. - a/s “Lauma” Personāla 
daĜas vadītāja; 
no 30.03.2001.līdz 31.05.2004. ievēlēta par a/s “Lauma” 
valdes locekli; 

 no 01.03.1995. līdz 31.12.1999.- a/s “Lauma” preses un 
lietvedības sekretāre. 

  
Papildus izglītība 
(kursi un semināri) 

Darbinieku ikgadējās attīstības pārrunas, „Triviums”; 
Emocionālā inteliăence un pozitīvā domāšana, strādājot 
komandē, „P.A.T.EKSPERTS”; 
Lietišėā etiėete darba vietā, pasniedzēja G.Krasta; 
Ētika publiskajā pārvaldē, Korupcijas novēršanas un 
apkarošanas birojs; 
Kā padarīt organizāciju pievilcīgu saviem darbiniekiem, 
„Eiropersonāls”; 
Cilvēku resursu vadība un attīstība, „Zygon Baltic 
Consulting” (32 stundu apmācība); 
Praktiskā projektu vadīšana, „Projektu vadīšanas un 
komercizglītības centrs” (144 stundu apmācība);  
Efektīva cilvēkresursu pārvaldība, „Vadības sistēmu un 
mārketinga pētījumu aăentūra”; 
Publiskā iepirkuma likums, Iepirkumu uzraudzības birojs; 
Īss ieskats pašvaldību tiesību vēsturē, pašvaldība kā valsts 
pārvaldes iekārtas sastāvdaĜa, administratīvais process 
iestādē, atbildība, iespējamā zaudējuma piedziĦa, 
„A.D.Konsultants”; 
Efektīva pārmaiĦu vadība, „Vadības sistēmu un 
mārketinga pētījumu aăentūra”; 
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UzĦēmuma mācību sistēma, „Eiropersonāls”; 
Personālvadības stratēăija – instruments uzĦēmuma mērėu 
sasniegšanā, „Eiropersonāls”;  

 Mērėu sasniegšana ar Līdzsvarotās mērėu kartes 
(Balanced Scorecard) metodi – labākā prakse un atziĦas, 
“A Force”; 

 Personāla daĜu loma uzĦēmuma personālpolitikas 
īstenošanā, Tirdzniecības un rūpniecības kamera; 

 Darba likuma piemērošana, “Rajos”; 
Organizācijā obligāti veidojamo dokumentu izstrāde un 
noformēšana, „Projektu vadīšanas un komercizglītības 
centrs”; 

 Efektīvas atalgojuma sistēmas izveidošana uzĦēmumā, 
“Kredītmenedžmenta akadēmija”; 

 Praktiskā personāllietvedība, “Vadības sistēmu un 
mārketinga pētījumu aăentūra”; 

 Lietvedības programma sekretāriem, lietvežiem, 
sekretāriem-grāmatvežiem, Tirdzniecības un rūpniecības 
kamera; 

 Saskarsmes psiholoăija, konfliktoloăija, “Iepazīsti sevi”; 
 Personāla novērtēšana, “Eiropersonāls”; 
 Reklāma un Public Relation, Tirdzniecības un rūpniecības 

kamera; 
 Personāla inspektoru funkcijas. PersonāldaĜas darba 

organizācija. Zinātnes un tehnikas nams; 
 Lietvedības programma personāldaĜu darbiniekiem, 

Tirdzniecības un rūpniecības kamera; 
 Komandas veidošana, “Triviums”; 
 AngĜu valoda, Valodu mācību centrs; 
 Darba likums, Liepājas arodbiedrību mācību centrs; 
 Starptautiskā sarakste, Tirdzniecības un rūpniecības 

kamera. 
 
Dalība konferencēs 

 
3.Personāla vadības kongress „Vērtīga organizācija”; 
Valsts pārvaldes aktuālie jautājumi; 
Kā veicināt uzĦēmuma konkurētspēju darba tirgū: dažādas 
pieredzes; 
E-paraksts Latvijā. 

  
Valodu prasme Latviešu – dzimtā 

krievu – brīvi; 
angĜu – sarunvaloda. 

  
Datorprasme MS Word, MS Excel, Internet Explorer. 
  
Citas prasmes  
 
 
 
 
 

Projekta vadītāja projektā „Kapacitātes stiprināšana 
Eiropas Sociālā fonda pasākumu ieviešanai Liepājas 
pašvaldībā”, Sabiedrības Integrācijas fonda finansēts 
projekts 20 000 Ls apjomā; 
Autoru grupā izstrādāts projekts „Pētījums par privāto 
pirmsskolas izglītības iestāžu izveides iespējām Liepājā”; 
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Intereses un brīvais 
laiks 

Dažādu pasākumu organizēšana (apmācības, konferences, 
pilnsapulces); 
Kvalitātes iekšējais auditors; 
B kategorijas autovadītāja apliecība. 
 
CeĜošana (auto un velotūrisms), slēpošana, peldēšana; 
Liepājas Dzīvnieku audzētāju biedrības locekle. 

  
 
 
2009. gada 13. janvārī 
 

/Aija Nelsone/ 
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SANDRA OKUĥEVA 
CURRICULUM VITAE 

 
Inform ācija par personu 
 

Vārds, uzvārds: Sandra OkuĦeva 
Dzīvo: Siguldas ielā 13 – 1, Liepāja, LV – 3416 
Tālrunis: darbā 34 83780, mājās 34 36782 

 
Akadēmiskā un profesionālā izglītība 
 

1998. – iegūts filoloăijas maăistra grāds latviešu literatūrā 
1993. -1997. studijas Latvijas Universitātes doktorantūrā  
1979. – 1983. studijas V. Lāča Liepājas Valsts pedagoăiskā institūta Latviešu valodas 
un literatūras un matemātikas fakultātē, iegūta latviešu valodas un literatūras skolotāja 
kvalifikācija 
 

Akadēmiskā un profesionālā darbība 
 

No 2005. - Liepājas Pedagoăijas akadēmija (kopš 2008. gada – Liepājas   
 Universitāte), Humanitārās fakultātes prodekāne 
No 1998. – Liepājas Pedagoăijas akadēmija (kopš 2008. gada – Liepājas   
 Universitāte), Literatūras katedras lektore 
1996. – 2005. – Liepājas Pedagoăijas akadēmija, rektora palīdze sabiedriskajā  
 darbā 
1993. – 1998. - Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Latviešu valodas un literatūras  
 katedras lektore 
1989. – 1993. - Liepājas Pedagoăiskais institūts, Latviešu valodas un literatūras  
 katedras asistente 
1983. – 1989. – Liepājas 10.vidusskola, latviešu valodas un literatūras skolotāja 
 
Docētie kursi: Valodas kultūra, Izteiksmīga runa, Oratora māksla, Retorika, Diskusijas 
māksla, Publiskā runa, Bērnu literatūra, Pasaules literatūra 19. gs., 19.gs. ārzemju 
literatūra, V. PlūdoĦa dzeja. 
 

Zinātniskās intereses 
 

Latviešu dzeja 20.gs. 1.pusē. Latviešu bērnu literatūra. Komunikācija. 
 

Publikācijas 
 

Zinātniski raksti – 11; konferenču tēzes – 3; metodisks raksts – 1. 
 
 
 
2008. gada 31. oktobrī       
 

/Sandra OkuĦeva/ 
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DIĀNA OěUKALNE 
CURRICULUM VITAE 

 

Personas dati  
Vārds, uzvārds Diāna OĜukalne 
Adrese SakĦu 16-40 , Liepāja, LV - 3417  
Darbavietas adrese Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Lielā iela 14, Liepāja, LV - 3401 
Tālrunis mob. 29231006 
Dzimšanas dati 1976. gada 3. janvārī. 
 
Izglītība    
No 2007.g. studijas Daugavpils Universitātes sociālās psiholoăijas maăistrantūrā. 
2003.g. – 2007.g studijas Psiholoăijas augstskolā sociālās psiholoăijas specialitātē. Iegūta 

praktiskā psihologa kvalifikācija (sociālā psiholoăija). 
2000. g. - 2002. g. studijas LPA maăistrantūrā. Iegūts izglītības zinātĦu maăistra grāds 

 pedagoăijas teorijā un vēsturē.  
1999.g. - 2000. g.studijas LPA. Iegūta sākumskolas skolotāja un konsultanta psiholoăijā 
pamatskolā kvalifikācija un pedagoăijas bakalaura grāds.  
 
Profesionālā darbība   
No 2008.g. psihologs Liepājas reăionālajā slimnīcā.  
No 2008.g. asistente Liepājas Universitātē.   
2000.g. - 2008.g. asistente LPA (vispārīgā psiholoăija, ievads psiholoăijā, attīstības 

psiholoăija, pedagoăiskā psiholoăija, saskarsmes psiholoăija, sociālā 
psiholoăija, personības psiholoăija, ăimenes psiholoăija, etnopsiholoăija, 
sporta psiholoăija, sociālpsiholoăiskais treniĦš, statistika psiholoăijā, 
organizāciju psiholoăija). 

2005.g. ESF projekta ietvaros strādāju NVA par psiholoăijas pasniedzēju, psihologu 
 konsultantu. 

2000. g. - 2001. g. psihologs konsultants DALP 5. vsk.  
2000. g. - 2002. g. psihologs konsultants KASS Interdisciplinārajā bērnu attīstības centrā. 
 
Tālākizglītība 
2007. g. apliecība par piedalīšanos starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Psiholoăijas 

aktualitātes mūsdienu izglītībā.” 
2006. g. apliecība par piedalīšanos seminārā „Organizāciju pedagoăija.” 
2006. g. apliecība par piedalīšanos seminārā „Skolas kultūra un kvalitāte.” 
2006.g. serifikāts par piedalīšanos starptautiskajā konferencē „Latvija Eiropā, Eiropa 
   Latvijā.” 
2005.g. apliecība par piedalīšanos Es Comenius programmas INCLUES projekta seminārā 
“M ācīšanās kognitīvie pamati.” 
2003.g. sertifikāts par piedalīšanos seminārā “K ā palīdzēt neglābjami slimiem cilvēkiem.”  
2003.g. apliecība par lekciju kursu “Bērni, kuriem ir autisms un aspergera sindroms”. 
2003.g. sertifikāts par piedalīšanos konferencē “Kl īniskā psiholoăija un atkarība”. 
2002.g. apliecība par kursu “UDS – uzmanības deficīta sindroms.” 
2001.g. sertifikāts par kursu “ Bērnu seksuālās izmantošanas profilakse.”  
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1999.g. - 2000.g. sertifikāts par sociālpediatrijas kursu (saskarsme, pārliecināšanas 
stratēăijas, klīniskā psiholoăija, pirmā palīdzība, Vojta un Bobata terapija, 
Montesori pedagoăija, logopēdija, mikrologopēdija, fizioterapijas pamati) 
apguvi. 

 
Īpaši nopelni             
 2002. g. piešėirta LIF mēķėprogrammas ”Izglītībai, zinātnei un kultūrai” veicināšanas 

stipendija. 
2003.g. Zentas MauriĦas vārdbalva jaunajiem zinātniekiem par maăistra darbu “Jaunākā 
  skolas vecuma bērnu uzmanības deficīta sindroma un pašizjūtas savstarpējā 
  saistība”.  
 
Valodu prasmes  
Latviešu valoda – dzimtā valoda. Brīvi pārvaldu krievu valodu, ar vārdnīcas palīdzībuvācu 
valodu.  
 
Datorzināšanas  
Pārvaldu programmas Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, 
SPSS11.5, kā arī Internet Explorer.  
 
Publikācijas 2          
 
 
2008. gada 25. jūlij ā. 

 /Diāna OĜukalne/ 
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BIRUTA PETRE 
CURRICULUM VITAE 

 
 
Personas dati    

                                  Biruta Petre, dzim. 1936. gada 2. decmbrī Līvānos 
 
ZiĦas par dzīves un                  Ozolu ielā 27, Liepājā, LV- 3411, tel. 63436529 
darba vietu                                    Liepājas Universitāte Lielā iela 14,  
                                                           tel. 63424205 
  
Profesionālā un                        LPSR ZinātĦu akadēmijas Latviešu valodas un literatūras 
akadēmiskā                             institūts (1980 –1984), aspirante; 
izglītība V. Lāča Liepājas Valsts pedagoăiskais institūts, Latviešu 

valodas un literatūras un matemātikas skolotāju fakultāte 
(1969 –1974), kvalifikācija – vidusskolas latviešu valodas 
un literatūras skolotāja;  
Liepājas Pedagoăiskais institūts, Pamatskolas skolotāju 
sagatavošanas fakultāte (1959 – 1965), kvalifikācija – 
pamatskolas skolotāja;  
Valmieras pedagoăiskā skola (1952–1956), kvalifikācija – 
pamatskolas skolotāja; 
 

Akadēmiskie un  Filoloăijas zinātĦu doktore (Dr.philol.) 1988.g., ZA Valo- 
zinātniskie grādi  das un literatūras institūts, nostrifikācija LU 1992.g. 
  
 
 
Profesionālā  
darbība Liepājas Pedagoăijas akadēmijas (tagad LiepU) Latviešu 

valodas katedras docente kopš 2005.gada; docējamie kursi: 
lietišėā tekstveide, mūsdienu latviešu valodas leksikoloăija. 
Liepājas Pedagoăijas akadēmijas (tagad LiepU)literārā 
redaktore kopš 2002.g.; 

 Liepājas Pedagoăiskā institūta Latviešu valodas un 
literatūras katedras docente (1989 –1992); docējamie kursi: 
latviešu valodas leksikoloăija, latviešu valodas mācīšanas 
metodika; 

 Minstere Latviešu ăimnāzijas (Vācija) latviešu valodas 
skolotāja (1992 –1998); 

 Liepājas Pedagoăiskā institūta Latviešu valodas un 
literatūras katedras vecākā pasniedzēja (1981 –1992); 
docējamie kursi: latviešu valodas leksikoloăija, latviešu 
valodas mācīšanas metodika; 

 Liepājas Pedagoăiskā institūta Latviešu valodas un 
literatūras katedras pasniedzēja (1975 –1981); docējamie 
kursi: latviešu valodas leksikoloăija, latviešu valodas 
mācīšanas metodika; 

    Liepājas 31. profesionāli tehniskās vidusskolas latviešu 
                                                valodas  
    un literatūras skolotāja (1964 –1975); 
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Alojas rajona Rozēnu septiĦgadīgās skolas skolotāja (1956 –
1959). 
 

Zinātniskā darbība      
Latviešu sinhroniskās valodniecības apakšnozare; pētījumu 
tēma: mūsdienu latviešu valodas funkcionēšanas aspekti – 
vārdu krājuma semantikas un sinonīmijas problēmas. 

Publikācijas    
                                               Kopējais publikāciju skaits – 9; zinātniskās – 6;  

           metodiskās – 3. 
 
2008. gada 27. oktobrī 
 

/Biruta Petre/ 



 59 

 LARISA PETRE 
CURRICULUM VITAE 

 
Inform ācija par personu              
Larisa Petre 
27.02.1960.g. 270260-1080 
 
ZiĦas par dzīves vietu 
Mežu iela 31a, Liepāja LV-3405, tel. 63487218 
                                                         
ZiĦas par darba vietu 
Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja LV-3401, tel. 63407732 
                                                        
Profesionālā un akadēmiskā izglītība 
2005- līdz šim laikam LiepU, Doktorantūra Pedagoăijā 
2006.08. „Konsultēšana multikulturālā vidē Eiropā”, ESMA, European Councellor for 
Multicultural Affairs - 5 ECretits) 
2006.04. kvalifikācijas celšanas kursi Lielbritānija, Edinburga, ”Teacher Methodology 
Course TT” 
2002-2003 IZM, Lielbritānijas Padome 220 stundu kursi, iegūta kvalifikācija „University-
based Methodologist” 
2002. Fulbraita studijas ASV, ”Fulbright American Studies Institute for Secondary School 
Teachers and Teacher Trainers. 
1995.-1998.g.-LPA maăistrantūra, pedagoăijas maăistre 
1998.g. Lielbritānijā, Kembridžā iegūta kvalifikācija “Teacher Trainer” 
1978.-1983. Maskavas Valsts Pedagoăijas Institūts, angĜu valodas skolotājs 
 
Profesionālā darbība 
2000. g. febr. – līdz šim laikam LPA (tagad LiepU) lektore 
2002. g. – līdz šim laikam LiepU Svešvalodu katedras vadītāja 
1987.- 2000. g. –LPA, asistente 
1984.- 1987. g. –LPA, laborante 
1998.g. – līdz šim laikam Studiju programmas “Pamatizglītības angĜu valodas skolotājs “ 
direktore 
2001.g. – līdz šim laikam Rīgas skolotāju izglītības centrs, kvalifikācijas celšanas kursi 
angĜu valodas skolotājiem 
 
Prasmes un intereses 
MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, darbs ar internetu  
               
Valodas – latviešu, krievu, angĜu, vācu. 
 
Publikāciju skaits 2000-2008 14   
 
Zinātniskās konferences 2000-2008 21 uzstāšanās ar referātiem 
 
 
2008. gada 20. oktobrī 
 

/Larisa Petre/ 
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INGA PŪRE 
CURRICULUM VITAE 

 
Personas dati 
 

Inga Pūre, 1974 

ZiĦas par dzīves 
vietu 
 

Dzintaru iela 97/99 - 103, Liepāja; 
tālr. 29374642; e-pasts: inga2505@inbox.lv 

ZiĦas par darba 
vietu 

Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja; 
tālr. 3423510; e-pasts: pure@lieppa.lv; fakss 34224223 
 

Profesionālā un 
akadēmiskā izglītība 
 

No 09.2007. - Biznesa augstskolas „Turība” doktorantūras 
studiju programmas „Komunikācijas vadība” studente 
2004. - 2006. - Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa 
administrācijas augstskola, uzĦēmējdarbības vadības maăistra 
grāds;  
2000. - 2003. - Rīgas Tehniskā universitāte, personāla speciālista 
kvalifikācija; 
1996. - 1998. - Liepājas Pedagoăijas akadēmija, filoloăijas 
maăistra grāds; 
1992. - 1996. - Liepājas Pedagoăijas akadēmija, filoloăijas 
bakalaura grāds, latviešu valodas un literatūras skolotāja 
kvalifikācija  
Kursi: 
2008. - kursi „Jaunākās PR teorijas un prakses tendences Latvijā 
un Eiropā”; Liepājas Universitāte (apliecība); 
2006. - kursi „Profesionālu sabiedrisko attiecību teorija un 
prakse”, „Komunikāciju Akadēmijas” Tālākizglītības centrs 
sadarbībā ar Vācijas “Akademie für Führung un 
Kommunikation” (sertifikāts); 
2001. - kursi “Sabiedriskās attiecības - konkurētspējīga 
priekšrocība”, Londonas Sabiedrisko attiecību skola Latvijā 
(sertifikāts); 
2000. - kursi “Projekta ciklu vadīšana”, Latvijas Pašvaldību 
mācību centrs (sertifikāts); 
2000. - kursi “Sadarbība ar masu informācijas līdzekĜiem”, LU 
Pašvaldību un projektu vadības valsts mācību centrs (sertifikāts); 
1999. - kursi “Pašvaldība un sabiedrības informēšana”, Latvijas 
Pašvaldību mācību cents (sertifikāts) 
 

Profesionālā 
darbība 

No 09.2004. - Liepājas Universitāte (Liepājas Pedagoăijas 
akadēmija), lektore (docējamie kursi - „Sabiedriskās attiecības”; 
„Sabiedrisko attiecību stratēăija un taktika”; „Sabiedrisko 
attiecību menedžments”, „Sabiedrisko attiecību stratēăija”, 
„Darbs ar klientu”); 
No 07.2003. - Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Informācijas un 
sabiedrisko attiecību daĜas vadītāja; 
09.2006. - 06.2007. - ESF projekta „Profesionālās orientācijas 
un konsultācijas pasākumi Kurzemes reăiona vidusskolās un 
Liepājas Pedagoăijas akadēmijā” vadītāja; 
07.2005. - 04.2006. - ESF projekta „Profesionālās orientācijas 
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un konsultācijas pasākumi Kurzemes reăiona vidusskolās un 
Liepājas Pedagoăijas akadēmijā” vadītāja; 
06.1999. - 06.2003. - Liepājas Pedagoăijas akadēmija, 
Informācijas centra vadītāja; 
09.1997. - 05.2000. - Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. 
vidusskola, latviešu valodas un literatūras skolotāja, jauno 
korespondentu pulciĦa vadītāja; 
09.1996. - 08.1997. - latviešu valodas (kā svešvalodas) 
skolotāja Liepājas 11.vidusskolā 

 

Zinātniskā darbība 2008. - dalība ar referātu „Augstskolu sabiedriskās attiecības: 
daudzveidība un problemātika” starptautiskā konferencē 
„Sabiedrība un kultūra” (LPA), publikācija rakstu krājumā; 

maăistra darbs „Sabiedriskās attiecības un reklāma Liepājas 
Pedagoăijas akadēmijas konkurētspējas paaugstināšanai” 
(2006); 

maăistra darbs „Adjektīvu sintaktiskais lietojums Kurzemes 
novada pasakās” (1998) 

 
 
2008. gada 27. oktobrī 

 
 /Inga Pūre/ 
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INETA STADGALE 
CURRICULUM VITAE 

 
1. Vārds: Ineta  
2. Uzvārds: Stadgale 
3. Dzimšanas gads: 1969 
4. Izglītība: augstākā, maăistra grāds 
 

Izglītības iestāde LPA vadības zinību maăistrantūra  
Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

2007 - 

Iegūtā izglītība: Vadības zinātĦu maăistrs sabiedrības vadībā.  
  
Izglītības iestāde LPA  
Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

1998 

Iegūtā izglītība: Filoloăijas maăistrs 
 

Izglītības iestāde LU 
Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

1987 - 1992 

Iegūtā izglītība: Filologs 
 

5. Papildu izglītība/kursi: 
Izglītības iestāde Kursa nosaukums Datums: no (mm/gggg) 

              līdz (mm/gggg) 

Projektu vadīšanas un 
komercizglītības centrs 

Projektu vadība 
24.08.2006 – 26.10.2006 

 
Clingendal institūts (Hāga, 
Nīderlande) 

 
“ES Sociālā politika” 

 
15.01. – 02.02. 2001.g.      

LPA Studijas LPA 
Doktorantūrā Latviešu 
filoloăijas nozarē, 
nokārtoti promocijas 
eksāmeni 

1995.g. – 1999.g. 

UK Know How Fund Training course in Project 
preparation 

04. – 06. 1998.g. 

LU Vides zinātnes un 
pārvaldes studiju centrs 

Tālākizglītības kurss 
„Ilgtspējīga attīstība un 
projekti” 

16. – 17. 03. 1998.g. 

UCF (USA, Florida) 
International Center of 
Journalism, Washington 

Career Development 
Course in Journalism 

01. – 03. 1995.g. 

 
6. Valodu prasme (vērt ējot no 1 – 5 (1 – vāji; 5 – br īvi)): 
 

Valoda Lasītprasme Mutvārdu saziĦa Rakstītprasme 
Latviešu - dzimtā 5 5 5 

AngĜu  5 5 5 
Krievu 5 4 4 
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7. Darba pieredze: 
Laiks, vieta Liepāja, 9. 2008. - ….. 
Kompānija Liepājas Universitāte 
Pozīcija Latviešu valodas katedras lektore 
Apraksts  Studiju kursi: latīĦu valoda, projektu vadība 

 
Laiks, vieta Liepāja, 05. 2007. - ….. 
Kompānija Liepājas pilsētas dome 
Pozīcija Liepājas domes sabiedrības veselības daĜas vadītāja 
Apraksts  Veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības plāna ieviešanas 

uzraudzība Liepāja, nozares attīstības plānošana, veselības 
veicināšanas, informēšanas un izglītošanas pasākumu organizēšana. 

 
Laiks, vieta Rīga, 02. 2004. – 08.2007. 
Kompānija Valsts veselības veicināšanas aăentūra 
Pozīcija Reăionālā koordinatore Liepājā un Liepājas rajonā 
Apraksts  VVVA projektu, pētnieciskā darba, publicitātes un akciju plānošana 

un realizēšana reăionā 
  
Laiks, vieta Liepāja, 05. 2002. – 11.2006. 
Kompānija Liepājas pilsētas dome 
Pozīcija Liepājas domes attīstības pārvaldes Sociālās infrastrukt ūras 

attīstības projektu vadītāja 
Apraksts  Sociālo, veselības, nodarbinātības un demokrātijas projektu veidošana, 

koordinēšana, vadīšana (starptautiskais, nacionālais, vietējais līmenis), 
ES politiku ieviešanas veicināšana un EK programmu, EEZ, ES 
struktūrfondu u.c. finanšu avotu piesaiste Liepājas pilsētas attīstībai 

  
Laiks, vieta Liepāja, 09. 2000 - 05. 2002. 
Kompānija Liepājas pilsētas dome 
Pozīcija Liepājas domes Sabiedrības integrācijas projektu koordinatore 
Apraksts  Projekti, kas saistīti ar visiem sabiedrības integrācijas aspektiem: 

sociālo (narkomānijas profilakse un rehabilitācija, sabiedrības 
veselība, invalīdu un citu sabiedrības riska grupu integrācija etc.), 
pilsonisko (naturalizācijas veicināšanas projekti, latviešu valodas 
apguves, aktīvas līdzdalības, sociālā dialoga, demokrātijas attīstības 
projekti), nacionālo (daudzkultūru sabiedrības attīstība u.c.). 

Laiks, vieta Liepāja, 09.1997 - 09. 2000. 
Kompānija Liepājas pilsētas dome 
Pozīcija  Pilsētas attīstības programmas koordinatore un ārējo sakaru 

speciāliste 
Apraksts  Pilsētas attīstības programmas izstrādes koordinēšana, metodoloăiskā 

vadīšana, mutiskā un rakstveida tulkošana, vizīšu, tikšanos un 
semināru organizēšana 

Laiks, vieta Liepāja, 01.1997 - 05. 2000. 
Kompānija PRO-INTER & IRIS CONSULTING (Belgija) Liep ājas birojs 
Pozīcija Biroja vadītāja 
Apraksts  Latvijas – Flandrijas pilotprojekta “Liepaja regional development and 

action plan” (1998) and Liepaja regional spatial structure plan 
(2000)”izstrādes koordinēšana. Biroja darbs, ekspertu darba un 
uzturēšanās koordinēšana un organizēšana, mutiskā un rakstveida 
tulkošana, vizīšu, tikšanos un semināru organizēšana 

Laiks, vieta Liepāja, 1993 - 1996 
Kompānija Liepājas TV/ Kurzemes reăionālā TV 
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Pozīcija Reportiere - redaktore - producente 
Apraksts  TV ziĦu programmu un izklaides un kultūras autorprogrammu un šovu 

gatavošana, rediăēšana, producēšana. TV reklāma un mārketings.  
Laiks, vieta Liepāja 09.1992 –03.1997 
Vieta Liepāja, Rīga 
Kompānija Neatkarīgais producents& žurnālists 
Pozīcija  Ārštata žurnāliste un reportiere vietējiem un nacionālajiem mēdijiem: 

laikrakstiem (Latvijas Zeme, Izglītība un Kultūra,..) un Latvijas TV , 
LNT “Pica” 

Apraksts  Rakstu un oriăinālprogrammu veidošana, rediăēšana. Reklāma un 
mārketings 

Laiks, vieta Liepāja, 07.1992 –08.2001 
Kompānija Liepājas Pedagoăijas akadēmija 
Pozīcija Lektore 
Apraksts  Lekcijas: latīĦu valoda, latviešu valodas morfoloăija un stilistika, 

žurnālistika 
 
8. Cita nozīmīga informācija  

Izstrādātie un vadītie projekti:  
• “Lejaskurzemnieku pēdas Latvijas kultūrā” – KKF Kurzemes programma 
• “...un jūra” – Liepājas pašvaldības Kultūras pārvalde 
• “Kapara puėes” – Liepājas pašvaldības Kultūras pārvalde 
• „Soli pa solim” - EK EQUAL programmas finansēts projekts 
• “Primārās veselības aprūpes veicināšana Liepājā” – BSSTF on Combat of Communicable 

Disseases in Baltic Sea Region (www.baltichealth.org) finansēts projekts 
• „Jaunu apģērbu vecām ēkām” – Lietuvas PHARE finansēts projekts 
• „Pieredžu stafete”- Polijas PHARE finansēts projekts 
• „Komandu darbs atkarību ierobežošanā pašvaldībā” – ES SOCRATES programmas finansēts 

projekts 
• “Sabiedrības iesaistīšanās attīstība Liepājā” – Lielbritānijas vēstniecības atbalstīts projekts 
• „Baltic IT NET”, ES 5. ietvara programmas finansēts projekts u.c. 
 
Izstrādātie un finansiālo atbalstu guvušie projekti:  
• “Lejaskurzemnieku pēdas Latvijas kultūrā” - KKF 
• “Sabiedrības veselības platformas izveides veicināšana Latvijā” – Eiropas Sabienības 

Sabiedrības veselības alianses (EPHA) finansējums  
• “Kapacitātes stiprināšana Eiropas Sociālā fonda pasākumu ieviešanai Liepājas pašvaldībā” – 

ESF, SIF 
• „Integrētas sabiedrības vērtību attīstība Liepājā” – Sabiedrības integrācijas fonda atbalsts ES 

Phare programmas ietvaros 
• „Atbalstošas vides veidošana jauniešu ar speciālām vajadzībām integrācijai 

vispārizglītojošajās skolās Liepājā”- ESF finansēts projekts 
• “Sociālās integrācijas tīkla attīstība Liepājā” – ZiemeĜvalstu Ministru Padomes finansēts projekts 
• „Esi Neatkarīgs”- Valsts programmas psihoaktīvo vielu lietošanas ierobežošanā finansēts 

projekts 
• Liepājas Simfoniskā orėestra koncertzāles projekts -VIP finansēts projekts 
• „Kopīgā Eiropā bez aizspriedumiem” – Eiropas BēgĜu fonda finansēts projekts 
• „Rucavas ăimeĦu atbalsta centrs”- PB Mazo grantu programmas finansēts projekts 
• ZMP ierēdĦu apmaiĦas programmas stipendijas u.c. 
 
Sertifik āti:  
• Autora darbs un tā specifika, AKKA/ LAA Autoru akadēmija, 2007 
• 6th Nordic – Baltic Congress on Infectious deseases, 2004 
• Interreg Project Management, Nordic Council of Ministers, 2003 
• 400 years of Public Health, Norway, 2003 (konference) 
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• Women Participation in Democratic Dialogue, EC project „Dialog fem”, Volos, Greece, 2002 
• Brīvprātīgo koordinators, NVO Brīvprātīgo centrs, 2002 
• Konferences par sabiedrības integrācijas jautājumiem no 2001. gada Latvijā, Lietuvā, Briselē un 

citur ES  
• Konferences un semināri par VPD , struktūrfondu un EEZ instrumentu ieviešanu Latvijā 
 
Dalība sabiedriskajās organizācijās: 
Latvijas Rakstnieku savienības Liepājas nodaĜas līdzdarbniece (no 2007) 
Liepājas Kultūras pārvaldes Konsultatīvās kolēăijas dalībniece (no 2007) 
Nodibinājuma “Liepājas reăionālās slimnīcas atbalsta fonds” dibinātāja un valdes locekle  
(no 2007) 
Biedrības „Sabiedrības attīstības centrs” dibinātāja un Valdes priekšsēdētāja ( no 2004) 
 
Publikācijas: 7 (raksti, izdevumi, līdzautorības darbi) 

  
 
2008. gada 13. novembrī 
 
 

/Ineta Stadgale/ 
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DZINTRA ŠULCE 
CURRICULUM VITAE 

 
Personas dati Dzintra Šulce, dzimusi 1957. gada 18. decembrī  
ZiĦas par dzīves un  
darba vietu 

Liepāja LV 3416, Rojas iela 3–43, tālr. 63438021; mob. 
28207515; Liepājas Universitāte, Liepāja LV 3401, Lielā iela 14; 
tel. 63483784, e-mail: dz.sulce@tvnet.lv 

Profesionālā un 
akadēmiskā 
izglītība  

Latvijas ZinātĦu akadēmijas Valodas un literatūras institūta 
neklātienes aspirantūra 1986.–1990. g. 
V. Lāča Liepājas Valsts pedagoăiskais institūts Latviešu valodas 
un literatūras un matemātikas fakultāte 
1976.–1980.g.; kvalifikācija – latviešu valodas un literatūras 
skolotāja. 

Akadēmiskie un 
zinātniskie grādi 

Dr.philol. 1998.g. Latvijas Universitātes Filoloăijas habilitācijas un 
promocijas padomē nostrificēta 1998. gadā.  
Humanitāro zinātĦu doktores grāds valodniecībā 1993.g. ViĜĦas 
Universitātē.  

Profesionālā 
darbība  

Liepājas Universitātes Latviešu valodas katedras docente no 
2008.g. 
Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Latviešu valodas katedras 
docente no 1998.g. 
Humanitāro zinātĦu maăistra studiju programmas direktore 
(latviešu valoda) no 1999. gada  
Latviešu valodas un literatūras katedras vadītāja 1991.–1998.g. 
Latviešu valodas un literatūras katedras lektore 1987.–1991.g.  
Latviešu valodas un literatūras katedras asistente 1980.–1987.g. 
    Docējamie kursi: fonētikas pētīšanas metodes, 
problēmjautājumi fonētikā un ortogrāfij ā, fonētikas vēsture no 
1996.g.; valodas kultūras pamati 1989.–1994.g. un no 1999.g.; 
mūsdienu latviešu literārā valoda (morfoloăija, leksikoloăija, 
sintakse) 1980.–1990.g.; mūsdienu latviešu literārās valodas 
fonētika no 1980.g. 

Zinātniskā darbība Valodniecības latviešu sinhroniskās valodniecības apakšnozare; 
pētījumu tēma: daži latviešu valodas struktūras un sistēmas aspekti 
(fonotaktika), ortoepijas un ortogrāfijas jautājumi. 
No 1989. līdz 1993. g. sadarbība ar ViĜĦas Universitātes Baltu 
valodu katedru; 1992.g. septembrī nolasīts referāts Minsteres 
Universitātes 27. Lingvistikas kolokvijā;  
2002.g. martā nolasīts referāts Sanktpēterburgas Universitātē par 
baltu valodu jautājumiem, 2005.g. jūnijā referāts Klaipēdas 
Universitātē. Kopš 2005.g. regulāras lekcijas KauĦas V.Dižā 
Universitātē par aktuāliem latviešu valodas pareizrunas 
jautājumiem. 

Publikācijas  Kopējais publikāciju skaits – 32: zinātniskās publikācijas – 18; 
metodiskās publikācijas – 13, mācību grāmata 1 (līdzautore).  

 

 
2008. gada 23. oktobrī          
 

/Dzintra Šulce/ 
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VINETA TOMSONE 
CURRICULUM VITAE 

 
Inform ācija par personu Vineta Tomsone 
 Dzimusi 1971.g. 19.septembrī 

ZiĦas par dzīves vietu un darba vietu 
Dzīvo: Klaipēdas ielā 76 – 40, Liepājā, LV – 3416 

Tālr. 26808342  
e-pasts vineta.tomsone@liepu.lv 

Darba v.: Liepājas Universitāte Matemātikas un informātikas katedra 
Lielā ielā 14, Liepājā, LV – 3401, Tel. 34 07734 

Profesionālā un akadēmiskā izglītība 
 No 2006.gada 1.septembra studēju Liepājas Universitātes otrā līmeĦa profesionālās 

augstākās izglītības maăistra studiju programmā Informācijas tehnoloăija. 
2002. – 2006. Liepājas Pedagoăijas akadēmijā Izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā 
(novirziens - informātikas didaktika) studiju programma; ieguvu Izglītības zinātĦu 
maăistra grādu pedagoăijā. 
2001. – 2002.g. Liepājas Pedagoăijas akadēmija informātikas skolotājs studiju 
programma; ieguvu informātikas skolotāja kvalifikāciju; 
1999. – 2001.g. Liepājas Pedagoăijas akadēmija dabaszinātĦu bakalaura 
datorzinātnēs studiju programma; ieguvu dabaszinātĦu bakalaura grādu 
datorzinātnēs; 
1997. – 1999.g. Liepājas Pedagoăijas akadēmija profesionālās izglītības studiju 
programma skaitĜošanas tehnikas speciālists; ieguvu operāciju sistēmu, datu bāzu un 
programmēšanas tehniėa kvalifikāciju. 

Profesionālā darbība  
 no 2001.g. un pašlaik informātikas skolotāja Liepājas 1.ăimnāzijā; 

no 1999.g. un pašlaik asistente Liepājas Universitātes Matemātikas un informātikas 
katedrā; 
2002.g. – 2004.g. lektore Biznesa Augstskolā “Turība”; 
no 1998.g. un pašlaik sekretāre (vecākā laborante) Liepājas Universitātes 
Matemātikas un informātikas katedrā. 

Zinātniskā darbība  
 Kopš 2006.gada 1.jūlija – Eiropas Reăionālās attīstības fonda 2.5.1.aktivitātes 

„Atbalsts lietišėajiem pētījumiem valsts zinātniskajās institūcijās” projekta 
„Inovatīvi programmatūras inženierijas spēĜu risinājumi zināšanu sabiedrības 
prasmju attīstīšanai” metodikas eksperte. 

Publikācijas: 1  
Prasmes un intereses  
 Iegūts Eiropas datorprasmes sertifikāts (ECDL padziĜinātais līmenis). 

Iegūts Cisko sertifikāts. 
Iegūts Eiropas datorprasmes sertifikāts (ECDL). 
Svešvalodu zināšanas: krievu un angĜu valoda – sarunu valodas līmenī. 

 

 

2008. gada 1. septembrī 

/Vineta Tomsone/ 



 68 

GUNTA TREIDE   
CURRICULUM VITAE 

 
Personas dati 
 

Gunta Treide, 150361-10802 

ZiĦas par dzīves 
un darba vietu 
 

Strautu 20, Liepājā, LV 3401, +371 26424760, 
gunta.treide@gmail.com 

Profesionālā un 
akadēmiskā 
izglītība 
 

Latvijas Universitāte, 2002 – 2004, sociālo zinātĦu maăistra grāds 
ekonomikā 
Latvijas Valsts Universitāte, 1982 – 1987, ekonomista 
kvalifikācija 

Akadēmiskie un 
zinātniskie grādi 
 

Sociālo zinātĦu maăistra grāds ekonomikā, 2004, Latvijas 
Universitāte 

Profesionālā 
darbība 

AS „UPB”, biznesa risinājumu vadītāja, 2007– pašlaik 
AS „UPB” b/u „Nams”, ekonomikas daĜas vadītāja, 2001– 2007 
SIA „Biznesa augstskola „Turība””, lektore, 2005 – 2006 
SIA „Arhitekta G.Vīksnas birojs”, galvenā grāmatvede - vecākā 
ekonomiste, 1991 – 2001 
Liepājas pilsētas pašvaldība, galvenā speciāliste finansu 
jautājumos, 1990 
Liepājas rajona patērētāju biedrību savienība, cenu ekonomiste, 
1983 – 1990 
Ir pieredze auditora darbā (Auditorfirma „BDO Invest Rīga”) 

Struktūrfonda projekts „RTU Liepājas filiāles profesionālās 
vidusskolas skolotāju stažēšanās prakse uzĦēmumā”, prakses 
vadītāja no prakses vietas, 2006 

 
 
2008.gada 28. oktobrī  

 
/Gunta Treide/  
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IVETA TUMAŠ ČIKA  
CURRICULUM VITAE 

 
Vārds, uzvārds 
 

Iveta Tumaščika 

Izglītība (augstskola, 
specialitāte, studiju gadi) 

- Latvijas Policijas akadēmija, maăistrantūra, tiesību 
zinātĦu maăistra grāds valsts tiesību apakšnozarē, 2005.-
2007.; 
- Latvijas Policijas akadēmija, Valsts tiesību zinātnes, 
bakalaura grāds, 5.līmeĦa profesionālā kvalifikācija - 
jurists, 1995.-2000.; 
- Liepājas Pedagoăiskais institūts, matemātikas 
specialitāte, kvalifikācija – skolotāja, 1984.-1988. 
 

Dzīves vietas adrese, 
telefons,  
e-pasts 

Siena 3-28, Liepāja 
mob. t.: 29619735 
e-pasts: iveta.tumascika@liepu.lv 
 

Svarīgākās līdzšinējās darba 
vietas un amati 

- Liepājas Universitāte, juriskonsulte, 20.11.2006.;  
- Liepājas Universitāte, Sociālo zinātĦu katedra lektore, 
25.10.2006.;  
- SIA „TOLMETS”, juriste, 01.02.2005.-17.11.2005.; 
- LR UzĦēmumu reăistrs, valsts notārs, 08.01.2002.-
01.02.2005; 
- LR Naturalizācijas pārvalde, Liepājas reăionālās 
nodaĜas vadītāja vietniece, 01.02.1995.-08.01.2002. 
 

Piedalīšanās kursos, 
konferencēs (vieta, gads) 

- Administratīvais process mācību iestādē, SIA „RAJOS”, 
27.03.2008. 
Pats sev jurists: svarīgākais, kam jāpievērš uzmanība, slēdzot 
līgumus, SIA „Arhīvs L”, 11.03.2008. 
Iekšējo normatīvo aktu izstrādāšana un piemērošana, SIA 
„Ekspresdruka”, 20.03.2007. 
Administratīvais process iestādē un tiesā, Latvijas tiesnešu 
mācību centrs, 08.12.2006. 
Projektu vadīšana, Profesionālo studiju skola „Citadele”, 
15.12.2005.-18.01.2006. 
- 11.starptautiskā zinātniskā konference Sabiedrība un kultūra: 
Sociālā partnerība un dialogs. Referāts Eiropas Savienības 
pilsonība, tās saturs. Liepāja, 24.04.2008. 

  
Valodas zināšanas 
Datorzināšanas 
 

Latviešu, krievu, angĜu 
Microsoft Office 
Interneta pārlūkprogrammas 

Docējamie kursi 
 

Komerctiesības, civiltiesības, LR likumdošana 
uzĦēmējdarbībā, publiskās tiesības, darba tiesības, tiesību 
pamati, starptautiskās tiesības, darījumu tiesiskās attiecības 
tūrismā 

 
 
2008. gada 2. oktobrī                         
                                                                

/Iveta Tumaščika/ 
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RESIJA ZAUERE  
CURRICULUM VITAE 

 
Personas dati 
 Resija Zauere, dzimusi 1962.gada 2.jūlij ā Liepājā 

 personas kods 020762-10805 LR pilsone 
 dzīvo Siguldas ielā 27-31, Liepājā LV-3416 

  
Izglītība  

2006. – pašlaik doktora studijas LiepU studiju programmā „Valodniecība” 
 2003. – humanitāro zinātĦu maăistra grāds filoloăijā 

1982. – 1987. – Liepājas Valsts pedagoăiskais institūts, latviešu valodas un 
literatūras speciāliste, latviešu valodas un literatūras skolotāja 

 1969. – 1980. – Liepājas 5.vidusskola 
Darba pieredze 
 2007. – pašlaik asistente LiepU Latviešu valodas katedrā 

2000. – pašlaik Liepājas 8.vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja 
 2000. – 2008. – Sociālās un nacionālās integrācijas centra vadītāja 

1993. – 2000. – Liepājas 7.vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja 
 1992. – 1993. – GrobiĦas pagasta sākumskolas skolotāja 
 1991. – 1992. – GrobiĦas vidusskolas skolotāja 
 1988. – 1991. – bērnu dārza „Ūdelīte” audzinātāja 
 1983. – 1988. – bērnu dārza audzinātāja Liepājas 40.bērnu dārzā 
 1980. – 1983. – vācu valodas skolotāja Kazdangas 8.gad.pamatskolā 
Papildu izglītība. Kursi 
 2008. – kursi „Literatūras mācīšana vidusskolā” 

2007. – kursi „Latviešu valodas apguves process vidusskolā: mācību saturs un 
metodika” 

 2006. – kursi „Literatūras mācīšanas metodika” 
 2005. – kursi „Skolotāja un skolēna sadarbība mācībās” 
 2005. – kursi „Metodiskās apvienības darba plānošana” 
 2004. – kursi „Vērtēšana kā mācību satura daĜa” 
 2003. – kursi „Skolas administrācija bilingvālajā izglītībā” 

2002. – kursi „Kritiskās domāšanas attīstīšana dažādos mācību priekšmetos” 
Valodu prasmes 
 latviešu valoda – dzimtā 
 krievu valoda – runāju, lasu, rakstu brīvi 
 vācu valoda – runāju, lasu, rakstu brīvi 
Publikācijas: 1 
Apbalvojumi 

2004. – Valsts prezidentes un Valsts valodas komisijas pateicība par godprātīgi un 
talantīgi veikto darbu un pūlēm latviešu valodas kā valsts valodas mācīšanā 
2002. – Liepājas domes Atzinība par integrācijas procesu veicināšanu pilsētā 

 
2008. gada 13. novembrī 
 

/Resija Zauere/ 
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Studiju programmas BIROJA ADMINISTRĒŠANA akadēmiskā 
personāla publikācijas, saistītas ar docējamo kursu saturu 

(2004 – 2008) 
 

 
1. Jankina, A. Uzvedības kultūras izpausmes sabiedrībā, ăimenē, skolā. 

Pedagoăija: teorija un prakse. Rakstu krājums: V. Liepāja: LiePA, 2007, 103. – 
107. lpp. 

 
2. Kalinina, V.  Cross-Cultural Awareness through Language Learning Experience. 

Languages, Technologies and Cultural Diversity. 3rd International Conference. 
Kaunas: Technologija, 2004. 

 
3. Kalinina, V.  Intercultural Awareness through Russian Language Learning in 

Latvian Schools. Scule in der Fremde, Fremde in der Schule. Band 4. Münster: 
Litverlag, 2004, S. 99 – 106. 

 
4. Kalinina, V.  Personal names in Latvian and Russian: identity and function. Prace 

Bałtystycne: 3. Język, Literatura, Kultura/ pod red. N. Birgiel, M. Kozak. 
Warszawa: Universytet Warszawski, 2006, pp. 121. – 125.  

 
5. Kukuka, A.  Cooperative learning of mathematics at non-mathematics 

specialities. Teaching mathematics: Retrospective and Perspectives. 7th 
international conference May 12 – 13, 2006. Abstracts. Tartu: Eesti matemaatika 
selts, 2006., p. 30. 

 
6. Kukuka, A.  E-Studies in the Liepāja Academie of Pedagogy. Matemātikas 

mācīšana: vēsture un perspektīvas. 5. starptautiskās zinātniskās konferences 
materiāli. Liepāja: LiePA, 2004, 50. – 52. lpp. 

 
7. Kukuka, A.  Informācijas tehnoloăijas izglītībā [Elektroniskais resurss]: 

www.blackboard.lv  
 
8. Kukuka, A. Кооперативное усвоение математики студентами 

нематематических специальностей. Teaching Mathematics: Retrospective and 
Perspectives, Proceedings of the 7th International Conference. May 12–13, 2006. 
Tartu: University of Tartu, 115 – 119 pp. 

 
9. Kulmane, V. NaktsmītĦu darbības izvērtējums un attīstības iespējas Liepājā un 

Liepājas rajonā. Cilvēks un vide. Zinātniski metodisko rakstu krājums. Liepāja: 
LiePA, 2005, 46. – 53. lpp. 

 
10. Kulmane, V. Tūrisma nozares attīstība Liepājā. Cilvēks un vide. Zinātniski 

metodisko rakstu krājums. Liepāja: LiePA, 2007, 97. – 104. lpp. 
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11. Laiveniece, D. Par kādu modes lietu latviešu valodā. Valodas prakse: vērojumi un 
ieteikumi. Populārzinātnisku rakstu krājums Nr.1./ Atb. red. S. LagzdiĦa. Rīga: LU 
Akadēmiskais apgāds, 2005, 65. – 70. lpp. 

 
12. Laiveniece, D. Par un ap prievārdu “dēĜ”. Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. 

Populārzinātnisku rakstu krājums Nr. 3./ Atb. red. G. Smiltniece. Rīga: LU 
Akadēmiskais apgāds, 2008, 69. – 79. lpp. 

 
13. Laiveniece, D. Valodas kultūra studentu interpretācijā jeb Eseja par valodas 

vērtības apziĦu. Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. Populārzinātnisku rakstu 
krājums Nr. 2./ Atb. red. S.LegzdiĦa. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006, 5. – 
23. lpp. 

 
14. Lauze, L. Ikdienas saziĦa: vienkāršs teikums latviešu sarunvalodā. Liepāja: LiePA, 

2004, 195 lpp. 
 
15. Lauze, L. SaziĦas situācijai atbilstoša valodas līdzekĜu izvēle lingvistiskās 

integrācijas aspektā. Tagad: LVAVA informatīvais biĜetens Nr. 1. Rīga: LVAVA, 
2006, 10. – 11. lpp. 

 
16. Lauze, L. Vides faktora loma latviešu valodas lietojumā. Vārds un tā pētīšanas 

aspekti. Rakstu krājums: IX. Liepāja: LiePA, 2005, 300. – 307. lpp. 
 
17. Leitāne, I. Ražotāja merčendaizings. Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums: 

VIII. Liepāja: LiePA, 2006, 346. – 350. lpp. 
 
18. Petre, B. Vēlreiz par neveiksmēm zinātnisko rakstu valodā. Valodas prakse: 

vērojumi un ieteikumi. Populārzinātnisku rakstu krājums Nr. 3./ Atb. red. G. 
Smiltniece. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008, 13. – 19. lpp. 

 
19. Petre, L. English Language Acquisition Myths and Reality. Valodu apguve: 

problēmas un perspektīva. Zinātnisko rakstu krājums: III. Liepāja: LiePA, 2004, 251. – 
254. lpp. 

 
20. Petre, L. Skolotāja darbs multikulturālā klasē mūsdienu Latvijas skolā. Valodu 

apguve: problēmas un perspektīva. Zinātnisko rakstu krājums: V. Liepāja: LiePA, 
2006, 300. – 304. lpp. 

 
21. KalniĦa, I., Petre, L. Starpkultūru aspekts svešvalodu apguvē. Pedagoăija: 

teorija un prakse. Rakstu krājums: IV. Liepāja: LiePA, 2006, 97. – 101. lpp. 
 
22. Samuseviča, A., PoĦemecka, V. Higher Education: Changes, Challenges and 

Development. Mokytoju ugdymas. Mokslo darbai. Teacher Education: Nr. 7. 
2007, p. 62 – 71. 

 
23. StrautiĦa, V., Šulce, Dz. Latviešu literārās valodas fonētika, ortoēpija un ortogrāfija. 

Liepāja: LiePA, 2004, 122 lpp. Komplektā: StrautiĦa, V., Šulce, Dz. Latviešu 
literārās valodas fonētikas, ortoepijas un ortogrāfijas vingrinājumu krājums: 3. 
izd. Liepāja: LiePA, 2006, 43 lpp.  
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24. Šulce, Dz. Daži aktuāli pareizrunas jautājumi. Valodas prakse: vērojumi un 

ieteikumi. Populārzinātnisku rakstu krājums Nr.1. Atb. red. S. LagzdiĦa. Rīga: LU 
Akadēmiskais apgāds, 2005, 101. – 106. lpp. 

 
25. Kалинина, В. “Давай”: слово и концепт. Valodu apguve: problēmas un 

perspektīva. Zinātnisko rakstu krājums: V. Liepāja: LiePA, 2006, 121. – 124. lpp. 
 
26. Калинина, В. Об учебном материале для занятий русским (иностранным) 

языком с учётом специальности. Valodu apguve: problēmas un perspektīva. 
Zinātnisko rakstu krājums: IV. Liepāja: LiePA, 2005, 162. – 167. lpp. 

 
27. Калинина, В. Русские антропонимы в межкультурной коммуникации. 

Взаимодействие языков и культур: русский язык в культурно–
коммуникативном пространстве Новой Европы. Сборник научных статей. 
Выпуск 1. Под ред. Ю. Е. Прохорова. Рига, 2005, с.156 – 164. 

 
28. Калинина, В. Русский (иностранный) язык как средство профессиональной 

подготовки специалистов для сферы туризма. Šiuolaikin÷s rusistikos teorijas ir 
praktikos tendencijos. Klaip÷da, 2007, c. 55 – 61. 

 
29. Mихеева, Е. Игра как средство усвоения языковой культуры. Valodu apguve: 

problēmas un perspektīva. Zinātnisko rakstu krājums: III. Liepāja: LiePA, 2004, 390. – 
393. lpp. 

 
30. Mихеева, Е. Профессиональные ориентиры как определяющие активность 

педагога. Pedagoăija: teorija un prakse III. Skolotāju izglītība: tradīcijas un attīstība. 
Zinātnisko rakstu krājums. Liepāja: LiePA, 2005, 143. – 148. lpp.  

 
31. Mихеева, Е. Сознательное отношение к изучению языка в школе. Valodu 

apguve: problēmas un perspektīva. Zinātnisko rakstu krājums: IV. Liepāja: 
LiePA, 2005, 22. – 25. lpp. 
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4. Studiju kursu programmas 
 



 75 

KURSA KODS VadZP036 
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) A 
Kred ītpunktu skaits 2 
   

KURSA AUTORE 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Meldra Gineite Vadībzinību katedra Asistente, Mag. sc. tqm. 
 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju skaits 8  
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

8  

Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

P 
Studiju programma “Biroja administrēšana”   

Pārbaudes forma Ieskaite ar atzīmi 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) Nav nepieciešamas 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Vadībzinātne/ uzĦēmējdarbības vadība 
Kursa mērėis Iepazīstināt studentus ar uzĦēmējdarbības priekšnosacījumiem un principiem, 

sniedzot zināšanas par uzĦēmējdarbības procesu ietekmējošiem ārējiem un 
iekšējiem apstākĜiem, to savstarpējo mijiedarbību, kā arī veidot izpratni par 
praktiski lietojamām metodēm uzĦēmējdarbības pārvaldīšanai. 

Kursa uzdevumi Rosināt izprast: 
- uzĦēmējdarbības ekonomisko un tiesisko pamatojumu, 
- uzĦēmējdarbības makro un mikro vides faktorus, 
- uzĦēmējdarbības procesa sastāvdaĜas, 
- uzĦēmējdarbības plāna būtību. 

Kursa rezultāti 
(apgūstamās 
kompetences) 

Spēja: 
noteikt un analizēt dažādu mikro un makro faktoru ietekmi uz uzĦēmumu, 
pamatot, analizēt un prezentēt biznesa idejas. 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Kursa laikā studējošie tiek iepazīstināti ar uzĦēmējdarbības priekšnosacījumiem, uzĦēmējdarbības 
plānošanas un organizēšanas procesu. Kurss sniedz zināšanas par uzĦēmējdarbības būtību, biznesa 
idejām, uzĦēmējdarbības tiesisko regulējumu, makrovidi, tās analīzes metodēm, plānošanas lomu un 
būtību, produktu un tā kvalitāti, uzĦēmuma iekšējo vidi, riskiem un galvenajām problēmām 
uzĦēmējdarbībā. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 

Tēma Apakštēma Apjoms 
stundās Veids 

1. UzĦēmējdarb ība
s būtība un loma 

Definīcijas. 
UzĦēmējdarbības vides raksturojums Latvijā. 

4 Lekcija, 
seminārs 

2. Biznesa idejas Biznesa ideju meklēšana, analīze. 4 Lekcija, 

Kursa nosaukums UzĦēmējdarb ība 
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Biznesa plāns kā biznesa idejas analīzes 
instruments. 

praktiskā 
nodarbība 

3. UzĦēmējdarb ība
s juridiskais 
regulējums 

UzĦēmuma nosaukuma veidošana. 
Komercdarbības formas. 
Likumdošana uzĦēmējdarbībā. 
NodokĜi. 
UzĦēmējdarbības ierobežojumi. 
UzĦēmuma dibināšanas procedūra. 
Franšīze kā uzĦēmējdarbības veids 

4 Lekcija, 
praktiskā 
nodarbība 

4. UzĦēmuma 
makrovide, tās 
analīzes metodes 

Makrovides sastāvdaĜas. 
STEEPL analīze.  
PEST analīze. 

2 Praktiskā 
nodarbība 

5. Plānošanas loma 
un būtība 
uzĦēmējdarb ībā 

Formālā un neformālā plānošana. 
Plānošanas principi, veidi.  
Misija un vīzija, mērėi.  
SVID analīze 
Lēmumu pieĦemšana 

6 Lekcija, 
seminārs, 
praktiskā 
nodarbība 

6. Produkts. 
Produkta 
kvalit āte  

Produkta iezīmes, īpašības, klasifikācija. 
Produkta kvalitāti raksturojošās pazīmes. 
Pircēja lēmuma pieĦemšanas process. 

2 Lekcija 

7. UzĦēmuma 
iekšējā vide 

Darbinieku loma uzĦēmējdarbībā. 
UzĦēmuma organizatoriskā struktūra. 
Ražošanas tehnoloăiju plānošana. Ražošanas 
tehniskā bāze. 
Resursu sagādes organizēšana. 
Organizācijas kultūra. 
Informācijas vadīšana uzĦēmumā. 

8 2 lekcijas, 
praktiskā 
nodarbība, 
seminārs 

8. Riski un 
galvenās 
problēmas 
uzĦēmējdarb ībā 

Risku veidi. 
Problēmu risināšanas metodes. 

2 Lekcija 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms 

stundās 
Brīvi izvēlētas nozares raksturojuma prezentācija (3-5 min uzstāšanās lekcijā) PowerPoint 3 
Aptaujājot savus draugus, paziĦas, noskaidrot, pēc kādiem produktiem un pakalpojumiem 
pēdējā laikā ir bijis pieprasījums, bet nav bijis/ ir bijis nepietiekams piedāvājums 

3 

Aizpildīt komercdarbības veidu salīdzinošo tabulu. 3 
Grupās – izpētīt viena komercdarbības veida dibināšanas procedūru. Sagatavot 
prezentāciju PowerPoint (uzstāšanās lekcijā)  

5 

Makrovides analīze uzĦēmumam/idejai, par kuru tiks izstrādāts biznesa idejas pamatojums 4 
Veikt SVID analīzi brīvi izvēlētam uzĦēmumam 4 
Izveidot produkta, par kuru izstrādās biznesa idejas pamatojumu, aprakstu  3 
Izlasīt un sagatavot prezentāciju par angĜu valodā izlasītu rakstu  6 
Biznesa idejas pamatojuma izveide, prezentācijas sagatavošana PowerPoint (uzstāšanās 7-
10 min) 

17 

 
Prasības KRP 
iegūšanai 

1) veikti visi patstāvīgie darbi  
2) izstrādāts biznesa idejas pamatojums (bez finanšu aprēėiniem) 
3) biznesa idejas pamatojuma prezentācija PowerPoint (7-10 min) 
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Mācību 
pamatliteratūra 

1. Abizāre, V. Ievads uzĦēmējdarbībā: mācību līdzeklis. Rīga: RaKa, 2004. 
2. AlsiĦa, R. UzĦēmējdarbības plānošanas principi un metodes: mācību līdzeklis 

ekonomikas profila bakalauru un profesionālo programmu studijām/ R. 
AlsiĦa, G. Gertners: 2., pārstr. un papild. izd. Rīga: RTU izdevniecība, 2007.  

3. Blaits, Dž. Mārketings: rokasgrāmata/ no angĜu val. tulk. I. Dukāte. Rīga: 
Zvaigzne ABC, 2004.  

4. Boitmane, I. Personāla atlase un novērtēšana. Rīga: Lietišėās informācijas 
centrs, 2006.  

5. Herbsts, D. Komunikācija uzĦēmumā/ no vācu val. tulk. S. Ăibiete. Rīga: 
Zvaigzne ABC, 2007.  

6. Herbsts, D. Sabiedriskās attiecības/ no vācu val. tulk. D. Ăipsle. Rīga: 
Zvaigzne ABC, 2006. Slavinska, I. UzĦēmējdarbības plānošana un kontrole: 
[mācību līdzeklis]/ red. V. Vāvere: 2., papild. izd. Rīga: Biznesa augstskola 
Turība, 2005. 

7. Pettere, G. Riski uzĦēmējdarbībā un to vadība: mācību līdzeklis/ G. Pettere, I. 
Voronova; Banku augstskola. Rīga: Rasa ABC, 2003. 

8. Praude, V. Menedžments: teorija un prakse / V. Praude, J. BeĜčikovs: 2., 
pārstr. izd. Rīga: Vaidelote, 2001.  

9. Rurāne, M. UzĦēmējdarbības organizācija un plānošana. Rīga: Biznesa 
augstskola Turība, 2002. 

10. Zvirbule-BērziĦa, A. Plānošana un ražošanas procesa organizēšanas 
pamatprincipi: māc. līdz./ A. Zvirbule-BērziĦa, L. Mihejeva, A. AuziĦa. Rīga: 
Biznesa augstskola Turība, 2004. 

Mācību 
papildliterat ūra 

1. Ešenvalde, I. PārmaiĦu vadība. Rīga: JāĦa Rozes apgāds, 2007.  
2. Garleja, R. Darbs, organizācija un psiholoăija. Rīga: RaKa, 2003.  
3. ZemĜanovs, V. Komercnoslēpums un uzĦēmējdarbības drošība. Rīga: Jumava, 

2005.  
4. Gregorija, A. Sabiedrisko attiecību kampaĦu plānošana un vadīšana/ no angĜu 

val. tulk. S. Ludbārža. Rīga: Lietišėās informācijas dienests, 2007. 
5. Leonoviča, L. UzĦēmējdarbība un investīcijas: mācību līdzeklis/ Rīgas 

Tehniskā universitāte. Tautsaimniecības un reăionālās ekonomikas inst. Rīga: 
RTU, 2005. 

6. Vīksna, A. Savs bizness. Rīga: Lietišėās informācijas dienests, 2007.  
7. Vudss, K. No zīles līdz ozolam: kā uzsākt biznesu un gūt tajā lieliskus 

panākumus/ no angĜu val. tulk. B. Apermane. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. 
Periodika, 
interneta resursi 
un citi avoti 

1. Periodika: Kapitāls, Direktors, Latvijas Ekonomists 
2. Datu bāzes: Lursoft, LETA, Nozare.lv, NAIS, SAGE, Latvijas statistika  
3. Interneta resursi: www.biznesam.lv, www.mazaisbizness.lv, 

www.franchising.lv.  
 
 
Kursa autore: 

  
/Meldra Gineite/ 

 
26. 08. 2008. 

 
 
Kurss apstiprināts: 

 
VadībzinātĦu katedras 
sēdē 

 
 
Protokola Nr. 1 

 
 
29. 08. 2008. 

 
 
Katedras vadītāja: 

  
 
/Inese Leitāne/ 

 
 
29. 08. 2008. 
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KURSA KODS EkonP127 
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) A 
Kred ītpunktu skaits 2 
   

KURSA AUTORE 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Inese Leitāne Vadībzinību katedra Lektore, Mag. oec. 
 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju skaits 10 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

6 

Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

P 
Studiju programma “Biroja administrēšana”   

Pārbaudes forma Ieskaite ar atzīmi 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) UzĦēmējdarbība 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Ekonomika/ tirgzinība 
Kursa mērėis Nodrošināt studentiem zināšanas un veidot izpratni par mārketinga būtību un 

rosināt apgūt prasmes mārketinga instrumentu lietošanā 
Kursa uzdevumi 1) veidot izpratni par mārketingu kā uzĦēmuma vadības funkciju un biznesa 

filozofiju; 
2) apgūt mārketinga instrumentus un to pielietošanas iespējas; 
3) apgūt mārketinga stratēăijas un mārketinga plāna veidošanu. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Prot lietot mārketinga terminoloăiju, plānot mārketinga aktivitātes, 
izprot māķketinga vides faktoru ietekmi. 

Kursa valoda latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Kursā tiek apgūti mārketinga teorijas pamatjautājumi, tiek skaidrota mārketinga būtība un rašanās 
cēloĦi. Galvenā uzmanība veltīta mārketinga kompleksam, tā instrumentiem. Tiek analizēta produktu 
politika, zīmola veidošana, cenu un sadales sistēmas veidošana, uzĦēmuma mārketinga komunikāciju 
politikas izstrāde. Lai izstrādātu mārketinga stratēăijas, vispusīgi tiek analizēta mārketinga vide, tās 
faktori, globalizācijas procesu ietekme, attīstības tendences. Kursa noslēgumā tiek izstrādāts mārketinga 
plāns.   
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 

Tēma Apakštēma 
Apjoms 
stundās 

Veids 

1. Mārketinga j ēdziens. Mārketings kā 
biznesa filozofija. 

 2 1 lekcija 

2. Tirgus pētīšana un informācijas 
iegūšana 

 2 1 seminārs 

3. Tirgus segmentēšana.  1 1/2 lekcija 
4. Patērētāju un pirc ēju r īcība tirgū.  1 1/2 lekcija 

Kursa nosaukums Mārketings 
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5. Mārketinga vide, tās mijiedarbība. 
 

Mārketinga iekšējā un 
ārējā vide, vides faktori 
un attīstības tendences 

6 1 lekcija 
2 semināri 

6. Firmas konkur ētspējas analīze.  2 1 lekcija 
7. Mārketinga komplekss ( 4P) 
 

7. 1. Produkta politika, 
produkta dzīves cikls, 
preču zīmes un zīmoli 
7. 2. Cenu veidošanas  
sistēmas. 
7. 3. Sadale ,realizācijas 
ceĜi, starpnieki 
7. 4. Produktu virzīšana 
tirgū. UzĦēmuma 
mārketinga 
komunikāciju politika 

4 
 
 
2 
 
 
2 
 
4 
 

1 lekcija 
1 seminārs 
 
1 lekcija 
 
 
1 lekcija 
 
1 lekcija 
1 seminārs 

8. Pakalpojumu pārdošanas specifika. 
Mārketings pakalpojumu sfērā. 

 2 1 lekcija 

9. Mārketinga stratēăijas un plānošana.  4 1 lekcija 
1 seminārs 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

1. Mārketinga makrovides faktoru analīze, referāts, piedalīšanās 
diskusijā. 

2. Zīmols, sagatavot ziĦojumu. 
3. Izstrādāt un prezentēt mārketinga komunikāciju plānu konkrētam 

produktam vai uzĦēmumam (PowerPoint prezentācija) 

20 
 

10 
18 

 
Prasības KRP iegūšanai 20% piedalīšanās semināros, 30% patstāvīgo darbu izstrāde, 50% tests 
 
Mācību 
pamatliteratūra 

1. Andersone, I. Tirgzinību plānošana. Rīga: RTU, 2005.  
2. Blaits, Dž . Mārketings Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 
3. Briăe, A. Lietišėais mārketings. Rīga: Zvaigzne ABC, b/g. 
4. Kotlers, F. Desmit mārketinga grēki: kā uzĦēmumā novērst raksturīgākās 

mārketinga kĜūdas . Rīga : Jumava, 2006.  
5. Kotlers, F. Mārketings no A līdz Z: 80 koncepcijas, kas jāzina katram 

vadītājam . Rīga : Jumava, 2007.  
6. Kotlers, F. Mārketinga pamati. Rīga: Jumava, 2006.  
7. Kotler, Ph., Armstrong, G., u.a. Grundlagen des Marketing. München: 

Pearson Studium, Deutschland GmbH, 2003. 
8. Mārketiga pamati. Rīga: Jumava, 2002.  
9. Niedrītis, J. Ē. Mārketings. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2000.  
10. Praude, V., BeĜčikovs, J. Mārketings. Rīga: Vaidelote, 1999. 
11. Praude, V. Mārketinga komunikācijas : teorija un prakse / Valērijs Praude, 

JeĜena Šalkovska   2. sēj. -Rīga : Vaidelote, 2006.  
12. Praude, V., Šalkovska, J. Mārketinga komunikācijas. Rīga: Vaidelote, 2005. 

Mācību 
papildliterat ūra 

1. Colbert, F. Marketing Culture and the Arts: chair in Arts Management. 2nd 
ed. Montreal : Press HEC, 2001.  

2. Godins S. AtĜaujas mārketings. Rīga: SIA Baltijas vadības konferences, 2002. 
3. Klein, A. Kultur - Marketing: das Marketingkonzept fur Kulturbetriebe. 

Munchen : Deutscher Taschenbuch Verlag, 2005.  
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4. Purtschert, R. Marketing fur Verbande und weitere Nonprofit – Organisationen. 
2., erganzte und aktualisierte Auflage. Bern: Haupt Verlag, 2005.  

5. Stendzenieks, Ē. Latvijas zīmoli. No: Olinss, V. Par zīmolu. Rīga: Neputns, 
2005, 250.–271.lpp. 

Periodika, interneta resursi un 
citi avoti 

www.tns.lv 
www.best-marketing.com 
www.db.lv 
www.lra.lv 

 
 
Kursa autore: 

  
/Inese Leitāne/ 

 
10. 10. 2008. 

 
 
Kurss apstiprināts: 

VadībzinātĦu 
katedras sēdē 

 
Protokola Nr. 3 

 
13. 10. 2008. 

 
 
Katedras vadītāja:  /Inese Leitāne/ 13. 10. 2008. 
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KURSA KODS CitiP346 
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) A  
Kred ītpunktu skaits 2 
   

KURSA AUTORE 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Ineta Stadgale Latviešu valodas katedra Lektore, Mag.philol. 
 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju skaits 8 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

8 

Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

P 
Studiju programma “Biroja administrēšana”   

Pārbaudes forma Ieskaite ar atzīmi 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) Nav nepieciešamas 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Vadībzinātne/ sabiedrības vadība 
Kursa mērėi 1. Nodrošināt studentiem teorētisko un praktisko zināšanu ieguvi projektu 

izstrādē, koordinēšanā un vadīšanā. 
2. Rosināt studentu patstāvīgo darbu zinātniskās literatūras studijās un turpmākajā 

pašizglītībā. 
Kursa uzdevumi 1) rosināt studentus izprast projektu izstrādes un vadības procesa teorētiskos 

pamatus, veidojot priekšstatu par to kā zinātnes izpētes objektu un sociāli 
ekonomisko procesu attīstības instrumentu; 

2) attīstīt studentu prasmi studēt zinātnisko literatūru; 
3) veidot patstāvīgā darba iemaĦas. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) Pilnveidota studentu profesionālā kompetence projektu darbā 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
          “Projektu izstrāde un koordinēšana” ir vispārizglītojošs studiju kurss, kas ietilpst studiju 
programmas “Biroja administrēšana” studiju plāna modulī “UzĦēmējdarbības profesionālo kompetenču 
veidošana”. Kurss paredzēts studentu izpratnes veidošanai par projektu izstrādes, vadīšanas un to 
ietekmi uz sociāli ekonomisko attīstību procesu, tā komponentiem, kā arī faktoriem, kas ietekmē un 
nosaka projektu veiksmi un efektivitāti dažādās sabiedrības dzīves un ekonomikas procesu jomās. 
Studiju kursa apguves laikā iegūtās zināšanas izmantojamas dažādos projekta izstrādes un ieviešanas 
posmos, kuros students var tikt iesaistīts biroja darbā. Analīzes mērėis: pilnveidot projektu darbam 
nepieciešamās integrētās prasmes, tādējādi pilnveidojot biroja administratora profesionālo kompetenci. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 

Tēma Apakštēma 
Apjoms 
stundās Veids   

1. Projektu vadīšanas - projekts, tā pazīmes, klasifikācija 8 Lekcija, 

Kursa nosaukums Projektu izstrāde un koordinēšana 
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teorētiskie aspekti 
 

- projekta vadīšana, vadības metodes 
- projekta procesa saturs 
- projekta procesa risinājumi un modeĜi 
- projektu vadīšanas posmos 

nepieciešamās starpnozaru teorētiskās 
zināšanas 

praktiskās 
nodarbības 

2. Projekta 
sagatavošana 

- problēma, tās analīze 
- mērėu formulēšana 
- alternatīvu noteikšana 
- ekonomiskās efektivitātes izvērtējums 
- risku analīze 
- projekta uzdevuma formulēšana 

12 Lekcijas, 
praktiskās 
nodarbības 

3. Projekta 
organizācijas un 
vadības aspekti 

 

- projekta organizācijas formas, to 
raksturojums 

- projekta norises plānošana 
- projekta uzraudzība 
- projekta administrēšanas birojs 
- tehniskā darba specifika un 

nepieciešamās kompetences 
- IT izmantošanas iespējas projektu 

izstrādē un vadībā 

12 Lekcijas, 
praktiskās 
nodarbības 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Patstāvīgie darbi projektu pieteikumu sagatavošanā, analīzē, 
novērtēšanā, īstenošanas plāna izstrādē; patstāvīgo darbu prezentācijas; 
teorētiskās literatūras studijas; finansējuma piesaistes iespēju analīze 
Latvijā (ES struktūrfondi u.c.) 

48 

 
Prasības KRP iegūšanai Izpildīti un pozitīvi novērtēti 8 patstāvīgie darbi, nokārtots ieskaites tests 
 
Mācību pamatliteratūra 1. Ilmeta, Ž. Projektu vadīšana. Rīga: LU PPVVMC, 2001. 

2. Ilmeta, Ž. Projektu vadīšana: Ievads. Projektu vadīšanas pamati. 
Projektu vadīšana, Nr.1. Rīga: Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas 
asociācija, 1999. 

3. Ilmeta, Ž. Projektu vadīšana: Projektu vadīšanas jēdziens un saturs. 
Projektu vadīšana, Nr.1. Rīga: Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas 
asociācija, 2000. 

4. Ilmeta, Ž. Projektu vadīšanas nacionālās kompetences vadlīnijas. Rīga: 
Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija, 2004. 

Mācību papildliterat ūra 1. Latvija ceĜā uz projektorientētu organizāciju: rakstu krājums. Rīga: 
Latvijas nacionālā projektu vadīšanas asociācija, 2003. 

2. Projektu sagatavošanas rokasgrāmata. Izstrādājis ERM Ltd. sadarbībā 
ar Mott NacDonald Ltd. un ELLE Ltd. LR VARAM, 2003. 

3. Uzulāns, J. Projektu vadība. Rīga: Jumava, 2004.  
4. Wren, A. The Project Management A-Z. A Compendium of Project 

Management Techniques and How to Use Them, Asociation of Project 
Management, 2003. 

Periodika, interneta 
resursi un citi avoti 

www.fm.gov.lv 
www.latviaja2030.lv 
www.esfondi.lv 
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Žurnāls "Projektu vadīšana", Latvjas Nacionālā projektu vadīšanas 
asociācija.  
The International Journal of Project Management (issued by International 
Association of Project Management) 

 
 
Kursa autore: 

  
/Ineta Stadgale/ 

 
03. 03. 2008. 

 
Kurss apstiprināts: 

Latviešu valodas 
katedras sēdē 

 
Sēdes protokola Nr. 9 

 
06. 03. 2008. 

 
 
Katedras vadītāja p.i.: 

  
 
/Diāna Laiveniece/ 

 
 
06. 03. 2008. 
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KURSA KODS EkonP087 
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) A 
Kred ītpunktu skaits 2 
   

KURSA AUTORE 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Gunta Treide VadībzinātĦu katedra Lektore, Mag. oec. 
 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju skaits 16 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

0 

Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

P 
Studiju programma „Biroja administrēšana”  

Pārbaudes forma Ieskaite ar atzīmi 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) Nav nepieciešamas 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Ekonomika/grāmatvedības un uzskaites teorija 
Kursa mērėis Rosināt studentus izprast grāmatvedības nozīmi komercdarbībā, mērėus un 

uzdevumus; zināt grāmatvedības īpatnības saimnieciskajos procesos un to 
finansiālo rezultātu uzskaitē. 

Kursa uzdevumi Iepazīstināt studentus 
1) ar grāmatvedības būtību, to reglamentējošiem likumiem;  
2) ar grāmatvedības uzdevumiem;  
3) ar grāmatvedības objektiem un metodēm;  
4) ar grāmatvedības bilanci, grāmatvedības kontiem un divkāršo ierakstu;  
5) ar saimniecisko operāciju dokumentiem un uzskaites reăistriem; 
6) ar grāmatvedības formām.                   

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) Grāmatvedības pamatu iepazīšana. 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Kursā paredzēts: apgūt zināšanas par grāmatvedības pamatiem – grāmatvedības būtību, uzdevumiem, tai 
izvirzītām prasībām; noskaidrot, kas ir grāmatvedības objekti un kādi ir grāmatvedības metodes 
elementi; kas ir grāmatvedības konts un bilance; saprast, kāda loma uzĦēmējdarbībā ir grāmatvedībai. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 

Tēma Apakštēma 
Apjoms 
stundās Veids 

1. Grāmatvedības 
uzdevumi, 
priekšmets un 
metode 

1.1. Grāmatvedības uzdevumi. 
1.2. Grāmatvedības priekšmets. 
1.3. Grāmatvedības metode. 

8 4 lekcijas  

2. Dokumentācija un 2.1. Dokumentācijas vispārējs 8 4 lekcijas  

Kursa nosaukums Grāmatvedības pamati 
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dokumenti raksturojums. 
2.2. Dokumentu rekvizīti. 
2.3. Dokumentu klasifikācija. 

3. UzĦēmuma 
saimniecisko 
darījumu 
atspoguĜošana 
grāmatvedībā 

3.1. Konts un divkāršā ieraksta sistēma. 
3.2. Grāmatvedības reăistri un formas. 
3.3. Sakarība starp kontiem un bilanci. 

16 8 lekcijas  

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Patstāvīgie darbi pēc paraugtēmām, teorētiskās literatūras studijas 48 
 
Prasības KRP iegūšanai Lekciju apmeklēšana, aktīva līdzdalība 20% 

Izpildīti un pozitīvi novērtēti patstāvīgie darbi 20% 
Rakstiska ieskaite 60% 

 
Mācību pamatliteratūra 1. Andžāne, V. Ievads finansu grāmatvedībā. Rīga: LU, 2003 

2. Benze, J. Finansu grāmatvedība. Rīga: SIA Grāmatvedis, 2000 
3. Grāmatvedības terminu vārdnīca. Rīga: LU, 2003. 
4. LR Normatīvie Dokumenti. Grāmatvedība. Abonentizdevums. Rīga: 

Lietišėās informācijas dienests. 
Mācību papildliterat ūra 1. AlsiĦa, E., Zolotuhina, K., Bojarenko, J. Vadības grāmatvedības 

pamati. Rīga: RAKA, 2001 
2. Klauss, A. UzĦēmējdarbība: lekciju konspekts. Rīga, 1998  

Periodika, interneta 
resursi un citi avoti 

Bilance: [žurnāls] 
Grāmatvedība un Ekonomika: [žurnāls] 
Grāmatvedība un Revīzija: [žurnāls] 
Latvijas Ekonomists: [žurnāls] 

 
 
 
Kursa autore: 

  
/Gunta Treide/ 

 
25. 08. 2008. 

 
 
Kurss apstiprināts: 

 
VadībzinātĦu katedras 
sēdē 

 
 
Protokola Nr. 1 

 
 
29. 08. 2008. 

 
 
Katedras vadītāja: 

  
 
/Inese Leitāne/ 

 
 
29. 08. 2008. 
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KURSA KODS JurZP047 
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) A 
Kred ītpunktu skaits 2   

 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju skaits 10   
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

 6   

Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

P 
Studiju programma “Biroja administrēšana”   

Pārbaudes forma Ieskaite ar atzīmi 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

Vidusskolas kursa tiesību pamati 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Juridiskā zinātne 
Kursa mērėis Dot ieskatu tiesību pamatos, parādot tiesību izcelsmi un attīstību, tiesību struktūru, 

iepazīstināt studentus ar svarīgākajām tiesību nozarēm, tiesību institūtiem, to 
attīstības problēmām. 

Kursa uzdevumi 1) raksturot tiesību izcelsmi, būtību, to galvenos institūtus; 
2) nodrošināt pamatzināšanas par normatīvajiem tiesību aktiem, kas regulē privāto 

un publisko tiesību sfēru; 
3) veidot praktiskas iemaĦas atsevišėu juridiska rakstura pamatdokumentu 

sagatavošanā. 
Kursa rezultāti 
(apgūstamās 
kompetences) 

Studenti gūst izpratni par tiesību teorijas pamatjēdzieniem, privātajām, publiskajām 
tiesībām, galvenajiem institūtiem, prot orientēties plašajā normatīvo aktu klāstā, 
iegūst pamatiemaĦas patstāvīgi analizēt, pielietot tiesību aktus, sagatavot juridiska 
rakstura dokumentus. 

Kursa valoda latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Kurss paredzēts nejuridisko programmu studentiem Kursa apguve sniedz priekšstatu par tiesību 
izcelsmi, būtību, attīstību, struktūru, svarīgākajiem tiesību teorijas pamatjēdzieniem, iepazīstina ar 
galvenajiem tiesību institūtiem, kā arī veido praktiskas pamatiemaĦas atsevišėu juridisku dokumentu 
sagatavošanā. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 

Tēma Apakštēma Apjoms 
stundās Veids 

1. Tiesību teorijas 
pamatjautājumi 

- ieskats tiesību attīstības vēsturē 
- tiesību avoti 
- tiesību iedalījums 
- tiesību norma, to klasifikācija 
- fiziskas, juridiskas personas 
- tiesībspēja, rīcībspēja 

6 
2 

lekcija 
seminārs 

2. Latvijas tiesību 
sistēma 

- pasaules tiesību loki 
- Latvijas tiesību sistēma 
- likumdošanas process Latvijā 
- tiesu iekārta 
- tiesību aizsardzības iestādes 
- juridiskās profesijas 

4 
2 

lekcija 
seminārs 

3. Privātās tiesības - civiltiesību raksturojums, civilprasība, 6 lekcija 

Kursa nosaukums Tiesību zinātnes pamati 

KURSA AUTORE 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Iveta Tumaščika Sociālo zinātĦu katedra Lektore, Mag. iur. 
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civilatbildība 
- darba tiesības, disciplināratbildība 
- patērētāju tiesības 
- komerctiesību raksturojums, 
- komercdarbības formas, komersantu darbības 
pamatprincipi 

4 seminārs 

4. Publiskās 
tiesības 

- konstitucionālo tiesību galvenie institūti 
- cilvēktiesības 
- administratīvās tiesības 
- administratīvais process iestādē 
- administratīvais pārkāpums 
- krimināltiesības, kriminālatbildība 

4 
2 
 
 

lekcija 
seminārs 
 
 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

1. Literatūras studēšana  
2. Mājas darbu sagatavošana – pilnvaras, darba līguma sagatavošana 
3. Materiālu gatavošana semināriem 

18  
20  
10  

 
Prasības KRP iegūšanai Iepazīšanās ar pamatliteratūru 

Lekciju teorētiskā materiāla apgūšana 
Materiālu sagatavošana semināriem 
Piedalīšanās un sava viedokĜa izteikšana un aizstāvēšana semināros 
Sekmīga starppārbaudījumu (mājas darbu – pilnvaras, darba līguma 
sagatavošana, cita civiltiesiska līguma analīze, tests) uzdevuma izpilde un 
ieskaites nokārtošana 

 
Mācību pamatliteratūra 1. Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. I. Ziemeles red. Rīga: SIA Izglītības 

soĜi, 2000. 
2. Melbārdis, Dz. Tiesību pamati. Politika un tiesības vidusskolām: 2.daĜa. 

Rīga: Apgāds Rasa ABC, 2000. 
3. Ose, D. Darba tiesību pamati. Rīga: RTU izdevniecība, 2006.  
4. Pleps, J. Konstitucionālās tiesības. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2004. 
5. Terehovičs, V. Tiesībsargājošās institūcijas Latvijā. Rīga: Latvijas 

Vēstnesis, 2007. 
6. Torgāns, K. Saistību tiesības: 2 daĜas. Rīga: Tiesu namu 

aăentūra, 2006-2008. 
7. Ulmane, V. Darba tiesības. Rīga: Kamene, 2003. 
8. VītiĦš, V. Vispārējs tiesību pārskats. Rīga: Verdikts, 1993. 
Satversme, Administratīvā procesa likums, Administratīvo pārkāpumu 
kodekss, Patērētāju tiesību aizsardzības likums, Personas datu aizsardzības 
likums, Profesiju klasifikators, Darba likums, Civillikums, Komerclikums  

Mācību papildliterat ūra 1. Bišers, V. Tiesību pamati. Tālmācības kurss. Rīga: Latvijas 
UzĦēmējdarbības un menedžmenta akadēmija, 2000. 

2. Juridisko terminu vārdnīca. Rīga: Nordic, 1998. 
3. UzĦēmuma vadītāja rokasgrāmata: 2 sēj./ A. Strupišs, J. EndziĦš, S. 

Dzerele. Rīga: Dienas bizness, 2003. 
Periodika, interneta 
resursi un citi avoti 

Latvijas Vēstnesis, Likums un tiesības, Jurista Vārds, Komersanta Vēstnesis 
www.likumi.lv 
www.nais.lv 
www.mfa.gov.lv 
www.am.gov.lv 

 
 
Kursa autore:  /Iveta Tumaščika/  
 
Kurss apstiprināts: 

 
Sociālo zinātĦu katedras sēdē 

 
Protokola Nr. 

 

 
 
Katedras vadītājs: 

  
 
/Arturs Medveckis/ 
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KURSA KODS PsihP124 
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) A 
Kred ītpunktu skaits 2 

 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju skaits 8 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

8 

Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

P 
Studiju programma “Biroja administrēšana”   

Pārbaudes forma Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) Vidusskolas psiholoăijas kurss 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Psiholoăija/ sociālā psiholoăija 
Kursa mērėis Sekmēt studentu izpratni par saskarsmes likumsakarībām. 
Kursa uzdevumi 1) rosināt studentu izpratni par saskarsmes mehānismiem; 

2) radīt mācību vidi, lai studenti prastu attīstīt 
- komunikatīvās iemaĦas, 
- prasmes analizēt situācijas un pārliecināt, 
- noteikt cilvēka iekšējo pasauli pēc viĦa neverbālās 

uzvedības. 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Kursa apguves rezultātē veidosies komunikatīvās iemaĦas, 
prasmes pārliecināt, pamatot savu un respektēt citu viedokli 

Kursa valoda latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Saskarsmes raksturojums, saskarsme “cilvēks-cilvēks” un tā īpatnības, pārliecināšanas metode 
profesionālā saskarsmē. Verbālā un neverbālā komunikācija. Lietišėā saskarsme. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 

Tēma Apakštēma Apjoms 
stundās Veids 

1. Saskarsmes psiholoăija 
kā psiholoăijas nozare 
un sociālās psiholoăijas 
sastāvdaĜa. Saskarsmes 
raksturojums 

Jēdziens par saskarsmi 
Saskarsmes funkcijas 
Saskarsmes struktūra:  

• Saskarsme kā komunikācija 
• Saskarsme kā mijiedarbība 
• Saskarsme kā sociālā uztvere 

Saskarsmes veidi 
Saskarsmes barjeras un šėēršĜi 
Saskarsmes un cilvēka pamatvajadzības 
Saskarsme mūsdienās 
Saskarsme “Cilvēks-cilvēks” un tās 
īpatnības 

6 Lekcija, 
prakstiskā 
nodarbība 

2. Pārliecināšanas metode 
saskarsmē   

Pārliecināšanas likumi.  
Pārliecināšanas shēma: uzmanība, 
intereses, vēlēšanās un darbības 
Pārliecināšanas metodes izmantošana 
profesionālā darbībā 

4 Lekcija, 
prakstiskā 
nodarbība 

3. Verbālā saskarsme Valoda un runa 
Verbālie komunikācijas līdzekĜi 

4 Lekcija, 
prakstiskā 

Kursa nosaukums Saskarsmes psiholoăija  

KURSA AUTORE 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

JeĜena Mihejeva Psiholoăijas katedra Docente, Dr. psych. 
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Runas veidi 
Valodas funkcijas saskarsmē 
Saskarsmes tehnika sarunā 
Sarunas posmi 

nodarbība 

4. Neverbālā saskarsme Jēdzieni par neverbālo saskarsmi, par 
ārējo izskatu un par neverbālo uzvedību.  
Neverbālās saskarsmes būtība 
Ārējā izskata komponenti 

4 Lekcija un 
praktiskās 
nodarbības 

5. Neverbālās saskarsmes 
līdzekĜi 

Žesti, mīmika, poza, gaita, balss 
intonācija; to interpretācija un nozīme 
savstarpējā saskarsmē 

4 Praktiskā 
nodarbība 

6. Cilvēka sociāli 
psiholoăiskā 
interpret ācija pēc 
neverbālās uzvedības 

Interpretācijas struktūra un algoritmi 2 Lekcija 

7. Oficiālā, jeb lietišėā 
saskarsme 

Darbinieka neverbālā uzvedība, tās 
funkcijas 
MēbeĜu izvietojums birojā 
Neverbālās uzvedības īpatnības, kuras 
apgrūtina lietišėo saskarsmi 
Lietišėās sarunas veidi.  
Likumi, kā sagatavoties lietišėai 
saskarsmei 
Sociālpsiholoăiskie grūtību faktori, kuri 
izraisa grūtības lietišėajā saskarsmē 

4 Lekcija un 
praktiskā 
nodarbība 

8. Konfliktregul ējoša 
saskarsme 

Konflikts kā viens no efektīvas 
saskarses veidiem 
Konflikta veidi 
Konflikta risināšanas metodes, kuras 
izmanto profesionālajā darbībā 
Problēmsituācijas 
 Uzvedības taktikas problēmsituācijās 

4 Praktiskās 
nodarbības 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Norādītās literatūras studēšana, lai varētu sekmīgi piedalīties prakstiskās nodarbībās 
un iesaistīties diskusijās. 
Izzināt un apkopot pētījumus pasaulē un Latvijā par neverbālās saskarsmes 
jautājumiem (bibliogrāfija). 
Aprakstīt saskarsmes problēmas savā profesinālajā darbībā (eseja). 
Sagatavot referātu par tēmu “Saskarsme kā darbības pamats” (administratīvās 
darbības kontekstā) 

48 

 
Prasības KRP iegūšanai Apgūts teorētiskais kurss, aktīva līdzdalība praktiskās 

nodarbībās. 
 
Mācību 
pamatliteratūra 

1. Lambert, D., Body, K. Language. London, 2004. 
2. Veics, V. Uzvedības kultūra saskarsmē: 1.daĜa. Rīga: RaKa,2001. 
3. Станкин, М. И. Психология общения. Москва: ВЛАДОС, 2005. 

Mācību 
papildliterat ūra 

1. Balsons, M. Kā izprast klases uzvedību. Lielvārde: Lielvārds, 1995, 60.–85. 
lpp. 

2. Berns, E. Spēles, ko spēlē cilvēki. Rīga: Birojs 2000 Plus, 2002, 23.–67. lpp. 
3. Dubkēvičs, L., Ėestere, I. Saskarsme. Lietišėā etiėete. Rīga: Jumava, 2003. 
4. Latiševs, V. Lietišėas sarunas un lietišėie kontakti. Rīga: Merkūrijs LAT SIA, 

1995. 
5. Omārova, S. Cilvēks runā ar cilvēku: saskarsmes psiholoăija. Rīga: SIA Kamene,

1994. 
6. Pīzs, A. ĖermeĦa valoda. Rīga: Jumava,1995.  
7. Годфруа, Ж.Что такое психология? В 2-х т. Москва: Мир 1992. 

Periodika, 
interneta resursi 
un citi avoti 

1. KovzeĜeva, J. Neverbālā saskarsme jeb ko mēs izsakām bez vārdiem. 
Psiholoăijas Pasaule, 2006, Nr. 7, 28.–34. lpp. 

2. Samusēviča, A. Agresivitātes problēmas: teorija un prakse. Skolotājs, 1999, 
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Nr. 1, 41.–46. lpp. 
3. Zalcmane, E. Krāsu psihofizioloăija, simbolisms un mākslas terapija. 

Psiholoăijas Pasaule, 2003, Nr. 6, 58.–62. lpp. 
 
 
 
Kursa autore: 

  
/JeĜena Mihejeva/ 

 
01. 03. 2008.  

 
 
Kurss apstiprināts: 

 
Psiholoăijas katedras 
sēdē 

 
 
Protokola Nr. 7 

 
 
06. 03.2008.  

 
 
Katedras vadītāja: 

  
 
/Irina StrazdiĦa/ 

 
 
06. 03. 2008.  
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KURSA KODS PsihP238 
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) A 
Kred ītpunktu skaits 2 
   

KURSA AUTORE 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Diāna OĜukalne Psiholoăijas katedra Asistente, Mag. paed. 
 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju skaits 8 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

8 

Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

P 
Studiju programma “Biroja administrēšana”   

Pārbaudes forma Ieskaite ar atzīmi 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) Vidusskolas psiholoăijas kurss 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Psiholoăija/ sociālā psiholoăija 
Kursa mērėis Radīt studentu izpratni par organizāciju psiholoăiju un tās 

galvenajiem aspektiem, darba efektivitāti un to 
ietekmējošiem faktoriem.  

Kursa uzdevumi 1) sniegt zināšanas par organizāciju psiholoăijas atziĦām; 
2) attīstīt studentiem prasmes pielietot teorētiskās 

zināšanas reālās dzīves situācijās. 
Kursa valoda latviešu 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 

Tēma Apakštēma Apjoms 
stundās Veids 

1. Organizāciju 
psiholoăijas būtība 

 
 
 
2. Pētniecības metodes 

organizāciju 
psiholoăij ā 

 
3. Organizācija, tās 

strukt ūra 
 
 
 
 
 
4. Vadītājs un tā 

nozīme organizācijā 
 
 
5. L īderība un vadība 
 
 

Organizāciju psiholoăijas pētījuma 
priekšmets, uzdevumi un paradigmas. 
Organizāciju psiholoăijas saistība ar citām 
zinātnēm. 
 
Kvalitatīvā un kvantitatīvā pieeja 
pētījumiem. 
 
 
Organizācijas jēdziens. Organizāciju 
hierarhiskā struktūra. Organizāciju 
struktūru veidu pozitīvie un negatīvie 
aspekti. Organizāciju tipi. Vadības tipi un 
teorijas. Organizāciju kultūra, tās ārējās 
izpausmes. 
 
Vadītāja personības īpatnības, vadītāja 
loma organizācijā, vadības stili un to 
ietekme uz organizācijas darbību. 
                                                 
Līderības teorijas: personības pieeja 
līderībā, K. Levina līderības teorija, 
biheiviorālās līderības teorijas, iespējamību 

2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
6 
 
 

Lekcija 
 
 
 
 
Lekcija, 
seminārs 
 
 
Lekcija, 
seminārs  
 
 
 
 
 
Lekcija, 
seminārs 
 
 
Lekcija, 
seminārs 
 

Kursa nosaukums Organizāciju psiholoăija 
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6. Apmierin ātība ar 

darbu, darba 
motivācija un 
lojalit āte 

 
7. Stress personības 

profesionālajā 
darbībā 

 
 
 
8. Darba novērt ēšanas 

problēmas 
 
 
9. Grupas un 

komandas 
organizācijās 

teorijas. 
 

Motivācijas teorijas. Apmierinātība ar 
darbu. Lojalitātes teorijas. 
 
 
 
Stresa jēdziens, stresori un stresa reakcijas. 
Profesionālā stresa ietekme uz cilvēka 
veselību. Izdegšanas sindroms. Stresa 
pārvarēšanas stratēăijas un stresu 
mazinošie faktori. 
 
Darba izpildes un efektivitātes novērtējuma 
teorētiskie aspekti. Prēmēšanas sistēmas 
izveides problēmas. 
 
Procesi grupās: normas un lomas. 
Komanda kā darba efektivitātes rādītājs. 
Komandas veidošana organizācijās. 

 
 
4 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
2 

 
 
Lekcija, 
seminārs 
 
 
 
Lekcija, 
seminārs 
 
 
 
 
Lekcija, 
seminārs 
 
 
Seminārs 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Patstāvīgs darbs par tēmām: motivācijas teorijas, līderības teorijas. 48 
 
Prasības KRP iegūšanai Piedalīšanās nodarbībās, ieskaites darba izstrāde. 
 
Mācību 
pamatliteratūra 

1. Edeirs, Dž. Efektīvas vadības skola. Rīga: Asja, 1999. 
2. ReĦăe, V. Mūsdienu organizāciju psiholoăija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.  
3. Организационная психология. Хрестоматия./ Сост. и общ. ред. Л. В. 

Винокурова, И. И. Скрипюка. Санкт-Петербург: Питер, 2001. 
4. Чердинченко, И., Тельных, Н. В. Психология управления. Ростов н/Д: 

Феникс, 2004. 
Mācību 
papildliterat ūra 

1. Garleja, R. Darbs, organizācija un psiholoăija. Rīga: Raka, 2003. 
2. Hindle, T. Essential managers. Interviewiwng skills. London, 1998. 
3. Vorobjovs A. Sociālā psiholoăija. Rīga: Izglītības soĜi, 2002. 
4. Аронсон, Э., Уилсон, Т., Эйкерт, Р. Психологические законы поведения 

человека в социуме. Санкт-Петербург: ПРАЙМ – ЕВРОЗНАК, 2002. 
Карпов А.В. Психология менеджмента. Москва: Гардарики, 2006. 

5. Карпов, А. В. Психология менеджмента. Москва: Гпрдарики, 2006. 
6. Майерс, Д. Психология. Минск: ООО Поппури, 2001.  
7. Майерс, Д. Социальная психология. Санкт-Петербург: Питер, 2003. 
8. Рубин, Д. Социальный конфликт: эскаляция, тупик, разрешение. 

Секреты убеждения. Санкт-Петербург: ПРАЙМ – ЕВРОЗНАК, 2003.  
Periodika, 
interneta resursi 
un citi avoti 

European Journal of Work and Organizational Psychology 
www.psihologijas pasaule.lv 
www.psychologytoday.com 
ww.socialpsychology.org 
Datu bāzes: EPSCO 

 
 
Kursa autore: 

  
/Diāna OĜukalne/ 

 

 
 
Kurss apstiprināts: 

 
Psiholoăijas katedras 
sēdē 

 
 
Protokola Nr. 

 

 
 
Katedras vadītāja: 

  
 
/Irina StrazdiĦa/ 
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KURSA KODS ValoP675_ValoP676 
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) A  
Kred ītpunktu skaits 3  
   

KURSA AUTORE 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Larisa Petre Svešvalodu katedra Lektore. Mag. paed. 
 
Kopējais stundu skaits 120 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

24 

Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

P 
Studiju programma “Biroja administrēšana”   

Pārbaudes forma Eksāmens, ieskaite ar atzīmi 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) AngĜu valoda vidusskolas līmenī 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Valodniecība/ romāĦu valodniecība 
Kursa mērėis PadziĜināt un pilnveidot angĜu valodas zināšanas un prasmes 
Kursa uzdevumi 1) bagātināt studentu vārdu krājumu un pilnveidot viĦu sarunvalodas iemaĦas 

par studiju kursā paredzētajām tēmām; 
2) atkārtot, nostiprināt un paplašināt studentu zināšanas angĜu valodas 

gramatikā; 
3) veidot specialitātes tekstu lasīšanas un izpratnes iemaĦas un prasmi 

komentēt izlasīto (terminu apguve, raksturīgās gramatiskās konstrukcijas); 
4) apgūstot programmu, strādāt pie visu četru valodas prasmju pilnveides. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Studiju kursa beigās studentiem būs prasme veikt informācijas apmaiĦu par 
zināmiem tematiem, vienkāršā veidā sazināties ar angliski runājošiem 
pārstāvjiem. 

Kursa valoda AngĜu  
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Kursa mērėis – pilnveidot un padziĜināt angĜu valodas zināšanas un prasmes. Praktisko nodarbību laikā 
paredzēts atkārtot un paplašināt zināšanas gramatikā. Lasīt specialitātes tekstus, stādāt pie visu 4 prasmju 
pilnveidošanas, apgūt lietišėo tekstu rakstīšanu. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 

Tēma Apakštēma Apjoms 
stundās Veids   

1. Office building, 
furniture and 
equipment 
 

2. Office work and office 
problems 

 
3. Accident prevention 
 
4. Stationary goods 
 
5. Information 

organization and 
presentation 

Present Simple, Present Continuous, Past 
Simple, prepositions 
 
 
Past Simple, Past Continuous 
 
 
Questions 
 
Active and passive 
 
Adverbs and adjectives 
 
 

8 
 
 
 
8 
 
 
4 
 
4 
 
8 
 
 

Praktiskās nodarbības 

Kursa nosaukums Lietišėā komunikācija un darījumraksti angĜu valodā I, II 
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6. Complaints, writing 

complaints 
 
7. Office documents 
 
8. Language of graphs 
 
9. Business 

communication 

 
Formal and informal letters 
 
 
Filing system and records 
 
Companies’ sales and figures 
 
Meeting people, welcoming a visitor 

 
4 
 
 
4 
 
4 
 
4 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Praktisko darbu izpilde, lietišėo rakstu lasīšana, specialitātes terminoloăijas apguve, 
lietišėo rakstu rakstīšana 

72 

 
Prasības KRP iegūšanai Nokārtot visas studiju kursā izvirzītās prasības 
 
Mācību pamatliteratūra 1. English Grammar in Use. R. Murphy, CUP, 1998. 

2. First Insight into business. Sue Robinson, England, 2005. 
3. New Headway, Intermediate. J. and L. Soars, OUP, 2004. 

Mācību papildliterat ūra Lietišėā angĜu valoda: metodiskais materiāls audzēkĦiem mācību 
priekšmetā, 2007. 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

www.bisiness.com 
www.business.gov 

 
 
Kursa autore:  /Larisa Petre/ 16. 09. 2008. 
 
 
Kurss apstiprināts: 

 
 
Svešvalodu katedras sēdē 

 
 
Protokola Nr. 

    
 
   . 09. 2008. 

 
 
Katedras vadītāja: 

  
 
/Larisa Petre/ 

    
    
   . 09. 2008. 
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KURSA KODS ValoP677_ValoP678 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) A  
Kred ītpunktu skaits 3  
   

KURSA AUTORE 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Valentīna KaĜiĦina Svešvalodu katedra Asoc. prof., Dr. paed. 
 
Kopējais stundu skaits 120 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

24 

Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

P 
Studiju programma “Biroja administrēšana”   

Pārbaudes forma Eksāmens, ieskaite ar atzīmi 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) Krievu valoda vidusskolas līmenī 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Valodniecība / slāvu valodniecība 
Kursa mērėis PadziĜināt un pilnveidot krievu valodas zināšanas un 

prasmes 
Kursa uzdevumi 1) bagātināt vārdu krājumu un pilnveidot sarunvalodas iemaĦas par studiju kursā 

paredzētajām tēmām; 
2) atkārtot, nostiprināt un paplašināt zināšanas gramatikā; 
3) veidot specialitātes tekstu (darījumtekstu) lasīšanas un izpratnes iemaĦas un 

prasmi komentēt izlasīto (terminu apguve, raksturīgās gramatiskās 
konstrukcijas); 

4) veidot iemaĦas pielietot krievu valodu profesionālajā darbībā; 
5) apgūstot studiju kursu, strādāt pie visu četru valodas prasmju pilnveidošanas. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

kompetence valodas lietojuma jomā – biroja administrēšanā 

Kursa valoda krievu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Kurss pilnveido un padziĜinā krievu valodas zināšanas un prasmes. Nodarbību laikā paredzēts atkārtot 
un paplašināt zināšanas gramatikā, strādāt ar  specialitātes tekstiem un situācijām un  pie  4 prasmju 
pilnveidošanas. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 

Tēma Apakštēma Apjoms 
stundās Veids 

1. Практическая 
фонетика и 
грамматика 
русского языка  

 
 
 
 
 
 
 

Алфавит. Звуки и буквы в русском 
языке. Основные законы произношения 
Обозначение дат и времени 
Пространственные отношения Предлоги 
В и НА 
Категории рода, числа, падежа 
Предложно-падежное управление.  
Согласование прилагательных с 
существительными. Время и наклонение 
глагола. Употребление местоимений в 
русском языке 

       12 
       
       
        
 
 
 
 
 
 
 

Praktiskās 
nodarbības 
Kontroldarbs 
 
             
              
 
 
 
 
 

Kursa nosaukums Lietišėā komunikācija un darījumraksti krievu valod ā I, II 
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2. Деловое 
общение 

 
3. Культура 
деловой речи 
           
 

4. Одежда. 
Деловой стиль. 
Дресс-код 

 
5. Особенности 
Межкультурно
го общения в 
бизнес-среде 

 
6. Текстовые  
нормы 
официально-   
делового стиля      

Коммуникативная сторона общения 
 
 
Вопросы и ответы в деловом общении  
Обращение в русском языке 
Разговор по телефону                                       
 
 
 
 
 
Национальные стили ведения деловых 
переговоров. Национальные и 
культурные традиции 
 
 
Визитная карточка. CV. 
Деловое письмо. Факс. Справка. 
Заявление. Контракт. Визовая анкета     

4 
 
 

6 
       
 
          

4 
 
        

 
6 

        
 
 
 

16 

Praktiskās 
nodarbības 
 
Praktiskās 
nodarbības 
 
 
Praktiskās 
nodarbības 
 
 
Praktiskās 
nodarbības 
 
 
 
Praktiskās 
nodarbības 
Kontroldarbs 
 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

• Sagatavoties kontroldarbiem (4) 
• Izstudēt norādīto  literatūru 
• Izpildīt mājas darbus 
• Sagatavot mājas lasīšanu 

72 

 
Prasības KRP iegūšanai Izpildīti visi mājas  darbi,  sekmīgi nokārtota mājas lasīšana, 

visi kontroldarbi, eksāmens un ieskaite 
 
Mācību pamatliteratūra 1. Pille, E. Īsa krievu valodas gramatika ar vingrinājumiem un atbildēm. 

Rīga: Zvaigzne ABC, 2005.  
2. Антонова, В. Е., Нахабина, М.М. и др. Дорога в Россию: Учебник 

русского языка. 3-е изд., испр. Москва: ЦМО МГУ им. 
М.В.Ломоносова. Санкт-Петербург: Златоуст, 2006.  

3. Савельева, З., Гущина, С. Русский язык для делового общения: 
Biznesa krievu valoda. Rīga: Zvaigzne ABC, 2003. 

Mācību papildliterat ūra 1. Бороздина, Г. В. Психология делового общения: Учебное пособие. 
Москва : ИНФРА – М, 2001. 

2. Русская грамматика в анекдотах / Сост. Г. М. Левина, Т. В. 
Васильева. 4-е изд. Санкт-Петербург: Златоуст, 2002. 

3. Чернышов, С. И. Поехали! Русский язык для взрослых. 3-е изд. 
Санкт-Петербург: Златоуст, 2003. 

Periodika, interneta 
resursi un citi avoti 

Электронный ресурс  www.gramota.ru 

 
 
Kursa autore:  /Valentīna KaĜiĦina/ 12. 09. 2008. 
 
Kurss apstiprināts: 

 
Svešvalodu katedras sēdē 

 
Protokols Nr. 

     
      09. 2008. 

 
Katedras vadītāja: 

  
/Larisa Petre/ 

       
      09. 2008. 
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KURSA KODS DatZP183_DatZP184 
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) B  
Kred ītpunktu skaits 3 
   

KURSA AUTORE 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Aija Kukuka Matemātikas un informātikas katedra Lektore, Mag. paed. 
 
Kopējais stundu skaits 120 
Lekciju skaits 4 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

20 

Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

P 
Studiju programma “Biroja administrēšana”   

Pārbaudes forma Eksāmens, ieskaite ar atzīmi 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) Vidusskolas informātikas kurss 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Datorzinātne/ datu apstrādes sistēmas un datortīkli 
Kursa mērėis Papildināt un padziĜināt dažādu lietotĦu izmantošanas prasmes  
Kursa uzdevums Praktizēt lietotĦu izmantojamību biroja darbā. 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Studenti būs trenēti rakstīt ar abām rokām, mācēs darboties ar 
datnēm, zinās lietotĦu iespējas un būs veikuši dažādus 
uzdevumus: gan teksta redaktora, gan izklājlapu, gan 
prezentācijas. Pratīs izmantot internetu, izveidot filmu. 

Kursa valoda Latviešu valoda 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
     Kurss balstīts uz vidusskolā iegūtajām iemaĦām informātikā. Tiek aplūkoti dažādi ārpus skolas 
informātikas kursa reāli izmantojami paĦēmieni. Studenti būs apguvuši programmatūru prasmīgai tekstu 
ievadīšanai, lielformāta darbu noformēšanas prasmes, sagatavju veidošanu, seriālo dokumentu veidošanu, 
funkciju izmantojamību, diagrammu veidošanu, datu atlasi, starprezultātu tabulu un šėērsgriezumu tabulu 
veidošanu, prezentāciju veidošanu, informācijas apmaiĦu starp dažādām lietotnēm, filmu veidošanu, 
sarežăītu tabulu veidošanu, papildfunkciju izmantošanu saistītajās tabulās, datu analīzes rīkus Goal Seek 
un Solver, aproksimācijas līniju veidošanu, interneta lietošanu, darbu ar datnēm. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 

Tēma Apakštēma Apjoms 
stundās Veids   

1. Tastatūras 
trenažieri 

Rakstīšanas iemaĦas ar abām rokām, ātrrakstīšana 2 Praktiskais darbs 

2. Darbs ar 
datnēm 

DatĦu veidošana, dublēšana, dzēšana, pārsaukšana, 
kārtošana, dzēšana, arhivēšana 

2 Lekcija 

3. Teksta 
redaktora 
lietotne 

Lielformāta darba veidošana, ietverot automātisko 
satura rādītāju, sekcijas, lapu numerāciju, vēres, 
attēlus, tabulas, diagrammas, elektronisko resursu 
noformēšanas prasības, elektronisko anketu. 
Sagatavju un sērijveida dokumentu veidošana 

12 Lekcija,  
praktiskie darbi 

4. Izkl ājlapu 
lietotne 

Aptaujas rezultātu datu apstrāde.  
Pamatfunkcijas un to lietojumi.  
Darbs ar datu sarakstiem 

12 Lekcija, 
praktiskie darbi 

5. Prezentāciju 
lietotne 

Prezentācijas izveide, izveidotā lielformāta darba 
prezentācija 

4 Lekcija, 
praktiskais darbs 

6. Interneta Ekrāna kopijas  2 Praktiskais darbs 

Kursa nosaukums Biroja lietotnes I, II 
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lietojumi 
7. Izkl ājlapu 

lietotne 
Saistītās tabulas. Funkcijas Data Validation, 
Lookup, Conditional Formatting Datu analīzes rīki 
Goal Seek un Solver Pašdefinētas funkcijas 

12 Praktiskie darbi 

8. Filmas 
veidošana 

 2 Praktiskais darbs 

 

 Studenta patstāvīgais darbs Apjoms 
stundās 

1. tēma Trenēties pareizā teksta ievadīšanā un ātrrakstīšanā. 10 
3. tēma Izveidot referātu un noformēt atbilstoši LPA izvirzītajām studiju darbu 

rakstīšanas un noformēšanas prasībām, iekĜaujot elektronisko anketu. 
8 

3. tēma Izveidot sagatavi pēc dotajiem nosacījumiem. Veikt vēstuĜu sapludināšanu 
adresātiem pēc dotā uzdevuma kritērijiem 

6 

3., 4. tēma Elektronikā veidā organizēt aptauju un apstrādāt iegūtos rezultātus un sasaistīt ar 
referātu. 

6 

4. tēma Atrisināt dotos uzdevumus, izmantojot pamatfunkcijas. 4 
4. tēma No dotās datu tabulas veikt datu atlasi ar filtrēšanu, veidot starprezultātu un 

šėērsgriezumu tabulas pēc dotajiem kritērijiem 
8 

5. tēma Izveidot izstrādātajam darbam prezentāciju. 6 
6. tēma Veikt individuālu interneta izpēti, atbildot uz dotajiem jautājumiem. 4 
7. tēma Izveidot tabu pēc dotajiem nosacījumiem, lai tās palīgdati atrastos vairākās 

darblapās, tiktu lietota darblapu sasaiste un lekcijās aplūkotās funkcijas. 
6 

7. tēma Veikt datu analīzi ar lekcijās aplūkotajiem rīkiem, divos uzdevumos izmantojot 
datu analīzes rīku Goal Seek un trijos uzdevumos izmantojot datu analīzes rīku 
Solver. 

4 

8. tēma Izveidot filmu par kādu grupas vai individuālu pasākumu. 4 
 
Prasības KRP 
iegūšanai 

Eksāmena vērtējums veidosies no pirmo piecu tēmu patstāvīgo uzdevumu 
veikšanas rezultātiem. Ieskaite tiks iegūta par 6., 7. un 8. tēmas patstāvīgo darbu 
izpildi, kā arī rezultāta uzlabojumu ātrrakstīšanā ar abām rokām. 

 
Mācību 
pamatliteratūra 

1. Dukulis, I.. Apgūsim jauno EXCEL!: Microsoft Office EXCEL 2003 : mācību 
līdzeklis. Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2007. 

2. Elektroniskās tabulas Microsoft Excel. V.Vēža redakcijā. Rīga: LU, 2000. 
3. KrieviĦš, V. Informācijas meklēšanas stratēăijas internetā un meklētāja Google 

efektīvs lietojums : rokasgrāmata - mācību līdzeklis skolām, pašizglītībai, 
profesionālajai un pieaugušo izglītībai. Rīga : Multineo, 2005.  

4. Prezentācijas materiālu sagatavošanas pakete Microsoft PowerPoint. V.Vēža 
redakcijā. Rīga: LU, 2000. 

5. Teksta redaktors Microsoft Word. V.Vēža redakcijā. Rīga: LU, 2000. 
Mācību 
papildliterat ūra 

1. Dukulis, I. Aprēėini un datu grafiskais attēlojums. Programma Microsoft Excel 
2000. Rīga: Biznesa Augstskola “Turība”, 2002.  

2. Dukulis, I. Prezentācijas materiālu sagatavošana. Programma Microsoft 
PowerPoint. Rīga: Biznesa Augstskola “Turība”, 2002. 

Periodika, interneta resursi 
un citi avoti 

www.liis.lv/mspamati 
www.riga.lv/LV/Channels/About_Riga/Kaleidoscope/talmaciba.htm 

 
 
 
Kursa autore: 

  
/Aija Kukuka/ 

 
14. 02. 2008. 

 
 
Kurss apstiprināts: 

 
Matemātikas un 
informātikas katedras sēdē 

 
 
Protokola Nr. 

 
 
14. 02. 2008. 

 
Katedras vadītājs: 

  
/Kārlis Dobelis/ 

 
14. 02. 2008. 
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KURSA KODS InfTP038 
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) B 
Kred ītpunktu skaits 3 

 
Kopējais stundu skaits 120 
Lekciju skaits 5 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

2 

Laboratorijas darbu skaits 17 
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

P 
Studiju programma “Biroja administrēšana”   

Pārbaudes forma Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) Biroja lietotnes 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Datorzinātne / datu apstrādes sistēmas un datortīkli  
Kursa mērėi 1. Nodrošināt informāciju par datu bāzu vadības sistēmām un informācijas apstrādes 

veidiem. 
2. Iemācīt izmantot un lietot MS Access programmu.  
3. Sagatavot studentus darbam ar datu bāzēm, apgūt datu bāzes izveidošanas tehniku.  
4. Apgūt Windows Operētājsistēmu pielāgošanas iespējas.  
5. Iegūt pamatiemaĦas informācijas izguvei no interneta. 
6. Apgūt darba plānošanas MS Outlook sistēmas iespējas.  

Kursa uzdevumi Iemācīt,  
- kā izveidot un uzturēt programmā Microsoft Access veidotu datu bāzi,  
- kā izveidot vienkāršu lietotāja sistēmu datu bāzei,  
- kā efektīvi veikt plaša apjoma datu kārtošanu, atlasi, grupēšanu un analīzi,  
- kā izmantot paplašinātās vaicājumu un pārskatu iespējas datu atlasei un kārtošanai, 

veidot formas, 
- kā apgūt Windows operētājsistēmas iespējas pielāgošanā un kopšanā, informācijas 

arhivēšanā, interneta pakalpojumu izmantošanā, e-pasta sūtīšanā, saĦemšanā u.c., MS 
Outlook iespēju izmantošanā. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Students prot izveidot datu bāzi. 
Sturdents prot saĦemt un nosūtīt e-pastu, izmantojot e-pasta sūtīšanas un 
saĦemšanas programmatūru. Student pielāgo un kopj operētājsistēmu 
atbilstoši darba specifikai un savām vēlmēm. 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Iepazīstināt ar datu bāzu vadības sistēmām un to izstrādes galvenajiem principiem; sniegt pamatzināšanas 
darbā ar datu bāzu vadības sistēmu Miscrosoft Access; iemācīt veidot datu bāzes tabulas, filtrus, vaicājumus, 
formas un pārskatus; izveidot un uzturēt savu datu bāzi. Iepazīstināt ar Windows operētājsistēmu vēsturi, 
pamatjēdzieniem un pamatiespējām (uzstādījumu mainīšanas iespējām un datora kopšanu). Iepzīstināt ar e-
pasta saĦemšanas un nosūtīšanas lietotĦu priekšrocībām un iespējām (piem. MS Outlook). 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 

Tēma Apakštēma Apjoms 
stundās Veids 

1. Datu bāzes un 
inform ācijas 
sistēmas 

Datu bāze. Informācijas sistēmas. Datu bāzes 
galvenās funkcijas. Datu bāzes vadības 
sistēmas. Datu bāzes raksturotāji. Lietotāji. 

2 Lekcija 

Kursa nosaukums Biroja un vadības informācijas sistēmas 

KURSA AUTORI 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Vineta Tomsone Matemātikas un informātikas katedra Asistente, Mag. sc. educ. 
Sergejs Kačanovs Matemātikas un informātikas katedra Asistents, Mag. sc. educ. 
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Jaunu datorbāzētu sistēmu izstrāde. Datu 
lietošanas sistēmas. Datu drošība. Datu 
aizsardzība, datu aizsardzības likums. 

2. Datu bāzes 
jēdzieni 

 

Datu bāzes termini: tabula, ieraksts, lauks, 
lauka datu tips un īpašības, primārā atslēga, 
vaicājumi, formas, pārskati. Datu bāzes 
projektēšana. Datu bāzes tabulu attiecību 
(saistību) veidošanas. 

4 Lekcija,  
praktiskā nodarbība. 

3. Darba uzsākšana 
datu bāzu vadības 
sistēmā Microsoft 
Access. 

Datu bāzes atvēršana, aizvēršana, jaunas datu 
bāzes izveidošana, saglabāšana. 

2 Laboratorijas darbs 

4. Datu bāzes tabulu 
veidošana un 
galvenās darbības 
ar tām. 

 

Datu bāzes tabulu izveidošana. Datu tabulas 
konstrukcijas režīms: lauku nosaukumi, datu 
tipi, lauku īpašības. Primārās atslēgas 
definēšana.  
Nodrošināšanās pret kĜūdainu datu 
ievadīšanu tabulas laukos. Ievada maskas 
datumam, skaitlim, valūtai, tekstam. Saites 
starp datu tabulām, to raksturojums.  
Datu ievade un rediăēšana tabulas laukos. 
Kopēt un importēt datus. 

4 Lekcija,  
laboratorijas darbs 

5. Inform ācijas 
meklēšanas 
komandas, filtri. 

Ierakstu kārtošana, datu meklēšana un 
aizvietošana. Filtri un to pielietošana. 

2 Laboratorijas darbs 

6. Vaicājumi Vaicājumi. Atlases un parametriskie 
vaicājumi. Aprēėini vaicājumos. Saites starp 
vaicājuma tabulām. Šėērstabulu vaicājumi.  

8 Lekcija,  
praktiskā nodarbība, 
laboratorijas darbi 

7. Formas Formu izveidošana. Formas konstrukcijas 
režīms. Formas konstruēšanas instrumentu 
rinda. Vadības elementi formās, to 
noformēšana un pielietojums.  
Formas fona, dizaina mainīšana.  
Aprēėina lauku pielietojums ekrāna formās. 
Vadības pogu ievietošana.  
Galveno (Main)/ pakĜauto (Subform) ekrāna 
formu izveidošana.  

4 Lekcija,  
laboratorijas darbs 

8. Pārskati Pārskatu izveidošanas paĦēmieni. Pārskatu 
konstruēšanas instrumentu rinda. Aprēėini 
pārskatos. Logo ievietošana un pārskatu 
noformēšana izdrukāšanai. Diagrammu 
veidošana pārskatos. 

6 Laboratorijas darbi 

9. Windows OS 
vēsture, 
pamatjādzieni un 
iespējas. 

Windows operētājsistēmas iespējas – vēsture, 
datora līdzekĜu pārlūkošana, faila un mapes 
jēdziens, darbības ar failiem un mapēm, failu 
meklēšana, pārlūkprogrammas logs, sarakstu 
skatu maiĦa, miskaste uzstādījumu maiĦa, 
Open, Save, Browse dialoga logi. 

4 Laboratorijas darbi 

10. OS pielāgošanas 
iespējas, 
servisprogrammu 
iespējas 

OS pielāgošana un kopšana: 
Uzdevumu joslas pielāgošana; 
Darba virmas pielāgošana; 
Control Panel iespējas; 
OS serviss programmas;  
Antivīrusu programmas; 

4 Laboratorijas darbi 

11. Datu arhivēšana Informācijas arhivēšanas programmu klāsts 
un pamatiespējas (Piemēram WinRar 
WinZip, u.c.) 

2 Laboratorijas darbs 

12. Interneta resursu 
pārl ūkošanas 
iespējas 

Internet pārlūkprogrammas un to iespējas: 
Internet pārlūkprogrammu iespējas, Internet 
pārlūkprogrammu uzstādījumu maiĦa, 

2 Laboratorijas darbs 
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Informācijas meklēšanas rīki un to iespējas. 
13. E-pasta 

sūtīšanas/saĦemša
nas 
programmnodrōši
nājums 

Microsoft Outlook programmas iespējas: 
Sākuma lapas “Outlook today” iespējas, tās 
iestatīšana, Kalendāra iespējas (laika 
plānošana); Kontaktu glabāšana, jauna 
kontakta veidošana; Uzdevumu saraksts, tā 
iespējas, jauna uzdevuma izveide; Piezīmes; 
E-pasta konfigurēšana; E-pasta saĦemšana, 
nosūtīšana. 

4 Laboratorijas darbi 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Studentam jāizpilda visi nodarbību laikā uzdotie patstāvīgie darbi. 20 
Jāizveido nelielas datu bāzes projektējums: tabulu nodefinēšana, datu tipi un 
īpašības, saites starp datu tabulām. 

12 

Jāizveido datu bāze pēc dotā uzdevuma: tabulas, formas, nepieciešamie 
vaicājuni, pārskati. 

16 

Jānovērtē sava mājas datora iespējas. 2 
Jāuzraksta referāts par izvēlētu tēmu. Jāizveido prezentācija un jāprezentē to.  18 
Jāveic e-pasta programmatūras konfigurēšana un jānosūta e-pasta vēstule 
noteiktam adresātam ar pielikumā ievietotu datni. 

4 

 
Prasības KRP iegūšanai Jāizpilda nodarbību laikā uzdotos patstāvīgos darbus. Jāizveido datu bāze 

pēc dotā uzdevuma. Jānovērtē sava mājas datora iespējas. Jāprezentā 
referāts par izvēlēto tēmu. Jānokārtoto rakstisks eksāmens. 

 
Mācību 
pamatliteratūra 

1. Augucēvičs, J., Ozols, J., Treiguts, E. Datorzinības uzdevumi un to risinājumi. Rīga: 
Biznesa Augstskola “Turība”, 2002. 

2. Jevsjukova, J. Datu bāzu vadības sistēma MS Access uzĦēmējdarbībā: datormācība 
ekonomistiem : [māc. līdz.]. Rīga : Kamene, [2000].  

3. Jurēnoks, A. Microsoft Access XP no iesācēja līdz lietpratējam : [māc. līdz.]/ A. 
Jurenoks, T. Rikure. Rīga : Zvaigzne ABC, 2004. 

4. Kliedere, I. Microsoft Access 2000. Rīga: Apmācības un konsultāciju centrs "GRĀDA", 
2001.  

5. Lukažis, Dz. Datu bāzes vadība: programma Microsoft Access. Rīga: Biznesa 
augstskola Turība, 2000. 

6. Nāgelis, J. Microsoft Access 2000 no A līdz Z. Rīga: Datorzinību centrs, 2000. 
7. Pirmie soĜi pie datora: datorzinību pamati. V. Vēža red. Rīga: Mācību grāmata, 2000. 
8. Поспед, Б. С. Access 2000. Базы данных и приложения. Лекции и упражнения. 
К.:”ДиаСофт”, 2000. 

9. Хансен, Г., Хансен, Д. Базы данных: разработка и управление./ Пер.с англ. под 
ред.С. Каратыгина. Москва: БИНОМ, 1999. 

Mācību 
papildliterat ūra 

1. Informātikas vārdnīca: angĜu, latviešu, krievu./ Aut. kol. Rīga: Avots, 2001. 
2. Базы данных : Интеллектуальная обработка информации./ В. В. Корнеев, А. Ф. 
Гареев, С. В. Васютин, В. В. Райх. Москва: Издатель Молгачева С.В., 2001.  

3. Яргер, Р. Д., Риз, Д., Кинг,  Т. MySQL и mSQL : Базы данных для небольших 
предприятий и Интернета./ Пер.А. Виноградова, С. Маккавеева. Санкт-
Петербург : Символ-Плюс, 2000. 

Periodika, interneta 
resursi un citi avoti 

1. Datorpasaule  
2. E-pasaule  

 
 
Kursa autori:  /Vineta Tomsone/ 30. 09. 2008. 
   

/Sergejs Kačanovs/ 
 
30. 09. 2008. 

Kurss apstiprināts: Matemātikas un informātikas 
katedras sēdē  

 
Protokols Nr. 2 

 
02.10. 2008. 

 
Katedras vadītājs: 

  
/Kārlis Dobelis/ 

 
02. 10. 2008. 
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KURSA KODS ValoP672 
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) A  
Kred ītpunktu skaits 2  

 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju skaits 6 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

4 semināri,  
6 praktiskās nodarbības 

Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

P 
Studiju programma “Biroja administrēšana” 

Pārbaudes forma Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) Latviešu valodas kurss vidusskolas apjomā 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Valodniecība/ sinhroniskā valodniecība 
Kursa mērėis Sniegt pārskatu par latviešu valodas kultūru kopumā, apgūt 

ortoepijas un ortogrāfijas normas teorētiskā un praktiskā līmenī. 
Kursa uzdevumi 1) palīdzēt noskaidrot kulturālas valodas pazīmes; 

2) mācīt novērtēt savu un citu runu valodas kultūras aspektā; 
3) pilnveidot studentu prasmi izmantot skaniskās parādības: skaĦu 

pārmaiĦas, zilbi, zilbes intonāciju, vārda uzsvaru, runas 
intonāciju; 

4) nostiprināt studentu zināšanas pareizrunā un pareizrakstībā. 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Valodas un komunikācijas kompetences pilnveide ortoepijā un 
ortogrāfij ā. 

Kursa valoda Latviešu valoda 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Valodas kultūras jēdziens. Kulturālas valodas pazīmes. Fonēmu pārmaiĦas: pozicionālās un vēsturiskās, to 
praktiskā nozīme pareizrunā un pareizrakstībā. Zilbes intonācija, vārda uzsvars, runas intonācija, to praktiskā 
nozīme. Labas publiskās runas prasības. Ortoepijas jēdziens un pamatjautājumi vokālismā (patskaĦu un 
divskaĦu izrunā) un konsonantismā (līdzskaĦu izrunā). Latviešu valodas rakstība, alfabēts. Svarīgāko 
ortogrāfijas principu raksturojums, to praktiskā nozīme pareizrakstībā. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 

Tēma Apakštēma Apjoms 
stundās Veids  

1. Valodas kultūras 
izpratne 

 

1. Valodas kultūras jēdziens. 
2. Kulturālas valodas pazīmes. 
3. Valodas stila izpratne, to atšėirības. 

4  
 

1 lekcija 
1 praktiskā nodarbība 
 

2. Fonēmu pārmaiĦas 1. Fonēmu pārmaiĦu vispārīgs 
raksturojums un iedalījums. 

2. Pozicionālās skaĦu pārmaiĦas, to 
praktiskā nozīme. 

3. Vēsturiskās skaĦu pārmaiĦas: 
vēsturiskās pārmaiĦas vokālismā un 
konsonantismā. To praktiskā nozīme 
valodā. 

8  1 lekcija 
3 praktiskās nodarbības 

3. Supersegmentālās 
valodas vienības 

 
 

1. Zilbe un zilbes intonācija. Literārās 
valodas intonāciju sistēma. Intonāciju 
normēšanas problēma. 

2. Vārda uzsvars, tā raksturojums latviskas 

4 
 

1 lekcija  
1 seminārs 
 

Kursa nosaukums Ortoepija un ortogrāfija 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Dzintra Šulce Latviešu valodas katedra Docente, Dr. philol.  
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cilmes vārdos un aizguvumos. 
3. Runas intonācija un tās elementi. 

Publiskās runas pamatprasības. 
4. Ortoepija jeb 

pareizruna 
 

1. Ortoepijas jēdziens un nozīme. 
2. Pareizrunas normu raksturojums. 

Literārās valodas normu veidošanās un 
attīstība. 

3. Normas vokālismā (patskaĦu 
kvantitātes ievērošana, šauro un plato e, 
ē lietošanas nosacījumi, patskaĦa o un 
divskaĦa uo lietošana, patskaĦu 
iespraudums un izlaidums). 

4. Literārās valodas normas 
konsonantismā. 

8 
stundas 

 

1 lekcija  
1 seminārs 
2 praktiskās nodarbības 
 

5. Ortogr āfija jeb 
pareizrakstība 

1. Latviešu valodas rakstības izveidošanās. 
Alfabēts. Burtu un skaĦu attieksmes. 

2. Ortogrāfijas principi: fonētiskais, 
morfoloăiskais, oriăinālrakstības. To 
praktiskais lietojums. 

3. Vārdu pārnesumpārdale, vārdu 
saīsināšana. Koprakste un savruprakste. 

4. Lielo burtu funkcijas un lietošanas 
nosacījumi. Problēmas vairākvārdu 
nosaukumu rakstībā. 

 
 
8 
 

1 lekcija 
 1 seminārs 
 2 praktiskās nodarbības 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

1. Praktiskie vingrinājumi valodas stilu raksturošanā. 
2. Pozicionālo un vēsturisko pārmaiĦu praktiskā analīze tekstos. 
3. Zilbju iedalījuma veidi, zilbes intonācijas vingrinājumi. 
4. Vārda uzsvara un runas intonācijas praktiskie vingrinājumi. 
5. Vingrinājumi patskaĦu kvantitātes ievērošanā. Šauro un plato patskaĦu e, ē 

izrunas vingrinājumi. Īsā o un garā o, divskaĦa uo lietošana. LīdzskaĦu izrunas 
vingrinājumi. 

6. Ortogrāfijas vingrinājumi: vārdu pareizrakstība, pārnesumpārdale, saīsināšana, 
koprakste un savruprakste, lielo burtu lietošanas nosacījumi. 

4  
6  
6  
4  
6  
 
10  
 
12  

 
Prasības KRP iegūšanai 1. Aktīva piedalīšanās semināros un praktiskajās nodarbībās. 

2. Pozitīvs vērtējums patstāvīgi veiktajos darbos. 
3. Pozitīvs vērtējums gala pārbaudījumā – eksāmenā (teorijas 

pamatjautājumi un praktiskais darbs pareizrunā un 
pareizrakstībā). 

 
Mācību pamatliteratūra 1. Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca. 

Rīga: Avots, 1995. 
2. StrautiĦa, V., Šulce, Dz. Latviešu literārās valodas fonētika, 

ortoepija un ortogrāfija. Liepāja, 2004. 
3. StrautiĦa, V., Šulce, Dz. Mūsdienu latviešu valodas fonētikas, 

ortoepijas un ortogrāfijas vingrinājumu krājums. 3. izdevums. 
Liepāja, 2006. 

Mācību papildliterat ūra 1. Bankavs, A. Latviešu valodas saīsinājumu vārdnīca. Rīga: 
Avots, 2003. 

2. Bergmane, A., Blinkena, A. Latviešu rakstības attīstība. Rīga: 
Zinātne, 1986. 

3. Īpašvārdu rakstība. Rīga: Valsts valodas centrs, 1998. 
4. Romane A. Latviešu valodas rokasgrāmata. Tabulas. Shēmas. 

Rīga: izd.vaigzne ABC, 2000, 144 lpp. 
5. Rubīna A. Latviešu valodas rokasgrāmata. Valodas kultūra 

teorijā un praksē. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005, 186 lpp. 
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Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

Raksti krājumos: “Latviešu valodas kultūras jautājumi”, “Valodas 
aktualitātes”, “Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi”, “Vārds un 
tā pētīšanas aspekti”.  
Interneta resursi: www. valoda. lv, www. vvk. lv 
Citi avoti – skolu mācību grāmatas (dažādi izdevumi).  

 
 
Kursa autore: 

  
/Dzintra Šulce/ 

 
15. 10. 2007. 

 
Kurss apstiprināts: 

Latviešu valodas 
katedras sēdē 

 
Protokola Nr. 4  

 
17. 10. 2007. 

 
 
Katedras vadītāja: 

  
 
/Diāna Laiveniece/ 

 
 
17. 10. 2007. 
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KURSA KODS ValoP674 
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) A 
Kred ītpunktu skaits 2  
   

KURSA AUTORE 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Linda Lauze Latviešu valodas katedra Asoc. prof., Dr. philol. 
 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju skaits 4 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

12 

Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

P 
Studiju programma “Biroja administrēšana” 

Pārbaudes forma Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) Latviešu valodas kurss vidusskolas apjomā 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Valodniecība, sinhroniskā valodniecība 
Kursa mērėi 1. Radīt izpratni par latviešu valodas interpunkcijas principiem. 

2. Sniegt pārskatu par atsevišėu pieturzīmju lietojumu. 
Kursa uzdevumi 1) nostiprināt pieturzīmju lietošanas praktiskās iemaĦas; 

2) iemācīt pamatot pieturzīmju izvēli. 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Valodas kompetences pilnveide 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
              Interpunkcijas jēdziens. Interpunkcijas pamatprincipi: gramatiskais un intonatīvais. Pieturzīmju veidi: 
atdalītājpieturzīmes un izdalītājpieturzīmes; īstās un papildus pieturzīmes. 
 Teikuma beigu pieturzīmes. Pārskats par atsevišėu pieturzīmju lietojumu. Komats. Domuzīme. Kols. 
Semikols. Iekavas. Papildu pieturzīmes: pēdiĦas, vienpēdiĦas, divpunkte, apostrofs, defise.  
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 

Tēma Apakštēma Apjoms 
stundās Veids  

1. Interpunkcijas 
jēdziens un 
pieturzīmju veidi 

 
 

Interpunkcijas pamatprincipi: gramatiskais 
un intonatīvais. Atdalītājpieturzīmes un 
izdalītājpieturzīmes; īstās un papildus 
pieturzīmes.  

2 
 
 
 

Lekcija 
 
 
 

2. Pārskats par 
atsevišėu 
pieturzīmju 
lietojumu 

Teikuma beigu pieturzīmes. Pieturzīmes 
virsrakstos. 
Komats 
 
Domuzīme 
 
Kols 
Semikols 
Iekavas 
Seminārs “Pieturzīmju izvēles 
pamatojums” 
Papildu pieturzīmes 
Diktāts 
Seminārs “Pieturzīmju izvēles iespējas” 

2 
 
2 
6 
2 
2 
2 
2 
2 
 
2 
4 
2 
2 

Lekcija 
 
Lekcija 
Praktiskās nodarbības 
Lekcija 
Praktiskā nodarbība 
Praktiskā nodarbība 
Praktiskā nodarbība 
Praktiskā nodarbība 
 
Seminārs 
Praktiskās nodarbības 
Praktiskā nodarbība 
Seminārs 

Kursa nosaukums Interpunkcijas normas un prakse 
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Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Gatavošanās semināram “Pieturzīmju izvēles pamatojums” 
Gatavošanās diktātam 
Gatavošanās semināram “Pieturzīmju izvēles iespējas” 
Kartotēkas izveide 
Komentārs par kādu aktuālu interpunkcijas prakses jautājumu 
Eseja par norādītu tematu 

8 
12 
8 
12 
4 
4 

 
Prasības KRP iegūšanai Sekmīga programmas apguve. Piedalīšanās semināros. Diktāts. 

Kartotēkas izveide. Eseja. Eksāmens. 
 
Mācību pamatliteratūra 1. Blinkena, A. Latviešu interpunkcija. Rīga: Zinātne, 1969. 

2. Ceplīte, B., Ceplītis, L. Latviešu valodas praktiskā gramatika. 
Rīga: Zvaigzne, 1991. 

3. Moze, M. Latviešu valodas interpunkcijas prakse. Liepāja, 
1997. 

Mācību papildliterat ūra Moze, M. Vingrinājumi latviešu interpunkcijā. Liepāja, 1986. 
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

www.valoda.lv 
www.lu.lv/filol/valoda/ 

 
 
 
Kursa autore: 

  
/Linda Lauze/ 

 
01.03.2008. 

 
 
Kurss apstiprināts: 

 
Latviešu valodas 
katedras sēdē 

 
 
Protokols Nr. 9 

 
 
06.03.2008. 

 
 
Katedras vadītāja: 

  
 
/Diāna Laiveniece/ 

 
 
06.03.2008. 
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KURSA KODS KomZPA01 
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa)  B  
Kred ītpunktu skaits  2 

 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju skaits 15 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

1 seminārs 

Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

 P 
Studiju programma “Biroja administrēšana”   

Pārbaudes forma Ieskaite ar atzīmi 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) Nav nepieciešamas 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Komunikāciju zinātne/ komunikācijas teorija 
Kursa mērėi 1. Veidot studentu izpratni par sazināšanās procesu, tā komponentiem, pilnveidojot viĦu 

teorētiskās zināšanas un komunikatīvo kompetenci. 
2. Nodrošināt studentiem teorētisko un praktisko zināšanu apguvi starpkultūru 

komunikācijā. 
Kursa 
uzdevumi 

1) rosināt studentus izprast reālā saziĦas procesa teorētiskos pamatus, veidojot priekšstatu 
par komunikāciju kā zinātnes izpētes objektu; 

2) rosināt un aktualizēt studentu izpratni par starpkultūru komunikācijas un 
starpkultūru izglītības nozīmīgumu; 

3) attīstīt studentu prasmi diskutēt, izteikt un argumentēt savu viedokli; 
4) attīstīt studentu prasmi strādāt ar zinātnisko literatūru; 
5) veidot studentu patstāvīgā darba iemaĦas. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Pilnveidota studiju kursa apguvēju komunikatīvā kompetence, 
t.sk. starpkultūru kompetence 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
          “Komunikācijas teorija un prakse” ir vispārizglītojošs studiju kurss, kas ietilpst studiju programmas 
“Biroja administrēšana” studiju plāna modulī “Lietišėā komunikācija un etiėete”. Kurss paredzēts studentu 
izpratnes veidošanai par saziĦas procesu, tā komponentiem, valodas un runas nošėīrumu, kā arī faktoriem, kas 
ietekmē un nosaka efektīvu komunikāciju gan verbālā, gan neverbālā līmenī. Studenti attīsta izpratni par to, 
kas ir starpkultūru komunikācija, kādi ir starpkultūru komunikācijas galvenie aspekti (uzticība, cieĦa, 
identitāte un dialogs ar citādo, tolerance, konfliktu iespējas). Būtisks aspekts kursa saturā ir daudzveidīgie 
paĦēmieni starpkultūru komunikācijas veicināšana. Kursa apguves laikā iegūtās zināšanas izmantojamas 
konkrētajās situācijās, ar kurām studenti sastapsies biroja administratora darbā (praksē).  
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 

Tēma Apakštēma Apjoms 
stundās Veids  

1. Saskarsme un 
komunikācija jeb saziĦa, 
sazināšanās.  

Saskarsmes komponenti – 
komunikācija, interakcija, percepcija. 
Komunikācijas veidu iedalījums pēc 
(1) informācijas kanāla, (2) valodas 
formas, (3) mērėa, (4) normativitātes 
pakāpes, (5) saziĦas partneru statusa, 
(6) kontaktu nepieciešamības pakāpes 

4  Lekcijas + darbs 
virutālajā studiju vidē 
(VSV) 

2. V. fon Humbolta Valodiskā pasaules aina. Energeia un 2  Lekcija + darbs VSV 

Kursa nosaukums Komunik ācijas teorija un prakse 

KURSA AUTORES 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Diāna Laiveniece Latviešu valodas katedra Asoc. prof., Dr. paed.  
Resija Zauere Latviešu valodas katedra Asistente, Mag. philol. 
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izpratne par valodu. 
Valodas un runas 
nošėīrums F. de Sosīra 
teorij ā 

ergon. Valodas un runas nošėīruma 
attīstības vēsture. Langue un parole. 

3. Sazināšanās 
lingvistiskais un 
ekstralingvistiskais 
aspekts. 

Konteksta nozīme. Verbālā un 
neverbālā komunikācija. Neverbālā 
etiėete. 

2  Lekcija + patstāvīgais 
darbs bibliotēkā 

4. Komunik ācija kā 
māksla biroja darbā 

 2 Seminārs 

5. N. Čomska lingvistiskās 
performances teorija un 
D. Haimza runas 
etnogrāfijas teorija  

Lingvistiskās kompetences un 
komunikatīvās kompetences jēdziens. 
Runas fakta jēdziena traktējumi. 
Diskurss. Runas kolektīva jēdziens 

2  Lekcijas + diskusija + 
darbs VSV 

6. Dž. Ostina runas aktu 
teorija un Dž. Serla 
runas aktu teorija 

Konstatīvie un performatīvie runas 
akti. Runas akts kā trīs līmeĦu – 
lokucija, ilokūcija un perlokūcija – 
veidojums. Runas akta ilokutīvais 
spēks. 

4  Lekcijas + darbs VSV 

7. Kult ūra un 
komunikācija 

Kultūras definīciju dažādais 
skaidrojums. Gērta Hofsteda kultūras 
dimensiju modelis. Komunikācija kā 
instruments sabiedrības attīstības 
veicināšanā. Fr. Lauriha atziĦas par 
komunikāciju 

4 Lekcijas 

8. Tolerance – 
nediskutējama vērt ība. 
Dž. Loka un M. Volzera 
uzskati 

Tolerance – nediskutējama liberālās 
demokrātijas vērtība Eiropā, t. sk. 
Latvijā. 
Attieksme pret politiski un reliăiski 
svešo, atšėirīgo un citādo – citādības 
atzīšana. 
Iecietības robežu praktiska izpratne   

4 Leksijas + diskusijas 

9. Cilvēka sociālās 
vajadzības pēc 
saskarsmes 

Saskarsme – garīga un praktiska 
sadarbība. 
Saskarsmes iemaĦas. Verbālā un 
neverbālā saskarsme starpkultūru 
kontekstā 

4 Lekcijas 

10. Lavijas daudzkultūru 
vide. Stereotipi 

Stereotipu skaidrojums. Latvija kā 
daudzkultūru valsts, kritēriji, kas 
raksturo Latviju kā daudzkultūru valsti 

4 Lekcijas 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Patstāvīgie darbi virtuālajā studiju vidē Moodl, teorētiskās literatūras 
studijas, gatavošanās diskusijai – argumentu izvirzīšana un pamatošana, 
gatavošanās semināram 

48  

 
Prasības KRP iegūšanai Izpildīti un pozitīvi novērtēti visi patstāvīgie darbi, nokārtots ieskaites tests 
 
Mācību pamatliteratūra 1. Apine, I., Dribins, L., Jansons, A. Etnopolitika Latvijā. Rīga: b.i., 

2001. 
2. Ezera, I. Lietišėā komunikācija. Rīga: Multineo, 2007. 
3. Grīns, E. Efektīva personiskā saziĦa sabiedriskajās attiecībās. Rīga: 

Lietišėās informācijas dienests, 2008. 
4. Haimzs, D. Komunikatīvā kompetence. Kentaurs XXI, Nr. 30. Rīga: 

Minerva, 2003, 31. – 55. lpp. 
5. Herbsts, D. Komunikācija uzĦēmumā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 
6. Mēs visi līdzīgi un atšėir īgi? Starpkultūru izglītības antoloăija. Rīga: 

SFL, 2003. 
7. Multikulturālisms Latvijā: teorija un prakse. Rakstu krājums. 
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Daugavpils: A.K.A., 1996. 
8. Omārova, S. Komunikācija. Rīga: Latvijas UzĦēmējdarbības un 

menedžmenta akadēmija, 2007. 
9. Serls, Dž. Kas ir runas akts? Kentaurs XXI, Nr. 30. Rīga: Minerva, 2003, 

150. – 164. lpp. 
Mācību papildliterat ūra 1. Benvenists, E. SaziĦa dzīvnieku pasaulē un cilvēku valoda. Kentaurs XXI. 

Nr. 25. Rīga: Minerva, 2001. 64. – 69. lpp. 
2. CeĜvedis starpkultūru izglītībā. Rīga: ĪUMSILS, 2001. 
3. Druviete, I. Neverbālā komunikācija un tās izpēte. Valodas aktualitātes – 

1989. Rīga: Zinātne, 1990, 75. – 81. lpp. 
4. Omārova, S. Cilvēks runā ar cilvēku. Rīga: Kamene, 1998. 
5. Rūėe-DraviĦa, V. Kad ar vārdiem nepietiek... Karogs, 1989, Nr. 4, 166. – 

170. lpp; Nr. 5, 168. – 175. lpp. 
Periodika, interneta 
resursi un citi avoti 

www.valoda.lv 
Karjeras Diena  

 
 
 
Kursa autores: 

  
/Diāna Laiveniece/ 

 
20.10.2008 

   
 

 
/Resija Zauere/ 

 
20.10.2008. 

 
 
Kurss apstiprināts: 

 
Latviešu valodas 
katedras sēdē 

 
 
Protokola Nr. 3 

  
 
23.10.2008. 

 
 
Katedras vadītāja: 

   
 
/Diāna Laiveniece/ 

  
 
23.10.2008. 
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KURSA KODS KomZP018 
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) B 
Kred ītpunktu skaits 3 
   

KURSA AUTORE 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Biruta Petre Latviešu valodas katedra Docente, Dr. philol. 
 
Kopējais stundu skaits 120 
Lekciju skaits 8 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

 
16 

Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

P 
Studiju programma “Biroja administrēšana”   

Pārbaudes forma Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) Latviešu valodas kurss vidusskolas apjomā 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Valodniecība / lietišėā valodniecība 
Kursa mērėis Radīt studentiem izpratni par tekstu kā komunikācijas līdzekli, tā uzbūves 

elementiem, teksta veidiem atkarā no komunikācijas mērėiem, informācijas satura un 
atbilstības lietišėās valodas stilam. 

Kursa uzdevumi 1) attīstīt prasmi novērtēt teksta elementus no valodas kultūras un izvēlētā 
funkcionālā stila viedokĜa; 

2) praktiski vingrināties dažādu tipu lietišėo tekstu izveidē un analizē.  
Kursa rezultāti 
(apgūstamās 
kompetences) 

Prasme patstāvīgi veidot un analizēt rakstiskus tekstus, ievērojot tekstveides un 
gramatiski formālos principus un atbilstību lietišėās valodas stilam. 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Kurss sniedz zināšanas par tekstu kā rakstveida un mutvārdu komunikācijas līdzekli, par tā semantisko un 
kompozicionālo struktūru. Kursā paredzēta praktiska lietišėo tekstu analīze un izveide, pievēršot galveno 
uzmanību svarīgāko tekstveides principu ievērošanai, kā arī praksē sastopamajām nevēlamajām 
tendencēm lietišėo rakstu sfērā. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 

Tēma Apakštēma Apjoms 
stundās Veids 

1. Teksta jēdziens, 
pazīmes un uzbūves 
pamatelementi. 

Teksts kā mutvārdu un rakstveida 
komunikācijas līdzeklis; teksta loăika, 
izplatītākās loăiskās kĜūdas, to novēršanas 
iespējas 

2 lekcija 

2. Teksta strukturālās 
un kompozicionālās 
vienības 

Makroteksts, mikroteksti, to semantiskā un 
kompozicionālā vienotība. Rindkopa kā teksta 
strukturālais un kompozicionālais 
pamatelements 

4 lekcija 
praktiskā 
nodarbība 

3. Teikums kā teksta 
uzbūves 
pamatvienība 

Teikuma loăiskā un komunikatīvā modalitāte. 
Vārdu secība teikumā; liekvārdība, 
standartfrāzes. Teikuma locekĜu saistīšana. 
Salikta teikuma daĜu sakari un to izteikšanas 
līdzekĜi.  
Vispārīgie teksta vienību sakara izteikšanas 
līdzekĜi: palīgvārdi, modālie iespraudumi, 
paskaidrojumi, vietniekvārdi un skaitĜa vārdi, 
darbības vārdu laika formas 

10 
 
 

2 lekcijas 
2 praktiskās 
nodarbības 
seminārs 
 

Kursa nosaukums Lietišėā tekstveide 
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4. Pārskats par 
latviešu valodas 
stiliem un to 
klasifik ācijas 
principiem 

Valodas stila izpratne. Stila veidošanās cēloĦi. 
Stilu daudzveidība un to klasifikācija.   
 
 

1 
 
 
 

lekcija 
 

5. Lietišėās rakstu 
valodas stils, tā 
pazīmes, funkcijas, 
izteiksmes līdzekĜi  

Vārdu izvēle lietišėajos tekstos: neitrālā leksika 
kā lietišėo tekstu pamats, tās norobežošana no 
stilistiski ekspresīvās leksikas; termini, 
svešvārdi un kalki 

9 
 
 
 

1/2lekcija 
4 praktiskas 
nodarbības 

6. Morfolo ăisko formu 
izvēle  

Lietvārds. Lietvārda dzimtes formu izvēle; 
dzimte personu apzīmējumos (amati, profesijas, 
uzvārdi). Kopdzimtes vārdi. Locījumu formu 
lietojums. Pagodinājuma un uzrunas formas. 
Īpašības vārds. Noteikto un nenoteikto galotĦu 
lietojums. 
SkaitĜa vārds. SkaitĜa vārda saistījums ar 
lietvārdiem. 
Darbības vārds. Atgriezeniskie darbības vārdi, 
to nepamatots lietojums. Īstenības izteiksmes 
tagadnes formu un pavēles izteiksmes lietojums. 
Divdabja formu lietojums.  
Palīgvārdu izvēle lietišėajos rakstos; prievārdi, 
to saistāmības nozīme 
 

12 2 lekcijas 
4 praktiskās 
nodarbības 

7. Lietišėo rakstu veidi Fiziskās personas lietišėo rakstu (CV, 
iesnieguma, motivācijas vēstules, pilnvaras u.c.) 
izveides principi. 
UzĦēmuma vai iestādes lietišėo rakstu (statūtu, 
noteikumu, lēmumu, protokolu, sarakstu, izziĦu 
u.c.) izveides principi 

10 lekcija 
4 praktiskās 
nodarbības 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Teorētiskās literatūras studijas. Praktisku uzdevumu izpilde par 
norādītajām tēmām. Lietišėo rakstu izstrāde. 

72 

 
Prasības KRP iegūšanai Piedalīšanās praktiskajās nodarbībās, pozitīvs patstāvīgo 

darbu vērtējums, pozitīvs zināšanu vērtējums eksāmenā 
 
Mācību 
pamatliteratūra 

1. Ceplītis, L, Rozenbergs, J., Valdmanis, J. Latviešu valodas sintakse. Rīga: 
Zvaigzne, 1989. 

2. SkujiĦa, V. Latviešu valoda lietišėajos rakstos. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. 
3. SkujiĦa, V. Lietišėo rakstu paraugi: 2. labotais, papildinātais izdevums. Rīga: 

Zvaigzne ABC, 2006.  
Mācību 
papildliterat ūra 

1. Ceplītis, L., Ceplīte, B. Latviešu valodas praktiskā gramatika. Rīga: Zvaigzne, 
1991. 

2. Lokmane, I. Liekvārdība plašsaziĦas līdzekĜos. Valodas prakse: vērojumi un 
ieteikumi. Populārzin. rakstu krāj. Nr.1, Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005, 31.- 
38.lpp. 

3. NītiĦa, D. Moderna cilvēka valoda. Rīga: Valsts valodas aăentūra, 2004, 32. – 38. 
lpp. 

4. NītiĦa, D. Valsts valodas kvalitāte. Rīga: Valsts valodas aăentūra, 2004. 
5. Rubīna, A. Latviešu valodas rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, [bez gada]. 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

www. letonika.lv 
www. ailab.lv 

 
Kursa autore:  /Biruta Petre/ 22. 10. 2008. 
 
Kurss apstiprināts: 

Latviešu valodas 
katedras sēdē 

 
Protokola Nr. 7 

 
29. 01. 2009. 

 
Katedras vadītāja: 

  
/Diāna Laiveniece/ 

 
29. 01. 2009. 



 112 

KURSA KODS CitiPD10 
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) A 
Kred ītpunktu skaits 2  
   

KURSA AUTORE 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Sandra OkuĦeva Literatūras katedra Lektore, Mag. philol. 
 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju skaits 5 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

11 

Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

P 
Studiju programma “Biroja administrēšana”   

Pārbaudes forma Ieskaite  
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) Nav nepieciešamas 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Komunikāciju zinātne 
Kursa mērėis Pilnveidot studentu komunikatīvās kompetences, apgūstot prezentācijas un 

moderācijas sagatavošanai un vadīšanai nepieciešamās zināšanas un 
iemaĦas 

Kursa uzdevumi 1) rosināt studentus studēt teorētisko literatūru; 
2) piedāvāt analīzei prezentāciju piemērus; 
3) pilnveidot studentu publiskās uzstāšanās iemaĦas; 
4) rosināt apgūt moderācijas pamatiemaĦas. 

Kursa rezultāti 
(apgūstamās 
kompetences) 

Zināšanas par savu komunikatīvo iemaĦu priekšrocībām un pilnveidošanas 
iespējām. Prasme analizēt dažādas komunikatīvās situācijas, kā arī prasmes un 
iemaĦas plānot un sagatavot prezentāciju atbilstoši mērėim un uzstāties ar 
to. Priekšstats un iemaĦas par sanāksmes plānošanā un vadīšanā. 

Kursa valoda Latviešu valoda 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Kursā teorētisko zināšanu apguves procesā un praktisko nodarbību veidā paredzēts pilnveidot 
komunikatīvās kompetences, akcentējot mūsdienu retorikas pamatprincipus salīdzinājumā ar 
klasisko retoriku. Īpaša uzmanība veltīta publiskās runas (prezentācijas) prasmju pilnveidei, kā 
arī moderācijas procesa apguvei.  
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 

Tēma Apakštēma Apjoms 
stundās Veids 

1. Ievads  
 

Retorikas uzdevumi, ieskats retorikas vēsturē, 
mūsdienu retorikas pamatprincipi.  

2 Lekcija  

2. Runas 
komunikācija  

Neverbālā komunikācija saziĦā.  
Intonācijas nozīme runā.  
ĖermeĦa valoda (stāja, žesti, mīmika, acu 
kontakts, distance).  

2 
4 
2 
 

Lekcija 
Lekcija, seminārs  
praktiskā 
nodarbība 

3. Runas tehnika  Balss. Elpošana. Runas dikcija. 2 Seminārs  

Kursa nosaukums Prezentācijas un moderācijas pamati 
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4. Runas uzbūve Runas sākums un ievads. 
Runas galvenā daĜa (izklāsts un argumentācija 
jeb pierādījums). Runas nobeigums. 

2 Lekcija, seminārs 
 
 

5. Runu veidi  Runu klasifikācija. Informatīvā runa. 
Svinību runa. 
Argumentācijas jeb pārliecināšanas runa.  
Prezentācija. 

2 
 
2 

Lekcija 
 
Praktiskā 
nodarbība 

6. Verbālie 
līdzekĜi 

Vārdu izvēles nosacījumi.  
Retoriskie līdzekĜi (piemērs, salīdzinājums, tēls, 
paradokss, retoriskās figūras u.c.). 

2 Seminārs 

7. Uzstāšanās Uzstāšanās ar pārliecināšanas jeb 
argumentācijas runu. Prezentācija. 
Uzstāšanās videoieraksta analīze. 

6 Seminārs 
Praktiskā 
nodarbība  

8. Moderācija  Moderācijas jēdziens (moderācijas metode un 
moderācijas seminārs). 
Mērėis un sagatavošana. Pamatnoteikumi. 
PalīglīdzekĜi un tehniskie līdzekĜi. Moderācijas 
fāzes. Galvenās metodes. 

6 Lekcija 
Seminārs   
Praktiskā 
nodarbība 
 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Teorētiskās literatūras studijas, gatavošanās semināriem un praktiskajām 
nodarbībām. Prezentācija. Sagatavošana un norise.  
Eseja Runas sagatavošanas process, tā galvenie aspekti un posmi. 
Uzstāšanās. Uztraukuma mazināšanas iespējas. 
Moderācija. Kompetences prezentācijā un moderācijā (kopīgais un atšėirīgais). 

48 

 
Prasības KRP iegūšanai Lekciju apmeklējums – vēlams. Aktīva piedalīšanās semināros un 

praktiskajās nodarbībās – obligāta (30 %). Eseja (20 %) Ieskaites 
darbs: prezentācija (30 %). 

 
Mācību 
pamatliteratūra 

1. Edmillers, A., Vilhelms, T. Moderācija. Rīga: DeNOVO, 2004. 
2. Hofmanis, K. D. Prezentācija un moderācija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. 
3. Indriksone, I. Prezentēšana. CD [Elektroniskais resurss]. Rīga: SIA „Biznesa 

augstskola Turība”, 2004. 
4. KramiĦš, E. Runas prasme saziĦā. Rīga: Turība, 2005. 
5. Mencels, V. Retorika. Rīga: DeNOVO, 2002. 
6. Nelke, K. Prezentēšana. Rīga: DeNOVO, 2003. 

Mācību 
papildliterat ūra 

1. Bariss, M. Mūsdienu retorika. Jelgava: LLU, 1995. 
2. Dubkēvičs, L., Ėestere, I. Saskarsme: lietišėā etiėete. Biroja sērija. Rīga: 

Jumava, 2003. 
3. Geikina, S. Retorikas pamati. Rīga: RAKA, 2003. 
4. Hindls, T. Prasme uzstāties. Rīga: Zvaigzne ABC, 2002. 

Periodika, 
interneta resursi 
un citi avoti 

1. Vurio, Dž. Tas ir lielisks rīks, ja to izmanto lietderīgi. 
http://microsoft.com/latvija/bussinessportal/themes/maerketing/article5.mspx 
2. Prezentācijas plānošana. http://www.liis.lv/ecdl/am6/6112.htm  

 
 
Kursa autore:  /Sandra OkuĦeva/  27. 09. 2008. 
 
Kurss apstiprināts: 

 
Literatūras katedras sēdē 

 
Protokola Nr. 2 

 
29. 09. 2008. 

 
 
Katedras vadītāja: 

  
 
/Zanda Gūtmane/ 

 
 
29. 09. 2008. 
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KURSA KODS FilzP048 
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) B 
Kred ītpunktu skaits 2 
   

KURSA AUTORE 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Agrita Jankina Mākslas un dizaina katedra  Lektore, Mag. paed. 
 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju skaits 10 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

6 

Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

P 
Studiju programma “Biroja administrēšana” 

Pārbaudes forma Ieskaite ar atzīmi 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) Saskarsmes psiholoăija 

ZinātĦu nozare/apakšnozare  
Kursa mērėis Veidot studējošo izpratni par etiėetes un lietišėās etiėetes nozīmi 

biznesa cilvēku dzīvē un saskarsmē. 
Kursa uzdevumi 1) noskaidrot etiėetes un lietišėās etiėetes būtību, principus;   

2) mācīt apgūt lietišėās etiėetes jautājumus verbālā un neverbālā 
saskarsmē, lietišėo apăērbu, pieklājības normas citās valstīs, 
ievērot protokola prasības; 

3) saistīt teorētiskās zināšanas ar praksi un protokolu. 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Zināšanas lietišėajā etiėetē. Prast vērtēt etiėetes būtību 
profesionālajā kompetencē. 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Kurss izveidots, lai dotu studentiem iespēju iepazīties ar etiėeti un lietišėās etiėetes principiem, kā arī 
izanalizēt lietišėo etiėeti starptautiskajā biznesā. Studiju kurss ietver zināšanas par lietišėās etiėetes un 
protokola normām. Studiju kursā ir paredzētas lekcijas, praktiskās nodarbības un patstāvīgais darbs. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 

Tēma 
 

Apakštēma 
 

Apjoms 
stundās Veids 

1. Etiėete vēsturiskā 
attīstībā. 

Etiėetes vēsture Eiropā un Latvija. 
Protokols. 
 

2 Lekcija 

2. Etiėete un lietišėā 
etiėete 

Etiėetes un lietišėās etiėetes būtība, veidi 
un principi. 

2 Lekcija 

3. Etiėetes normas Etiėetes un lietišėās etiėetes veidošana un 
normas cilvēku attiecībās. 

2 Lekcija 

4. Etiėetes atribūti Lietišėais vīriešu un sieviešu apăērbs. 
Apăērbs svētkos un svinīgos pasākumos 
Rotaslietu un kosmētikas izmantošana 
lietišėiem cilvēkiem. 

6 Lekcijas 

5. Neverbālā etiėete Paklanīšanās. Gaita un stāja. Žesti. 
Mīmika. Smaids un smiekli. Skūpsts. 
Sarokošanās. 

4 Lekcija, praktiskā 
nodarbība 

6. Verbālā etiėete Sasveicināšanās. Iepazīšanās un 6 Lekcija, praktiskās 

Kursa nosaukums Lietišėā etiėete biroja darbā 
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iepazīstināšana. Oratora talants. 
Komplimenti. Sarunu tēmas. Telefona 
sarunas. Suvenīri, apsveikumi. 

nodarbības 

7. Viesmīlības etiėete PieĦemšana. Uzvedība pie galda un ēšanas 
kultūra. 

4 Lekcija 

8. Pieklāj ības normas 
citās valstīs 

Lietišėā etiėete dažādās Eiropas valstīs 4 Seminārs 

9. Protokols Karoga etiėete. Konferenču un tikšanos 
organizēšana.  

2 Lekcija 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Izmantojot literatūru, preses izdevumus, interneta resursus u.c. 
informācijas avotus, patstāvīgi sagatavot materiālus semināram, 
praktiskām nodarbībām un eksāmenam. 

48 

 
Prasības KRP iegūšanai Aktīva piedalīšanās nodarbībās, radoša uzdevumu izpildīšana. 
 
Mācību 
pamatliteratūra 

1. Fosters, D. Lietišėā etiėete Eiropā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. 
2. Mauls, Dz. Biznesa kultūra un etiėete Eiropas valstīs. Rīga: J.Rozes apgāds, 

2003. 
3. OdiĦa, A. Protokols. Rīga: McĀbols, 1998. 
4. Strautmane, A. Rokasgrāmata lietišėajā etiėetē. Rīga: Jumava, 2007. 
5. Архангельская, М. Бизнес этикет. Москва: Эксмо,2006. 

Mācību 
papildliterat ūra 

1. Līkopa, V. Lietišėā etuėete starptautiskajā biznesā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2003. 
2. Коллинз, Д. 2 Э: этика и этикет в бизнесе. Ростов н/Д:Феник, 2006. 
3. Пост, Э. Этикет. Москва: Рипол Классик, 2002. 
4. Ягер, Д. Деловой протокол. Москва: Альпина бизнес Букс, 2005. 

Periodika, interneta 
resursi un citi avoti 

 

 
 
Kursa autore:  /Agrita Jankina/ 20. 09. 2008. 
 
Kurss apstiprināts: 

 
Mākslas un dizaina 
katedras sēdē 

 
 
Protokola Nr. 3 

 
 
25. 09. 2008.  

 
Katedras vadītāja: 

  
/Inta Klāsone/ 

 
25. 09. 2008. 
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KURSA KODS VadZP173_VadZP174 
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) B  
Kred ītpunktu skaits 3 
   

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Aija Nelsone  Latviešu valodas katedra Lektore, Mag. Man. 
 
Kopējais stundu skaits 120 
Lekciju skaits 8 
Semināru vai praktisko nodarb ību skaits 16 
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais, 5-6 – maăistra; 7- doktora) 

P 
Studiju programma “Biroja administrēšana”   

Pārbaudes forma Eksāmens, ieskaite ar atzīmi 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

 
Nav nepieciešamas 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Vadībzinātne/ sabiedrības vadība 
Kursa mērėi 1. Nodrošināt studentus ar teorētiskajām un praktiskajām zināšanām par biroja 

administratora darba pamatpienākumiem un uzdevumiem mūsdienīgā birojā un 
biroja administratoram nepieciešamo darbinieku vadības pamatfunkciju kopumu. 

2. Attīstīt studentos iemaĦas sava darba laika plānošanā un organizēšanā. 
3. Attīstīt studentos praktiskas iemaĦas dažādu personāla dokumentu izstrādē un 

veidošanā. 
4. Rosināt studentus patstāvīgi pilnveidot savas profesionālās iemaĦas, sekojot 

jaunumiem biroja darba administrēšanā, personāla vadībā un personāla dokumentu 
izstrādē. 

Kursa uzdevumi 1) iepazīstināt studentus ar biroja darba organizēšanas un personāla vadības pamatiem; 
2) akcentēt un palīdzēt studentiem izprast biroja administratoru darba pienākumu un 

uzdevumu atšėirības lielās, mazās un vidējās organizācijās; 
3) nodrošināt studentiem iespēju praktiski salīdzināt biroja administratoru darbu 

dažādos birojos; 
4) izskaidrot personālvadības dokumentu izstrādes nozīmību darba tiesisko attiecību 

nodibināšanā un vadībā; 
5) nodrošināt studentiem iespēju praktiski sagatavot dažādus ar personāla vadību 

saistītus dokumentus. 
Kursa rezultāti 
(apgūstamās 
kompetences) 

Pilnveidotas studentu zināšanas par biroja darbu, klātienē iepazīti dažāda veida biroji. 
Apgūta biroja tehnika. Studenti sagatavoti patstāvīgam darbam birojā. Studentiem ir 
zināšanas personāla vadības jautājumos, kas nepieciešamas biroja ikdienas darba 
organizēšanā. Studenti apguvuši praktiskas iemaĦas dažādu personāla dokumentu 
sastādīšanā un sagatavošanā. Studenti var veikt personāla speciālistu darba pienākums. 

Kursa valoda latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
       Kurss paredzēts studentiem, kuri vēlas savu darbu saistīt ar biroju dažādos amatos. Kursu veido gan 
teorētiskās lekcijas, gan praktiskās nodarbības par biroja darba organizāciju un personāla vadību. Kursā 
paredzēts veikt dažādus praktiskus darbus, strādāt grupās, klātienē iepazīties ar biroja darbu, apmeklējot 
dažādus uzĦēmums.   
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 

Tēma Apakštēma Apjoms 
stundās Veids 

1. Biroja 
administratora 
profesijas vēsture 

Sekretāra profesijas pirmsākumi antīkajā 
pasaulē. Profesiju klasifikators. Biroja 
darbinieku profesijas atbilstoši Profesiju 
klasifikatoram – kopējais un atšėirīgais 
funkcijās, uzdevumos un atbildības pakāpēs. 

2 Lekcija 

Kursa nosaukums Biroja darba un personālvadības pamati I, II 
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Biroja darba organizatora uzdevumi un 
nozīme kādreiz un šodien (kopīgais un 
atšėirīgais funkcijās, uzdevumos un atbildības 
pakāpēs) 

2. Biroja 
administratora 
profesiju standarts 

Profesiju standarts. Biroja administratora 
profesijas standarts: pienākumi, uzdevumi, 
funkcijas; īpašie faktori, kas raksturo darba 
vidi; prasmes. Nodarbinātības apraksts 

2 Lekcija 

3. Biroja darbinieku 
klasifik ācija 

Biroja darbinieku klasifikācija - no tehniskā 
sekretāra līdz biroja administratoram. 
Mūsdienu prasības biroja administratoram 
(nepieciešamās zināšanas, pieredze, 
kompetence, personības īpašības) 

2 Lekcija, praktiskā 
nodarbība 

4. Biroja 
administratora loma 
un nozīme kopējā 
organizācijas 
pārvaldes struktūrā 

Organizācija, to veidi, struktūra. Organizāciju 
kultūra. Kopīgais un atšėirīgais biroja 
administratora darbā lielā, vidējā un mazā 
uzĦēmumā. Biroja administrators kā saistošais 
posms starp uzĦēmuma vadītāju, darbiniekiem 
un klientiem 

2 Lekcija, praktiskā 
nodarbība 

5. Kā pieteikties darbā 
par biroja 
administratoru 

Kā atsaukties uz darba sludinājumu. CV un 
motivācijas (pieteikuma) vēstules 
sagatavošana 

2 Lekcija, praktiskā 
nodarbība  

6. Darba intervija. 
Pirmā darba diena 
biroja 
administratora 
amatā 

Biroja administratoram darba intervijās biežāk 
uzdotie jautājumi; kā uz tiem atbildēt. Kā 
radīt pirmo iespaidu. Intervijās biežāk 
pieĜautās kĜūdas. Kā uzsākt darbu birojā 

2 Lekcija, praktiskā 
nodarbība 

7. Mūsdienu biroja 
iekārtojums  

Optimāls biroja izvietojums. Biroja 
administratora darba vietas iekārtojums. 
Birojā nepieciešamā biroja tehnika un darbs ar 
to. Biroja bibliotēkas izveide. Biroja preču un 
prezentācijas materiālu izvēle 

2 Lekcija, praktiskā 
nodarbība 

8. Laika plānošana Sava un vadītāja darba laika plānošana, 
organizēšana un kontrole. Plānošanas veidi un 
to posmi, laika plānošana biroja darba 
organizēšanā, laika menedžments, darba laika 
izmantošanas matrica. “Laika zagĜi” un kā ar 
tiem cīnīties 

2 Lekcija, praktiskā 
nodarbība 

9. Sanāksmju 
plānošana 
organizēšana un 
vadīšana 

Sanāksmju organizēšanas pamatprincipi. 
Sanāksmju funkcijas. Biežāk pieĜautās kĜūdas 
sanāksmju gatavošanā un vadīšanā.  

2 Lekcija, praktiskā 
nodarbība 

10. Inform ācijas 
plūsma birojā 

 

Biroja informācijas plūsmas un dokumentu 
aprites organizēšanas praktiskie aspekti. 
Iekšējā informācijas aprite. Iekšējā 
komunikācija organizācijā 

2 Lekcija 

11. Dienesta braucienu 
un komandējumu 
organizēšana 

 

Dienesta braucienam nepieciešamo 
dokumentu un formalitāšu sagatavošana. 
BiĜešu iegāde ar interneta starpniecību vai 
izmantojot starpnieku pakalpojumus, viesnīcu 
rezervācija; to plusi un mīnusi 

2 Lekcija 

12. Telefona sarunu 
organizēšana. 

 

Telefonsarunas vadīšana. Izejošie un 
ienākošie zvani – kopīgais un atšėirīgais. 
Telefonsarunu izraisītais stress. Kā cīnīties ar 
nevēlamajiem telefona zvaniem 

2 Lekcija, praktiskā 
nodarbība 

13. Komandas 
veidošana un biroja 
administratora 
lomu tajā 

Komandas būtība. Atšėirība starp komandu 
un grupu. Komandas veidošanas principi. 
Biroja administrators kā organizācijas 
komandas veidotājs. 

2 Lekcija, praktiskā 
nodarbība 

14. Biroja darbinieku Ētikas vēsture. Biroja darbinieku ētikas 2 Lekcija, praktiskā 
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ētika pamatprincipi. Sava un biroja tēla veidošana nodarbība 
15. Stress biroja darbā 
 

Stress un tā veidi, stresa vadīšana. Stresa 
faktori. Kā cīnīties ar stresu biroja darbā. 
Biroja administrators un stress 

2 Lekcija, praktiskā 
nodarbība 

16. Biroja 
administratora 
amata apraksts un 
personības prasību 
profils 

Amata apraksts un tā izveide. Personības 
prasību profils, tā veidošanas principi. 
Biroja administratora amata apraksta un 
personības prasību profila izstrāde 

2 Lekcija, praktiskā 
nodarbība 

17. Personālvadības 
vēsture  

Personāla vadīšana, personāla vadība, 
cilvēkresursu vadība, personālmenedžments. 
Mūsdienu personālvadības galvenie uzdevumi 
– operatīvie, taktiskie un stratēăiskie. 
Personālvadības vēsture – no kadru daĜas līdz 
cilvēkresuru vadībai 

2 Lekcija 

18. Svarīgākie 
personāla 
dokumenti darba 
tiesiskajās attiecībās 

Tiesiskā bāze jeb galvenie normatīvie akti, 
kas regulē personāla dokumentu izstrādi. 
Personāla dokumenti: darba līgumi; 
vienošanās par grozījumiem darba līgumā; 
personāla rīkojumi; personas lietas; personas 
kartītes; amata (darba) apraksti; darba kārtības 
noteikumi; darba koplīgums; dažādi 
noteikumi, nolikumi  

4 Lekcija, praktiskā 
nodarbība 

19. Darbinieku atlase Personāla atlase un tās veidi. Atlases procesa 
sagatavošana. Atlases veidi: iekšējā atlase un 
ārējā atlase. Darba sludinājuma sastādīšana. 
Amata apraksta nozīme darba sludinājuma 
gatavošanas procesā. Atlases intervijas 
jautājumu izstrāde, atteikuma vēstules 
sastādīšana 

4 Lekcija, praktiskā 
nodarbība 

20. Darbinieku 
pieĦemšana darbā 

Darbinieku pieĦemšana darbā. Darbā 
pieĦemšanai nepieciešamo dokumentu 
sagatavošana. Jauno darbinieku 
iepazīstināšana ar organizāciju, darbinieku 
adaptācija. Pārbaudes laika noteikšanas 
nozīme 

2 Lekcija, praktiskā 
nodarbība 

21. Personāla 
apmācības  

Apmācību plānošana. Mācību vajadzību 
noteikšana. Atbilstošu apmācību (semināru un 
kursu) atlase. Apmācību organizēšanas veidi. 
Apmācību efektivitātes novērtēšana 

2 Lekcija, praktiskā 
nodarbība  

22. Iekšējās darba 
attiecības un to 
vadība 

Organizācijas kultūra un iekšējās 
komunikācijas sistēmas organizācijās. 
Personālvadības rokasgrāmata. Darbinieku 
rokasgrāmata. Kopējie darbinieku pasākumi 

2 Lekcija, praktiskā 
nodarbība 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Profesiju klasifikatorā esošo biroja darbinieku profesiju salīdzināšana (kopīgais, 
atšėirīgais) 
Ideāla biroja administratora portreta izstrāde 
CV un pieteikuma vēstules gatavošana 
Dažādu biroja administratora darba piedāvājumu analīze 
Darba dienas plānojuma sastādīšana 
Darba sanāksmes plāna izstrāde 
Informācijas atlase par jaunumiem biroja darba organizēšanā 
Biroja administratora amata apraksta un personības prasību profila izstrāde 
Dažādu darba līgumu paraugu salīdzināšana (kopīgais, atšėirīgais) 
Darba līgumu paraugu aizpildīšana 
Personāla rīkojumu sastādīšana 
Personas lietas sastādīšana 
Darba intervijas jautājumu izstrāde 

72 
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Informācijas atlase par dažādiem semināru un kursu piedāvājumiem biroja 
administratoriem interneta portālos 
 
Prasības KRP iegūšanai Piedalīšanās lekcijās un dalība biroju apmeklējumos (75%). Praktisko 

nodarbību prasību izpilde. Patstāvīgo darbu izpilde un to prezentācija. 
Noslēguma tests.   

 
Mācību 
pamatliteratūra 

1. Biroja darba organizēšana un vadība: tālmācības studiju kurss / Biznesa vadības 
koledža; kursa vad. un teksta aut. R. Ivanovs, I. Kristovska. Rīga : Latvijas 
UzĦēmējdarbības un menedžmenta akadēmija, 2005.  

2. Ešenvalde, I. Personāla praktiskā vadība. Rīga: SIA Merkūrijs LAT, 2002. 
3. Kehre, M. Personālmenedžments uzĦēmumā. Rīga: SIA Biznesa augstskola 

TURĪBA, 2004. 
4. Spulle, A. Praktiskais personālmenedžments. Rīga: SIA Biznesa augstskola 

TURĪBA, 2004. 
5. ZemĜanovs, V., KrasiĜĦikova, I. Sekretariāta darbs: firmas pārvaldes sistēmā. 

Lietvedībā: darba un dokumentu apgrozības vadīšana organizācijā. Rīga: 
Merkūrijs, 2002. 

Mācību 
papildliterat ūra 

1. Ezera, I., GraudiĦa, I., Dreiberga, S. Lietišėā komunikācija. Rīga: Kamene, 
2. Herbsts, D. Komunikācija uzĦēmumā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.  
3. Kalve, I. Jaunās paaudzes lietvedība. Rīga: SIA Biznesa augstskola TURĪBA, 

2006. 
4. Omārova, S. Cilvēki dzīvo grupā: sociālā psiholoăija. Rīga: Kamene, 2002. 
5. Personāla vadības rokas grāmata: Izdevniecība “Dienas bizness” rokas grāmatu 

nodaĜa. Rīga: a/s “Dienas bizness”, 2007. 
Periodika, 
interneta resursi un 
citi avoti 

www.vsklubs.lv; www.komakademija.lv ; www.komakademija.lv  
www.eiropersonals.lv ; www.workingday.lv; žurnāli „Office manager”//Profesionāls 
žurnāls biroja darbiniekiem  

 
 
Kursa autore: 

  
/Aija Nelsone/ 

 
17. 11. 2008. 

 
Kurss apstiprināts: 

 
Latviešu valodas 
katedras sēdē 

 
 
Protokola Nr. 4 

 
 
20. 11. 2008.  

 
Katedras vadītāja: 

  
/Diāna Laiveniece/ 

 
20. 11. 2008. 
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KURSA KODS VadZP023_VadZP039 
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) B  
Kred ītpunktu skaits 4 

 
Kopējais stundu skaits 160 
Lekciju skaits 17 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

7 semināri 
8 praktiskās nodarbības 

Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

P 
Studiju programma “Biroja administrēšana” 

Pārbaudes forma Ieskaite ar atzīmi, eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) Nav nepieciešamas 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Vadībzinātne/ uzĦēmējdarbības vadība 
Kursa mērėi  1. Iepazīstināt ar lietvedības darba organizāciju, dokumentu noformēšanas prasībām, 

normatīviem dokumentiem, kas regulē lietvedības darbu, pārvaldes dokumentiem, 
elektroniskā dokumenta jēdzienu, lietu veidošanu un dokumentu saglabāšanu.  

2. Iepazīstināt studentus ar biroja tehniku, tās lietošanas noteikumiem. 
Kursa uzdevumi 1) veidot studentu izpratni par lietvedības lomu jebkuras organizācijas darbības 

pamatā; 
2) nostiprināt studentu prasmes un iemaĦas darbam ar dokumentiem; 
3) veidot un nostiprināt studentu zināšanas un prasmes darbam ar biroja tehniku. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Pilnveidota prasme izmantot iegūtās zināšanas dokumentu 
noformēšanā, izskatīšanā, kontrolē un izpildē. Prasme rīkoties ar 
biroja tehniku. 

Kursa valoda Latviešu  
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
       Kursa apguves laikā studenti gūst teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaĦas par lietvedības būtību un 
nepieciešamību, par lietvedību reglamentējošajiem normatīvajiem dokumentiem, par dokumenta juridisko 
spēku, par dokumentu iedalījumu, reăistrēšanu, izpildi un kontroli. Studentiem veidojas zināšanas par 
dokumentu veidiem un prasmes to noformēšanā . Studentiem veidojas priekšstats par elektroniskiem 
dokumentiem un to lietošanu un glabāšanu. Studentiem veidojas prasmes darbam ar biroja tehniku un 
jaunākajām lietvedības programmām. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 

Tēma Apakštēma Apjoms 
stundās Veids 

1. Ievads lietvedībā 
 
 
 
 
 
 
2. Lietvedību 

reglamentējošie 
normatīvie akti 

 
 
3. Dokumenta 

Lietvedība un tās pamatjēdzieni. 
Dokuments un dokumentēšana. 
Dokumentu noformēšanas prasības. 
Dokumentu grupēšana pēc dažādām 
pazīmēm. Dokumentu aprite, reăistrācija 
un kontrole. 
 
Lietvedību reglamentējošie normatīvie akti.  
Dokumenta sastāvdaĜu izvietošana 
atbilstoši MK normatīvo aktu prasībām. 
Dokumenta juridiskais spēks. 
 
Dokumenta zonas.  

6 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
4 

Lekcija   
Seminārs  
Praktiskā nodarbība 
 
 
 
 
Lekcija  
Semināri  
Praktiskā nodarbība  
 
 
Lekcija  

Kursa nosaukums Biroja praktiskā lietvedība 

KURSA AUTORE 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Daiga Gulbe Latviešu valodas katedra Asistente, Mag. sc. educ. 
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sastāvdaĜas, 
izvietojums, 
dienesta atzīmes 

 
4. Organizācijas 

veidlapa, un tās 
veidi 

 
 
5. Dokumentu 

atvasinājumi 
 
 
6. Pārvaldes 

dokumenti 
 
 
 
 
 
7. Iesniegumu 

lietvedība un sevišėā 
lietvedība 

 
8. Elektroniskie 

dokumenti 
 
 
9. Lietu nomenklatūra 
 
 
 
10. Biroja tehnikas 

attīstības vēsture un 
aktualit ātes 
mūsdienās 

 
11. Darba drošības 

noteikumi darbam 
ar elektriskajām 
iekārt ām biroj ā 

 
12. Biroja tehnika un 

tās izmantošana  
 
 
 
13. Lietvedības 

programmas. 

Dokumentu sastāvdaĜas: teksts, rekvizīti, 
dienesta atzīmes. Dokumentu rekvizītu un 
dienesta atzīmju noformēšana.  
 
Dokumenta veidlapas. Organizācijas 
veidlapa, atsevišėa dokumenta veidlapa, 
veidlapa ar daĜēju tekstu un veidlapa 
sadarbībai ar ārzemju partneriem.  
 
Dokumenta atvasinājumu (kopijas, 
noraksta, izraksta un dublikāta) 
sagatavošana un apliecināšana.  
 
Rīkojuma dokumenti. Organizatoriskie 
dokumenti.  
IzziĦu un pārskatu dokumentu 
noformēšana.  
Sarakstes dokumentu noformēšana.  
Personāla dokumenti.  
 
Sūdzību, iesniegumu un priekšlikumu 
lietvedība. Sevišėā lietvedība.  
 
 
Elektroniskie dokumenti. To 
reglamentējošie normatīvie dokumenti, 
reăistrēšana, uzskaite un kontrole. 
 
Lietu nomenklatūras būtība un 
nepieciešamība. Sastādīšanas principi, 
atbildīgo noteikšana. 
 
Biroja tehnikas attīstības vēsture. 
Pazīstamākās biroja tehnikas ražotājfirmas. 
 
 
 
Elektronisko iekārtu ekspluatācijas 
instrukcijas, darba drošības noteikumi. 
Tehnisko līdzekĜu izvietojums birojā. 
 
 
Radio un mobilie telefoni, iekšējās telefona 
centrāles, kopēšanas un dokumentu 
iznīcināšanas iekārtas, faksa aparāti, 
skeneri, daudzfunkcionālās iekārtas. 
 
Pazīstamāko firmu piedāvājumi, 
lietvedības programmu apskats un analīze. 

 
 
 
 
4 
 
 
 
 
4 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
2 
 
 
 
4 
 
 
 
2 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
4 

Praktiskā nodarbība  
 
 
 
Lekcija  
Praktiskā nodarbība  
 
 
 
Lekcija  
Seminārs   
 
 
Lekcijas  
Semināri  
Praktiskās nodarbības 
 
 
 
 
Lekcija  
Seminārs  
 
 
Lekcija  
 
 
 
Praktiskās nodarbības 
 
 
 
Lekcija 
 
 
 
 
Lekcija  
Seminārs  
 
 
 
Lekcijas 
Semināri  
Praktiskās nodarbības 
 
 
Lekcija 
Seminārs 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Visu patstāvīgo darbu izpilde 
Gatavošanās semināriem 
x – organizācijas lietvedības instrukcijas izveide 
Piedalīšanās biroju u.c. iestāžu apmeklējumos 

96 

 
Prasības KRP iegūšanai Teorētiski apgūts kurss, izpildīti patstāvīgie darbi, dalība 

semināros un praktiskajās nodarbībās.  
 
Mācību pamatliteratūra 1. Bahanovskis, V. Praktiskā lietvedība. Rīga: Kamene, 2004. 
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2. Bahanovskis, V. Lietvedības instrukcija. Rīga: Kamene, 2003. 
3. Behmane, Dz. Lietvedības dokumentu rokasgrāmata : no iesācēja līdz 

profesionālim. Rīga : Merkūrijs Lat, 2007.   
4. Ezera, I. Lietišėā komunikācija. Rīga: Kamene, 2000. 
5. Jurevičs, A. Ievads dokumentēšanā. Rīga: Pētergailis, 2003. 
6. Kalve, I. Jaunās paaudzes lietvedība. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2002. 
7. ZemĜanovs, V. Lietvedība no A līdz Z . Rīga : Merkūrijs LAT, 2006.  

Mācību papildliterat ūra 1. Kalve, I. Dokumentu datorizēta lietvedība. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 
2002. 

2. Lietvedību un arhīvu reglamentējošie tiesību normatīvie akti [elektroniskais 
resurss] : likumi. LR Ministru Kabineta noteikumi. Tiesību normatīvie akti. 
Profesiju klasifikators. Rīga : Merkūrijs Lat, [2008], 1CD,  e-resurss.  

3. SkujiĦa, V. Lietišėo rakstu paraugi. Rīga : Zvaigzne ABC, 2006.    
4. ZemĜanovs, V. Sekretāra darbs firmas pārvaldes sistēmā. Lietvedība – darba 

un dokumentu apgrozības vadīšanas organizācija. Rīga: Merkūrija LAT, 
2002.  

Periodika, interneta 
resursi un citi avoti 

www.likumi.lv. 
www.e-me.lv 
www.antleroffice.co.uk 
http://www.neostore.lv 
Žurnāls “Direktors”, žurnāls “Office Manager”, laikraksts “Dienas Bizness, 
žurnāls „Sekretāre”, žurnāls „E - Pasaule”. 

 
 
Kursa autore: 

  
/Daiga Gulbe/ 

 
20. 10. 2008. 

 
 
Kurss apstiprināts: 

Latviešu valodas 
katedras sēdē 

 
Protokola Nr. 3 

 
23. 10. 2008. 

 
 
Katedras vadītāja: 

  
/Diāna Laiveniece/ 

 
23. 10. 2008. 
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KURSA KODS CitiP290 
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) B 
Kred ītpunktu skaits 3 
 
Kopējais stundu skaits 120 
Lekciju skaits 12 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

12 

Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

P 
Studiju programma “Biroja administrēšana” 

Pārbaudes forma Eksāmens  
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Nav nepieciešamas 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Vadībzinātne/ sabiedrības vadība 
Kursa mērėis Nodrošināt studentiem teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaĦas darbā ar klientiem. 
Kursa uzdevumi 1) veidot studentiem izpratni par klientu vietu un lomu organizācijā;  

2) pamatot nepieciešamību rūpēties par klientu;  
3) veidot studentu izpratni par klientu uzvedību dažādās situācijās;  
4) iemācīt praktiski lietojamas metodes un tehnikas darbam ar klientu tipiem;  
5) pilnveidot klientu apkalpošanas prasmes un veidot pozitīvu attieksmi pret tiem. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Prasme lietot situācijai atbilstošas metodes un tehnikas darbā ar 
dažāda tipa klientiem. 

Kursa valoda Latviešu  
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Klienta vieta un loma organizācijā. Komunikācijas process. Klientu vajadzības un vēlmes, to izzināšana. 
Klientu tipoloăijas. Klientu apkalpošanas process. Telefonsarunu etiėete darbā ar klientiem. Organizācijas 
kultūra saskarsmē ar klientu. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 

Tēma Apakštēma Apjoms 
stundās Veids 

1. Klienta vieta un 
loma organizācijā 

Jēdziens „klients”. 
Iekšējie un ārējie klienti. 
Uz klientu vērsta vadība. 

2 1 lekcija 

2. Komunik ācijas 
process 

Komunikācijas procesa nozīme darbā ar 
klientiem.  
Komunikācijas barjeras, to pārvarēšana. 
Verbālā un neverbālā komunikācija. 
Klausīšanās. 

8 2 lekcijas 
2 praktiskās nodarbības 
 

3. Klientu vajadzības 
un vēlmes, to 
izzināšana 

Kvalitatīvā izpēte. 
Kvantitatīvā izpēte. 

10 3 lekcijas 
2 praktiskās nodarbības 

4. Klientu tipolo ăija Klientu personības tipi un tiem atbilstoša 
apkalpošana. 

4 1 lekcija 
1 praktiskā nodarbība 

5. Klientu 
apkalpošanas 
process 

 

Klientu apkalpošanas speciālists. 
Aktivit āšu tops darbā ar klientiem. 
Klientu sūdzību uzklausīšana un problēmu 
risināšana. 

8 2 lekcijas 
2 semināri / praktiskās 
nodarbības 

Kursa nosaukums Darbs ar klientu 
KURSA AUTORE 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Inga Pūre VadībzinātĦu katedra Lektore, Mag. oec., Mag. philol. 
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6. Telefonsarunu 
etiėete darbā ar 
klientiem 

Ienākošie zvani. Izejošie zvani. Zvanu 
pāradresēšana. Telefonsarunu priekšrocības 
un trūkumi. 

4 1 lekcija 
1 praktiskā nodarbība 

7. Organizācijas 
kult ūra saskarsmē 
ar klientu 

UzĦēmuma vērtību 
apzināšana. Organizācijas tēla izpausmes 
veidi saskarsmē ar klientu. 
Klientu lojalitāte. 

4 1 lekcija 
1 praktiskā nodarbība 

8. Efektīvs darbs ar 
klientu 

Pēc studentu izvēles (studentu referāti, 
diskusijas par izlasīto literatūru). 

8 4 semināri 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Teorētisko avotu studijas, referāta sagatavošana par vienu no dotajām 
tēmām. 

72  

 
Prasības KRP iegūšanai Teorētiski apgūts kurss, izpildīti patstāvīgā darba uzdevumi, dalība 

semināros un praktiskajās nodarbībās. 
 
Mācību 
pamatliteratūra 

1. Belding, S. Kā atbruĦot sātanisko zvanītāju: lietišėo telefonsarunu rokasgrāmata. 
Rīga: SIA "Kvalitātes vadība", 2007.  

2. Frīmentls, D. Aktīva klientu apkalpošana: 50 praktiski padomi. Rīga: Zvaigzne ABC, 
2006.  

3. Omārova, S. Cilvēks dzīvo grupā.  Rīga: SIA "Kamene", 2002.  
4. Omārova, S. Cilvēks runā ar cilvēku. Rīga: Kamene, [2006].  
5. Latiševs, V. Lietišėās sarunas un lietišėie kontakti. Rīga : SIA "Merkūrijs LAT", 

1995. 
6. Leiks, N. Klientu apkalpošanas rokasgrāmata. Rīga : Lietišėās informācijas dienests, 

2005. 
Mācību 
papildliterat ūra 

1. Kincāns, V. Etiėete. Rīga: Biznesa Partneri, 2003.  
2. Leihers, R. Veiksmīga pārdošana. Rīga: De Novo, 2004. 
3. ReĦăe, V. Mūsdienu organizāciju psiholoăija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 
4. Zavadskis, M. Pārdošanas meistarība/ no krievu val. tulk. Signe Kurga. Rīga : 

Jumava, 2004. 
Periodika, 
interneta resursi 
un citi avoti 

1. http://search.epnet.com 
2. http://online.sagepub.com 

 
 
Kursa autore:  /Inga Pūre/ 28.01.2008. 
 
 
Kurss apstiprināts: 

VadībzinātĦu katedras 
sēdē 

 
Protokola Nr.  

 

 
Katedras vadītāja:  /Inese Leitāne/  
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KURSA KODS CitiP266 
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) B  
Kred ītpunktu skaits 2 

 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju skaits 8 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

8 

Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

P 
Studiju programma “Biroja administrēšana” 

Pārbaudes forma Eksāmens  
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) Studiju kurss “Biroja praktiskā lietvedība” 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Vadībzinātne/ uzĦēmējdarbības vadība 
Kursa mērėis Iepazīstināt studentus ar arhīva funkcijām, tā lomu organizācijā  
Kursa uzdevumi 1) veidot studentiem izpratni par lietu nomenklatūru un lietu 

noformēšanu; 
2) nostiprināt studentu prasmes un iemaĦas dokumentu 

sagatavošanai turpmākai glabāšanai. 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Prasme lietot iegūtās zināšanas dokumentu noformēšanai, 
glabāšanai atbilstoši LR normatīvajiem dokumentiem  

Kursa valoda Latviešu  
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Kursa apguves laikā studenti gūst teorētiskās un praktiskās iemaĦas par arhīva būtību un nepieciešamību, par 
arhīva darbību reglamentējošiem normatīvajiem dokumentiem. Veidot praktiskās iemaĦas lietu noformēšanai, 
aprakstīšanai un nodošanai glabāšanai. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 

Tēma Apakštēma Apjoms 
stundās Veids 

1. Lietu 
nomenklatūras, tās 
veidi. 
 

 
2. Lietu aprakst īšana 

 
 
3. Lietu sagatavošana 

turpm ākai 
glabāšanai 

 
 
4. Lietu noform ēšana  
 
 
 
 
5. Lietu apraksti 
 

Lietu nomenklatūra.  Lietu nomenklatūras 
saskaĦošana, apstiprināšana. Glabāšanas 
termiĦi. 
Ekspertu komisija. 
 
Lietu virsrakstu veidošana 
Lietu indeksācija. 
 
Pastāvīgi un ilgtermiĦa glabājamo lietu 
sagatavošana turpmākai glabāšanai: 
sadalīšana pa glabāšanas termiĦiem; lietu 
izskatīšana pa lapām; 
 
Lietas noformēšana, lapu numerācija, lietā 
esošo dokumenta uzskaites saraksta 
sastādīšana. 
Lietu iešūšana, lietas vāka noformēšana. 
 
Lietu apraksti (pastāvīgi glabājamo un 
ilgtermiĦa, t.sk. personālsastāva, lietu 

6 
 
 
 
 
2 
 
 
4 
 
 
 

 
8 
 
 
 
 
4 
 

4 lekcijas 
2 praktiskās nodarbības 
 
 
 
lekcija 
seminārs 
 
lekcija 
seminārs 
 
 
 
5 lekcijas 
seminārs 
2 praktiskās nodarbības 
 
 
3 lekcijas 
seminārs 

Kursa nosaukums Dokumentu arhivēšana 

KURSA AUTORE 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Daiga Gulbe Latviešu valodas katedra Asistente, Mag. sc. educ. 
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6. Pastāvīgi un 

ilgtermi Ħa 
glabājamo lietu 
daĜēja sakārtošana 
un nodošana 
juridisk ās personas 
arhīvā arhīva lietu 
izveidošanai. 

 
7. Arh īva izziĦās, akti 

par dokumentu 
iznīcināšanu 

apraksti) 
   
Lietu nodošana glabāšanā valsts arhīvā vai 
zonālajā valsts arhīvā. 

 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
2 lekcijas 
seminārs 
praktiskā nodarbība 
 
 
 
 
 
 
3 lekcijas 
seminārs 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Visu patstāvīgo darbu izpilde 
Gatavošanās semināriem 
x – organizācijas lietu nomenklatūras izstrāde 
Piedalīšanās arhīva u.c. iestāžu apmeklējumos 

48 

 
Prasības KRP iegūšanai Teorētiski apgūts kurss, izpildīti patstāvīgie darbi, dalība 

semināros un praktiskajās nodarbībās.  
 
Mācību 
pamatliteratūra 

1. Bahanovskis, V. Lietvedības instrukcija. Rīga: Kamene, 2003.  
2. Bahanovskis, V. Praktiskā lietvedība. Rīga: Kamene, 2004. 
3. Kalve, I. Jaunās paaudzes lietvedība. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2002. 
4. MK 14. 03. 2006. noteikumi Nr. 192 “Kārtība, kādā no Latvijas Republikas uz laiku 

izved valsts arhīvu fonda dokumentus”. 
5. MK 13. 11. 2001. noteikumi Nr.476 “Valsts arhīvu ăenerāldirekcijas nolikums”. 
6. Valsts arhīvu ăenerāldirekcijas instrukcija par juridisko personu arhīva dokumentu 

uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu. Rīga, 1995. 
7. ZemĜanovs, V. Lietvedība no A līdz Z. Rīga: Merkūrijs LAT, 2006.  
8. 26. 03. 1991. likums “Par Arhīviem”. 

Mācību 
papildliterat ūra 

1. Lietvedību un arhīvu reglamentējošie tiesību – normatīvie akti [elektroniskais 
resurss]: likumi. LR Ministru Kabineta noteikumi. Tiesību normatīvie akti. 
Profesiju klasifikators. Rīga : Merkūrijs Lat, [2008]. 1CD.  e-Resurss   

2. ZemĜanovs, V. Sekretāra darbs firmas pārvaldes sistēmā. Lietvedība – darba un 
dokumentu apgrozības vadīšanas organizācija. Rīga: Merkūrija LAT, 2002. 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

www.likumi.lv. 
www.e-me.lv 
žurnāls “Direktors” 
žurnāls “Office Manager” 
laikraksts “Dienas Bizness” 

 
 
Kursa autore:  /Daiga Gulbe/ 20. 10. 2008. 
 
Kurss apstiprināts: Latviešu valodas 

katedras sēdē 
 
Protokola Nr. 3 

 
23. 10. 2008. 

 
Katedras vadītāja:  /Diāna Laiveniece/ 23. 10. 2008. 
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KURSA KODS CitiP218 
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) B 
Kred ītpunktu skaits 3 
   

KURSA AUTORES 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Vineta Laiveniece Pedagoăijas katedra Asistente, Mag. paed. 
Vineta Kulmane Vides zinātĦu katedra Lektore, Mag. paed. 
 
Kopējais stundu skaits 120 
Lekciju skaits 12 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

12 

Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

 P 
Studiju programma “Biroja administrēšana”   

Pārbaudes forma Ieskaite ar atzīmi 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) Nav nepieciešamas 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Medicīna/ sabiedrības veselība 
Kursa mērėis Nodrošināt studentu pamatzināšanas par darba likumdošanu, arodveselību, darba higiēnu, 

drošības tehniku, ergonomiku un darba psiholoăiju, lai nodrošinātu efektīvu darba procesu, 
kas neradītu problēmas cilvēka veselībai. 

Kursa 
uzdevumi 

1) veidot studentu priekšstatus par darba vides ėīmiskajiem, fizikālajiem, bioloăiskajiem, 
mehāniskajiem, ergonomiskajiem un psihosociālajiem riska faktoriem, kas var izraisīt 
aroda un ar darbu saistītās slimības, un izskaidrot to novēršanas pamatprincipus; 

2) veidot studentiem pareizu izpratni par veselības veicināšanu darba vietās, par 
arodveselības kā sabiedrības veselības sastāvdaĜu; 

3)  rosināt viĦus apgūt darba fizioloăijas un biomehānikas pamatus; 
4) palīdzēt studentiem izprast organisma fizioloăisko funkciju adaptīvo izmaiĦu 

mehānismus mijiedarbībā ar darba vidi. 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Zināšanas un prasmes novērtēt darbs vides riska faktorus, lai uzlabotu darba 
apstākĜus, uzĦēmuma kvalitātes līmeni, kā arī darba produktivitāti. 

Kursa valoda Latviešu  
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Studiju kurss nodrošina teorētiskās zināšanas par ergonomiku un darba aizsardzību, to nozīmi saistībā ar 
veselību. Kursa apguve sekmē studentu izpratni par darba vides uzraudzības metodēm un lietojumu ikdienā, 
par to, kā veidot drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi; māca orientēties likumdošanas normatīvajos aktos. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 

Tēma Apakštēma Apjoms 
stundās Veids 

1. Ievads 
 

Darba aizsardzības saistošie LR tiesību akti. 
Svarīgākie termini. Darba aizsardzības filozofija. 
Darba aizsardzības sistēmas izveide un darbība 
uzĦēmumā 

8 lekcijas 

2. Darba vides riska 
faktori 

Darba vides iekšējā uzraudzība.  
Darba vides riska faktori (troksnis, vibrācija, 
apgaismojums, ėīmiskās vielas, putekĜi, bioloăiskie 
riska faktori, psihoemocionālie riski).  
Drošības zīmes. Individuālie aizsardzības līdzekĜi.  
Nelaimes gadījumi darbā. Riska novērtējums 

20 4 lekcijas 
6 semināri 

3. Arodveselības Obligātās veselības pārbaudes 4 lekcija 

Kursa nosaukums Darba aizsardzība un ergonomika 
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pamati seminārs 
4. Ergonomikas 

nozīme darba 
aizsardzībā 

Ergonomikas zinātnes mērėis, uzdevumi, izpētes 
objekts, attīstība un saistība ar citām zinātĦu 
nozarēm 

3 
 

½ lekcija 
seminārs 
 

5. Darba vides 
ergonomiskie 
faktori 

Higiēniskie, antropometriskie, biomehāniskie, 
fizioloăiskie, psiholoăiskie, estētiskie faktori 

4 lekcija 
seminārs 

6. Darba vides riska 
faktori 

Faktoru iedarbība uz cilvēka organismu, 
aizsardzība, profilakse 

4 ½ lekcija 
seminārs 

7. Ergonomiska darba 
vide 

Darba vides ergonomiskā novērtēšana 
 

3 ½ lekcija, 
seminārs 

8. Ergonomiskie 
produkti 

Ergonomiskie produkti pasaulē un Latvijā 2 ½ lekcija 
seminārs 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms 

stundās 
1. Darba vides riska novērtējums BIROJA DARBA VIETĀ 
2. Sastādīt divas darba aizsardzības instrukcijas, pēc brīvas izvēles  
3. Sagatavot obligātās veselības pārbaudes karti 
4. Izvērtēt konkrētas darba vietas vides riska faktorus 
5. Veikt vides ergonomisko aspektu analīzi (higiēnisko, antropometrisko, biomehānisko, 

psiholoăisko, estētisko) 
6. Veidot ergonomiskām prasībām atbilstošu darba vidi, izstrādāt rekomendācijas preventīvo 

pasākumu veikšanai veselīgas darba vides veidošanā un strādājošo darbspēju saglabāšanā. 

16 
16 
16 
8 
 
8 
 
8 

 
Prasības KRP iegūšanai Darbs praktiskajās nodarbībās, izpildīti norādītajā laikā un sekmīgi 

novērtēti patstāvīgie darbi, sekmīgi nokārtota ieskaite. 
 
Mācību 
pamatliteratūra 

1. Darba vides riska faktori un strādājošo veselības aizsardzība. Red. V. KaĜėis, Ž. 
Roja. Rīga: Elpa, 2001. 

2. Darba vides riski/ V. KaĜėis, Ž. Roja. Rīga: LU, 2004. 
3. Darba vides risku novērtēšana. Rīga: LR Labklājības ministrija, 2003. 
4. Ergonomika darbā. Rīga, 2003. Pieejams: 
      http://osha.lv/publications/docs/ergonomicadarbalw.pdf 

Mācību 
papildliterat ūra 

1. Cilvēka ekoloăija/ sast. M. Eglīte. Rīga: [LU], 1993. 
2. Eglīte, M. Darba medicīna. Rīga: [b.i.], 2000. 
3. Jansone, I. Darba organizācijas ergonomiskie aspekti. Rīga: RTU, 1992. 
4. Lindberga, Z. Higiēna. Rīga: Zvaigzne, 1991. 
5. Ronald, E. Riggio. Introduction to industrial organisational psychology. New York, 

1996. 
Periodika, 
interneta resursi 
un citi avoti 

www.vdi.lv 
http://osha.lv 
www.grif.lv 
www.parks.lv 
www.likumi.lv (Darba aizsardzības likums, Darba likums, Darba aizsardzība: saistošie 
LR MK noteikumi) 
www.mk.gov.lv 
www.saima.lv 
http://eueopa.osha.eu.int/ 

 
Kursa autores:  /Vineta Kulmane/ 06. 10. 2008. 
  

 
 
/Vineta Laiveniece/ 

 
06. 10. 2008. 

 
Kurss apstiprināts: 

Vides zinātĦu katedras 
sēdē 

 
Protokola Nr. 2 

 
13. 10. 2008. 

 
Katedras vadītāja: 

  
/Olga Glikasa/ 

 
13. 10. 2008. 
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KURSA KODS CitiP579 
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa)  B 
Kred ītpunktu skaits  2 

 
Kopējais stundu skaits  80 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

8 (individuālas konsultācijas ar studiju darba vadītāju) 

Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

 P 
Studiju programma “Biroja administrēšana”   

Pārbaudes forma  Ieskaite ar atzīmi 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) Latviešu valodas kurss vidusskolas apjomā 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Dažādas – atkarībā no studiju darba temata 
Kursa mērėis Sagatavot studējošos kvalifikācijas darba izstrādei. 
Kursa uzdevumi 1) ievirzīt studentus specialitātes problēmu apzināšanā un temata 

formulēšanā; 
2) palīdzēt noskaidrot un formulēt pētījuma mērėus un 

uzdevumus; 
3) iepazīstināt ar darba materiālu meklēšanas un atlasīšanas 

principiem; 
4) vadīt studiju darba teksta izstrādi; 
5) rosināt formulēt secinājumus par studiju darbā aplūkoto 

problēmu un tās risinājumu. 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Studentam ir priekšstats par zinātniskā darba rakstīšanas 
principiem, procesu un vēlamo rezultātu. 

Kursa valoda  Latviešu  
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Studiju darba rakstīšana ir sagatavošanās kvalifikācijas darba izstrādei – students iepazīst pētījuma veikšanas 
metodoloăiju un zinātniskā darba rakstīšanas pamatnostādnes. Studiju darbā aizsāktā pētījuma tēma tiek 
turpināta un izvērsta kvalifikācijas darbā. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 

Tēma Apjoms 
stundās Veids  

Sadarbība ar studiju darba vadītāju. Problēmas apzināšana. Pētījuma 
tēma. Temata formulēšana. Darba izstrādes mērėis un uzdevumi. 
Pētījuma plāns. Materiālu meklēšana un atlasīšana. Kartotēka. Avoti un 
izmantotā literatūra. Citēšanas un atsauču korektums. Bibliogrāfija. 
Pētījuma teksts, tā izstrādes principi. Secinājumu formulēšana. 
Zinātniskā darba noformēšana. 

8 Individuālas 
konsultācijas 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Studiju darba izstrāde – teorētiskās literatūras apzināšana, atlase un 
analīze, praktiskā materiāla ieguve un apstrāde, studiju darba teksta 
uzrakstīšana un darba noformēšana 

 72 

 
Prasības KRP iegūšanai Uzrakstīts, atbilstoši noformēts, savlaicīgi iesniegts un pozitīvi novērtēts studiju 

darbs 
 
Mācību pamatliteratūra Eko, U. Kā uzrakstīt diplomdarbu. Rīga: JāĦa Rozes apg., 2006. 

Kursa nosaukums  Studiju darbs 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Diāna Laiveniece Latviešu valodas katedra Asoc. prof., Dr. paed.  
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Mācību papildliterat ūra Mūze, B., Pakalna, D., KalniĦa, I. Bibliogrāfiskās norādes un atsauces: 
metodiskais līdzeklis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005. 

Periodika, interneta 
resursi un citi avoti 

Studiju darbu rakstīšana un noformēšana: metodiski norādījumi LPA studentiem. 
7. (papild., pārstr.) izd. Liepāja, 2004. Pieejams: 
http://www.liepu.lv/faili/Studiju_darbs-rakstisana-noformesana.pdf 

 
 
Kursa autore:  /Diāna Laiveniece/ 16. 01. 2009. 
 
Kurss apstiprināts: 

Latviešu valodas 
katedras sēdē  

 
Protokola Nr. 7 

  
29. 01. 2009. 

 
Katedras vadītāja: 

  
/Diāna Laiveniece/ 

  
29. 01. 2009. 
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KURSA KODS CitiP190 
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) B 
Kred ītpunktu skaits 6 

 
Kopējais stundu skaits 240 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

2 (prakses ievadinstruktāža un prakses noslēguma konference) 

Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

P 
Studiju programma “Biroja administrēšana” 

Pārbaudes forma Eksāmens  
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

1. semestra studiju kursi, galvenokārt “Biroja darba un 
personālvadības pamati”, “Biroja praktiskā lietvedība”, “Darbs ar 
klientu”, “Saskarsmes psiholoăija”, “Biroja lietotnes” u.c. 

ZinātĦu nozare/apakšnozare  Vadībzinātne/ sabiedrības vadība 
Kursa mērėis Nodrošināt topošo biroja administratoru profesionālās kompetences pilnveidi, piedāvājot 

mērėtiecīgi organizētu prakšu sistēmu, kas ietver pieaugošas grūtības pakāpes 
uzdevumus atbilstoši studentu zināšanu un prasmju pieaugumam studiju procesa gaitā. 

Kursa uzdevumi 1) iepazīties ar uzĦēmuma, iestādes vai struktūrvienības biroja darbu; 
2) veikt norādītos prakses uzdevumus;  
3) sagatavot rakstisku prakses atskaiti; 
4) sakārtot prakses mapi; 
5) sagatavot prakses ziĦojuma prezentāciju. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Pilnveidota studenta izpratne par darbu birojā, pārbaudīta 
profesijas izvēles atbilstība spējām, apjēgti biroja administratora 
profesionālās kompetences pamati 

Kursa valoda Latviešu  
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Prakses ilgums 6 nedēĜas; students praktikants strādā mazā iestādē vai uzĦēmumā, vai liela uzĦēmuma 
struktūrvienībā, iepazīstot biroja administratora pienākumus prakses uzdevumu noteiktajās robežās. Studenta 
darba mērėis: iepazīties ar uzĦēmuma, iestādes vai struktūrvienības biroja darbu, veikt norādītos prakses 
uzdevumus, sagatavot rakstisku prakses atskaiti, sakārtot prakses mapi un sagatavot prakses prezentācijas 
ziĦojumu 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 

Tēma Apjoms 
stundās Veids  

UzĦēmuma /iestādes darbība un svarīgākie to raksturojošie rādītāji  16 Iepazīšana un raksturošana 
Lietvedības sistēma un dokumentu aprite. UzĦēmuma/ iestādes 
dokumentu veidi 

 32 Iepazīšana un raksturošana 

UzĦēmuma/iestādes biroja ikdienas darbu  32 Iepazīšana un raksturošana 
UzĦēmuma/iestādes lietišėā etiėete, ētikas noteikumi un 
dokumenti, kas to regulē 

 16 Iepazīšana un raksturošana 

Sapulču un sēžu organizēšanas kārtība.   8 Iepazīšana un raksturošana 
UzĦēmumā/iestādē esošā biroja tehnika, tās lietošanas un apkopes 
kārtība 

8 Iepazīšana un raksturošana 

Biroja vadītāja amata apraksta sagatavošana atbilstoši veicamajam 
darbam uzĦēmumā/iestādē, vai priekšlikumu saraksta izveide 
biroja dzīves un administratīvo procesu organizēšanai tādā 
uzĦēmumā/iestādē, kas nenodarbina biroja vadītāju 

16 Praktisks uzdevums 

Darbs ar informāciju biroja darbības nodrošināšanai 8 Praktiskā darbība 

Kursa nosaukums Biroja darba iepazīšanas prakse 

KURSA AUTORE 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Aija Nelsone Latviešu valodas katedra Lektore, Mag. man. 
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Darbs ar IT 8 Praktiskā darbība 
Darbs ar saĦemto un nosūtāmo korespondenci 16 Praktiskā darbība 
Darbs ar dokumentu projektiem un oriăināliem 16 Praktiskā darbība 
Sapulču vai sēžu apkalpošana (izdales materiālu gatavošana, 
paziĦošana par sēdes laiku un vietu u. c.) 

8 Praktiskā darbība 

Lietišėu tikšanos organizēšana 8 Praktiskā darbība 
Prezentācijas materiālu sagatavošana 16 Praktiskā darbība 
Biroja un vadītāja kabineta nodrošināšana nepieciešamajām 
kancelejas precēm un tehniskiem līdzekĜiem 

8 Praktiskā darbība 

Prakses mapes sakārtošana 16 Praktisks uzdevums 
Prezentācijas ziĦojuma sagatavošana prakses noslēguma 
konferencei 

8 Praktisks uzdevums 

Kopā: 240   
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Visa prakse ir studentu patstāvīgais darbs 240 
 
Prasības KRP iegūšanai Veikti visi prakses uzdevumi  

Sakārtota prakses mape ar atbilstošu saturu un noformējumu  
Sakārtota prakses mape ar atbilstošu saturu un noformējumu  
Raksturojums no prakses vietas ar pozitīvu vērtējumu 
Pārdomāti sagatavots prezentācijas ziĦojums 

 
 
 
Kursa autore:  /Aija Nelsone/ 10. 01. 2009 
 
Kurss apstiprināts: 

Latviešu valodas 
katedras sēdē  

 
Protokola Nr. 7 

 
29. 01. 2009. 

 
Katedras vadītāja: 

  
/Diāna Laiveniece/ 

 
29. 01. 2009. 
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KURSA KODS CitiP355 
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) B 
Kred ītpunktu skaits 10 

 
Kopējais stundu skaits 400 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

 2 (prakses ievadinstruktāža un prakses noslēguma konference) 

Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

P 
Studiju programma “Biroja administrēšana” 

Pārbaudes forma Eksāmens  
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

1., 2. un 3. semestra studiju kursi, galvenokārt “Biroja darba un 
personālvadības pamati”, “Biroja praktiskā lietvedība”, “Darbs ar 
klientu”, “Biroja lietotnes”, “Biroja un vadības informācijas 
sistēmas”, “Lietišėā etiėete biroja darbā” u. c. 

ZinātĦu nozare/apakšnozare  Vadībzinātne/ sabiedrības vadība 
Kursa mērėis Nodrošināt topošo biroja administratoru profesionālās kompetences pilnveidi, piedāvājot 

mērėtiecīgi organizētu prakšu sistēmu, kas ietver pieaugošas grūtības pakāpes uzdevumus 
atbilstoši studentu zināšanu un prasmju pieaugumam studiju procesa gaitā. 

Kursa uzdevumi 1) vadīt uzĦēmuma, iestādes vai struktūrvienības biroja darbu; 
2) veikt norādītos prakses uzdevumus;  
3) sagatavot rakstisku prakses atskaiti; 
4) sakārtot prakses mapi; 
5) sagatavot profesionālu prakses ziĦojuma prezentāciju. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Pilnīgota studenta izpratne par darbu birojā, radīta pārliecība par 
profesijas izvēles atbilstību, pirnveidoti un nostiprināti biroja 
administratora profesionālās kompetences pamati 

Kursa valoda Latviešu  
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Prakses ilgums 10 nedēĜas; students praktikants strādā lielā vai vidējā iestādē, uzĦēmumā, veicot biroja 
administratora pienākumus prakses uzdevumu noteiktajās robežās. Studenta darba mērėis: vadīt uzĦēmuma vai 
iestādes biroja darbu, veikt norādītos prakses uzdevumus, sagatavot rakstisku prakses atskaiti, sakārtot prakses 
mapi un sagatavots profesionālu prezentācijas ziĦojumu par paveikto prakses laikā 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 

Tēma Apjoms 
stundās Veids  

UzĦēmuma /iestādes darbība un raksturojums (tiesiskā forma un 
vēture, galvenie dabības veidi, sadarbības partneri, mārketinga 
aktivitātes, struktūra) 

 16 Iepazīšana un raksturošana 

UzĦēmuma/iestādes darbību regulējošie iekšējie dokumenti 
(statūti, koplīgums, darba kārtības noteikumi u.c.) un 
reglamentējoši ārējie dokumenti (likumi, lēmumi u. c.) 

 16 Iepazīšana un raksturošana 

Biroja administratora amata apraksts, tā saistība ar profesijas 
standartu, biroja administratora veicamo darbu apjoms un 
atbildības pakāpe 

 16 Praktisks uzdevums 

Personības prasību profils biroja administratora amatam  6 Praktisks uzdevums 
Sludinājuma teksts par darbinieku atlasi kādam 
uzĦēmuma/iestādes amatam 

 4 Praktisks uzdevums 

Priekšlikumi un ieteikumi uzĦēmuma/iestādes biroja darba 
uzlabošanai 

10 
Praktisks uzdevums 
 

Kursa nosaukums  Biroja darba vadīšanas prakse 

KURSA AUTORE 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Aija Nelsone Latviešu valodas katedra Lektore, Mag. man. 
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Organizācijas iekšējā kultūra (mikroklimats, tradīcijas, darbinieku 
vajadzību izzināšana un motivācija). 

10 Iepazīšana un raksturošana 

Cilvēkresursu vadīšanas organizēšana uzĦēmumā/iestādē – darbs 
ar cilvēkresursiem (atlase, pieĦemšana darbā, adaptācija, 
apmācība, novērtēšana), pastāvošās problēmas 

10 Iepazīšana un raksturošana 

UzĦēmuma/iestādes izstrādātajie un realizētajie projekti 14 Iepazīšana un raksturošana 
Darba aizsardzības sistēma uzĦēmumā/iestādē 14 Iepazīšana un raksturošana 
Līgumu veidi uzĦēmumā/iestādē 14 Iepazīšana un raksturošana 
Biroja darba vadība (sapulču vai sēžu apkalpošana, protokolēšana, 
telefonsarunu un lietišėu tikšanos oraganizēšana, prezentācijas 
materiālu sagatavošana, darbs ar informāciju, atbildes uz 
iesniegumiem, sūdzībām, priekšlikumiem u.c., dokumentu 
sagatavošana,   

210 Praktiskā darbība 

Prakses mapes sakārtošana 20 Praktisks uzdevums 
Prezentācijas ziĦojuma sagatavošana prakses noslēguma 
konferencei 

10 Praktisks uzdevums 

Kopā: 400  
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Visa prakse ir studentu patstāvīgais darbs 400 
 
Prasības KRP iegūšanai Izpildīti visi prakses uzdevumi  

Sakārtota prakses mape ar atbilstošu saturu un noformējumu  
Raksturojums no prakses vietas ar pozitīvu vērtējumu 
Profesionāli sagatavots prezentācijas ziĦojums 
Laba uzstāšanās ar publisko runu un unformācijas demonstrāciju 

 
 
 
Kursa autore:  /Aija Nelsone/ 10. 01. 2009 
 
Kurss apstiprināts: 

Latviešu valodas 
katedras sēdē  

 
Protokola Nr. 7 

 
29. 01. 2009. 

 
Katedras vadītāja: 

  
/Diāna Laiveniece/ 

 
29. 01. 2009. 

 
 
 
 
 



 135 

KURSA KODS CitiP006 
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa)  B 
Kred ītpunktu skaits  8 

 
Kopējais stundu skaits  320 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

16 (individuālas konsultācijas ar kvalifikācijas darba vadītāju, 
kvalifikācijas darba aizstāvēšana) 

Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

 P 
Studiju programma “Biroja administrēšana”   

Pārbaudes forma  Ieskaite ar atzīmi, eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) Vispārizglītojošie un nozares profesionālās specializācijas kursi   

ZinātĦu nozare/apakšnozare Dažādas – atkarībā no kvalifikācijas darba temata 
Kursa mērėis Dot iespēju studentam apliecināt savu profesionālo kvalifikāciju, izstrādājot un aizstāvot 

patstāvīgu teorētiski praktisku pētījumu par kādu biroja administratora darbības jomu  
Kursa uzdevumi Pilnveidot un nostirpināt studenta prasmi  

- strādāt ar teorētisko literatūru; 
- saskatīt teorijas un prakses saistību; 
- atrast, atlasīt, sistematizēt un izmantot prakses faktus; 
- veidot teorētiski praktiska pētījuma tekstu; 
- noformēt zinātnisku darbu; 
- sagatavot darba aizstāvēšanas ziĦojumu. 

Kursa rezultāti 
(apgūstamās 
kompetences) 

Studentam ir nostiprināta prasme patstāvīgi izstrādāt, uzrakstīt un noformēt teorētiski 
praktisku pētījumu par kādu savai profesionālajai darbībai atbilstošu jomu 

Kursa valoda  Latviešu  
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Kvalifik ācijas darbā tiek turpināta un izvērsta studiju darbā aizsāktā pētījuma tēma. Kvalifikācijas darba 
izstrādei plānoti divi posmi – (1) teorētiskās literatūras un kvalifikācijas darba pētījuma metožu apzināšana, 
izstrādāta darba struktūra (80 stundas, vērtējums: ieskaite ar atzīmi) un (2) praktiskā materiāla apkopošana, 
darba uzrakstīšana, noformēšana un aizstāvēšana (240 stundas, vērtējums: eksāmens – darba aizstāvēšana). 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 

Tēma Apjoms 
stundās Veids  

Sadarbība ar studiju darba vadītāju. Pētījuma temata formulēšana. 
Teorētiskās literatūras atlase un studijas. Pētījuma metožu apzināšana. 
Kvalifik ācijas darba struktūras izstrāde. Izraudzītās problēmas 
risinājums teorētiski praktiskā aspektā. Pētījuma teksts, tā 
uzrakstījums. Secinājumu formulēšana. Zinātniskā darba noformēšana. 
Darba sagatavošana aizstāvēšanai un darba aizstāvēšana. 

16 Individuālas 
konsultācijas 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Kvalifik ācijas darba izstrāde – teorētiskās literatūras apzināšana, atlase 
un analīze, praktiskā materiāla ieguve un apstrāde, kvalifikācijas darba 
teksta uzrakstīšana un darba noformēšana, darba aizstāvēšana 

304 

 
Prasības KRP iegūšanai 1. Apzināta teorētiskā literatūra un pētījuma metodes, izstrādāta kvalifikācijas 

darba struktūra. 
2. Uzrakstīts, atbilstoši noformēts un sekmīgi aizstāvēts kvalifikācijas darbs. 

Kursa nosaukums  Kvalifikācijas darba izstrāde un aizstāvēšana  

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Diāna Laiveniece Latviešu valodas katedra Asoc. prof., Dr. paed.  



 136 

 
Mācību pamatliteratūra 1. Eko, U. Kā uzrakstīt diplomdarbu. Rīga: JāĦa Rozes apg., 2006. 

2. Mūze, B., Pakalna, D., KalniĦa, I. Bibliogrāfiskās norādes un atsauces: 
metodiskais līdzeklis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005. 

Mācību papildliterat ūra Konferences “Zinātnes valoda” materiāli . Rīga: Valsts prezidentes dibinātā 
Valsts valodas komisija, 2003. 

Periodika, interneta 
resursi un citi avoti 

Studiju darbu rakstīšana un noformēšana: metodiski norādījumi LPA studentiem. 
7. (papild., pārstr.) izd. Liepāja, 2004. Pieejams: 
http://www.liepu.lv/faili/Studiju_darbs-rakstisana-noformesana.pdf 

 
 
Kursa autore:  /Diāna Laiveniece/ 16. 01. 2009. 
 
Kurss apstiprināts: 

Latviešu valodas 
katedras sēdē  

 
Protokola Nr. 7 

  
29. 01. 2009. 

 
Katedras vadītāja: 

  
/Diāna Laiveniece/ 

  
29. 01. 2009. 
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5. Par augstākās izglītības 

programmas apgūšanu izsniedzamā 

diploma un tā pielikuma paraugs 
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XX <X> 
<0000> 

PIRMĀ LĪMEĥA ROFESIONĀLĀS 
AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS 

PARAUGS 

 

Ar valsts kvalifikācijas eksāmenu komisijas 

XXXX. gada XX. mēneša lēmumu 

Nr.XXXX 

 
 

VĀRDS UZVĀRDS 

_ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ 

 
 

ieguvis/-usi 
 

BIROJA ADMINISTRATORA 

 
 

kvalifikāciju 
 

Iegūtā kvalifikācija atbilst 
ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim 

 
 

Z.v. 

Rektors     Vārds Uzvārds 
 
Valsts kvalifikācijas eksāmenu komisijas 
priekšsēdētājs     Vārds Uzvārds 

Liepājā 
XXXX.gada XX.mēnesī 

Reăistrācijas Nr.<XXXX> 
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PARAUGS 

                        LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE 
 

Reă.Nr.90000036859 
 

Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401, tālr.: 3423568,3424011; fakss: (371) 3424223, e-pasts : liepu@liepu.lv 
 

Diploma pielikums ir izveidots saskaĦā ar modeli, kuru izstrādāja Eiropas Komisija, Eiropas Padome 
un UNESCO/CEPES. Pielikuma mērėis 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 oriăinālajā kvalifikācijā minētās 
personas veikto un sekmīgi pabeigto 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 astoĦās sadaĜās. Ja kādā sadaĜā informācija netiek 
sniegta, norāda  iemeslu. 

 
DIPLOMA PIELIKUMS (Diploma sērija      Nr.        ) 

 
1. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJAS ĪPAŠNIEKU 
 
1.1 Uzvārds(-i): ……………… 
 
1.2 Vārds (-i): ……………….. 
 
1.3 Dzimšanas datums (datums/mēnesis/gads): …………………… 
 
1.4 Studenta identifikācijas numurs vai personas kods: ……………. 
 
2. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJU 
 
2.1  Kvalifikācijas nosaukums: 

Biroja administrators 
 

2.2  Galvenā(s) studiju joma(s) kvalifikācijas iegūšanai: 
uzĦēmējdarbība un administrēšana 
 

2.3  Kvalifikāciju piešėīrušās iestādes nosaukums un statuss: 
Liepājas Universitāte, valsts akreditēta (28.08.2008.), valsts dibināta universitāte 

 
2.4  Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: tā pati, kas 2.3. punktā 
 
2.5  Studiju un eksaminācijas valoda(-s): Latviešu 

 
 
3. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI 
 
3.1 Kvalifikācijas līmenis: Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības diploms, skat.6.1. punktu 
 
3.2 Oficiālais programmas garums: 

2 gadi pilna laika studiju, 80 Latvijas kredītpunkti, 120 ECTS kredītpunkti 
2.5 gadi nepilna laika studiju, 80 Latvijas kredītpunkti, 120 ECTS kredītpunkti 

 
3.3 UzĦemšanas prasības: 
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Vidējā izglītība 

 
4. ZIĥAS PAR STUDIJU SATURU UN IEGŪTAJIEM REZULTĀTIEM 

4.1 Studiju veids: Pilna laika studijas vai Nepilna laika studijas 
 
4.2 Programmas prasības: 
apgūt vispārizglītojošo studiju kursu saturu un sekmīgi nokārtot pārbaudījumus; iegūt IT 

izmantojuma prasmes un iemaĦas informācijas ieguvei, sistematizēšanai un uzglabāšanai, 

sekmīgi nokārtot pārbaudījumus; apgūt nozares profesionālās specializācijas kursu saturu un 

sekmīgi nokārtot pārbaudījumus; izpildīt prakses uzdevumus, izvērtēt savu darbību prakses 

laikā un sniegt prezentācijas ziĦojumu par profesionālās pieredzes ieguvi un pilnveidi divās 

praksēs; izstrādāt studiju darbu 1. studiju gadā (nepilna laika studijās – 2. studiju gadā), 

saĦemot pozitīvu novērtējumu; izstrādāt un aizstāvēt kvalifikācijas darbu 2. studiju gadā 

(nepilna laika studijās – 3. studiju gadā), saĦemot pozitīvu novērtējumu. 

 

4.3 Programmas sastāvdaĜas un personas iegūtais novērtējums/atzīmes/kredītpunkti: 
 

 
A DAěA (OBLIGĀTA) 

Kursa nosaukums Kredītpunkti ECTS kredīti Vērtējums 
UzĦēmējdarbība 2 3  
Mārketings  2 3  
Projektu izstrāde un koordinēšana 2 3  
Grāmatvedības pamati 2 3  
Tiesību zinātnes pamati 2 3  
Saskarsmes psiholoăija 2 3  
Organizāciju psiholoăija 2 3  
Lietišėā komunikācija un darījumraksti angĜu valodā 3 4.5  
Lietišėā komunikācija un darījumraksti krievu valodā 3 4.5  

B DAěA (IEROBEŽOTA IZVĒLE) 

Biroja lietotnes 3 4.5  
Biroja un vadības informācijas sistēmas 3 4.5  
Ortoepija un ortogrāfija 2 3  
Interpunkcijas normas un prakse 2 3  
Komunikācijas teorija un prakse 2 3  
Lietišėā tekstveide 3 4.5  
Prezentācijas un moderācijas pamati 2 3  
Lietišėā etiėete biroja darbā 2 3  
Biroja darba un personālvadības pamati 3 4.5  
Biroja praktiskā lietvedība 4 6  
Darbs ar klientu 3 4.5  
Dokumentu arhivēšana 2 3  
Darba aizsardzība un ergonomika 3 4.5  
Studiju darbs 2 3  

PRAKSE 
Biroja darba iepazīšanas prakse 6 9  
Biroja darba vadīšanas prakse 10 15  

VALSTS PĀRBAUDĪJUMI 
Kvalifikācijas darba izstrāde un aizstāvēšana 8 12  
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4.4 Atzīmju sistēma un norādījumi par atzīmju sadalījumu: 
 

Atzīme (nozīme) 
Atzīmes īpatsvars šīs programmas 

studentu vidū 
10 (izcili) % 
9 (teicami) % 
8 (Ĝoti labi) % 

7 (labi) % 
6 (gandrīz labi) % 

5 (viduvēji) % 
4 (gandrīz viduvēji) % 
3-1 (neapmieinoši) % 

 
 Kvalifikācijas īpašnieka svērtā vidējā atzīme:  

4.5 Kvalifikācijas klase: ’’Standarta’’  
 

5. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJAS FUNKCIJU 
 
5.1 Tiesības turpināt studijas: 
Tiesības studēt 2.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās 
 
5.2 Profesionālais statuss: 
nav paredzēts piešėirt  
 
6. PAPILDINFORMĀCIJA 
 
6.1 Papildinformācija: 
 

Dotais diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu sērija          Nr. 
 
Diploma pielikumu angĜu valodā izsniedz Liepājas Universitāte. 
 
Liepājas Universitātes pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma ‘Biroja administrēšana” ir 
akreditēta no                  līdz 
 
 
Papildinājums punktam 4.4. 
kvalifikācijas īpašnieka svērto vidējo atzīmi rēėina kā: av=sum(a*f/sum(f), kur: av - svērtā vidējā 
atzīme, a - studenta iegūtais vērtējums par katru programmas A un B daĜas kursu, f - šā kursa 
apjoms kredītpunktos. 
 
Papildinājums punktam 4.5. 
Kvalifik ācijas klases „Standarta” piešėiršanas kritēriji: - izpild ītas visas programmas prasības. 
 
Ceturtais kvalifikācijas līmenis 
- teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju veikt sarežăītu izpildītāja darbu, kā arī 
organizēt un vadīt citu speciālistu darbu. 

 
6.2 Papildinformācijas avoti: 
 
Liepājas Universitāte, 
Lielā iela 14, Liepāja, Latvija LV-3401, telefons: +371-63423568, +371-63423510, 
fakss: +371-63424223, e-pasts: liepu@liepu.lv; 
 
Akadēmiskās Informācijas centrs (Latvijas ENIC/NARIC), 
VaĜĦu iela 2, Rīga, Latvija, LV-1050, telefons: +371-7225155, fakss: +371-7221006, 
e-pasts: diplomi@aic.lv 
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7. PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS 
 
7.1 Datums: 
 
7.2 Paraksts un tā atšifrējums: ____________________ Vārds, Uzvārds 
 
7.3 Parakstītāja ieĦemamais amats: Liepājas Universitātes 
 
7.4 Zīmogs vai spiedogs: 
 
8. ZIĥAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ 

Skat. nākamās divas lappuses 
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6. Studiju programmas tipveida 

plāns 
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Studiju programmas BIROJA ADMINISTRĒŠANA tipveida plāns 
 
 

Nr. Studiju kursa nosaukums KRP Studiju gads Pārbaudes forma Mācībspēks 

Pilna laika klātienes 
studijas 

Nepilna laika neklātienes 
studijas       

Semestris Semestris 
Ieskaite Eksāmens   

  Obligātās izvēles kursi   1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5.       

  
A daĜa – vispārizgl ītojošie studiju kursi (20 

KRP) 
                            

 UzĦēmējdarb. prof. komp. veidošana 14                        

1. UzĦēmējdarbība 2 2        2     1. (3.)*  Meldra Gineite, Mag. 
sc. tqm. 

2. Mārketings  2   2      2  3. (4.)  Inese Leitāne, Mag. 
oec. 

3. Projektu izstrāde un koordinēšana 2      2         2    4.  Ineta Stadgale, Mag. 
philol. 

4. Grāmatvedības pamati 2  2      2   2. (3.)  Gunta Treide, Mag. 
oec. 

5. Tiesību zinātnes pamati 2   2      2  3. (4.)  Iveta Tumaščika, Mag. 
iur. 

6. Saskarsmes psiholoăija 2 2     2      1.  JeĜena Mihejeva, Dr. 
psych. 

7. Organizāciju psiholoăija 2  2     2    2.  Diāna OĜukalne, Mag. 
paed. 

  Lietišėā svešvaloda 6                         

8. 
Lietišėā komunikācija un darījumraksti 
angĜu valodā I, II 3   2  1        2  1       2. 1. 

Larisa Petre, Mag. 
paed. 

9. 
Lietišėā komunikācija un darījumraksti 
krievu valodā I, II 3    2 1    2 1  4. 3. 

Valentīna KaĜiĦina, Dr. 
paed. 
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Nr. Studiju kursa nosaukums KRP Studiju gads Pārbaudes forma Mācībspēks 

Pilna laika klātienes 
studijas 

Nepilna laika neklātienes 
studijas 

   

Semestris Semestris 
Ieskaite Eksāmens 

 

 Ierobežotās izvēles kursi  1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5.    

  
B daĜa – nozares profesionālās specializācijas 

kursi (36 KRP) 
                         

  Datorika 6                         

10. Biroja lietotnes I, II 3 2   1       2  1        2. 1.   Aija Kukuka, Mag. 
paed. 

11. 
Biroja un vadības informācijas sistēmas I, 
II 3    2   1     2 1    4. 

Sergejs Kačanovs, 
Mag. paed.; Vineta 
Tomsone, Mag. paed. 

 Latviešu valodas kultūra  4                         

12. Ortoepija un ortogrāfija 2  2          2          1. Dzintra Šulce, Dr. 
philol. 

13. Interpunkcijas normas un prakse 2   2            2         2. Linda Lauze, Dr. 
philol. 

 Lietišėā komunikācija un etiėete 9              

14. Komunikācijas teorija un prakse 2  2        1   1     1. (2.)     
Diāna Laiveniece, Dr. 
paed.; Resija Zauere, 
Mag. philol. 

15. Lietišėā tekstveide 3     3       3     3.   Biruta Petre, Dr. philol. 

16. Prezentācijas un moderācijas pamati 2  2      2   2. (3.)  Sandra OkuĦeva, Mag. 
philol. 

17. Lietišėā etiėete biroja darbā 2   2      2   3. (4.)  Agrita Jankina, Mag. 
paed. 

 Biroja darba organizēšana 17              

18. 
Biroja darba un personālvadības pamati I, 
II 3 2 1    2 1    2. 1. 

Aija Nelsone, Mag. 
man. 

19. Biroja praktiskā lietvedība I, II 4 2 2    2 2    1. 2. Daiga Gulbe, Mag. sc. 
educ. 

20. Darbs ar klientu 3 3     3       1. Inga Pūre, Mag. 
philol., Mag . oec. 
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Nr. Studiju kursa nosaukums KRP Studiju gads Pārbaudes forma Mācībspēks 

   
Pilna laika klātienes 

studijas 
Nepilna laika neklātienes 

studijas 
Ieskaite Eksāmens  

   Semestris Semestris    
   1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5.    

21. Dokumentu arhivēšana 2   2     2    3. Daiga Gulbe, Mag. sc. 
educ. 

22. Darba aizsardzība un ergonomika 3      3          3    3. (4.)   
Vineta Kulmane, Mag. 
paed.; Vineta 
Laiveniece, Mag. paed. 

23. Studiju darbs 2   2            2     2. (3.)  Diāna Laiveniece, Dr. 
paed. 

  Prakse (16 KRP) 16                        

24. Biroja darba iepazīšanas prakse 6    6         6         2. Aija Nelsone, Mag. 
man. 

25. Biroja darba vadīšanas prakse 10        10           10   4. (5.) Aija Nelsone, Mag. 
man. 

  Valsts pārbaudījumi (8 KRP) 8                         

26. 
Kvalifik ācijas darba izstrāde un 
aizstāvēšana  8       6           6  4. (5.)   

KRP kopā: 80 19  21 18   22   16  16 17   13  18     
 
* Pārbaudījuma kārtošanas semestris nepilna laika studijās norādīts iekavās 
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7. Studiju satura un realizācijas 
apraksts 
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Studiju programmas BIROJA ADMINISTRĒŠANA studiju satura un 
realizācijas apraksts 

 

1. UzĦemšanas nosacījumi 
Vidējā izglītība 

 

2. UzĦemšanas prasības  
Pamatprasības: 
* centralizētie eksāmeni (latviešu valoda un literatūra, svešvaloda); 
* personām, 

- kuras, ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004.gadam, 
- ar īpašām vajadzībām, tai skaitā personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību un 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tikušas atbrīvotas no valsts pārbaudījumiem, 
- kuras izglītību ieguvušas ārzemēs, 

konkursa rezultātus veido centralizētajam eksāmenam pielīdzināts vērtējums no izglītības 
dokumenta par vidējās izglītības ieguvi: 

- latviešu valodā un literatūrā – gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā vai gada 
atzīme valsts valodā; 

- svešvalodā – gada atzīme pirmajā svešvalodā; 
* konkursa gadījumā, ja iepriekš norādīto CE vai vidējās izglītības dokumenta rezultātu 
norādītajos mācību priekšmetos vērtējuma summa ir vienāda, tiek Ħemta vērā izglītības 
dokumenta vidējā atzīme visos priekšmetos. 

 
3. Studiju ilgums 

2 gadi (pilna laika studijās), 2,5 gadi (nepilna laika studijās) 
 

4. Programmas apjoms kredītpunktos 
80 KRP  

 

5. Programmas struktūra   
• obligātā (A) daĜa: vispārizglītojošie studiju kursi – 20 KRP, no kuriem 

o humanitāro zinātĦu kursu apjoms – 6 KRP; 
o uzĦēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanas kursi – 14 KRP; 

• obligātās izvēles (B) daĜa – 60 KRP, no kuriem 
o informācijas tehnoloăiju kursi – 6 KRP; 
o nozares profesionālās specializācijas kursi – 34 KRP; 
o studiju darbs – 2 KRP; 
o prakse – 16 KRP; 
o Valsts pārbaudījums – 8 KRP 

 

6. Iegūstamā profesionālā kvalifikācija  
Biroja administrators (Profesijas standarta reăistrācijas Nr. PS 0201) 

 

7. Iegūstamais augstākās izglītības diploms  
Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības diploms  
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8. Prasības profesionālās kvalifikācijas ieguvei  
Apgūt vispārizglītojošo studiju kursu saturu un sekmīgi nokārtot pārbaudījumus. 
Iegūt IT izmantojuma prasmes un iemaĦas informācijas ieguvei, sistematizēšanai un 

uzglabāšanai, sekmīgi nokārtot pārbaudījumus. 
Apgūt nozares profesionālās specializācijas kursu saturu un sekmīgi nokārtot 

pārbaudījumus. 
Izpildīt prakses uzdevumus, izvērtēt savu darbību prakses laikā un sniegt prezentācijas 

ziĦojumu par profesionālās pieredzes ieguvi un pilnveidi divās praksēs. 
Izstrādāt studiju darbu 1. studiju gadā (nepilna laika studijās – 2. studiju gadā), 

saĦemot pozitīvu novērtējumu. 
Izstrādāt un aizstāvēt kvalifikācijas darbu 2. studiju gadā (nepilna laika studijās – 3. 

studiju gadā), saĦemot pozitīvu novērtējumu 
 

9. Studiju formas 
Pilna laika klātienes studijas un nepilna laika neklātienes studijas 

 

10. Darbības formas 
Lekcijas, praktiskie darbi, semināri, diskusijas, patstāvīgais darbs, e-studijas, projekti, 

prakses un prakšu prezentācijas 
 

11. Pārbaudes formas 
Ieskaites (ar atzīmi) un eksāmeni 

 
12. Programmas īstenošanā iesaistītās struktūrvienības 

• LiepU Humanitārā fakultāte 
• LiepU Pieaugušo izglītības nodaĜa 
• Latviešu valodas katedra 
• Svešvalodu katedra 
• VadībzinātĦu katedra 
• Sociālo zinātĦu katedra 
• Vides zinātĦu katedra 
• Matemātikas un informātikas katedra 
• Mākslas un dizaina katedra 
• Psiholoăijas katedra 
• LiepU bibliotēka 
• LiepU studiju daĜa 
• LiepU Reăionālās tālmācības centrs 
• Informācijas tehnoloăiju servisa laboratorija 

 

13. Palīgpersonāla raksturojums  
Studiju programmas īstenošanā bez docētājiem iesaistīti ir arī LiepU administrācijas 

pārstāvji un darbinieki: Humanitārās fakultātes dekāne, prodekāne un lietvede, Pieaugušo 
izglītības nodaĜas vadītāja un lietvedes, prakses metodiėis, kā arī LiepU bibliotekāri, 
profilējošo katedru sekretāri un IT servisa darbinieki. Ar šo cilvēku palīdzību studenti var 
risināt dažādus ar studiju procesu saistītus jautājums, piemēram, saĦemt nepieciešamos 
dokumentus un izziĦas, iegūt informāciju un studijām nepieciešamo literatūru, kopēt un 
pavairot mācību materiālus u.tml. 
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14. Materiālās bāzes raksturojums 

 Studijas notiek divās ēkās – universitātes centrālajā ēkā (Lielajā ielā 14) un 
Humanitārās fakultātes ēkā (Kūrmājas prospektā 13). Abās ēkās studentiem tiek piedāvātas 
iespējas pēc nepieciešamības izmantot audio un video iekārtas un dažādu projekcijas 
aparatūru.  

Studentu rīcībā ir bibliotēka ar plašu literatūras klāstu ekonomiskajā, administratīvajā, 
menedžmenta un mārketinga zinātniskajā literatūrā, lasītava un datorlasītava ar pieeju 
informācijas un datu bāzēm un studijām nepieciešamo materiālu pavairošanas iespējām. Kā 
studentu mācību un profesionālajām interesēm vairāk atbilstošās datu bāzes minamas EBSCO, 
kas ietver biznesa un ekonomikas, menedžmenta, mārketinga, finanšu, grāmatvedības, 
apdrošināšanas u.c. nozaru pilnus tekstus, un ProQuest (Information and Learning), kas 
nodrošina pieeju rakstiem par dažādām zinātĦu nozarēm, kā arī pilnu tekstu rakstiem no 
zinātniskajiem žurnāliem un citiem informācijas avotiem (ap 8000 nosaukumu). 
Terminoloăiska rakstura informācijas noskaidrošanai ir pieejamas datu bāzes “Letonika” un 
RUBRICON (krievu valodā) 

 
15. Programmas izmaksas  
 
Pilna laika  

Vienam pilna laika studiju 1. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmas studentam izmaksas 2008./2009. studiju gadam aprēėinātas saskaĦā ar LR MK 
12. 12. 2006. noteikumiem Nr. 994 “Kārtība, kādā augstskolas tiek finansētas no valsts 
budžeta līdzekĜiem”. 
 

Is = Tb . ki + 9,5 
kur 
Is - studiju programmas izmaksas vienam maksas vietā studējošam; 
Tb – studiju vietas bāzes izmaksas; 
ki – attiecīgās izglītības tematiskās jomas studiju izmaksu koeficents (IZM noteiktā koeficenta 
vērtība uzĦēmējdarbības un administrēšanas jomā 2008. gadā 1,212264) 
9,5 – sporta, kultūras un dienesta viesnīcas izmaksas uz vienu studiju vietu gadā. 
 
Studiju programmas izmaksas vienam maksas vietā studējošam: 
Is = 1267,20 . 1,212264 + 9,5 = 1545,68 (Ls) 
 
Nepilna laika  

Vienam nepilna laika studiju 1. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmas studentam izmaksas 2008./2009. studiju gadam aprēėinātas saskaĦā ar LR MK 
12. 12. 2006. noteikumiem Nr. 994 “Kārtība, kādā augstskolas tiek finansētas no valsts 
budžeta līdzekĜiem”. 
 

Is = Tb . ki . ¾ + 9,5 
kur 
Is - studiju programmas izmaksas vienam maksas vietā studējošam; 
Tb – studiju vietas bāzes izmaksas; 
ki – attiecīgās izglītības tematiskās jomas studiju izmaksu koeficents (IZM noteiktā koeficenta 
vērtība uzĦēmējdarbības un administrēšanas jomā 2008. gadā 1,212264) 
¾ - koeficenta vērtība studiju vietas izmaksu aprēėinos nepilna laika studiju programmām; 
9,5 – sporta, kultūras un dienesta viesnīcas izmaksas uz vienu studiju vietu gadā. 



 153 

 
Studiju programmas izmaksas vienam maksas vietas studējošam: 
Is = 1267,20 . 1,212264 . ¾ + 9,5 = 1161,64 (Ls) 
 

Studiju programmai 2008./2009. studiju gadam noteiktā studiju maksa pilna laika 
studijās ir Ls 830.00 gadā, nepilna laika studijās Ls 620.00 gadā. Studiju maksa noteikta 
ievērojot: 

• MK 12. 12. 2006. noteikumos Nr. 994 “Kārtība, kādā augstskolas tiek finansētas no 
valsts budžeta līdzekĜiem” noteiktās studiju vietas bāzes izmaksas 2007. gadam, 
izglītības tematiskās jomas studiju izmaksu koeficentu, studiju izmaksu koeficentu 
vērtības nepilna laika studijās; 

• Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Senāta lēmumu par “Studiju maksas noteikšanas 
principiem LPA”, kas apstiprināts 2008. gada 26. maijā. 
Lai studiju maksa tuvotos studiju programmas faktiskajām izmaksām, katru gadu 1. 

kursā studējošajiem studiju maksa tiek palielināta atbilstoši Liepājas Pedagoăijas akadēmijas 
Senāta lēmumam par “Studiju maksas noteikšanas principiem LPA”, kas apstiprināts 
2008.gada 26. maijā. 
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8. Citi studiju programmu 

raksturojošie dokumenti 
 



 

 155 

 

 

 

 

 

8.1. Studiju programmas licences 

lapa 
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8.2. Studējošo iespējas turpināt 

studijas citā studiju programmā vai 

augstskolā 
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8.3. Apliecinājums studējošo 

prakses nodrošināšanai 
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8.4. Atsauksme par studiju 

programmu 
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8.5. LiepU reăistrācijas apliecība 
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8.6. Profesijas standarts 
 



 APSTIPRINĀTS  
 ar Izglītības un zinātnes ministrijas 
 2003.gada 8.septembra 
 rīkojumu Nr.424 

 
 
 
 

PROFESIJAS STANDARTS 
 

 
Reģistrācijas numurs PS 0201 
 
Profesija Biroja administrators 

 
Kvalifikācijas līmenis 4 

 
Nodarbinātības apraksts Biroja administrators koordinē un vada 

uzņēmuma (iestādes, organizācijas u.c.). 
biroja darbu: organizē informācijas apriti, 
nodrošina informācijas sagatavošanu, 
pārzina uzņēmuma dokumentāciju, identificē 
un formulē problēmu, konsultē vadību par 
iespējamiem risinājumiem, piedalās projektu 
izstrādāšanā un koordinēšanā, kontrolē un 
saskaņo darbu izpildes termiņus; pārstāv 
uzņēmumu (iestādi, organizāciju u.c.) 
sadarbībā ar partneriem un klientiem; veic 
līdzīga satura uzdevumus; vada citus 
darbiniekus. 
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Pienākumi un uzdevumi 

Pienākumi Uzdevumi 

1. Uzņēmuma iekšējās un 
ārējās komunikācijas 
aprites organizēšana. 

1.1. 
1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

1.6. 

1.7. 

1.8. 

Pilnībā pārzināt uzņēmuma produktus/ pakalpojumus. 
Pārzināt uzņēmuma struktūru, to pakārtotību un darbinieku 
darba pienākumus. 
Nodrošināt gan ienākošās, gan iekšējās informācijas apriti starp 
uzņēmuma struktūrām, darbiniekiem un administrāciju, 
izmantojot dažādus informācijas nodošanas kanālus. 
Pārzināt un prast lietot tehnoloģijas, kas nodrošina optimālu 
informācijas apriti gan ar uzņēmuma darbiniekiem, gan 
klientiem un potenciālajiem klientiem. 
Pārzināt uzņēmumam svarīgākos ārējos informācijas ieguves 
avotus, prast korekti komunicēt ar tiem, nodrošināt uzņēmuma 
darbību ar nepieciešamo ārējo informāciju savas kompetences 
ietvaros. 
Būt informētai par dažādu institūciju esošo un iespējamo 
sadarbību ar uzņēmumu. 
Nodrošināt un koordinēt informācijas apmaiņu savas 
kompetences ietvaros. 
organizēt sapulces un sēdes uzņēmumā, kā arī uzņēmuma 
pārstāvju un klientu tikšanās, nodrošinot dalībniekus ar 
nepieciešamo informāciju pirms, pēc, kā arī sanākšanas laikā 
un nepieciešamības gadījumā protokolē sēdi vai sanāksmi, 
nodrošina ar pieprasītajiem tehniskajiem līdzekļiem (tāfeli, 
kodoskopu, projektoru, ekrānu, datoru utm.), kā arī uzņemas 
sarunu tulkošanu savu iespēju robežās. 

2. Klientu apkalpošanas 
uzraudzīšana. 

2.1. 

2.2. 
2.3. 

2.4. 

2.5. 

Pārzināt uzņēmuma darbinieku un struktūrvienību atbildību un 
būt informētai par iespējām ar tām sakontaktēt klientu vai 
jebkuru apmeklētāju. 
Prast lietot uzņēmuma iekšējo telekomunikāciju tīklu. 
Izprast katras telefonsarunas un klātienes kontakta nozīmīgumu 
uzņēmuma darbībā. 
Prast vadīt sarunu, īpaši – telefonsarunu, atbilstoši uzņēmuma 
kvalitātes standartam jeb lietišķas sarunas kultūrai. 
Būt kompetentai katrā sarunā un īstenot uzņēmuma mērķus un 
misiju. 

3. Sarakstes organizēšana 
un uzraudzīšana. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

Sagatavot atbildi iesniegumiem, sūdzībām, priekšlikumiem, 
saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem savas 
kompetences ietvaros. 
Noformēt dokumentus, izmantojot biroja tehniku. Pārzināt 
komunikāciju tehnoloģiju iespējas saziņas, kā arī dokumentu 
gatavošanas un glabāšanas procesos. Sekot biroja darbam 
nepieciešamo tehnoloģiju attīstībai savas kompetences ietvaros 
un piedāvāt jaunus risinājumus uzņēmuma administrācijai. 
Izstrādāt uzņēmuma lietu nomenklatūru, uzskaiti un 
reģistrēšanu. 
Pārraudzīt saņemtās, nosūtāmās un iekšējās aprites dokumentu 
uzskaiti un reģistrēšanu. 
Darboties atbilstoši uzņēmuma lietvedības instrukcijai, amata 
aprakstam uzņēmumā, izmantot uzņēmuma dokumentu 
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veidlapas un to aizpildīšanas paraugus. 
3.6. 

3.7. 
3.8. 

Nodrošināt dokumentu un informācijas piegādāšanu adresātam, 
izmantojot biroja tehniku, sakaru līdzekļus un dažādu 
uzņēmumu informācijas izplatīšanas pakalpojumus. Ieviest 
jauninājumus. 
Sekot sarakstes atgriezeniskajai saitei. 
Organizēt un vadīt uzņēmuma arhīva darbu. 

4. Problēmas 
identificēšana un 
formulēšana. 

4.1. 
4.2. 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

Pārzināt uzņēmuma (iestādes, organizācijas) darba specifiku. 
Apzināties iekšējās un ārējās komunikācijas riskus, kā arī 
sociālos riskus uzņēmumā. 
Atpazīt problēmu, nosaukt to, kā arī saskatīt tās rašanās 
cēloņus. 
Par problēmu sniegt informāciju vadībai, kā arī savas 
kompetences ietvaros sagatavot priekšlikumus tās risināšanai. 
Iesniegt vadībai visu iespējamo uzskatāmo, dokumentāli u.c. 
veida informāciju par problēmas rašanās cēloņiem, attīstību, 
sekām. 

5. Dalība projektu 
izstrādāšanā un 
koordinēšanā. 

5.1. 

5.2. 

5.3. 

5.4. 

5.5. 

5.6. 

5.7. 

5.8. 

Piedalīties projektu izstrādāšanas darba grupās, iesniegt 
priekšlikumus, viedokļus, vērtējumu u.c. informāciju  par katru 
projekta darba posmu savas kompetences ietvaros. 
Pārzināt uzņēmumā izstrādātos projektus, iepazīties ar 
dokumentāciju. 
Savas kompetences ietvaros sekot projektu norises gaitai, 
koordinēt to. 
Uzraudzīt projektu realizācijas gaitu, sekot darba izpildes 
termiņiem. 
Nodrošināt kvalitatīvu informācijas apriti starp diviem vai 
vairākiem projekta dalībniekiem un iesaistītajām personām. 
Informēt vadību un/vai projekta vadītāju par projekta izpildes 
darbu. 
Noformēt un veikt pasūtījumus projektu realizācijas 
vajadzībām, noformēt līgumus un citus pavaddokumentus. 
Kārtot projektu dokumentāciju, sagatavot atskaites gan 
uzņēmuma administrācijai, gan citām institūcijām. 

6. Uzņēmuma pārstāvēšana 6.1. 
6.2. 

6.3. 

6.4. 

6.5. 

6.6. 

Pārstāvēt uzņēmumu un tā intereses lietišķās tikšanās. 
Sagatavoties un palīdzēt sagatavoties lietišķai tikšanai vadībai 
un/vai citam uzņēmuma pārstāvim jebkurā jautājumā savas 
kompetences ietvaros. 
Sarunās ar klientiem, izzināt klienta vajadzības un/vai 
problēmas un piedāvāt tām risinājumu savas un uzņēmuma 
kompetences ietvaros. 
Sarunās ar darījuma partneriem, sniegt patiesu, korekti un 
viegli saprotamu informāciju par uzņēmumu, ievērot 
konfidencialitāti, diplomātiju un toleranci, sarunas gaitu vērst 
uz uzņēmuma un sadarbības attīstību. 
Jebkurā sarunā un darbībā izrādīt lojalitāti pārstāvētajam 
uzņēmumam. 
Ievērot lietišķo etiķeti un ētikas normas. 
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Īpašie faktori, kas raksturo darba vidi: 
• Organizatoriskie – darbu veic individuāli vai darba grupas sastāvā.  
• Darba grupas sastāvā var vadīt arī citus otrā, trešā vai ceturtā līmeņa darbiniekus. 
 
Īpašas prasības uzdevumu veikšanai – nav 
 
Prasmes 

Kopīgās prasmes nozarē Specifiskās prasmes profesijā Vispārējās prasmes/spējas 

• Spēja organizēt savu un citu 
darbu. 

• Organizatoriskas spējas un 
prasmes. 

• Prast pieņemt lēmumus. 
• Organizācijas, tirgus un 

indivīdu psiholoģijas pazīšana.  
• Prasmīga gan mutvārdu, gan 

rakstu latviešu valodas 
pielietošana. 

• Komunicēšanās prasme 
svešvalodā. 

• Prasme saskatīt 
nepieciešamību optimizēt 
biroja darba procesus (īpaši 
izmantojot elektronisko 
tehnoloģiju priekšrocības). 

• Pārzināt un vispusīgi prast 
lietot datorresursus un sekot to 
attīstībai. 

• Ievērot iekšējās kārtības un 
darba drošības noteikumus. 

• Noteikt prioritātes. 

• Informācijas ieguves veidu, 
avotu un metožu 
pārzināšana un prasme tos 
lietot. 

• Augsts sarunu 
organizēšanas kultūras un 
vadīšanas līmenis. 

• Analītiskas spējas. 
• Argumentācija. 
• Globāls skatījums uz 

uzņēmuma darbiem un 
precīzs, sakārtots 
izpildījums. 

• Veikt darbu patstāvīgi, 
plānojot un nosakot 
termiņus sev. 

• Orientēšanās 
komercdarbības tiesiskajos 
pamatjautājumos 

• Labas saskarsmes 
(komunikācijas) spējas un 
nemitīga to izkopšana. 

• Spēja būt uzņēmīgam un 
neatlaidīgam darbā. 

• Prasme ievērot kārtību, 
secību, hierarhiju. 

• Diplomātijas pielietošana, 
konfidencialitātes 
nodrošināšana. 

• Lietišķās etiķetes izjūta un 
pielietošana. 

 
Zināšanas 

Zināšanu līmenis Zināšanas 
Priekšstats Izpratne Lietošana 

Datorzinības    
Latviešu valodas kultūras jautājumi    
Biznesa angļu valoda     
Tiesību zinātne    
Mārketings    
Saskarsmes psiholoģija    
Lietišķā etiķete    
Lietvedība un arhīvs    
Internets un prezentācijas dokumenti    
Projektu sagatavošana un vadīšana    
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Uzņēmējdarbība    
Grāmatvedība    
Ekonomika    
Organizāciju psiholoģija    
Profesionāla klientu apkalpošana    
Ātrdrukāšana    
Biroja darba organizēšana un vadība    
Arodveselība un aizsardzība    

 
 
Profesijas standarta izstrādes darba grupas sastāvs: 
• Dainis Locāns, Latvijas Biznesa konsultantu asociācijas izpilddirektors; 
• Ēriks Posipaiko, Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu konfederācijas projektu vadītājs; 
• Anda Jēgere, SIA “Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija” prezidente; 
• Evija Ezera, Biznesa vadības koledžas direktora vietniece; 
• Andris Lembergs, SIA “Lukss ID” tirdzniecības menedžeris. 
 

Profesijas standarta eksperti: 
• E.Vasermanis, LU Ekonomikas un vadības fakultātes dekāns, profesors; 
• T.Osipova, BO VAS “Latvijas pasts” personāla daļas vadītāja. 
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9. Norādes par nepievienoto 
dokumentu atrašanās vietu 
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ZiĦas par studiju programmas 
 BIROJA ADMINISTRĒŠANA 

akreditācijas dokumentu kopai nepievienotiem dokumentiem 
 

N. 
p. 
k. 

Dokumenta nosaukums Dokumenta atrašanās vieta  

1. Nolikums par studijām, 23. 04. 2007., 
grozījumi 29. 08. 2008. 
 

www.liepu.lv sadaĜā Dokumenti/ 
Nolikumi 

2. Noteikumi par praksēm, 20. 01. 2003., 
grozījumi 22. 12. 2008.  
 

www.liepu.lv sadaĜā Dokumenti/ 
Noteikumi 

3. Noteikumi par studiju kursu 
pārbaudījumiem, 23. 04. 2007., grozījumi 
29. 08. 2008. 
 

www.liepu.lv sadaĜā Dokumenti/ 
Noteikumi 

4. Noteikumi par gala pārbaudījumiem un 
valsts pārbaudījumiem, 26. 03. 2007., 
grozījumi 29. 08. 2008. 
 

www.liepu.lv sadaĜā Dokumenti/ 
Noteikumi 

5. Bakalaura darbu, diplomdarbu, 
diplomprojektu un kvalifikācijas darbu 
vērtēšanas kritēriji (12. 12. 2005.) 
 

www.liepu.lv sadaĜā Dokumenti/ 
Citi dokumenti 

6, Noteikumi par mācībspēku un studējošo 
savstarpējiem pienākumiem un tiesībām 
(19. 05. 2003.) 
 

www.liepu.lv sadaĜā Dokumenti/ 
Noteikumi 

7. Metodiskie norādījumi “Studiju darbu 
rakstīšana un noformēšana” (7. izd.),  
 

www.liepu.lv sadaĜā Studentiem/ 
Studiju darbu rakstīšana 

8. Informācija un reklāma par studiju 
programmu 

LiepU Informācijas un 
sabiedrisko attiecību daĜā, 
Latviešu valodas katedrā 

9. Pārskati par akadēmijas ikgadējo 
pētniecības darbu 

Brošēti izdevumi, katedrās, 
Liepu bibliotēkā u.c. 
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