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1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi, 

pēc programmas apguves iegūstāmie studiju rezultāti 
zināšanu, prasmju un attieksmju formā 

 
Pamatojoties uz LPA Satversmes izvirzītie akadēmijas darbības galvenajiem mērėiem: 

1) kvalificētu dažādu profilu speciālistu izglītošana un tālākizglītošana; 
2) akadēmijas izaugsme par universitāti ar kvalitatīvu studiju procesu un atbilstošiem zinātniskajiem 

pētījumiem; 
3) līdzdalība latviešu kultūras un nacionālās izglītības tradīciju saglabāšanā un tālākizkopšanā, 
ir izvirzīts studiju programmas „Kult ūras vadība” mērėis: 

radīt iespēju studentiem iegūt augstāko profesionālo izglītību kultūras nozarēs un veidot kompetences 
kultūras darba vadīšanā, iegūstot bakalaura grādu un kvalifikāciju kultūras darba vadībā. 

Studiju programmas uzdevumi: 
1. sniegt studentiem zināšanas un izpratni par kultūras nozares vietu valsts politikā un ekonomikā, par 

kultūras produkta veidošanas radošiem procesiem, tās plānošanu un vadīšanu, tālākai profesionālai 
darbībai; 

2. attīstīt studentu zinātniskās analīzes spējas un prasmi patstāvīgi risināt Latvijas kultūrvidei aktuālas 
problēmas, veicot pētniecisko darbību studiju un bakalaura darbos, balstoties uz kultūrpolitikas 
nostādnēm; 

3. veicināt studentu prasmju pilnveidi atbilstoši studiju mērėiem un uzdevumiem, izvēloties mūsdienīgas 
studiju formas un metodes, t.sk., informācijas tehnoloăijas; 

4. nodrošināt atbilstošu studiju vidi – sapratni starp personālu un studentiem, materiāli tehnisko bāzi u.c. 
– zināšanu un prasmju ieguvei, kas nepieciešamas kultūras darba vadības izglītības programmas 
īstenošanai; 

5. veicināt pieredzes apmaiĦu ar Latvijas un citu valstu augstskolu personālu, veicināt mācībspēku 
kvalifikācijas celšanu. 
Pēc programmas apguves iegūstāmie studiju rezultāti zināšanu, prasmju un attieksmju formā 

(pamatojoties uz UzĦēmējdarbības un iestāžu vadītāja profesijas standartu). Iegūst: 
� zināšanas filozofij ā, kultūras teorijā, politoloăijā, kultūrpolitikā, pedagoăijā, socioloăijā, sociālajā 

psiholoăijā, veicina jaunradi kultūras pasākumu satura veidošanā vai mākslas studiju radīšanā; 
� prasmi lietot modernās informācijas iegūšanas, apstrādes un sistematizēšanas tehnoloăijas, kā arī 

sagatavot un sniegt prezentācijas, ko nodrošina lietišėā informātika, datu bāzes un informācijas 
sistēmas; 

� izpratni par komercdarb ību būtiskās funkcionālās sfērās nodrošina finansu teorija un 
grāmatvedība, kas veido prasmi pielietot zināšanas kultūras tirgzinības vadīšanā, personāla vadīšanā 
un psiholoăijā, darba tiesiskās attiecībās, kultūras produkta veidošanā un organizēšanā, vadības 
informācijas sistēmās, kvalitātes sistēmu vadībā, uzĦēmējdarbības likumdošanā, civiltiesībās, t.sk., 
autortiesībās; 

� teorētiskās ekonomikas un vadības zinību izpratni un apguvi nodrošinošās zināšanas izprotot 
vadības un ekonomikas teoriju, pielietojot kvantitatīvās pētījuma metodes; 

� spēju stratēăiski un analītiski formul ēt un risināt nozares problēmas, veido integrējošās zināšanas 
un prasmes pielietot kultūrpolitiku, stratēăisko vadīšanu, kvalitātes vadību, zinātniskā darba 
metodoloăiju, kvantitatīvās metodes vadībā, kultūras projektu izstrāde un vadība. 

� speciālās iemaĦas un prasmes profesijā, izprotot kultūras institūciju pārvaldes darbību, rīkojoties 
atbilstoši likumam, apgūstot prasmes kultūras darba institūciju vadības prakses laikā, un arī 
specializējoties:  
• kultūras pasākumu organizēšanā izprot kultūras produkta veidošanas un organizēšanas principus 
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– pasākumu producēšanu, pasākumu scenāriju režiju, scenogrāfiju un muzikālo noformējumu, 
kultūras tirgzinības nosacījumus; 

• mākslas kolektīvu vadīšanā izprot kreativitātes psiholoăiju, kompozīciju, interešu izglītības 
metodiku un pielieto iegūtās praktiskās iemaĦas mākslas studijās un mākslas produkta 
prezentācijas laikā. 

Kā arī novērtējot kultūras darbā notiekošos procesus, formulēt darba mērėus, pieĦemt lēmumus 
atbilstoši situācijas izmaiĦām, analizēt iestādes darbību, identificēt problēmas un izstrādāt to 
risinājumus, sastādīt attīstības stratēăisko plānu, novērtēt un plānot uzĦēmuma finanses, orientējoties 
iestādes darbu reglamentējošajos dokumentos, likumdošanā un normatīvajos aktos, pielietot jaunākās 
darba organizācijas formas un informācijas tehnoloăijas: 

� zināšanas un prasmes projektu izstr ādē un vadīšanā kultūras jomā; 
� pētniecības prasmes par kultūras nozares problēmām un to realizāciju studiju un bakalaura darbos; 
� organizāciju un kvalit ātes vadības prasmes teorētisko studiju kursu semināros un prakšu laikā;  
� prasmi pielietot valsts valodu, svešvalodu, veicinot komunikācijas prasmes kultūras darbā valsts un 

starptautiskā līmenī; 
� sociālās pamatprasmes (komunikatīvās prasmes, patstāvīga darba un komandas darba prasmes), ko 

nodrošina saskarsmes psiholoăija, sabiedriskās attiecības, komunicējot ar kultūras un citu nozaru 
darbiniekiem kultūras pasākumu organizēšanas laikā;  

� motivāciju tālākizglītībai un sistemātiskai profesionālās kvalifikācijas pilnveidei, apzinoties 
savas spējas prakšu laikā, studiju un bakalaura darba izstrādes laikā, kā arī studentu zinātniskās 
konferencēs, iesaistoties studiju procesa uzlabošanā, ko veicina darbs Studentu padomē, Senātā, 
Zinātniskā darba komisijā, kā arī kultūras un sabiedriskajās norisēs ārpusstudiju laikā. 
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2. Programmas organizācija, 
programmas plāna atbilstība augstskolas mērėiem un uzdevumiem, programmas 

iekšējās kvalitātes mehānisma darbība 
 

Liepājas Pedagoăijas akadēmijas (LPA) 2.līmeĦa profesionālā augstākās izglītības studiju programma 
“Kult ūras vadība” (Latvijas Republikas (LR) izglītības klasifikatora kods nr. 42345)  tiek realizēta 
saskaĦā ar  2005.gada 20.septembrī izsniegto LR Izglītības un zinātnes ministrijas licenci nr. 04043-34 
par tiesībām īstenot profesionālo augstāko izglītības programmu studiju programmu “Kultūras vadība” 
profesionālā bakalaura grāda kultūras vadībā un kultūras darba vadītāja kvalifikācijas iegūšanai. 

Programma akreditēta no 2006.gada 30.decembra līdz 2008.gada 31.decembrim (dokumenta nr.2015). 
2007. gada oktobrī LPA ieviesta Kvalitātes vadības sistēma (turpmāk – KVS; vadītāja M.Kivlena, 

Mg.oec.), tā ietvaros ir identificēti un elektroniskā veidā apkopoti iekšējie normatīvie dokumenti, kā arī 
izveidoti veidlapu, procedūru un saistošo ārējo dokumentu reăistri. 2008.gada aprīlī akreditētā 
sertifikācijas iestāde „Bureau veritas Latvia” pieĦēma lēmumu piešėirt LPA kvalitātes vadības sistēmas 
sertifikātu ISO 9001 : 2000. Tas apliecina par LPA darbības atbilstību starptautiskajam standartam. 

Programmas „Kultūras vadība” studiju process tiek īstenots Mākslas un dizaina katedrā Humanitārajā 
fakultātē un Pieaugušo izglītības nodaĜā, kā arī 2008. gada martā uzsākts darbs Sociālo zinātĦu, 
komerczinātĦu, tiesību un pakalpojumu studiju programmu padomē (vadītāja D.Celma, Dr.oec.).  

SaskaĦā ar BoloĦas deklarācijas principiem programmas apjoms ir noteikts 160 KRP, kurus var apgūt 
4 studiju gados pilna laika formā un 4,5 studiju gados nepilna laika studiju formā, to apliecina LPA 
izsniegtais akreditētas programmas diploms ar  pielikumu. Bakalaura grāds un profesionālā kvalifikācija 
nodrošina iespēju turpināt studijas LPA maăistrantūrā “Vadībzinātnes” vai citā augstskolā. Programmas 
kvalitāti nodrošina profesoru, asociēto profesoru, docentu, lektoru, t.sk.,  doktorantu aktīvā pētnieciskā 
darbība starptautiskās konferencēs, publikācijas vai radošā darbība kultūras jomā un citur, kā arī 
mācībspēku un studentu starptautiskā mobilitāte, to profesionālās kompetences pilveidošanai  Eiropas 
Savienības telpā. Studiju procesu pilnveido studējošo līdzdalība darba grupās, komisijās, padomēs un arī 
aptaujās.  

Pamatojoties uz Lisabonas stratēăijas prasībām, LPA izveidota darba devēju fokusgrupas, tajās 
iesaistot arī absolventus, (vadītājs A.EgliĦš-Eglītis) programmu kvalitātes nodrošināšanai, organizējot 
seminārus un aptaujas. Programmas ietvaros turpinās sadarbība ar darba devējiem piesaitot darba grupās, 
studiju kursu vadīšanā, prakšu organizēšanā, pētnieciskā darba vērtēšanā, lai  nodrošināšātu jauno 
speciālistu kompetences atbilstoši mūsdienu prasībām un konkurētspēju darba tirgū. No Latvijas Kultūras 
centra darbinieku apvienības ir iegūtas atziĦas par studiju programmas kvalitāti. 

Programmas “Kultūras vadība“ satura un realizācijas attīstībā novērtēšanas periodā ir veiktas izmaiĦas 
saskaĦā ar Latvijas Republikā pieĦemtajiem MK noteikumiem par otrā līmeĦa profesionālās augstākās 
izglītības valsts standartu MK noteikumi Nr. 481., 20. 11. 2001.; Nr.348, 29.05.2007., kā arī ar pārskata 
periodā izteiktiem viedokĜiem ar studentiem, personālu un speciālistiem kultūras nozarē par studiju 
procesa uzlabošanu. IzmaiĦas apstiprinātas Mākslas un dizaina katedras, Humanitārās fakultātes domes 
sēdēs. Pašnovērtējuma periodā:  
1. Ħemot vērā ekspertu aizrādījumus, ka programma ir sadrumstalota, un arī mācībspēku ieteikumus, tika 

veiktas strukturālas izmaiĦas tipveida plānā (skatāmas akreditācijas dokumentu mapes pielikumos): 
• 1.studiju gadā apgūst kultūras teorētiskos studiju kursus, izstrādā studiju darbu un veic pētījumu 

prakses laikā,  
• 2.studiju gadā apgūst ierobežotās izvēles kusus, kultūras projektu izstrādi un vadīšanu, izstrādā 

studiju projektu un pilnveido ierobežotās izvēles specializācijas prasmes praksē, 
• 3., 4. studiju gados studē vadībzinātĦu un tirgzinības teorētiskos kursus, izstrādā studiju darbu un 

veido prasmes kultūras institūciju vadīšanā, padziĜina zināšanas par vadībzinātnēm, izstrādā un 



 9

aizstāv bakalaura projektu un bakalaura darbu; 
2. pēc studentu ierosinājuma tika izstrādāts kurss pedagoăijā un papildināta programmas C daĜa (brīvās 

izvēles kursi) – Kreativitāte un pulciĦa darba praktikums; 
3.  pēc darba devēju ierosinājuma iekĜauts studiju kurss “Autortiesības” u.c. 

Akadēmiskā personāla un studentu savstarpējās attiecības skaidro LPA „Nolikums par studijām” 
(nr.11, 19.05.2003.), kurā izstrādāti noteikumi par mācībspēku un studējošo savstarpējiem pienākumiem 
un tiesībām. Studentu informēšana par studijām notiek uzĦemšanas laikā. Studiju gaitā informāciju par 
novitātēm un attīstības iespējām studiju programmā sniedz programmas direktore tiekoties ar studentiem, 
kā arī izveidotajā kultūras vadības mājas lapā – www.kv.liepu.lv (ir izveidota arī e-pasta adrese kursa 
ietvaros) un fakultātes organizētajās tikšanās ar kursa vecākajiem. 

LPA pašnovērtējuma ziĦojuma vērtēšanas eksperti: 
• Ā.Kolosova, Dr.vēst., Humanitārās fakultātes docētāja, 
• asociētā profesore I.Miėelsone Dr.paed. Pedagoăijas fakultātes dekāne un Studiju domes locekle,  
• asociētā profesore D.Celma Dr.oec. Sociālo zinātĦu, komerczinātĦu, tiesību un pakalpojumu 

studiju programmu padomes vadītāja, 
• asociētā profesore G.Smiltniece Dr.philol. 
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3.     Programmas lekciju kursu, praktisko nodarbību, semināru un 
citu pasākumu aprakstu anotācija. Programmas obligāto daĜu – A, obligātās izvēles 
daĜu – B un brīvās izvēles daĜu – C apjomu, norādot programmas sastāvdaĜu studiju 

rezultātus 
 

Programmu saturu veido:  

• studiju kursi 122 KRP,  

• prakse 26 KRP,  

• Valsts pārbaudījums 12 KRP apjomā.  

Studiju kursu programmu sastāv no lekcijām, semināriem, praktiskajām nodarbībām un studentu 
patstāvīgiem darbiem. Studenti lekcijās apgūst, kultūras un vadībzinātĦu teorētiskos jēdzienus, 
priekšmeta rašanos, tā priekšnoteikumus vai pamatproblēmas, funkcijas, metodes utt.. Praktisko pieredzi 
studenti veido: valodas, kultūras pasākumu organizēšanas vai arī mākslas kolektīva vadīšanas studiju 
kursos, izstrādājot studiju kursu uzdevumus kā biznesa plānu, kultūras biedrības, uzĦēmumu u.c. 
modeĜus; kultūras projektu izstrādē un vadīšanā; kā arī veicot pētījumus kultūras darba jomā un praksē. 
Studiju kursu uzdevumos apgūst prasmi noteikt un formulēt kultūras darba vadības stratēăiju, misiju un 
mērėus vadītāja un sabiedrības interesēs, plānot un prognozēt institūcijas racionālu darbību, atbilstoši 
noteiktiem mērėiem, ekonomiskajai videi un tirgus situācijai kultūras darbā.  

No studiju kursa apjoma ~ 2/3 daĜas ir plānotas studenta patstāvīgajam darbam (1KRP – 40 stundas, 
no tā 16 kontaktstundas, 24 – patstāvīgais darbs). Patstāvīgā darbā plānota literatūras meklēšana, lasīšana, 
studēšana, konspektēšana, lai kursa apguves laikā varētu sekmīgi piedalīties zināšanu novērtēšanas 
formās – semināros, debatēs, diskusijās. Patstāvīgais darbs ir arī nepieciešams, lai uzrakstītu kādu 
kontroldarbu vai referātu, lai arī sagatavotos pārbaudījumiem.   

Studiju kursu sastāvdaĜas: 
A daĜa, kurā apgūst filozofiju, socioloăiju, politoloăiju, civiltiesības, sociālo psiholoăiju, pedagoăiju, 

valodas kultūru, svešvalodu, ievadu studijās, vadības teoriju, cilvēkresursu vadību, stratēăijas vadību, 
kvalitātes vadību, kvantitatīvās metodes vadībā, ekonomikas teoriju, uzĦēmējdarbību, tirgzinības, 
grāmatvedību, finansu teoriju, LR likumdošanu uzĦēmējdarbībā, autortiesības, lietvedību. 

B daĜa, kurā apgūst kultūras teorētiskos pamatus – latviešu tradicionālajā kultūrā un novadu folklorā, 
literatūrā, mūzikā, mākslā, dejā, teātrī, kino, veic pētījumu un veido pieredzi kultūrvides izpētes praksē, 
kas veido kultūras darba vadītāja izpratni kultūras jomā; apgūst kultūrpolitiku, kultūras institūciju 
pārvaldi, muzeja darba pamatus, bibliotēku un IT, sabiedriskās attiecības, kultūras projektu izstrādi un 
vadību, zinātnisko darba metodoloăiju, iegūstot pētniecības un praktiskās kompetences kultūras 
institūciju praksēs. Izvēle specializēties: 

1. kultūras pasākumu organizēšanā, kurā apgūst scenāriju un režiju veidošanu, muzikālā 
noformēšanu, scenogrāfiju, producēšanu, publisko runu,  

2. mākslas kolektīva vadīšanā, kurā apgūst kreativitātes psiholoăiju, interešu grupu mācību 
metodiku, kompozīciju, mākslas produktu prezentāciju, mākslas studijas. 

Veic studiju, studiju projektu darbu un iegūst praktisko pieredzi kultūras pasākumu organizēšanas vai 
mākslas kolektīvu vadīšanas praksē, kultūras institūciju vadības praksē, kas veicina uzĦēmuma, iestādes 
vai struktūrvienību vadīšanai nepieciešamās kompetences. 

LPA izstrādājusi Brīvās izvēles studiju kursu katalogu programmas C daĜas paguvei, lai padziĜinātu 
vai papildinātu profesionālo kompetenci. Šobrīd studenti izvēlas, galvenokārt, pedagoăiskas ievirzes 
kursus kā Pedagoăiskais praktikums, Kreativitāte – pulciĦa darba praktikums. 

Programmas sastāvdaĜu apjoms: 
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1. obligātā A daĜā 56 KRP – vispārizglītojošie studiju kursi, nozares teorētiskie pamatkursi, informācijas 
tehnoloăijas kursi; 

2. obligātās izvēles B daĜā: kursi 60 KRP, prakse 26 KRP, bakalaura darbs 12 KRP; 
3. brīvās izvēles kursi C daĜa 6 KRP. 
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4. Vērt ēšanas sistēmas 
 
 

(vērt ēšanas metožu izvēles pamatojums un rezultātu analīze) 
 

Pārbaudījumi un to novērtējums organizēts atbilstoši „Noteikumiem par studiju kursa 
pārbaudījumiem” (apstiprināti Senāta sēdē 2007.gada 23.aprīlī) un saskaĦā ar MK noteikumu (Nr. 481) 
VI. nodaĜu „Otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 4programmas apguves vērtēšanas 
pamatprincipi un kārtība”. Zināšanu, prasmju un iemaĦu novērtēšanas biežums un formas katrā studiju 
kursā ir iekĜauts to aprakstos (dokumenti atrodami LPA Studiju daĜā, LAIS datu bāzē), studiju kursa 
programmās (Mākslas un dizaina katedrā).  

Pārbaudījuma rezultātus vērtē pēc diviem rādītājiem: kvalitatīvais un kvantitatīvais. Kvantitatīvais 
rādītājs ir studiju kursa apjoms kredītpunktos (KRP). Kvalitatīvajam vērtējumam – ieskaite vai eksāmens 
izmanto 10 ballu sistēmas kritērijus. 

Pārbaudījumu uzskata par nokārtotu, t.i., studējošam par kursu tiek ieskaitīti kredītpunkti, ja 
vērtējums nav zemāks par 4 ballēm.  

Studiju kursu apguvē vērtējumu veido teorētiskās, praktiskās un patstāvīgā darba formas – esejas, 
referāti, ziĦojumi, semināri u.c., lai students apgūtu prasmi analizēt, sistematizēt, sintezēt un integrēt 
iegūto informāciju, patstāvīgi apgūtu jaunas zināšanas, prastu orientēties kultūras darba reglamentējošos 
dokumentos, likumdošanā un normatīvajos aktos, meklēt progresīvus risinājumus un metodes.   

Vairākos studiju kursos, vērtēšanā piedalās arī students, lai iemācītos izprast citu viedokli un pamatot 
savu. Docētāju un studentu viedokli apkopojot, vērtējums iegūst lielāku objektivitāti. Ierobežotās izvēles 
specializācijā kultūras pasākumu organizēšanā, kura balstās uz praksē iegūtām zināšanām, vērtēta tiek arī 
prasme sadarboties ar studiju biedriem, kultūras darbiniekiem, masu saziĦas līdzekĜiem, dažādām citām 
institūcijām, lai iegūtu prasmi strādāt komandā, koordinēt pienākumu izpildi. 

Par prakses laikā veiktiem uzdevumiem pašvērtējumu izsaka students, vērtējumu dod prakses vietas 
un LPA konsultants. Prakses uzdevumu izpildes kvalitāte, rezultātu analīze, studentu viedokĜi par 
problēmām apkopoti prakšu noslēgumu konferencēs. Studiju kursu un prakšu uzdevumu, un pētnieciskā 
darbu izstrādē vērtē arī prezentācijas prasmes. 

Bakalaura darba izstrādē tiek ievēroti akadēmijā noteiktie principi un kārtība (www.liepu.lv sadaĜa 
Studentiem), darba aizstāvēšana notiek publiski, tos vērtē darba vadītājs, darba recezents un valsts 
pārbaudījumu komisijas locekĜi. Komisijas priekšsēdētājs sniedz savas atziĦas par studiju programmas 
īstenošanu. 

Zināšanu novērtēšanā gūtie rezultāti tiek uzkrāti akadēmijas informatīvās sistēmas datu bāzē (LPA 
IS). Iegūtie rezultāti tiek izmantoti studiju programmas attīstīšanā, absolventu konkurētspējas darba tirgū 
prognozēšanā un studiju kvalitātes nodrošināšanā.  
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5.   Programmas praktiskā īstenošana 
(studiju metodes un formas, akadēmiskā personāla pētniecības darbība un tā ietekme 

uz studiju darbu, studējošo iesaistīšana pētniecības projektos) 
 

Programmas kursu apguve pielieto dažādas mācīšanas-mācīšanās mācību metodes. Kursu uzdevumus 
apgūst radošos un problēmsemināros, diskusijās, situācijas analīzē, lietišėās spēlēs un konsultācijās. Liels 
uzsvars studiju procesā likts uz domāšanas tehnoloăiju (analītiskās, kritiskās, problēmiskās, sistēmiskās 
un radošās domāšanas), grupu, komandu un kooperatīvā darbu, saskarsmes, publiskās uzstāšanās u.c. 
pamatprasmju apguvi, studentu individuāli un/vai grupās veiktu patstāvīgo un pētniecisko darbu – 
literatūras, periodikas, normatīvo dokumentu, datu bāzu u.c. informācijas avotu studijām, referātu un 
studiju darbu izstrādi. Šādu iespēju nodrošina bibliotēkā būtiski palielinātais literatūras klāsts. Metožu 
izvēli nosaka pieaugušo mācīšanās specifika, jaunāko tehnoloăiju apguve un ieviešana mācību procesā, 
kas nodrošina optimālu un kvalitatīvu studiju kursa satura realizāciju. Studiju metodes mācībspēki izvēlas 
sadarbībā ar studentiem, balstoties uz jaunākām tendencēm ar mērėi pilnveidot profesionālo kompetenci. 

Studijas īstenotas ar informācijas tehnoloăiju izmantošanu studiju procesā, ko iesaistītie mācībspēki 
(A.Kukuka, I.Leitāne, Ā.Orlovskis) apguvuši LPA Reăionālā tālmācības centra organizētajos e-studiju 
materiālu izstrādes kursos.  

Viens no studiju darba veidiem ir mācību ekskursijas kultūrvides iepazīšanai Liepājas pilsētā un 
rajonā. Sadarbība ar Valsts kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekcijas Liepājas pilsētas galveno valsts 
ekspertu G.SilakaktiĦu dod profesionālu ievirzi studentiem izprast un iepazīt kultūras vērtību 
saglabāšanas nozīmi un kultūras pieminekĜu aizsardzības rīcības plānu. Par tā aktualitāti liecina bakalaura 
darba tēmas „Kultūrvēsturiskais mantojums tā saglabāšana un nozīme kultūrvides attīstībā” (G.Audzītis, 
vadītājs – Ā.Orlovskis, recenzents – G.SilakatiĦš)), „Kultūrvide – pagasta izaugsmes faktors” 
(L.KriĦăele, vadītāja – D.Reinkopa, recenzents –Ā.Medveckis) u.c. 

Balstoties uz mācībspēku – D.Gruntmanes, A.KĜaviĦa, S.OkuĦeva u.c. – profesionāli radošo darbību 
un pieredzi Kultūras pasākumu producēšanā, studiju kursi par kultūras pasākumu organizēšanu, studenti 
apgūst praktiskā darbībā, kuros apgūst prasmi novērtēt kultūras darbā notiekošos procesus, identificēt 
problēmas un formulēt darba mērėus, izstrādāt to risinājumus, pieĦemt lēmumus atbilstoši situācijas 
izmaiĦām. Darba rezultātus var novērtēt ne tikai LPA mācībspēki, bet arī sabiedrība: 
• 2006./07. studiju gadā 3.kursa studenti sagatavoja labdarības pasākumu – mākslas darbu izsoli 

„Nebūsim vienaldzīgi, jo tādu ir daudz ...” (pasākuma idejas autore lektore D.Gruntmane, kurā 
piedalījās arī Liepājas pilsētas mērs U.Sesks, LPA rektors O.Zīds, Bērnu nama darbinieki, Liepājas 
pilsētas domes Kultūras pārvaldes darbinieki u.c.). Iegūtie līdzekĜi tika nodoti Bērnu namam. 

• 2007./08.studiju gadā 1.kursa studenti sagatavoja pilsētas svētkus „Radīsim brīnumu paši” 
(D.Gruntmanes vadībā), kurā notika darbnīcas, koncerti utt. Lielākais ieguvums, ka praktiskajā 
darbībā pilnveidojas studentu sociālās pamatprasmes – komandas darbs un patstāvīgā darba prasmes.  
Studentu specializācijas – Kultūras pasākumu organizēšanas un Kultūras institūciju vadības prakses 

notiek sadarbībā ar Liepājas pilsētas domes Kultūras pārvaldi, kā arī SIA „Pūėis”, SIA „4 vēji”u.c. 
Studenti prakses laikā organizēja dažāda līmeĦa kultūras pasākumus: 

• darba kolektīvu sarīkojumus – „Ziemassvētki” (2007.); 
• pilsētas nozīmes svētkus – amatnieku gadatirgus „Līvas tirgus” (2007., 2008.); 
• valsts nozīmes svētkus – Latvijas Republikas proklamēšanas 89. gadadienai veltīts pasākums „Tikai 

neatdod Tēvzemi manu....” (2007.); 
• starptautiskas nozīmes sarīkojumus – Latvijas PoĜu savienības Liepājas nodaĜas un Polijas 

vēstniecības Polijas valsts neatkarības atjaunošanas 89. gadadienas svinības (2007.): 
o bijušā Polijas prezidenta Gabriela Narutoviča goda plāksnes atklāšana,  
o Polijas Republikas neatkarības gadadienas svinības u.c. 



 14

Kultūras institūciju praksē studenti iepazīst kultūras darba dokumentāciju, administrēšanu, finansēšanas 
un grāmatvedības, tirgzinības jautājumus, apgūst prasmi analizēt iestādes darbību, sastādīt attīstības 
stratēăisko plānu, veic izpētes darbu par problēmsituācijām kultūras vadībā. Kooperatīvās mācīšanās ceĜā 
studenti iegūst zināšanas par valsts un nevalstisko institūciju struktūru un vadīšanas stilu. Sadarbībā ar 
pētnieciskā darba vadītāju studenti apgūst spēju stratēăiski un analītiski formulēt un risināt kultūras 
nozares problēmas, pētījuma praktisko daĜu veicot prakses laikā, to apliecina bakalaura darbi:   

A.Leitāne „Pierīgas kultūras namu menedžmenta savdabība” vadītāja I.Skābarde, recenzente – D. 
Reinkopa; 

M.Čauva „Kultūras institūciju vadības sistēmas” vadītājja A. Mežinska, recenzente – D.Celma; 
M.Valtenbergs „Ventspils pilsētas domes kultūras centra darbība un pilsētas kultūrvides attīstības 

tendences” vadītāja I.Skābarde, recenzents A. Medveckis; 
A.Gulbe „Neinstitucionālo kultūras centru vadības modeĜi” vadītāja A.Mežinska, recenzents/te – 

D.Celma u.c. 
Programmas apguvei un bakalaura grāda iegūšanai veicami izpētes darbi – 3 studiju darbi un 

bakalaura darbs: 
1. kultūrvides izpēte kādā no kultūras nozarēm – kultūras mantojumu, tradīcijas, amatiermāksla, 

profesionāla māksla, mūzika u.tml.; 
2. studiju projekta darbs, izstrādā kultūras projektu un realizē; 
3. kultūras darba vadībā, kurā risina vadībzinības, tirgzinības jautājumus. 
Pētnieciskā darba konsultēšana un vadīšana saistīta ar docētāju profesionālo pieredzi vai pētniecisko 

darbību:   
A.Mežinska, D.Celma, D.Bluėe – kultūras institūciju vadīšana, plānošana,  
K.Dobelis – kvalitātes vadība, 
I.Skābarde, N.Kleinberga – kultūrpolitika, kultūras vadība,  
A.Straupeniece, E.Leščinska – Teātra muzeja administrēšana, attīstība, D.Reinkopa – kultūras 
tūrisms, kultūras vadība, 
I.Erba – bibliotēkas administrēšana, attīstība, tirgzinības, 
I.Leitāne, -tirgzinības, 
L.Ābele – finanses, 
L.Zulmane – literatūra, kultūras mantojuma saglabāšana, 
M.Paipare, D.Bluėe – mūzika, 
A.KĜaviĦš – mākslas stili, scenogrāfija, 
Ā.Orlovskis, A.Medveckis, V.TrumsiĦa, L.Veita – kultūras mantojuma saglabāšana, tradicionālā 
kultūra. 

Pētnieciskā darbā studenti izvēlas risināt kultūras, kultūras nozaru kultūrizglītojošos un organizatoriskos 
aspektus, vadībzinātĦu jautājumus. Nepilna studiju laika studenti, jau strādājot dažādās kultūrizglītojošās 
institūcijās, studiju procesā apgūst pētnieciskā darba metodes savai nozarei būtisku problēmjautājumu 
atklāšanā. Pēdējā bakalaura darba aizstāvēšanā tika risinātas tēmas, piem.: „Eduarda SmiĜăa Teātra 
muzeja vēsture un attīstības iespējas”, „Bibliotēkas kā kultūras institūcijas nozīme nemateriālo 
kultūrvērtību saglabāšanā un popularizēšanā”, „Sabiedriskais radio kā viens no galvenajiem kultūras 
procesu atspoguĜotājiem”, „Darbinieku motivācija kultūras iestādē” u.c. Students, izvēlētos tēmu, var 
vienoties ar darba vadītāju par aktuālu problēmu izpēti savā kultūras darbā.  

ESF projekta „Mājas lapas izveides kultūras vadības programmām” (L.Veita, J.Letinskis, I.Skābarde, 
D.Celma) realizēšanā tika iesaistīti studenti (darba grupas vadītājs students U.Jēkabsons), lai izpētītu un 
izveidotu saturu informācijas ieguvei par kultūras studiju programmu un brīvā laika izmantošanu.  

Lai veidotu studentu pieredzi pētnieciskajā darbībā LPA tiek organizēta studentu Zinātnes un 
radošumu nedēĜas studentu konferences, kurā ar referātu piedalījās 4.kursa studente A.KauliĦa (darba 
vadītāja D.Bluėe). Lai nostiprinātu iegūtās zināšanas un pieredzi projektu izstrādē un vadībā, programma 
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piedāvāja semināru „ Īstenoto ideju diena” par projektiem kultūrā (vadītāja L.Veita), kuru pieredze ir 
iegūta: 
• studiju projekta darba izstrādē – I.Rūja (vadītāja S.Vjakse-Liepa) V.Jušėevica (vadītāja S.Vjakse-

Liepa), E.Štobe (vadītāja S.Vjakse-Liepa), S.Kutuzova (vadītāja D.Bluėe),  
• iepriekš veikti projekti kultūras iestādē vai organizācijā – L.Ceizare, K.Knese, D.Gintere,  
• patstāvīga darbība projekta izstrādē programmas studentu grupā (organizētāja 4.kursa studente 

A.KauliĦa), kas balstījās uz iepriekšējā pasākuma pieredzes D.Gruntmanes vadībā.   
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6.   Programmas perspektīvais novērt ējums 
 

6.1. 
• Atbilst ība valsts profesionālās izglītības standartam; 
Programma veidota saskaĦā ar Latvijas Republikā pieĦemtajiem MK Noteikumiem par otrā līmeĦa 
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu (MK noteikumi Nr. 481., 20. 11. 2001.; Nr.348, 
29.05.2007.), skat. 1.tab.  
 

1.tab. Bakalaura programmas apjoms KRP  
Studiju kursi Prakse Valsts 

pārbaudījumi 
Vispārizglītojošie 

studiju kursi 
Nozares 

teorētiskie 
pamatkursi 

un 
Informācijas 
tehnoloăijas 

kursi 

Nozares 
profesionālās 

specializācijas kursi 

Brīvās 
izvēles 
kursi 

 Bakalaura darbs 

A daĜa B daĜa C daĜa B daĜa B daĜa 
20  36  60  6 26 12 

160 
 
 
• Salīdzinājums ar ES dalībvalstu studiju programmām, skat.tab. nr. 2. 

2.tab. ES dalībvalstu studiju programmu salīdzinājums   

Liepājas 
Pedagoăijas 
akadēmija 

Baltijas 
Starptautiskā 

akadēmija (Latvija) 

Heidelbergas 
starptautiskā biznesa 
akadēmija (Vācija) 

Sydvast politehniskā 
institūta (Somija) 

Kultūras vadība Kultūras vadība Starptautisks pasākumu 
menedžments 

Kultūras ražošana 
(producēšana) 

Profesionālais 
bakalaurs kultūras 
vadībā 

Profesionālais 
bakalaurs kultūras 
vadībā 

mākslas bakalaura 
grāds 

Bakalaurs mākslā 

Studiju kursi 
A, B, C daĜas 

Studiju kursi 
A, B, C daĜas 

Modulēta apmācība DaĜēja kooperatīva , 
modulēta apmācība 

4 -5 gadi 4 – 4,5 gadi 3 gadi 3,5 gadi 
Kultūras teorētiskie 
kursi: māksla, 
mūzika, literatūra, 
kino, deja, teātris; 
filozofija; 
pētījumu 
metodoloăija; 
svešvaloda; ievads 
studijās; studiju 
darbs; kultūrvides 
izpētes prakse 

Kultūras projektu 
vadība kultūras jomā; 
starpkultūru projektu 
vadība. 

UzĦēmuma 
tautsaimniecība; ievads 
kultūrmenedžmentā; 
pasākumu vadība; 
grāmatvedība; 
politoloăija; 
komunikāciju 
menedžments; 
informācijas un biroja 
menedžments; lietišėā 
informātika; 
prezentācijas; 
1.svešvaloda; prakse 

Kultūras (ražošana) 
producēšana; 
brīvā laika vadīšana. 
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Kultūras pasākumu 
organizēšanas vai 
mākslas kolektīvu 
vadīšana; 
sabiedriskās 
attiecības; IT kursi; 
projektu izstrāde un 
vadība; 
svešvalodas; 
pedagoăijas 
pamati; kultūras 
institūciju vadība; 

Kultūras teorija; 
kulturoloăijas 
koncepcijas; 
filozofijas vēsture un 
teorija; semiotika; 
letonika; ētika; 
estētika; loăika. 

Gadatirgus; pasākumu 
un konferenču 
menedžments; projektu 
un komunikāciju; 
tūrisma marketings; 
viesnīcu menedžments; 
tūrismpolitika; 
personālvadība; 
uzĦēmējdarbība; 
tiesības; 2., 3. 
svešvaloda; prakse 

Kultūrpolitika; 
kultūras producēšana 
un vadīšana; 
uzĦēmējdarbība 
kultūras socioloăija; 
komunikācijas 
prasmes; projekta 
darbs; mākslas žanri; 
sabiedrības 
administrēšana. 

Kultūrpolitika, 
muzeja darba 
pamati, bibliotēkas 
un IT; studiju darbi. 
vadība; tirgzinības; 
stratēăiskā 
plānošana; 
ekonomika; 
grāmatvedība; 
finansu teorija; soc. 
psiholoăija; 
civiltiesības; LR 
likumdošana; 
lietvedība; 

Humanitārie 
priekšmeti; 
disciplīna, kurā tiek 
iegūtas zināšanas uz 
ekonomisko 
priekšmetu bāzes; 
praktiskie kursi; 
praktiskais un izpētes 
darbs. 

Pasākumu 
menedžments un 
produkts; kongresa 
menedžments; 
starptautiskais 
menedžments un 
marketings; biznesa 
analīze; pētījuma 
metodes; sabiedrība un 
kultūra. 
 

Teātra producēšana; 
literatūras pasākumu 
vadīšana; mūzikas 
pasākumu vadīšana; 
vizuālās mākslas vai 
filmu un mediju 
aktivizēšana / 
rosināšana. 

 

Salīdzinājumā var konstatēt, ka Vācijas un Somijas programmās iegūst bakalaura grādu mākslā, bet 
Latvijā bakalaura grāds vadībā. Atšėirīgs ir studiju ilgums un apmācības forma. Saistoša ir apmācība 
Somijā, kurā veic daĜēju kooperatīvu mācīšanos, lai studenti varētu apgūt plašākas zināšanas kultūras 
darbā. Radniecīgi ir izvēlētie studiju kursi, lai gan Vācijā vairāk ir iekĜauti komunikācijas zinātĦu kursi, 
bet citur sociālo zinātĦu studiju kursi, kas nav pretrunā ar kultūras darba vadītāja kompetences veidošanu.  

• Atbilst ība profesijas standartam  

Pamatojoties uz UzĦēmumu un iestāžu vadītāja profesijas standartu (apstiprināts ar IZM rīkojumu 
nr.283, 16.05.2002.), kurš nosaka darbiniekam nepieciešamās prasmes un zināšanas, ir noteikti kultūras 
vadības studiju programmas apguves iegūstamie studiju rezultāti. Programmu ir atzinusi sabiedriskā 
organizācija Latvijas Kultūras centru darbinieku apvienība „kā Ĝoti nozīmīgu Latvijas kultūras 
namu/centru un tautas namu vadītāju un speciālistu profesionālās kompetences apguves un pilnveidošanas 
iespēju iegūstot bakalaura grādu un kvalifikāciju kultūras vadībā” un arī Latvijas Kultūras darbinieku 
biedrības (skat. atsauksmes par studiju programmu), Kultūras darba vadītāju zināšanas, skat. 3.tab. 

 
3.tab. Kult ūras darba vadītāju zināšanas   

UzĦēmuma un iestādes 
vadītāja zināšanas 

Kult ūras darba vadītāja 
zināšanas 

Zināšanu līmenis 

Komercdarbības būtiskās funkcionālās sfēras 
Marketinga vadīšana Vadības teorija, 

tirgzinības, kultūras 
tirgzinības, kvantitatīvās 
metodes vadībā 

Pielietošana  
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Finanses un grāmatvedības 
pamati; 

Finanšu teorija, 
grāmatvedības pamati 

Izpratne 

Personālvadība, vadības 
psiholoăija, tiesības; 

Cilvēku resursu vadība, 
sociālā psiholoăija, 
civiltiesības, autortiesības, 
biroja darba organizācija 

Pielietošana 

Ražošanas/pakalpojumu 
organizēšana, vadības 
informācijas sistēmas, 
kvalitātes vadība,  

Kultūrteorētiskie kursi, 
pasākumu organizēšanas 
kursi, kultūras institūciju 
pārvalde, muzeja darba 
pamati, bibliotēka un 
informācijas tehnoloăijas, 
kvalitātes vadība, kultūras 
projektu izstrāde un 
vadība, datu bāzes un 
informācijas sistēmas, 
lietišėā informātika 

Pielietošana 

Komercdarbības 
likumdošana 

LR likumdošana 
uzĦēmējdarbībā 

Pielietošana 

Teorētiskās ekonomiskas un vadības zinību izpratni un apguvi nodrošinošās 
zināšanas 

Ekonomikas teorija,  Ekonomika teorija Izpratne 
Ekonomiski matemātiskās 
metodes 

kvantitatīvās metodes 
vadībā 

Izpratne 

Integrējošās prasmes 
Stratēăiskā vadīšana Stratēăiskā vadība Pielietošana 
Komercdarbības vide UzĦēmējdarbība  Izpratne 

Vispārējās zināšanas un prasmes 
Valsts valoda,  Valodas kultūra   Pielietošana 
Svešvaloda, Svešvaloda  Pielietošana 
Komunikācijas prasmes Sabiedriskās attiecības, 

sociālā psiholoăija 
Pielietošana 

 Nozarei speciālās zināšanas 
 Kultūrpolitika; 

filozofija, politoloăija, 
kultūras socioloăija, 
pedagoăija, kultūras 
nozares teorētiskie kursi 

Pielietošana 
Izpratne  

 
 
6.2. Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību nākamajiem sešiem gadiem 
LPA projekta vadītājs A.EgliĦš-Eglītis izveidojis darba devēju fokusgrupas programmu kvalitātes 

nodrošināšanai. Studiju programmas „Kultūras vadība” potenciālo un esošo darba devēju viedoklis tika 
piemērots divām darba devēju fokusgrupām humanitāro zinātĦu un mākslas studiju programmām, kā arī 
sociālo zinātĦu, komerczinātĦu, tiesību un pakalpojumu studiju programmām. 

Kopumā darba devēji sociālo zinātĦu, komerczinātĦu, tiesību un pakalpojumu studiju programmām 
atzina, ka LPA absolventu un studentu zināšanas ir labas un akadēmija iemāca studentiem domāt. Taču 
visu līmeĦu vadītājiem ir jābūt ar spēju analizēt, atbildības sajūtu, prasmi pieĦemt lēmumus, spēju 
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mācīties, zināšanām likumdošanā. Minētās kompetences pārliecinoši veido kultūras pasākumu 
organizēšanas laikā, kad katram studentam ir savs uzdevums, kurš ir atkarīgs no kopīgā darba rezultāta un 
novērtējams ne tikai starp kursa biedriem, bet arī sabiedrībai. Arī citos lekciju kursos, semināros, 
pētnieciskā darbā mācībspēki darbu organizē studentu spēju attīstīšanai. 

Darba devēji akcentēja svešvalodu zināšanu būtisko priekšnoteikumu veiksmīgai karjerai (angĜu, 
vācu, krievu valoda), kas saistīts ar Latvijas starptautiskumu un ārzemju tirgus attīstību. Lai nostiprinātu 
svešvalodas zināšanas un iegūtu profesionālu pieredzi ārzemēs, studentiem nepieciešams iesaistīties 
ERASMUS mobilitātes projektos. 

Fokusgrupā humanitārajās zinātnēs un mākslā darba devēji akcentēja infrastruktūras un informācijas 
tehnoloăiju nodrošināšanu studiju programmai. Sociālie partneri atzina, ka manāmi ir uzlabojusies LPA 
bibliotēkas darbība. Darba devēji akcentēja un ieteica arī LPA izvērtēt iespēju studentu pētniecības un 
prakses darbus piesaistīt konkrētiem pasūtījumiem, kas ir saistoši un interesanti pašvaldībām un 
privātajiem uzĦēmumiem.  

Šobrīd programmas bakalauru tēmas izvēle nepilna laika studijās ir saistīta ar katra studenta darba 
vietā saistītu problēmu pētījumu vai arī prakses laikā atklātu problēmu izpēti (arī pilna laika studijās). 
Sadarbībā ar Liepājas Kultūras pārvaldes interesēm publicēšanai ieteikts A.Gulbes bakalaura darbs 
„Neinstitucionālo kultūras centru vadības modeĜi”. 
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7. Studējošie 
 

7.1. Studējošo skaits programmā 
Studiju programmā gadā piedāvātas studiju vietas, skat. 4.tab.  
 

4.tab. Piedāvātās studiju vietas  
Studiju forma  Studentu 

skaits Pilna laika klātienes studijas  
 Budžeta 

vietas  
Maksas vietas 

Nepilna laika neklātienes studijas 
maksas vietas 

2007. gadā 5 5 20 
2008. gadā 5 10 20 

 
Studējošais skaits 2007./2008. studiju gadā ir 112 studentu, skat. 5.tab. 
 

5.tab. Studējošo skaits  
Studenti Kursi 

Pilna laika klātienes studijas Nepilna laika neklātienes studijas 
1. 12 18 
2. 7 14 
3. 11 20 
4. 11 19 

 
7.2. Pirmajā gadā imatrikul ēto skaits 

UzĦemšanas prasības, pamatprasības: 
• centralizētie eksāmeni (latviešu valoda un literatūra, svešvaloda);  
• personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam, kā arī personas, kuras ieguvušas vidējo 

izglītību ārvalstīs, vai personas ar īpašam vajadzībām, CE vietā var iesniegt vidējās izglītības 
dokumentā norādītos rezultātus – latviešu valodā un literatūrā / gada vidējā atzīme / vai valsts valodā / 
gada atzīme /, pirmajā svešvalodā / gada atzīme/. 

Citi papildus nosacījumi:  
• profilējošie priekšmeti (latviešu valoda, literatūra, vēsture). Profilējošos priekšmetos zināšanu 

vērtējums nav zemāks par „4” desmit ballu sistēmā; 
• konkursa gadījumā, ja iepriekš norādīto CE vai vidējās izglītības dokumenta rezultātu norādītajos 

mācību priekšmetos vērtējumu summa ir vienāda, tiek Ħemta vērā izglītības dokumenta atzīme visos 
priekšmetos. 
Pašnovērtējuma ziĦojuma laikā pilna laika studijās ik gadu uzĦemti 5 valsts budžeta studenti un 10 

par pašu studējošo, juridisko vai fizisku personu līdzekĜiem. Konkurss 2006./2007. gadā bija 6.72 
reflektanti uz 1 valsts budžeta studiju vietu. Nepilna laika studijās 1.kursā uzĦemti 20 studenti. 
 

7.3. Absolventu skaits 
Programmu absolventu skaits, skat. 6.tab.: 

6.tab. Absolventu skaits  
Studiju forma Absolventi 

Nepilna neklātienes laika Pilna laika klātienes 
2006./2007. 20 - 
2007./2008. 21 9 
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 7.4. Studējošo aptaujas un to analīze 

LPA Kvalitātes vadības sistēmas centra vadītāja M.Kivlena veica otro kursu studentu aptauju 
2006./07.studiju gadā. Pārskatā atklātas veiktās programmas aptaujā izstrādātie 18 jautājumi un 
populārākās atbildes (aptaujas rezultāti atrodas katedrā): 
1. Cik lielā mērā Jūs kopumā apmierina izvēlētā studiju programma?  

Atbildes liecina, ka studenti ir 100% apmierināti ar izvēli. 
2. Kuri no apgalvojumiem visvairāk attiecas uz Jūsu studiju programmu?  

Atbilde: iegūtās zināšanas man noder/noderēs darbā – 83%, studijas papildina manu vispārējo 
redzesloku – 66,7%. 

3. Cik lielā mērā Jūs apmierina studiju darba organizācija (laiku plānojums)? Atbilde: daĜēji apmierina 
50%; pilnīgi apmierina – 16,7 %. 

4. Kā Jūs kopumā vērtējat mācībspēkus (skalā no 1 – 4)? 
Atbildes: 

sagatavotība lekcijām – 50% - „4”, 41,7% - „3”; 
kompetence attiecīgajā jomā – 58,3% - „4”, 41,7 – „3”; 
pasniegšanas stils – 58,3 – „3”, 41,7 – „3”; 
vērtēšanas objektivitāte – 58,3 – „3”, 33,3 – „4”; 
izmantotie izdales materiāli – 41,7 – „3”, 33,3% - „2”. 

5. Kurus no studiju kursiem Jūs līdz šim vērtējat kā mazāk noderīgus? 
Atbildes: tādu nav – 33,3%, Bibliotēka un IT – 25%, Ievads studijās – 25% 
- daĜa nepilna laika studenti uzskata, ka darbs netiks saistīts ar bibliotēku un nav nepieciešams; 
organizētās tikšanās ar programmas studentiem ir pietiekošas un Ievads studijās nav tik aktuāls. 

6. Lai veiktu patstāvīgo darbu, kur Jūs parasti meklējat informāciju? 
Atbildes: internetā – 100%, citās bibliotēkās – 81,8%. 

7. Vai, Jūsuprāt, patstāvīgā darba apjoms studijās ir pietiekams? 
Atbilde: ir pietiekams – 75%. 

8. Cik lielā mērā Jūs apmierina studiju procesa nodrošinājums ar literatūru un   metodiskajiem 
materiāliem? 

Atbilde: pilnīgi apmierina – 50%; daĜēji apmierina – 33,3%. 
9. Studiju iespējas ārzemēs 

Atbilde: ir informācija par iespējām studēt ārzemēs, bet nav interese – 75% - šādu atbildi pārsvarā 
sniedz nepilna laika studenti. 

10. Kur Jūs visbiežāk iegūstat informāciju, kas Jums nepieciešama par LPA aktualitātēm? 
Atbilde: LPA mājas lapā www.lieppa.lv – 100%; no studiju programmas direktora – 50%. 

11. Kādas ir studiju programmas vājās vietas un problēmas? 
Atbilde: nav atbildes – 50%, maz nepieciešamo studiju kursu – 25% precizējot studentu viedokli 
noskaidrojās, ka studiju kursi tiks apgūti 3. vai 4. studiju gadā. 

12. Kādas ir studiju programmas stiprās puses?  
Atbilde: pasniedzēji–33,3%; vadības priekšmetu kvalitāte–25%. 
18. Kā varētu uzlabot studiju programmu? 
Atbildes: nav atbildes – 50%; vairāk praktiskās nodarbības, aktivitātes – 16,7%. 

1. Novērtējiet 4 ballu skalā informāciju! 
Atbildes: 

• Par studiju programmas saturu un apjomu: 
o pietiekamība – 50% - „4”, 33,3% - „3”; 
o savlaicīgums – 50% - „4”, 25% - „3”; 
o precizitāte – 58,3% - „3”, 25% - „2”. 

• Par pārbaudījumu kārtošanu un vidiem: 
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o pietiekamība – 83,3% - „4”; 
o savlaicīgums – 66,7% - „4”; 
o precizitāte – 50% - „4”, 41,7% - „3”. 

• Par izvēles kursiem: 
o pietiekamība – 33,3% - „4”; 41,7% - „1”; 
o savlaicīgums – 33,3% - „4”, 33,3% - „3”, 33,3% - „2”; 
o precizitāte – 41,7% - „3”, 33,3% - „1”. 

• Par izmaiĦām nodarbību sarakstā: 
o pietiekamība – 33,3% - „3”, 33,3 – „1”; 
o savlaicīgums – 41,7% - „1”; 33,3% - „2”; 16,7% - „3”; 
o precizitāte – 41,7% - „2”; 33,3% - „1”. 

Pilna laika dienas studijās izvēlētais kurss nenotika, nepietiekoša studenta skaita dēĜ. Bija atsevišėi 
gadījumi, kad radās informācijas problēmas plānotājas, mācībspēku un arī kursa vecākās dēĜ.  
14. Izvērtējiet apkalpošanu struktūrvienībās (4 ballu skalā): 

Atbildes: 
Dekanāts / PIN – 41,7% - „4”; 25% - „3”; 
Latviešu valodas katedra – 41,7% - „4”; 
Literatūras katedra – 50% - nav apmeklēts; 33,3% - „4”; 
Matemātikas un informātikas katedra – 83,1% - nav apmeklēts; 
Mākslas un dizaina katedra – 50% - „4”; 33,3% - „3”; 
Mūzikas katedra – 83,1% - nav apmeklēts; 
Pedagoăijas katedra – 66,7% - nav apmeklēts; 
Psiholoăijas katedra – 50% - nav apmeklēts; 25% - „4”, „3”; 
Sociālo zinātĦu katedra – 83,1% - nav apmeklēts; 
Sporta katedra – 91,7% - nav apmeklēts; 
Svešvalodu katedra – 58,3% - nav apmeklēts, 33,3% - „4”; 
Vides zinātĦu katedra– 91,7% - nav apmeklēts; 
Studentu padome – 50% - nav apmeklēts; 25% - „4”; 25% - „3”; 
Rektorāts – 75% - nav apmeklēts; 
Informācijas un sabiedrisko attiecību daĜa (ISAD)– 58,3% - nav apmeklēts;  
Bibliotēka – 75% - „4”; 25% - „3”; 
Datorklases – 66,7% - „4”; 
Ārzemju sakaru daĜa – 91,7% - nav apmeklēts; 
Grāmatvedība – 33,3% - „4”; 25% - „3”; 
PersonāldaĜa – 83% nav apmeklēts; 
Studiju daĜa – 75% - nav apmeklēts; 
Ēdnīca – 83,3 – „4”; 
Kafejnīca– 83,3 – „4”; 
Dienesta viesnīca – 50% - nav apmeklēts; 25% - „4”; 25% - „2”. 

 Studiju laikā studentiem lielāka sadarbība ir ar Mākslas un dizaina katedras darbiniekiem, 
savukārt ar vides zinātĦu un sporta katedras darbiniekiem Ĝoti reti. Arī struktūrvienības kā ISAD, studiju 
daĜu, personāldaĜa apmeklējumi notiek reti.  
16. Vai Jūs paralēli studijām strādājat? 

Atbilde: jā, strādāju ar studijām saistītā jomā – 66,7%. 
17. Vecums 

Atbilde: vidējais vecums – 32 gadi. 
18. Dzimums 

Atbilde: sievietes – 91,7%. 
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7.5. Absolventu aptaujas un to analīze 
LPA ir sācies darbs pie absolventu iesaistīšanas studiju kvalitātes uzlabošanai, to norisi veido projekta 

vadītājs A. EgliĦš-Eglītis. Lai nodrošinātu plānveidīgu darbu ar absolventiem un darba devējiem, LPA 
Senāts ir apstiprinājis Darbības plānu darbam ar absolventiem un darba devējiem. Līdz šim ir izveidots 
absolventu e-žurnāls „A9”, notiek ikgadējas absolventu aptaujas, kā arī tiek veidotas fokusgrupas, 
noskaidrojot absolventu viedokli par LPA darbu un attīstību. 

Studiju programmas „Kultūras vadības” neklātienes studiju absolventu viedokĜa noskaidrošana notika 
2008. gada pavasarī. Kopumā absolventi ar iegūto izglītību ir apmierināti. 80% no aptaujātajiem 
absolventiem atzīmē, ka teorētiskās zināšanas vērtē apmierinoši, tāpat tiek vērtētas arī praktiskās 
zināšanas, bet zināšanas atbilstoši darba tirgus prasībām – apmierinoši tiek vērtētas 60%, teicami – 20%, 
bet neapmierināti arī ir 20%. Absolventi iesaka pārdomāt lekciju optimālāku plānošanu, kā arī norāda un 
atsevišėu kursu satura maiĦas nepieciešamību, bet šis viedoklis nav vienots. Lielākā daĜa no absolventiem 
norādījuši, ka strādā kultūras jomā, bet ir nodarbināti dažādos Latvijas reăionos, kas ir raksturīgi 
neklātienes studiju absolventiem, kuri studijas izmanto savas kvalifikācijas paaugstināšanai no dažādiem 
Latvijas reăioniem. 

Absolventi pozitīvi ir atzīmējuši arī Liepājas pilsētvidi veiksmīgam un atbilstošam studiju procesam. 
Programmas „Kultūras vadība” pieci absolventi turpina studijas LPA maăistrantūrā vadības zinībās 

izvēloties kursus „Sabiedrības vadība”. 
 

7.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
Katrā kursā ir vēlēts kursa vecākais, kas piedalās Humanitārās fakultātes organizētajās sanāksmēs, 

kurā tiek apspriests studiju process. Humanitāro un mākslu studiju programmu padomē kā darba devēja ir 
nepilna laika 4.kursa studente un Liepājas Rakstnieku apvienības vadītāja S.Alksne (Vensko). Studentu 
padomes darbā aktīvi darbojas daĜa programmas studenti, par priekšsēdētāju ievēlēts A.KārkliĦš. 
Studējošie studiju procesu ietekmē, piedaloties akadēmijas vēlētajās institūcijās – Senāta locekĜi – 
L.Jankovska, D.ĥuĦēvica un A.KārkliĦš, Zinātnes padomes sastāvā – D.ĥuĦēvica, kā studentu padomes 
pārstāve. Arī jaunajā Studentu padomes sastāvā ievēlēti programmas studenti – B.Otisone, I.Dadze, 
E.Krēgere. Katru studiju gadu LPA Studentu Padome piedāvā 1.kursa studentiem 1.semestra sākumā 
adaptēšanās pasākumu, kura mērėis ir iesaistīt augstskolas specifiskajā vidē, iepazīstināt ar mācībspēkiem 
un studiju biedriem. Organizē jaunus un tradicionālus sporta un kultūras pasākumus. 

Studenti piedalās programmas diskusijās ar programmas direktori, mācībspēkiem, LPA organizētajās 
aptaujās, kā arī pašnovērtējuma izstrādes darba grupā. LPA laikraksta „LPA Vēstis” veidošanā piedalās 
L.Retca, L.Andersone. 

Studenti līdzdarbojās LPA studentu Zinātnes un radošumu nedēĜas pasākumos, par semināru 
„ Īstenoto ideju diena” (2008.) radās kopīgs atzinums – pasākumam jākĜūst par tradicionālu, lai apmainītos 
ar idejām un rastu kopīgus projektus. Lai veidotos pētnieciskās darba iemaĦas studenti piedalījās gan 
studentu zinātnes konferencē, gan 11.starptaustiskajā zinātniskajā konferencē „Sabiedrība un kultūra” 
(A.KauliĦa.).  

Prakses laikā izstrādātos uzdevumus A.KauliĦa prezentēja Saldus rajona kultūras darbinieku padomē 
un tie tiks izmantoti Saldus rajona kultūras nozares Attīstības programmas izstrādē un Saldus novada 
izveides projektā. Tas liecina par darba kvalitāti. 

Par sekmīgām studijām un aktīvu sabiedrisko darbu Senāta stipendija piešėirta pilna laika 2.kursa 
studentei L.Andersonei un 3.kursa studentam A.KārkliĦam.  

Pozitīvi vērtējams, ka iepriekšējā gada studiju darba labdarības pasākums – mākslas darbu izsole, 
šogad ar nosaukumu „Sagādāsim prieku citiem”, izvērsās kā patstāvīgs studentu ārpusstudiju mobilitātes 
pasākums starp studiju programmas „Kultūras vadības” dažādu kursu studentiem, starp dažādu studiju 
programmu studentiem – „Datordizains”, „Māksla”, starp dažādām izglītības iestādēm – Liepājas 
Mākslas vidusskola, 31.arodvidusskola, Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas filiāle, tajā tika iesaistīti 
LPA darbinieki – mākslinieks noformētājs I.LiepiĦš, profesors A.KĜaviĦš u.c. Izsolē piedalījās Liepājas 
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pilsētas mērs U.Sesks un citi Liepājas pilsētas domes pārstāvji, Liepājas Centrālās slimnīcas direktors, 
Bērnu nodaĜas darbinieki u.c. Iegūtie līdzekĜi tika ziedoti Liepājas Centrālās slimnīcas Bērnu nodaĜai. 

Pilna laika studiju 3.kura studentu grupas uzdrīkstēšanās nodibināt kultūras aktīvistu biedrību „Opā”, 
kurā uzsākt komercdarbību, liecina par studiju kvalitāti un studentu motivāciju strādāt kultūras darba 
tirgū. 
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8. Programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla novērt ējums 
 

8.1. Akadēmiskā personāla skaits 
Studiju programmas īstenošanā iesaistīto katedru mācībspēku un pieaicināto stundu pasniedzēju 

sadalījums pa katedrām, skat. 7.tab. 
7.tab. Mācībspēku skaits   

Fakultātes mācībspēki 
Humanitārā Dabas un sociālo 

zinātĦu 
Pedagoăija 

Katedras 

Ievēlēti  Pieaicināti Ievēlēti Pieaicināti Ievēlēti Pieaicināti 

Mūzikas      1  
Latviešu valodas    1    
Psiholoăijas      1  
Pedagoăijas      2  
Literatūras  4 1     
Svešvalodas  3 1     
Sociālo zinātĦu  2 3     
Matemātikas un 
informātikas  

  4 3   

VadībzinātĦu katedra   4 3   
Mākslas un dizaina 2 11     
Kurzemes Humanitārais 
institūts 

1      

 12 16 9 6 4  
 28 15 4 

47 
Programmā iesaistītais mācībspēku skaits ir 47, no tiem vēlēti– 25, pieaicināti- 22. 

 
 

8.2. Akadēmiskā personāla kvalifik ācija 
Studiju programmā iesaistīto mācībspēku kvalifikācijas, skat. 8.tab. 
 

8.tab. Mācībspēku kvalifik ācija   
Maăistri Profesori Asociētie 

profesori 
Doktori 

Doktoranti  
Maăistranti Speciālisti 

bez grāda 
2 4 8 10 31 3 4 

Mākslā-1, 
Pedagoăijā
-1 

Ekonomikā-1 
Pedagoăijā-3 
 

Filozofijā-1 
Psiholoăijā-1 
Ekonomikā-1 
Matemātikā-
1 
Māksla-1 
Pedagoăijā-3 

Pedagoăijā-3 
Filoloăijā-1 
Mākslā-3 
Ekonomikā-2  
Datorzinātnes-
1 
 

Tieslietas-1 
Pedagoăija-6 
Izglītības  
zin.-5 
Profesionālā 
biznesa 
vadībā-2 
Ekonomikā-3 
Filoloăija-7 
Mākslā-7 

Vadīb-
zinātnēs-2 
Bibliotēk-
zinātnes-1 

4 

 
Pieaicināta ir Latvijas Kultūras akadēmijas profesore I.Pērkone-Redoviča, Dr.art. 4 pasniedzēji ir 

pabeiguši doktorantūru un šobrīd noris darbs pie promociju darba. 
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8.3. Divi zinātĦu doktori un profesori 
Programmā iesaistīto doktoru un profesoru skaits, skat. 9.tab.: 

 
Skat. 9.tab. Doktoru un profesoru skaits.   

Nozares Doktori Profesori (asocociētie profesori) 
Ekonomikā  1 (1) 
Filozofijā  1  
Psiholoăijā  1  
Matemātikā  1  
Pedagoăijā  3 1 (2) 
Mākslā  2 1 

 
 

8.4. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika nākamajiem 
6 gadiem 

Akadēmisko personālu vēlē uz 6 gadiem, noslēdzot darba līgumu, kurā darbinieks apĦemas veikt 
pienākumus zinātniskajā, radošajā un metodiskajā darbā. Katru gadu darbinieks veic atskaites par darbu 
un izstrādā plānu turpmākajam gadam. 

Atjaunojot darbiniekus darbā vai pieaicinot stundu pasniedzējus, tiek vērtēts: 

• profesionālā kompetence,  
• zinātniskā vai radošā darbība,  
• inovatīva pieeju metodiskajā darbā, 
• pedagoăiskā meistarība darbā ar studentiem. 

Profesionālā meistarība pilnveidojama fakultāšu, katedru organizētajos semināros, kuru vadīšanā tiek 
iesaistīti arī ārzemju vieslektori. Mācībspēki starptautisku pieredzi iegūst ERASMUS mobilitātes 
pasākumos. Profesionālā pieredze tiek veidota piedaloties konferencēs vai simpozijos, gan iesaistoties 
savu pētījumu publicēšanā, gan arī jaunradē. 2009.gadā tiks izstrādāta mācībspēku pilnveides programma 
Norvēăijas projekta ietvaros, kura norisināsies Humanitārā fakultātē, lai veicinātu mācībspēku pieredzes 
apmaiĦu un mobilitāti.  

Saistībā ar sociālo zinātĦu, komerczinātĦu, tiesību un pakalpojumu studiju programmu padomes 
stratēăijas mērėiem: 

• izvērtēt programmas konkurētspēju, pilnveidot studiju procesa kvalitāti, 
• izvērtēt izglītības tematiskai jomai atbilstošo studiju programmas kvalitāti, izmantojot 

studējošo un mācībspēku aptaujas rezultātus. 
Mākslas un dizaina katedra turpinās organizēt starptautisko zinātnisko un praktisko simpoziju 

sadarbībā ar ārzemju augstskolu partneriem, kura ir izveidojusies ar ŠauĜu universitāti.  
Plānots turpināt organizēt semināru „Īstenoto ideju diena”, to veidojot par konferenci, piesaistot citu 

programmu studentus.   
Viens no būtiskākajiem faktoriem kvalifikācijas celšanai ir mācībspēku studijas doktorantūrā, arī 

maăistrantūrā. Docētāji V.Laugale, S.OkuĦeva, D.Līduma, L.Veita gatavo promocijas darbu. 
 
8.5. Zinātniskie pētījumi un jaunrade 

Programmas mācībspēki uzsākuši pētniecisko darbību Kurzemes Humanitārais institūtā, to 
pētniecības tēmas un pētnieki:  

• Latviešu folkloristika – G.GirĦus, Latviešu literatūras vēsture,  
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• Teātra un kino vēsture un teorija – E.Tišheizere-Leščinska u.c. 
Tā sastāvā iekĜauts Kurzemes folkloras un valodas centrs, kuras vadītāja ir G.GirĦus. Autoru 

kolektīva grāmatai „Rucavā, tur Paurupē…”, t.sk. programmas docētājai Gita GirĦus, par veikto darbu 
Kurzemes Humanitārā institūta izdotajai piešėirta Lielā gada balva folklorā 2007. nominācijā „Zinātniskā 
izpēte, materiālu dokumentēšana un publicēšana”, kā arī saĦemts LR Kultūras ministres H.Demakovas 
atzinības raksts. 

LPA 2007.gadā izveidoja Izglītības zinātĦu institūtu, tā Pilsoniskās izglītības centru vada 
Ā.Orlovskis. Institūta darbības virzieni ir zinātniskā pētniecība, pētniecības popularizēšana, pētniecības 
projekti; izglītojošā darbība, sadarbība ar dažādām institūrcijām. Tā vispārējā pētniecības tēma „Izglītības 
kvalitātes dimensijas zināšanu sabiedrībā” ir noteikta laika posmam līdz 2012. gadam, un tās ietvaros trīs 
vadošie pētnieki un četri pētnieki pētīs katrs savu izglītības un psiholoăijas zinātĦu aspektu, pētījumos 
piedalīsies arī pieci asistenti. 

Mākslas pētījumu laboratoriju [www.mplab.lv] no 2007.gada vada S.Mazika, lai veiktu zinātniskus 
pētījumus jauno mediju, mākslas, kultūras un izglītības jomā un veidotu dinamisku, inovatīvu un 
draudzīgu pētniecības vidi. Mākslas pētījumu laboratorija no 2008. gada izdod ikgadēju zinātnisku rakstu 
krājumu „Jaunie mediji, māksla, kultūra”. 

Katru gadu LPA Sociālo zinātĦu katedra sadarbībā ar Melardalenas augstskolas Sociālo zinātĦu 
departamentu (Zviedrija) organizē starptautisko zinātnisko konferenci „Sabiedrība un kultūra”, kuras 
priekšsēdētāji ir A.Medveckis (Latvija) un A.OzoliĦš (Zviedrija), locekĜi – I.Leitāne, B.KĜava u.c. 
Konferences zinātniskā un redakcijas kolēăijā iesaistīti – D.Celma, A.Samusēviča, Z.Graumanis u.c.  

Projektā Pētniecības un augstākās izglītības kohēzija vadībzinātĦu nozarē definēts vadībzinātĦu 
pētnieku grupas pētījumu virziens VadībzinātĦu attīstības stratēăija zināšanu sabiedrībā un izstrādāts 
darba plāns pētījumu īstenošanai. I.Leitāne piedalījās XVI starptautiskajās uzĦēmējdarbības dienās 
Šverīnā (Vācija) Pēctecība vidējos uzĦēmumos (26. – 27.10.2006.). 

Veikts Valsts pasūtījuma pētījumi „Zinātniskās infrastruktūras attīstības projekts Nr.2007/07: Pilsētas attīstības 
stratēăiju pārraudzība”, kuru izstrādāja D.Celma, D.Līduma, I.Leitāne, O.Zīds, A.Kairēna, iegūtais rezultāts: attīstības 
stratēăijas indikatoru izstrāde (apgūtais finansējums: Ls 12 418,22). 

A.Kukukas vadībā 1.09. – 15.12.2006. īstenots projekts Inovatīvi risinājumi studiju organizēšanā 
2006./2007. studiju gadā (Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes izglītības projektu konkurss, līgums Nr. 42).  

LPA un Rucavas pagasts īstenoja Valsts Kultūrkapitāla Fonda finansētu projektu – folkloras jomā 
„Rucavas Annas”(2007.), kuru vadītāja – G.GirĦus, piedalījās I.Skābarde, L.Veita. 

Pētniecības sasniegumu, kā arī dažādu zinātĦu nozaru aktualitāšu popularizēšanai darbu uzsākusi 
Mazā Akadēmija – kultūrizglītojošu lekciju cikls pilsētas un reăiona iedzīvotājiem. Mazās Akadēmijas 
darbu koordinē Pieaugušo izglītības nodaĜa, sadarbojoties ar katedrām (koordinatore – A.Strauta). 
Lekcijas lasīja: I.StrazdiĦa, L.Zulmane, S.OkuĦeva, L.Veita. 

Studentu un mācībspēku pētniecības un radošā darba sasniegumu popularizēšanai 2007. gada aprīlī 
LPA tika uzsākta Zinātnes un radošuma nedēĜa, tā ietvaros programma organizēja seminārus – projekti 
kultūrā, kuru vadīja J.Letinskis, L.Veita un piedalījās D.Celma. 2008.gadā semināru – „Īstenoto ideju 
diena”, vadīja L.Veita. 

Mācībspēu dalība kultūras projektu koncepcijas izstrādē un realizēšanā: 
• Mākslas projekti 

2. KĜaviĦš:.Liepājas teātra simtgades izstādes koncepcijas izveide. 2006. 
• Valsts un starptautiski mūzikas projekti 

1. D. Bluėe: 
1.1. V Starptautiskā ĒrăeĜmūzikas festivāla projekta vadītāja; 
1.2. Liepājas Simfoniskā orėestra iniciētā un ES PHARE grantu programmas Sabiedrības integrācijas 

veicināšana Latvijā projekta Tautu satikšanās mūzikā projekta vadītāja (2005. – 2006.); 
1.3. Liepājas 381. dzimšanas dienas koncerts Ledus hallē – reklāmas un sabiedrisko attiecību 
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speciāliste (2006.);  
1.4. Festivāls Liepāja Jazz 06 – reklāmas un sabiedrisko attiecību speciāliste (2006. , 2007.);  
1.5. Pirmie Latvijas jauniešu dejas svētki „V ējš galvā, gaisma sirdī, prieks dejā” – reklāmas un 

sabiedrisko attiecību speciāliste (2006.); 
1.6. Raimonda Paula dziedāšanas svētki Liepājā bērniem un jauniešiem – reklāmas un sabiedrisko 

attiecību speciāliste (2006.). 
2. I.Skābarde. Sadarbība ar Hāgenas (Vācija) mūzikas skolu koncertturneju un skolēnu kolektīvu 

apmaiĦas menedžmentā. (2006.). 
Mācībspēku dalība kvalifikācijas kursos: 

1. A.Mežinska: SDI (Strength Deployment Inventory) kvalifikācijas kursos  
Slovēnijā, ieguva starptautisko pasniedzēja kvalifikāciju. (2007.); 

2. L.Ābele: Perfekta consalting kursi „ UzĦēmuma darbības finanšu-ekonomiskā analīze ar MS Exel 
palīdzību” (sertifikāts), Perfekta consalting kursi” Kompānijas finanšu pārvaldība” (sertifikāts), Price 
Waterhause Coopers kursi „Finanšu pārskatu analīzes pamati” (sertifikāts), Lietišėas informācijas 
dienests kursi” Investīciju projektu novērtēšana: iespējamās metodes un risinājumi” (2007.). 
Mācībspēku dalība, publikācijas konferencēs un semināros, jaunrade 
Starptautiskas konferences ārzemēs 

1. R. Bahs. Vācu valoda kā otrā svešvaloda Latvijas skolās. Vācijas – Vācija, Vernigerode Baltijas 
seminārs, 2006.g. okt. 

2. D.Līduma, I.Leitāne Latvijas uzĦēmēju inovatīvie sasniegumi.- XVII. UzĦēmējdarbības dienas 
Šverinā 2007. gada 25., 26. oktobrī  

3. A.Medveckis. Biogrāfiskās izpētes avoti un metodes. Sem. Biographical Research Methods in Social 
Work. Zviedrija, Melardalenas Augstskola , 2006.g. 6. – 10. marts 

4. Samuseviča. Higher Education: Dimension Shift, Challenges and Development. LPA un ŠauĜu 
universitātes 5. starpt. zin. konf. Teachers’ Training in the 21st Century: Changes and Perspectives. – 
Lietuva, ŠauĜi, 2006.g. 27.okt.  
Starptautiskas konferences Latvijā 

1. D. Celma. LPA vadībzinātĦu studijas: vadītāja kompetenču novērtējums studentu un vadītāju 
skatījumā. – Seminārs Liepājas Pedagoăijas akadēmijas iespējas reăiona uzĦēmumu ekonomisko vajadzību 
atbalstam. – Liepāja, LPA, 2006.g. 20.okt. 

2. D.Celma. Izglītības iestāde kā mācīties spējīga organizācija. Referāts 11.starptaustiskā zinātniskā konference 
„Sabiedrība un kultūra”. – Liepāja, LPA, 2008.g. 24.- 25.apr.  

3. K.Dobelis. Darba kultūra – kvalitātes nodrošināšanas nosacījumi. Referāts 11.starptaustiskā zinātniskā 
konference „Sabiedrība un kultūra”. – Liepāja, LPA, 2008.g. 24.- 25.apr. 

4. Z.Graumanis. Vēstures filozofija: racionālais traktējums 19.gs. socioloăijā. Referāts 11.starptaustiskā zinātniskā 
konference „Sabiedrība un kultūra”. – Liepāja, LPA, 2008.g. 24.- 25.apr. 

5. R. GrāvelsiĦa, G. Reinfelde. Some Principles of Neuro-Linguistic Programming in Teaching English.. 
Referāts Starptautiska zinātniskā konferencē Valodu apguve: problēmas un perspektīva. – Liepāja, 
LPA, 2006.g. 30.marts 

6. I.Leitāne. Latvijas reklāmas tirgus un tā attīstības tendences. Referāts Starptautiska zinātniska 
konference Sabiedrība un kultūra. – Liepāja, LPA, 2006.. 27. – 28. apr. 

7. I.Leitāne, D.Līduma. UzĦēmuma vadība kultūras pārmaiĦu apstākĜos.- Liepāja, LPA, Sabiedrība un 
kultūra 10. starptautiskā konference. Cilvēkresursu attīstība zināšanu sabiedrībā, 2007.g. maijs 

8. S.Mazika. Kurzemes mākslas masāža PērĜu kaisīšana vai tradīcijas reanimēšana // Referāts konferencē 
„Starptautisko kultūras projektu īstenošanas prakse. – Rīga, LKK, 2007.g. 20.apr. 

9. S.Mazika. The Role of New Media in the Development of New Media Institucional Forms in Latvia 
within Last Decade. Referāts konferencē „New media and art education”. – Liepāja, LPA Mākslas 
pētījumu laboratorija, 2007.g. 25.-26. okt. 

10. S.Mazika. K@2 in the context of New Institutionalism. Referāts konferencē „M ākslas institūciju loma 
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gentrifikācijas procesos”. – Rīga, Laikmetīgās mākslas centrs, 2007.g. 6.-7. dec. 
11. A.Medveckis. Sociālās partnerības un dialoga klātesamība sabiedrības un kultūras pārmaiĦu procesos. 

Referāts 11.starptaustiskā zinātniskā konference „Sabiedrība un kultūra”. – Liepāja, LPA, 2008.g. 24.- 
25.apr. 

12. S. OkuĦeva. Zemgale V. PlūdoĦa daiĜradē: attieksme, ainava, vēsture. Ă.Eliasa Jelgavas Vēstures un 
mākslas muzeja starpt. konf. Lielupes upes baseins: kultūrvēsturiskā nozīme un ăeogrāfis-kais faktors, 
kopīgais un atšėirīgais. – Jelgava, 2006.g. 7. – 8. dec. 

13. M.Paipare. Mūzikas klausīšanās kā izziĦas process. Referāts Starptautiska zinātniska konference 
Pedagoăija: teorija un prakse. – Liepāja, LPA, 2006. 9.jūn. 

14. L. Pavlovska. Tolerances veidošana krievu valodas kā svešvalodas nodarbībās. Referāts Starptautiska 
zinātniskā konferencē Valodu apguve: problēmas un perspektīva. – Liepāja, LPA, 2006.g.  30.marts 

15. I.Pūre. Augstskolas sabiedriskās attiecības: daudzveidība un problemātika. Referāts 11.starptaustiskā 
zinātniskā konference „Sabiedrība un kultūra”. – Liepāja, LPA, 2008.g. 24.- 25.apr. 

16. A.Samuseviča. Sociālās attiecības kultūru un valodu daudzveidības kontekstā. Referāts Starptautiska 
zinātniskā konferencē Valodu apguve: problēmas un perspektīva. – Liepāja, LPA, 2006.g.  30.marts 

17. L. Zulmane. Pilsēta A. Niedras prozā. Referāts Starptautiska zinātniskā konferencē Aktuālas problēmas 
literatūras zinātnē – Liepāja, LPA, 2006. 2.- 3.marts 

18. L.Veita. dalība Starptauskā konferencē Radošais bērns kultūras menedžmentā.– Rīga, Rīgas Latviešu 
biedrības nams, 2006.g. 20.sept. 

19. L.Veita. Tradicionālie adījumu rotāšanas paĦēmieni Lejaskurzemē // Kurzemes novada 
kultūrvēsturiskais mantojums, tā izpēte un saglabāšana. LETONIKA 2. kongress, Liepāja, LPA: 2007. 
gada 26.okt. 

20. L. Zulmane. Reliăiskās idejas A. Niedras prozā. LU starpt. konf. Latviešu literatūra un reliăija. – 
Rīga, LU, 2006.g. 14. – 15. dec. 

A.KĜaviĦš, L.Veita piedalījās 5.Starptautiskajā dizaina konferencē „No Lielvārdes jostas līdz mūsdienu 
dizainam” un noklausījās referātus: T.Volkova „Radošās industrijas pasaulē, Eiropā un Latvijā – jauni 
uzdevumi izglītības piedāvājuma saturam”; asoc. prof. R.Ėīlis, M.Phil., PhD. „Kultūras patēriĦš un 
kultūras ekonomiskās ietekmes izvērtējums” – Rīga, Dailes teātris, 2007.g. 5.okt. 

 
Publikācijas  

Monogrāfijas  
Celma D. Vadītājs un vadīšana izglītībā. – Rīga: RaKa, 2006. – 217 lpp.   

Raksti 
3. Celma D. Paradigmu maiĦa izglītības iestāžu vadīšanā // Pedagoăija: teorija un prakse: Rakstu 

krājums: IV. – Liepāja: LiePA, 2006. – 45. – 53. lpp. 
4. GirĦus G. Kara teiku repertuārs latviešu folklorā // Meklējumi un atradumi,  2006: Rakstu krājums. – Rīga: 

Zinātne, 2006. – 30. – 45. lpp. 
5. GrāvelsiĦa R., Reinfelde G. Some Pronciples of Neuro-Linguistic Programming in Teaching English 

// Valodu apguve: problēmas un perspektīva: Zinātnisko rakstu krājums: V. – Liepāja: LiePA, 2006. 
– 148.– 152. lpp. 

6. Kalinina V. Personal names in Latvian and Russian: identity and function // Prace Bałtystyczne: 3. 
Język, Literatura, Kultura / pod red. N. Birgiel, M. Kozak. – Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 
2006. – 121. – 125. lpp. 

7. Калинина В. „Давай”: слово и концепт // Valodu apguve: problēmas un perspektīva: Zinātnisko 
rakstu krājums: V. – Liepāja: LiePA, 2006. – 121.– 124. lpp. 

8. Калинина В. Антропонимика как материал для обучения языку и культуре на занятиях по РКИ в 
Латвии // Русский язык и культура в системе школьного образования европейских стран, 
европейские концепции и преподавание РКИ: Материалы международного семинара в Хелсинки. 
(Российско-финское издание). – Москва: МАКС Пресс, 2006. – c.104 – 115. 
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9. Leitāne I. Ražotāja merčendaizings // Sabiedrība un kultūra: rakstu krājums: VIII / sast. A. 
Medveckis. – Liepāja: LiePA, 2006. – 346. –  350. lpp.  

10. Paipare M. Mūzikas klausīšanās kā izziĦas process // Pedagoăija: teorija un prakse: Rakstu krājums: IV. 
– Liepāja: LiePA, 2006. – 240. – 245. lpp. 

11. Samuseviča A. Innovationen in der Lehrerbildung in Lettland // Globalisierung der Wirtschaft – 
Internationalisierung der Lehrerbildung / A.Krūze, I.Mortag und D.Schulz (Hrsg.). – Leipzig: Leipziger 
Universitatsverlag, 2006. – S. 143. – 151.  

12. Samuseviča A. Personības tapšana vienmēr aktuāla // Skolotājs. – 2006. – Nr.6. (60) – 13. – 21. lpp.  
13. Trumsina V. Das multikulturelle Bildungsmilieu uz Anfang des 21. Jahrhunderts in Lettland – 

Moeglichkeiten, Risiken, Loesungen // Lebenslanges Lernen – Der Lissabon-Prozess und seine 
Auswirkungen / Hrsg. Ulrike Kurth.- Bielefeld: Medien-Verlag, 2006. – S.133. – 139. 

Apskata raksti, recenzijas 
1. Bluėe D. Austrumu kolorīts Liepājā // Neatkarīgā Rīta Avīze, 2006. g. 9. septembris 
2. Bluėe D. Raimonda Paula un sadziedāšanās fenomens Liepājā // Kultūras Pulss, 2006. g. 10. maijs, 

8. lpp. 
3. Bluėe D. Stāsts pa Džulianu Džozefu jeb fascinējošais Eiropas džeza ăēnijs Dž. Dž. // Kultūras 

Pulss, 2006. g. 15. marts, 8. lpp. 
4. Paipare M. Raksts – intervija „Mūzikas burvība kā zāles”// Karjeras Diena, 16.05.06., 4. lpp. 
5. Samuseviča A. Audzināt personību! // Izglītība ilgtspējīgai attīstībai. Personības loma tajā: 

Izglītības vadītāju konference. – Rīga: RaKa, 2006. – 14. lpp. 
Tēzes konferenču tēžu krājumos: 

1. S.Mazika. The Role of New Media in the Development of New Media Institucional Forms in Latvia 
within Last Decade/Jauno mediju loma jaunu insticionālo formu attīstībā pēdējo desmit gadu laikā 
Latvijā // Jaunie mediji un mākslas izglītība.– Liepāja: LPA MPL, 2007., 49.-50.lpp. 

Citi izdevumi 
1. K.Matīsa, A.Redovičs. „ Dokumentāls logs uz Eiropu”. Eiropas dokumentālā kino simpoziji 1977. – 

2007. – Rīga: Mansards, 2007., 289.lpp., hronika – 243 lpp. 
2. Liepājas Pedagoăijas akadēmijas darbinieku dzīvesstāsti: 2. laidiens. A.Medvecka vadībā – Liepāja: 

LiePA, 2006. 310 lpp.). 
Personālizstādes  
A.KĜaviĦš. 
1. Indijas pieskārieni – gleznu izstāde Liepājas Zinātniskajā bibliotēkā 2006. g. jūlij ā, nolasīta lekcija; 

gleznu izstāde bibliotēkā EX LIBRIS Liepājā 2006. g. septembrī – oktobrī; 
2. Indijas pieskārieni – gleznu un fotogrāfiju izstāde Liepājas muzeja nodaĜā Liepāja okupācijas režīmos 

2006. g. augustā, nolasīta lekcija; gleznu un fotogrāfiju izstāde Skrundas kultūras namā 2006. g. 
oktobrī – novembrī; tikšanās ar stāstījumu par Indiju. 

Piedalīšanās izstādēs, plenēros 
1. A.Kairēna. CeĜojumi. LPA virtuālā foto izstāde Acumirklis. – Liepāja, 2008.g.jūnijs. 
2. A.KĜaviĦš. dalība LPA Kultūras vadības studiju programmas studentu organizētajā labdarības 

pasākumā Nebūsim vienaldzīgi! 2006. g. decembrī; 
3. A.KĜaviĦš. Dalība starptautiskā plenērā Mūzu hepenings 2006. g. maijā Liepājā. 
4. A.KĜaviĦš. Vadīts LPA plenērs: Ūdens vizuālajā mākslā. – Starptautisks zinātnisks un praktisks 

simpozijs. – Liepāja. LPA, 13.–19. 07. 2007. 
5. A.KĜaviĦš. Eskilstunas refleksijas. //LPA virtuālā foto izstāde Acumirklis. – Liepāja, 2008.g.jūnijs. 
6. Ā.Orlovskis. LPA virtuālā foto izstāde Acumirklis. – Liepāja, 2008.g.jūnijs. 
7. A.KĜaviĦš. Simpozijs – plenērs Maigie vēji Šventajā (Lietuva), 2007. 
8. L.Veita Ūdens. Foto. – Plenērs: Ūdens vizuālajā mākslā. – Starptautisks zinātnisks un praktisks 

simpozijs. – Liepāja. LPA, 13.–19. 07. 2007. 
9. L.Veita. Horvātija //LPA virtuālā foto izstāde Acumirklis. – Liepāja, 2008.g.jūnijs. 
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Scenogrāfija 
14. KĜaviĦš:  

1. scenogrāfija V. A. Mocarta operas koncertizrādei Bēgšana no seraja Liepājas teātrī, 2006. g. augustā; 
2. scenogrāfija izrādei Zvanu solo Liepājas teātrī, 2007. g. septembrī; 
3. scenogrāfija izrādei „ Ėipars, pipars” „Teātris TT”, 2007.g. aprīlī 
Dalība valsts un starptautiskos pasākumos 
1. M. Paipare. Vokālā grupa Lauma: 

koncerti Vācijā (augusts – septembris) Liepājas pilsētas Domes Ārējo sakaru nodaĜas projektā Dziesmas 
draugiem Darmštatē (11 koncerti). 2006.g. 
M. Paipare saĦēmusi pateicību no organizācijas Inititive for Liepaja. 

2. 48. arodvidusskolas koris (M. Paipare, kormeistare O.Blauzde): dalība Amatnieku dienu skatē 
(aprīlis) un Amatnieku svētku noslēguma koncertā Ogrē 2006.g. 3. – 4. jūnijā. 
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9.   Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums  
(materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums) 

 
Studiju programmas darbība tiek finansēta no valsts budžeta, studiju maksas un citiem LPA 

pašieĦēmumiem. LPA infrastruktūra programmas realizēšanai ir apmierinoša. 
Par jaunumiem uzzināms izdevumos, sekojot LPA bibliotēkas ikmēneša informatīvajam biĜetenam 

„Lasonis” akadēmijas mājas lapā www.lieppa.lv vai, izmantojot attālo pieeju, bibliotēkas katalogā 
(kataloga adrese internetā ir: http://195.114.112/alise/bibl.htm).  

Bibliotēkas fondā ir ap 85 000 vienību. Bibliotēkā ir elektroniskais un analītikas katalogs, LPA 
publikāciju un LPA studentu darbu datu bāzes.  

Pēdējo divu gadu laikā bibliotēka ir iegādājusies ~ 60 nosaukumu grāmatas kultūras darba vadības 
specialitātes studentiem. 

Studentiem un docētājiem ir iespēja izmantot abonētās datu bāzes un citus elektroniskos resursus. 
Bibliotēka abonē 13 datu bāzes (Letonika, Leta, Nozare, NAIS, ProQuest, LURSOFT, Eiropa.lv, 
Rubricon, EBSCO, SAGE, SIAM, Science Direct un Springer) un elektroniskā versijā laikrakstu 
„Latvijas Vēstnesis” un žurnālu „Rīgas Laiks”. 

2006. gadā krājuma komplektēšanai ir izlietoti Ls 17 797, no kuriem grāmatu iegādei Ls 7940, 
periodisko izdevumu abonēšanai Ls 5536, pārējais – elektroniskajiem resursiem.   

Bibliotēkas un mācībspēku regulāras sadarbības rezultātā notiek bibliotēkas resursu kultūras un 
pārvaldības jomā paplašināšana. Būtiskas izmaiĦas notikušas literatūras iegādē, saĦemts arī dāvinājums 
no Latvijā izveidotās nevalstiskās organizācijas CULTURELB Valmierā.  

Patstāvīgajam darbam tiek izmantota arī datu statistiskās apstrādes datorprogramma SPSS 1,5 for 
Windows. Studiju mērėu sasniegšanai programmas studentiem pieejamas četras datorklases (galvenokārt 
nodarbību laikā, pēc saskaĦota grafika arī ārpus tām).  

Studiju vide (auditorijas, datoru skaits, bibliotēka), materiāli tehniskais nodrošinājums studijām 
atbilstošs. Sadarbībā ar LPA Reăionālās tālmācības centru un Matemātikas un informātikas katedru 
notiek resursu modernizācija, attīstot e-studiju vidi un optimizējot tās izmantošanu. Tomēr jāmin, ka nav 
nodrošināta informāciju tehnoloăijas izmantošana studiju apguvē – nepietiekama ir videotehnika, 
projektori, kā arī interneta pieeja mācību korpusos. 

Kā studiju materiāls izmantojams arī uzkrātie studentu izstrādātie bakalauru darbi un veikto prakšu 
mapes, un studiju kursu uzdevumu izstrāde ar videofilmām. Aizsākta minēto materiālu krātuves un tam 
atbilstoša kataloga izveide.  

Studiju realizācijas finansiālais pamats ir valsts budžets (2006./2007. gadā plānots 5 budžeta un 10 
maksas vietas) un studentu pašfinansējums (fizisku vai juridisku personu līdzekĜi). SaskaĦā ar LPA 
Senāta lēmumiem pilna un nepilna laika studiju programmā maksa ir diferencēta. 
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10.  Ārējie sakari 
 

10.1. Sadarbība ar darba devējiem 
Apzinot Valsts Kultūrpolitikas rīcības virzienus, kuri iesaka veikt regulārus pētījumus par kultūras 

procesu ietekmi uz valsts attīstību un iedzīvotāju labklājības līmeĦa celšanu, mērīt kultūras nozaru 
ieguldījumu valsts iekšējo un ārējo investīciju piesaistē, izstrādāt koncepciju par kultūras procesu 
pētniecības institucionālo risinājumus u.c., studiju procesa realizācijā kā studiju kursu vadīšanā, 
pētnieciskā darba konsultēšanā / recenzēšanā ir piesaistīti kultūras speciālisti no dažādām kultūras 
institūcijām:  

• LR Kultūras ministrijas Galvenā eksperte Liepājas pilsētā B.KĜava,  
• LR Kultūras ministrijas Galvenā eksperte Liepājas rajonā I.Skābarde, Mg.art., 
• ministrijas LR Kultūras Galvenā eksperte Kuldīgas rajonā D.Reinkopa, Mg.art., 
• Liepājas pilsētas domes Kultūras pārvaldes Kultūrpolitikas nodaĜas vadītāja D.Bluėe (pieredze 

kultūras projektu realizēšanā), 
• Liepājas centrālās zinātniskās bibliotēkas direktore (pieredze teātra marketingā) I.Erba, Mg.art.,  
• Liepājas teātra galvenā speciāliste literārā darbā E.Leščinska, Dr. art., 
• E.SmiĜăa teātra muzeja vadītāja A.Straupeniece, Mg.paed., 
• Rīgas kino muzeja kino zinātnieks A.Redovičs, 
• Liepājas muzeja direktores vietniece zinātniskā darbā U.Gintnere, 
• Liepājas pilsētas pasākumu producente, Rietumu radio direktore D.Gruntmane. 

Izveidojusies laba sadarbība prakšu uzdevumu veikšanā ar Liepājas institūcijām – Liepājas pilsētas 
domes Kultūras pārvaldi, Liepājas Centrālo zinātnisko bibliotēku, Liepājas teātri, LMJC „Vaduguns”, 
Liepājas muzeju, Liepājas Tautas mākslas un kultūras centru, Ventspils pilsētas Kultūras nodaĜu, SIA 
„Pūėis”, Jelgavas Latviešu biedrību, kā arī citu Latvijas novadu, galvenokārt, Kurzemes, kultūras vai 
tautas namiem.  

Izpratni par mūsdienīgiem darba organizēšanas paĦēmieniem veido kultūras pasākumu organizatori 
kā pieaicināti vieslektori Baltic Beach Party galvenais organizators R.MediĦš un Cēsu 800 un Siguldas 
800 svētku projekta vadītāja J.Borīte. 

Sadarbība notiek kopīgos profesionālās kompetences pilnveides semināros, tā Liepājas pilsētas domes 
Kultūras pārvaldes organizētajā seminārā, piedalījās gan kultūras darbinieki, gan kultūras vadības 
mācībspēki, gan arī studenti, noklausoties lekciju kursus: 

• „Kult ūrpolitika un kultūras menedžments Polijā”, Dr.hab. Emīls Ožehovskis (Emil Orzechowski) 
(2008.),  

• „Kult ūras aktivitāšu un organizāciju pozicionēšana Latvijā, šodien”, Mg.art. L.Ėestere Latvijas 
Kultūras akadēmijas lektore (2007.). 
Uzsākta sadarbība ar nevalstisko organizāciju – mākslas galeriju „Promenāde” studentu un docētāju 

izglītojošu kursu apmeklēšanā, kas notiek regulāri katru mēnesi kopā ar izstādes atklāšanu. 
Kultūrizglītojošas programmas regulāri tiek saĦemtas no n/o K@2, Latvijas Ārzemju mākslas muzeja, 
GINTAS MODES TEĀTRA u.c. 

LPA sadarbībā ar Liepājas Kultūras nodaĜu realizēts ESF projekts „Mājas lapas izveide Liepājas 
Pedagoăijas akadēmijas kultūras vadības studiju programmu popularizēšanai” (proj.vad. L.Veita, 
vietnieks J.Letinskis (arī eksperti), eksperti – I.Skābarde, D.Celma), tās mērėis ir paātrināt augstākās 
profesionālās izglītības un pieaugušo tālākizglītības informācijas pieeju, lai nodrošinātu pārskatāmu 
priekšstatu par profesionālo darbību kultūras vadības jomā. Projekta realizācija veicināja sadarbību ar 
Liepājas rajona bibliotekāriem, kā arī Kurzemes reăiona lielākajām pilsētu skolām un kultūras iestādēm. 
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Var secināt, ka studējošo skaits 1.kursā atkal ir palielinājies un mājas lapas apmeklētāju skaits ir vairāk kā 
700 lasītāju mēnesī. 

 
10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām 
Saglabājas sadarbības līgums ar Latvijas Kultūras koledžu par izglītības turpināšanu LPA studiju 

programmas „Kultūras vadība”. Vienošanās ar Latvijas Kultūras akadēmiju par sadarbību pētniecībā, 
šobrīd asoc.prof. I.Pērkone-Redoviča, Dr.art. vada studiju un bakalaura darbu. 

Ārējo sakaru īstenošanu, galvenokārt ERASMUS un SOCRATES projektu ietvaros, koordinē LPA 
Ārējo sakaru daĜas vadītāja, slēdzot līgumus ar ārvalstu augstskolām. ERASMUS docētāju mobilitātes 
pasākumos piedalījās: 

• D.Bluėe Hildeshemas universitāte (Vācija) – 2008.g., 

• L.Pavlovska West Bohemia Pilzenes universitāte (Čehija) – 2007.g, 

• V.KaĜiĦina Sakarya universitātē (Turcija) – 2008.g., 

• M.Paipare, V.Laugale ViĜĦas V.Dižā universitāte (Lietuva) – 2008.g. 

ERASMUS projekta ietvaros VadībzinātĦu katedras vadītāja I.Leitāne un lektore D.Līduma piedalījās 
pieredzes apmaiĦas braucienā uz Rostokas universitātes Tautsaimniecības un sociālo zinātĦu fakultātes 
Menedžmenta katedru, lai izstrādātu studentu un pasniedzēju mobilitātes pasākumus, salīdzinātu studentu 
pētniecisko darbu un programmu struktūru un saturu (2008.). 

2006./2007.stud.g. programmas studentu grupa S.Klismeta, G.Galeja, D.ĥuĦēvica, A.Ošeniece 
piedalījās ERASMUS IP starptautiskās projektā NEPME – Jaunas perspektīvas mūzikas izglītībā, (vad. 
asociētā profesore L.Mackēviča) Vekšo universitātē (Zviedrija) un 2007./2008.stud.g.- D.ĥuĦēvica arī 
Hildesheimas universtitātē (Vācija). 

LPA sadarbības partneres Hildesheimas universitātes (Vācija) profesors Rūdolfs V.Keks (Rudolf 
W.Keck) vadīja semināru „Skolas kultūra un skolas aktivitātes” – par pasākumu organizēšanu skolā 
(2006./2007.). 

LPA vieslektore Arēlija Motē (Francija) programmas studentiem vadīja semināru „Reinjonas 
tradicionālā kultūra” un piedalījās programmas kultūrvides izpētes mācību ekskursijā „Nozīmīgākie 
kultūras pieminekĜi Liepājas rajonā” (2007./2008.). 

Turpinās Mākslas un dizaina katedras sadarbība ar ŠauĜu Universitātes (Lietuva) māksliniekiem un 
docētājiem, kurā profesors A.KĜaviĦš vada nodarbības, piedalās maăistru darbu vērtēšanā (2008.), 
regulāri organizē izstādes Liepājā un nodrošina Liepājas mākslinieku piedalīšanos izstādēs Lietuvā. Par 
sadarbības veicināšanu starp augstskolām A.KĜaviĦš saĦēma ŠauĜu universitātes rektora pateicības rakstu. 
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11.   Studējošo iespējas turpināt studijas citā studiju programmā vai augstskolā 
 

LPA uz iepriekš noteiktā radniecīgo vadības studiju – iestādes un uzĦēmumu vadības, tūrisma 
vadības, vides pārvaldības un kultūras vadības – programmu kopīgo daĜu, studentiem ir iespēja pēc 
studiju kursu salīdzināšanas mainīt studiju programmu (šāda pieredze atskaišu periodā nav bijusi).  

BeztermiĦa vienošanās ar Latvijas Kultūras akadēmiju par studiju iespēju, ja tiks pārtraukta 
programmas realizācija (05.07.2005.). 
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12.   Secinājumi 
 
1. LPA veic konstruktīvas izmaiĦas kvalitātes vadības sistēmas nostiprināšanā, lai nodrošinātu iekšējo 

normatīvo dokumentu apriti, kā arī veidotas jaunas darba grupas (darba devēju, studiju programmu 
padomes u.c.) programmas kvalitātes nodrošināšanai, aktualizējama dokumentācijas aprite 
programmas pašnovērtējuma ziĦojuma sagatavošanas laikā. 

2. Programmas saturā veiktas strukturālas izmaiĦas, pamatojoties uz MK noteikumiem, studentu un 
mācībspēku viedokli, profesionālo kompetenču pilnveidei. 

3. Zināšanu, prasmju un attieksmju vērtēšanas metožu izvēle ir atbilstoša MK noteikumiem, LPA Senātā 
apstiprinātiem dokumentiem, tā balstās uz mācībspēku un studentu savstarpēju vienošanos un ir 
objektīva. 

4. Studiju procesā ir līdzsvarots teorētiskais, praktiskais un patstāvīgais darbs, izmantotas mūsdienīgas 
mācību metodes. Darba rezultāti kā studiju projekta darbi, pasākumi, ir arī sabiedriski pārredzami un 
novērtējami. Aktivizējama ir studentu iesaistīšana mācībspēku pētniecības projektos, kā arī metodisko 
materiālu sagatavošanā izmantojot IT un tās pielietošana atbilstoši studiju videi. 

5. Programma atbilst profesionālajam un profesijas standartam, tās kvalitāti apstiprina Latvijas Kultūras 
centru darbinieku apvienība. 

6. Studentu aktīva līdzdarbošanās studiju pilnveidē ir nodrošināta, studentu viedoklis tiek uzklausīts un 
realizēts, ja tas ir atbilstošs LPA prasībām, piedaloties dažādās LPA padomēs var ietekmēt lēmumu 
pieĦemšanu. Studenti savu attieksmi pret sabiedriskām problēmām pauž organizējot labdarības 
pasākumus un iegūtos materiālos līdzekĜus atdodot Liepājas bērnu namam un Liepājas Reăionālās 
slimnīcas Bērnu nodaĜai. Veicināma studējošo starptautiskā mobilitāte. 

7. Mācībspēki zinātniskās un mākslinieciskās jaunrades kvalifikācijas pilnveido studijās maăistrantūrā, 
doktorantūrā, sistemātiskā dalībā konferencēs, semināros, projektos, plenēros, piedaloties izstādēs, 
simpozijos, kultūras pasākumu producēšanā, kultūras projektu organizēšanā un vadīšanā. Veicināma 
mācībspēku pētnieciskais darbs kultūras darba vadībā, kā arī zinātniskā un lietišėā sadarbība ar ārējām 
institūcijām. 

8. Sadarbība ar Liepājs pilsētas un rajona institūcijām ir veicinājusi studentu, mācībspēku nozares 
profesionālo kompetenci, pētniecisko problēmu risināšanu kultūras jomā un nodrošinājusi popularitāti 
kultūras vadībā. Sadarbības ieguvums nozares attīstībai ir kopīgu semināru, konferenču organizēšana. 

9. Mācībspēku un darba devēju viedoklis liecina, ka studiju kursu mūsdienīgai vadīšanai papildināms 
materiāli tehniskais nodrošinājums auditorijās. 
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13. Programmas attīstības plāns 
 
N. 
p. 
k. 

Konstatētās 
problēmas 

Veicamie 
uzdevumi 

Izpildes 
laiks Atbild īgais Izpildītāji 

Izpildes 
apliecinājums/ 
novērt ējums 

1. 
Pētījumi 
kultūras 
vadībā 

1.Mērėtiecīgi plānot 
un koordinēt 
akadēmiskā personāla 
un studentu zinātniski 
pētniecisko darbību; 

2.Organizēt 
konferences; 

3.Programmas mājas 
lapā izveidot e-
žurnālu 

Katrā 
studiju 
gadā; 

 

2010. 

2010. 

 

Katedras vadītāja 

 

Programmas 
direktore 

 

Docētāji 

 

 

 

 

ZiĦojumi un dalība 
konferencēs, 
publikācijas, 
jaunrade 

2. 

Studentu un 
mācībspēku 
mobilitāte 

 

Tālākattīstīt un 
nostiprināt sadarbību 
ar augstskolām, 
pašvaldības un 
nevalstiskām 
partnerinstitūcijām 

Latvijā un ārvalstīs 

 

 

 

Katrā 
studiju 
gadā 

 

 
 
Ārējo sakaru daĜas 
vadītāja 
Programmas 
direktore 

 
 
 
Docētāji 
Studenti  

 
Sagatavoti un 
parakstīti 
sadarbības līgumi; 
mobilitāte 

3. 

 

Programmas 
personāla 
administrēšana 
starp dažādām 
katedrām 

Aktualizēt 
programmas 
administrēšanas 
pozitīvo un negatīvo 
iezīmju, izmaiĦu un 
attīstības iespēju 
apspriešanu  

 

Katrā 
studiju 
gadā 

 

Fakultātes dome 

Katedras vadītāja  

 

 

Docētāji  

Programmas 
direktore 

Pašnovērtējuma 
ziĦojums, sadarbība 
ar programmas 
docētājiem, 
partneriem – 
semināri, 
konferences, 
ziĦojumi u.c.  

4. 

 

Pašnovērtējuma 
ziĦojuma 
sagatavošanas 
pilnveide KVS 

Analizēt 
pašnovērtējuma 
ziĦojuma 
sagatavošanas 
negatīvās iezīmes un 
piedāvāt risinājumus 

 

 

2009. 

 

Kvalitātes sistēmas 
vadības vadītāja, 
programmas 
direktore 

Fakultātes 
dome 

Studiju 
programmu 
padome 

 

Dokumentācijas 
aprites saskaĦošana 
un iekĜaušana KVS 
procesā 

5. 

 

Materiāli –
tehniskā bāze 

Studiju procesu 
nodrošināt ar 
videoprojektoriem, 
datoriem studiju 
korpusā Kuršu ielā 

 

 

2009. 

 

Programmas 
direktore 

 

Katedras 
vadītāja 

Iegādāti tehniskie 
līdzekĜi studijām 
atbilstoši mūsdienu 
prasībām 

6. 

Metodisko 
materiālu 
pilnveide  

Turpināt izstrādāt 
metodiskos materiālus 
studiju pilnveidei 

 

2009. 

2010. 

 

Docētāji   

Programmas 
direktore, 
docētāji 

Studentu studiju un 
prakšu pētniecisko 
un lietišėo darbu 
datu izveide 
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PAŠNOVĒRTĒJUMAM PIEVIENOJAMIE 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 programmas nodrošinājumā iesaistītais akadēmiskais personāls 
 
 

K. 
nr. 

Vārds, uzvārds Amats, 
ievēlēts vai uz 
laiku pieĦemts 

darbā 

Zinātniskais 
vai 

akadēmiskais 
grāds  

Izglītība iestāde, kurā iegūta 
augstākā izglītība, 

kvalifik ācija, beigšanas gads 

Plānotie studiju kursi 

1. Aija Kukuka Lektore, 
ievēlēta 

Mg.paed. LPA, Vidusskolas 
matemātikas skolotāja, 1972. 
LU maăistrantūra, 1992. 

Lietišėā informātika 

2. Anita Mežinska Lektore, 
ievēlēta 

MBA  LVPI, latviešu valodas un 
literatūras skolotāja,1978.; 
RTU Rīgas Biznesa skolā, 
augstākā profesionālo biznesa 
izglītība (MBA), 2003. 

Cilvēku resursu vadība 
Stratēăiskā vadība 
 

3. Alberts Eglītis LPA lektors 
pieĦemts uz 
laiku 

 T. ZaĜkalna Latvijas PSR 
Valsts mākslas akadēmija, 
mākslas vēsturnieks,1967. 

Māksla 

4. Aldis KĜaviĦš Profesors, 
ievēlēts 

Mg. art. RKIDT, kultūras darba 
organizators, 1957.; 
T.ZaĜkalna Latvijas PSR 
Valsts mākslas akadēmija, 
mākslinieks, gleznotājs, 
pedagogs, 1967., LMA 
maăistrantūra, 2003. 

Pasākumu scenogrāfija 
Mākslas produktu 
prezentācija 
Teātris  

5. Alīda Samusēviča Profesore, 
ievēlēta 

Dr. paed. LVPI, pamatskolas skolotāja, 
1980.; LVU aspirantūra, 
1987., LU Dr.paed. grāda 
nostrifikācija, 1993. 

Pētījuma  metodoloăija 

6. Arturs Medveckis Lektors, 
ievēlēts 

Mg. paed. 
(doktorants) 

J.Vītola LV Konservatorija, 
kultūrizglītības darba 
organizators-metodiėis, 1984.; 
LPA maăistrantūra 
pedagoăijas teorijā un vēsturē, 
2004. 

Kultūras socioloăija 
Kultūrpolitika 
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K. 
nr. 

Vārds, uzvārds Amats, 
ievēlēts vai uz 
laiku pieĦemts 

darbā 

Zinātniskais 
vai 

akadēmiskais 
grāds  

Izglītība iestāde, kurā iegūta 
augstākā izglītība, 

kvalifik ācija, beigšanas gads 

Plānotie studiju kursi 

7. Ausma Klestrova Lektore, 
ievēlēta 

Mg. philol. LVPI, vidusskolas latviešu 
valodas un literatūras 
skolotāja, 1974.; LPA 
maăistrantūra, 1999. 

Lietvedība 

8. Ārijs Orlovskis Naturalizācijas 
pārvaldes 
Informācijas 
centra vadītājs, 
Soc.zin.katedras 
lektors uz laiku 
pieĦemts darbā; 
IZI asistents – 
ievēlēts 

Mg. paed., 
(doktorants) 

LVU, vēsturnieks, vēstures un 
sabiedrisko zinātĦu 
pasniedzējs, 1985.); 
LPA,izglītības zinātĦu 
maăistrs, 2003.; LPA 
dokorantūra 

Politoloăija 
 

9. Dace Bluėe Liepājas 
pilsētas Domes 
Kultūras 
pārvalde, 
Starptautisko 
sakaru un 
attistības 
projektu 
vadītāja lektore 
uz laiku 
pieĦemta darbā 

Mg.art. 
(doktorante) 

J.Vītola LMA, muzikologs, 
mūzikas teorētisko priekšmetu 
pedagogs, 1996. un 
maăistrantūra,1998., LKA 
doktorantūra 

Mūzika 
Kultūras projektu izstrāde un 
vadība 
Muzikālais noformējums 

10. Dace Gruntmane Liepājas 
pilsētas Domes 
p.i. Kultūras 
komisijas 
locekle, 
Pietumu radio 
valdes locekle, 
lektore uz laiku 
pieĦemta darbā 

(maăistrante)  J. Vītola LV Konservatorija, 
kultūrizglītības darba 
organizatore – metodiėe, 
1984.; LPA VadībzinātĦu 
maăistrante 

Kultūras institūciju pārvalde 
Pasākumu organizēšanas 
metodika 
Pasākumu režija 
Pasākumu scenārijs 
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K. 
nr. 

Vārds, uzvārds Amats, 
ievēlēts vai uz 
laiku pieĦemts 

darbā 

Zinātniskais 
vai 

akadēmiskais 
grāds  

Izglītība iestāde, kurā iegūta 
augstākā izglītība, 

kvalifik ācija, beigšanas gads 

Plānotie studiju kursi 

11. Dace Reinkopa Galvenā valsts 
inspektore 
Kuldīgas 
rajonā, 
Kuldīgas RP 
Kultūras 
nodaĜas 
vadītāja, 
lektore uz laiku 
pieĦemta darbā 

Mg.art. J.Vītola LV Konservatorija, 
kultūrizglītības darba 
organizatore – 
metodiėe,1982., LKA 
maăistrantūra, 2005. 

Pasākumu producēšana 

12. Daina Celma  Asociētā 
profesore, 
ievēlēta 

Dr.oec. LVPI, Vidusskolas latviešu 
valodas un literatūras 
skolotājs, 1974.; LU 
maăistrantūra 1996. un 
doktorantūra 2004. 

Vadības teorija 

13. Daina Kandēvica SIA „4 vēji” 
pasākumu 
producente, 
asistente uz 
laiku pieĦemta 
darbā 

(Maăistrante)  ěeĦingradas Valsts Kultūras 
institūts, augstākās 
kvalifikācijas kultūras 
darbinieks, tautas teātra 
režisors, 1975. 

Aktiermeistarība 

14. Diāna Līduma LPA lektore, uz 
laiku pieĦemta 
darbā 

Mag. oec., 
(doktorande) 

RTU, inženieru zinātĦu 
bakalaura grāds ekonomikā, 
transporta ekonomiskas un 
organizācijas 
specializācijā,1998., RTU, 
ekonomikas zin. maăistrantūra 
UzĦēmējdarbības vadībā, 
2000., RTU, ekonomikas 
doktorantūra 

Ekonomikas teorija, 
UzĦēmējdarbība 
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K. 
nr. 

Vārds, uzvārds Amats, 
ievēlēts vai uz 
laiku pieĦemts 

darbā 

Zinātniskais 
vai 

akadēmiskais 
grāds  

Izglītība iestāde, kurā iegūta 
augstākā izglītība, 

kvalifik ācija, beigšanas gads 

Plānotie studiju kursi 

15. Dina Barute Lektore, 
ievēlēta 

Mg.sc.educ. LPA, Matemātikas bakalaurs, 
matemātikas, informātikas un 
tehniskās grafikas skolotāja 
,1999.; LPA maăistrantūra, 
2005. 

Kvantitatīvās metodes vadībā 
Lietišėā informātika 

16. Edīte Leščinska LPA Kurzemes 
Humanitārā 
institūta 
pētniece, 
ievēlēta 

Dr.art. Lunačarska Valsts teātra 
mākslas institūts, vēstures 
zinātniece 1981. un 
aspirantūra, 1985. 

Teātris 

17. Gita GirĦus Lektore, 
ievēlēta 

Mg.philol. LPA, 1.-12.kl. latviešu valodas 
un literatūras skolotāja, 1993. 
un maăistrantūra, 1995.; LU 
doktorantūra 

Latviešu novadu folklora 

18. Gunta Reinfelde LPA lektore uz 
laiku pieĦemta 
darbā 

Mg.paed. LVU, filologs, angĜu valodas 
skolotājs, 1965.; LU 
maăistrantūra, 1993.g.  

AngĜu valoda 

19. Inga Papirte Bērnu un 
jauniešu 
interešu nama 
deju kolektīva 
vadītāja, 
lektore uz laiku 
pieĦemta darbā 

Mg.sc.educ. RPIVA, ritmikas un deju 
skolotāja, pedagoăijas 
bakalaurs, 2001., RPIVA 
maăistrantūra, 2004. 

Deja 
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K. 
nr. 

Vārds, uzvārds Amats, 
ievēlēts vai uz 
laiku pieĦemts 

darbā 

Zinātniskais 
vai 

akadēmiskais 
grāds  

Izglītība iestāde, kurā iegūta 
augstākā izglītība, 

kvalifik ācija, beigšanas gads 

Plānotie studiju kursi 

20. Inga Pūre LPA ISAD 
vadītāja, 
lektore uz laiku 
pieĦemta darbā 

Mg.philol., 
Mg.oec. 

LPA, filoloăijas bakalaura 
grāds, latviešu val.un lit. 
Skolotājs, 1996. un filoloăijas 
maăistrantūra , 1998.; RTU, 
personāla speciālista 
kvalifikācija, 2004.; RSEBAA 
maăistrantūra   

Sabiedriskās attiecības 

21. Inga Pērkone-Redoviča Latvijas 
Kultūras 
akadēmijas 
profesore, uz 
laiku pieĦemta 
darbā 

Dr.art. LU, vēsturniece, LKA 
maăistrantūra un doktorantūra 

Kino 

22. Ilga Erba Liepājas 
Centrālās 
Zinātniskās 
bibliotēkas 
direktore, 
lektore uz laiku 
pieĦemta darbā 

Mg.art. LU bibliotekāra un 
uninformācijas darbinieks 
(1994.), LKA maăistrantūra 
(2000.) 

Kultūras tirgzinības 

23. Ilga Skābarde Liepājas rajona 
kultūras 
eksperte, 
lektore uz laiku 
pieĦemta darbā 

Mg.art. LVU, filologs vācu val., 
skolotājs, LKA maăistrantūra 
(2005.) 

Kultūrpolitika 
Vācu valoda   
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K. 
nr. 

Vārds, uzvārds Amats, 
ievēlēts vai uz 
laiku pieĦemts 

darbā 

Zinātniskais 
vai 

akadēmiskais 
grāds  

Izglītība iestāde, kurā iegūta 
augstākā izglītība, 

kvalifik ācija, beigšanas gads 

Plānotie studiju kursi 

24. Ilze Miėelsone Asociētā 
profesore, 
ievēlēta 

Dr.paed. LVPI pirmskolas pedagoăijas 
un psiholoăijas pasniedzējs, 
pirmskolas izglītības iestāžu 
metodiėis, 1987.; LU 
doktorantūra, 1996. 

Kreativitātes psiholoăija, 
Kreativitāte un pulciĦa darba 
praktikums 

25. Inese Briška  
 

LPA Reăionālā 
informācijas 
centra vadītāja, 
lektore uz laiku 
pieĦemta darbā 

Mg.sc.educ. LPA, Matemātikas bakalaurs, 
matemātikas, informātikas un 
tehniskās grafikas skolotāja 
,1999.; LPA maăistrantūra, 
2005. 

Kvantitatīvās metodes vadībā 

26. Inese Leitāne Lektore, 
ievēlēta  

Mg.oec. 
(MBA) 

LVU, tirdzniecības                                  
ekonomiste, 1983.; LU 
aspirantūra, 1989.; BKI 
maăistrantūra, 2005. 

Tirgzinības 

27. Irina StrazdiĦa Docente, 
ievēlēta 

Dr. psych. LVPI pirmskolas pedagoăijas 
un psiholoăijas pasniedzējs, 
pirmskolas izglītības iestāžu 
metodiėis,1985., doktorantūra, 
LU, 1994. 

Sociālā psiholoăija 

28. Iveta Tumaščika LPA 
juriskonsulte, 
lektore uz laiku 
pieĦemta darbā 

Mg.iur. - LVPI, matemātikas 
skolotāja, 1988; Latvijas 
Policijas akadēmija, jurists, 
2000. un maăistrantūra, 
publiskās tiesības, 2007. 

Civiltiesības  
LR likumdošana 
uzĦēmējdarbībā 
Autortiesības 
 

29. Jānis Letinskis Lektors, 
ievēlēts  

Mg.sc.educ., 
(doktorants) 

LPA, lietišėās mākslas un 
kultūras vēstures 
skolotājs,1990., LPA 
maăistrantūra , LPA-RTU 
doktorantūra  

Datorgrafika 

30. Kārlis Dobelis Docents, 
ievēlēts  

Dr.math. LVPI vidusskolas fizikas un 
matemātikas skolotājs, 1960.; 
V.I.ěeĦina Baltkrievijas Valsts 
universitātes specializētā 
padome K 056.03.10, 1978., 
LU nostrifikācija 1992. 

Kvalitātes vadība 
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K. 
nr. 

Vārds, uzvārds Amats, 
ievēlēts vai uz 
laiku pieĦemts 

darbā 

Zinātniskais 
vai 

akadēmiskais 
grāds  

Izglītība iestāde, kurā iegūta 
augstākā izglītība, 

kvalifik ācija, beigšanas gads 

Plānotie studiju kursi 

31. Larisa Pavlovska Asociētā 
profesore, 
ievēlēta 

Dr.paed. KišiĦevas universitāte 
filoloăe, krievu valodas un 
literatūras pasniedzēja (1974.); 
PSRS Pedagoăijas zinātĦu 
akadēmija aspirantūra, 1982., 
nostrifikācija (LU 1993.), 
Maskavas A.Puškina krievu 
valodas institūts doktorantūra, 
1999. 

Krievu valoda 

32. Lauma Veita Lektore, 
ievēlēta  

Mg.paed.,  LLMV, mākslinieks – 
meistars, 1977.; LVPI 
pamatskolas skolotāja, 
1986.;LPA maăistrantūra, 
1998.; DU doktorantūra, 2007. 

Pedagoăija Ievads studijās 
Latviešu tradicionālā kultūra 
Pētījumu metodoloăija 
Interešu grupu mācību 
metodika 
Kompozīcija 
Kreativitāte un pulciĦa darba 
praktikums 

33. Lilita Ābele Lektore, 
ievēlēta 

Bac.oec., 
Mg.sc.env., 
(doktorante) 

RKIDT, kultūras darba 
organizators, 1977.; LU 
Sociālo zinātĦu bakalaurs 
ekonomikā 2001. un 
maăistrantūra, 2003., LU 
doktorantūra 

Grāmatvedība  
Finansu teorija 

34. Linda Zulmane Lektore, 
ievēlēta 

Mg.philol. 
(doktorante) 

LU latviešu valodas un 
literatūras skolotāja un 
audzināšanas darba metodiėe, 
1991., LU doktorantūra 

Literatūra 
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K. 
nr. 

Vārds, uzvārds Amats, 
ievēlēts vai uz 
laiku pieĦemts 

darbā 

Zinātniskais 
vai 

akadēmiskais 
grāds  

Izglītība iestāde, kurā iegūta 
augstākā izglītība, 

kvalifik ācija, beigšanas gads 

Plānotie studiju kursi 

35. Meldra Kivlena LPA Kvalitātes 
vadības 
sistēmas 
vadītāja, 
asistente uz 
laiku pieĦemta 
darbā 

Mg.oec. LPA, uzĦēmuma un iestādes 
vadītāja, 2005.; RTU 
maăistrantūra, 2008. 

UzĦēmējdarbība 

36. Mirdza Paipare Docente, 
ievēlēta 

Mg.art.  J.Vītola LV Konservatorija, 
kordiriăents, mūzikas 
priekšmetu pedagogs, 1979. 
un maăistrantūra, 1994.; 
JVLMKA , doktorantūra, 
2007. 

Mūzika 

37. Reinis Bahs Lektors, 
ievēlēts 

 LVU filologs, vācu valodas 
pasniedzējs (1971.) 

Vācu valoda 

38. Sanda Liepa-Vjakse Liepājas 
mākslas 
vidusskolas 
projektu 
vadītājā, 
lektore uz laiku 
pieĦemta darbā 

Mg.paed. LPA, sākumskolas un vizuālās 
mākslas skolotāja, LPA 
maăistrantūra  

Kultūras projektu izstrāde un 
vadība 

39. Sandra OkuĦeva  Lektore, 
ievēlēta 

Mg.philol. LVPI, vidusskolas latviešu 
valodas un literatūras 
skolotāja, 1983.; 
 LU aspirantūra,1997. 

Publiskā runa 

40. Santa Mazika LPA Mākslas 
laboratorijas 
vadītāja, 
asistente uz 
laiku pieĦemta 
darbā 

Mg.art., 
(doktorante) 

Latvijas Mākslas akadēmija, 
mākslas zinātniece, 2005., 
maăistrantūra, doktorantūra 

Māksla 
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K. 
nr. 

Vārds, uzvārds Amats, 
ievēlēts vai uz 
laiku pieĦemts 

darbā 

Zinātniskais 
vai 

akadēmiskais 
grāds  

Izglītība iestāde, kurā iegūta 
augstākā izglītība, 

kvalifik ācija, beigšanas gads 

Plānotie studiju kursi 

41. Sergejs Kačanovs LPA asistents 
uz laiku 
pieĦemts darbā 

Mg.sc.educ. LPA, informātikas skolotājs, 
datorspeciālists, 2002., LPA 
maăistrantūra, 2006. 

Datu bāzes un informācijas 
sistēmas 

42. UĜjana Gintnere Liepājas 
muzeja 
Kultūrvēstures 
nodaĜas 
vadītāja, uz 
laiku pieĦemta 
darbā 

 LU vēsturniece, vēsture un 
sabiedrības mācības 
pasniedzēja,1984. 

Latviešu tradicionālā kultūra  
Muzeja darba pamati 

43. Valda Vītola LPA  
sistēmbibliote-
kāre, 
asistentente uz 
laiku pieĦemta 
darbā 

(maăistrante)  LU, sociālo zinātĦu bakalaurs 
bibliotēkzinātnē un 
informācijā, 2007. un 
maăistrantūra  

Bibliotēka un Informācijas 
tehnoloăijas 

44. Velga Laugale Lektore, 
ievēlēta 

Mg.philol. LPI, vidusskolas latviešu val. 
un literatūras skolotājs, 1984., 
LPA maăistrantūra,1999., LU 
doktorantūra, 2006. 

Valodas kultūra 

45. Vineta TrumsiĦa Lektore, uz 
laiku pieĦemta 
darbā 

Mg.philol. 
(doktorante) 

LVPI, latviešu valodas un 
literatūras 
skolotāja,1977.;LPA 
maăistrantūra, 2000., DU 
doktorantūra 

Latviešu novadu folklora 

46. Viktors Egliens LPA asistents 
uz laiku 
pieĦemts darbā 

Mg.paed. LPA, vizuālo komunikāciju 
dizainera un tehniskās grafikas 
skolotājs, 2003.; LPA 
maăistrantūra, 2006. 

Biroja tehnika 

47. Zaigonis Graumanis  Docents, 
ievēlēts  

Pil. Pil. LVU, filozofs, pasniedzējs, 
1984.; ěeĦingradas Valsts 
universitātes aspirantūra,1989. 

Filozofija 
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DU Daugavpils universitāte 
LLA Latvijas Lauksaimniecības akadēmija 
LVU Latvijas Valsts universitāte 
LU Latvijas Universitāte 
LVPI Liepājas Valsts pedagoăiskais institūts 
LPA Liepājas Pedagoăiskā akadēmija 
LMA 
JVLMA 

Latvijas Mākslas akadēmija 
J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija 

LLMV Liep ājas lietišėās mākslas vidusskola 
LMV Liepājas mākslas vidusskola 
RKIDT 
 

Rīgas kultūras un izglītības darbinieku tehnikums 
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3.  Akadēmiskā personāla zinātniskās  pētniecības  

mākslinieciskās jaunrades biogrāfijas  (CV) 
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AIJA KUKUKA  
CURRICULUM VITAE 

 
Persona dati :             Aija Kukuka, dzim. 1950.g. 18.maijā 
  
Dzīves vieta:                       Mežu ielā 41 – 38, Liepājā, LV – 3405 
 
Darba vieta: 

Liepājas Pedagoăijas akadēmija 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 lineārajā algebrā un analītiskajā ăeometrijā, 
kā arī informātikas mācīšanas metodikā 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). 
 

 

 

 

 

Aija KUKUKA 

09.05.2008. 
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ANITA MEŽINSKA 
CURRICULUM VITAE 

 
Personas dati Anita Mežinska 
  
Izglītība  
RTU Rīgas Biznesa institūts (Bufalo universitātes, ASV  
 biznesa vadības maăistra programma angĜu valodā) 
1999. gada septembris – 2003. gada jūnijs 
 Diploms: Profesionālais maăistra grāds uzĦēmumu un organizāciju  
            vadīšanā; Master of Business Administration 

 
Liepājas Valsts pedagoăiskais institūts 1974. gada septembris – 1978. gada jūnijs 
 Diploms: Latviešu valodas un literatūras skolotāja 
 
Darba pieredze 
No 2000. gada 20. jūnija SIA “Megate” 
Amats:  Valdes locekle, īpašniece 

    
Kvalifik ācija:  Menedžmenta konsultante un pasniedzēja 
   Biznesa stratēăiskās attīstības konsultante 
   UzĦēmumu analīzes konsultante ar specializāciju pārtikas  

pārstrādē 
Biznesa plānu, projektu, apmācību programmu izstrāde 
Personības attīstības un praktiskās psiholoăijas pasniedzēja 
Pašvaldību ekonomiskās attīstības projektu izstrāde 
Liepājas Pedagoăijas akadēmijas menedžmenta cikla  
kursu lektore  
 
SIA “Liepājas Mazo un vidējo uzĦēmumu atbalsta centrs” 

           1994. gada jūnijs – 2000. gada 20. jūnijs 
Amats:   Vadītāja, biznesa konsultante un pasniedzēja 
 
   PrivātuzĦēmuma vadītāja/ īpašniece 
   1990. gada septembris – 1994. gada jūnijs 
 
   Liepājas 8. vidusskola 
   1987. gada augusts – 1990. gada jūnijs 
Amats:   Direktora vietniece 
 
   Skrundas lauksaimniecības skola 
   1978. gada jūlijs – 1987. gada augusts 
Amats:   Direktora vietniece 
 
Starptautiskā darba UzĦēmēju un pašvaldību vadītāju apmācību programmas 
pieredze:     izstrāde un vadīšana par Biznesa inkubatoru izveidi Igaunijā 

(1997.) 
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Mācību programmas komandas veidošanā pasniegšana Britu 
padomes projektos iesaistītajiem Baltijas valstu angĜu valodas 
skolotājiem (Lietuva, 1998.) 
     

Dalība profesionālās Latvijas Biznesa konsultantu asociācijas biedre 
un sabiedriskās Sabiedriskās organizācijas “Iespēja” valdes locekle    
organizācijās:  Sabiedriskās organizācijas “Debašu centrs” valdes locekle 
   Liepājas biznesa sieviešu kluba “Paritāte” prezidente 
 
Realizētie projekti: Liepājas Biznesa inkubatora izveide (1995. – 1997.) 
   Saldus UzĦēmējdarbības atbalsta centra izveide (1997.) 
   Mācību programmas “Mana komanda un es” izstrāde (1997.) 
   Biznesa plāna rokasgrāmatas izstrāde (1998.) 
   Rudbāržu pagasta attīstības plāna izstrāde (1998. – 1999.) 
   Lažas pagasta attīstības plāna izstrāde (1998. – 1999.) 
   DāĦu firmas “Kjellerup Steel” ražotnes izveide Liepājā (1999.) 
   OtaĦėu pagasta attīstības plāna izstrāde (1999. – 2000.) 
   Mācību, konsultāciju projekts lauku sievietēm (2000.) 

Menedžmenta mācību programmas vidējo līmeĦu vadītājiem 
izstrāde (2000.) 
Biznesa psiholoăijas mācību programmas izstrāde (2001.)  
  

Mācību un biznesa 1994. gads – pieredzes apmaiĦa Bornholmas (Dānija) zivju 
pieredzes apguves    pārstrādes uzĦēmumos 
braucieni: 1994. – prakse Česterfīldas (Lielbritānija) Biznesa aăentūrā  
   1996. – pieredzes apmaiĦa Zviedrijas mazajos un vidējos  

 uzĦēmumos 
   1996. – pieredzes apmaiĦa Īrijas zivju pārstrādes uzĦēmumos 
   1996. – mācību brauciens uz Somijas Biznesa inkubatoriem un  

 Biznesa inovāciju centriem 
1996. – pieredzes apmaiĦa Jaunās Komūnas korporācijā, ASV 

   1996. – piedalīšanās Starptautiskajā Biznesa inkubatoru  
 konferencē, ASV 

   1997. – pieredzes apmaiĦas brauciens uz Somijas reăionālajiem  
 un valdības biznesa atbalsta fondiem  

   1997. – piedalīšanās un darba grupas vadīšana Starptautiskajā  
 sieviešu konferencē Vīnē (Austrija) 

   1997. – mācību brauciens uz EDCS fondu (Nīderlande) 
   1998. – pieredzes apmaiĦa Somijas mazajos un vidējos  

 uzĦēmumos 
   1998. – piedalīšanās (UAC tīkla prezentācija) Solnas  

 (Zviedrija) biznesa mesē 
   2000. – Latvijas delegācijas vadīšana un uzstāšanās  

 starptautiskajā sieviešu konferencē ASV 
            2003. – Uzstāšanās par Latvijas uzĦēmējdarbības vidi   
                         starptautiskajā biznesa sieviešu konferencē Turku  
                        (Somija)  
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Papildus izglītība, kursi:  
Facilitator Development International (Lielbritānija) 

   2004. gada novembris  
Sertifikāts:  Grupu fasilitators 
 

Eiropas Institūts (Dānija)  
   2001. gada jūnijs 
Sertifikāts:  Cilvēkresursu attīstība: darba izpildes novērtēšana 

 
Valsts Administrācijas skola 

   2000. gada decembris 
Sertifikāts:  Personāla vadības pasniedzēja 
 

ES PHARE Valsts administrācijas reformas projekts 
   1999. gada augusts 
Sertifikāts:  Cilvēku resursu vadības pasniedzēja 
 
   ES PHARE MVU projekts 
   1998. gada decembris 
Sertifikāts:  IlgtermiĦa biznesa investīciju konsultante 
 
   ES PHARE MVU projekts 
   1996. gada oktobris – 1997. gada jūnijs 
Sertifikāts:  UzĦēmumu analīzes konsultante 
 
   Zviedrijas Starptautiskā attīstības kooperācijas aăentūra (SIDA) 
   1995. gada augusts – 1996. gada maijs  
Diploms:  Biznesa stratēăiskās attīstības konsultante 
 
   Springboard Consultancy, Lielbritānija 
   1994. gada oktobris – 1995. gada jūnijs 
Diploms:  Programmas “Sieviete biznesā” pasniedzēja 
 
   Daremas universitātes Biznesa skola (Lielbritānija) 
   1994. gada jūnijs – 1995. gada februāris 
Sertifikāti:  Biznesa konsultante 
   Biznesa pasniedzēja 
   Biznesa pamatos, finansēs, biznesa ideju ăenerēšanā,  

Mārketingā 
 

Apmeklēti kursi/  Biznesa un darbaspēka adaptācija Eiropas Savienībā  
semināri:   (07. 2002., Grieėija) 

ES strukturālie fondi (07. 1998.) 
   Ražošanas plānošana un kontrole (03. 1998.) 
   Moderācija un uz mērėi orientēta plānošana (05. 1997.) 
   Cilvēku resursu vadība (05. 1996.) 
 
Rakstura iezīmes: Patstāvība lēmumu pieĦemšanā, mērėtiecība, neatlaidība,  

pašpārliecība, lieliskas darba spējas, prasīgums pret sevi un  
citiem, analītiska domāšana, komunikabilitāte, paškritika,  
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godīgums, vēlme uzĦemties atbildību 
 

Prasmes/ iemaĦas: Strādāt komandā, vadīt komandu, plānot finanses un citus 
resursus, noteikt un sasniegt mērėus, motivēt, iedrošināt 
cilvēkus, konsultēt, vadīt kursus un projektus, izstrādāt jaunas 
mācību programmas, lietot biroja tehniku, vadīt autotransportu 

 
Valodu prasmes: AngĜu valoda – brīvi 
   Krievu valoda – brīvi 

 
VaĜasprieki Aktīva atpūta kopā ar ăimeni, laba mūzika, lasīšana, 

autobraukšana. 
 

 
 

Anita MEŽINSKA 
2008.g.maijs 
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ALBERTS  EGL ĪTIS 
CURRICULUM VITAE 

 
Personas dati: Alberts Eglītis dzimis 1938.gada 29.janvārī Gudenieku p. 
                                           
Dzīves vieta:   Sporta ielā 8/ 5 ,  Liepājas raj., GrobiĦas pag., LV 3406 
 
Darba vieta:   Em. MelngaiĜa Liepājas Mūzikas vidusskola, tālr.: 3422727,
      mākslas un kultūras vēstures pasniedzējs  
Izglītība: 

1963.– 1969.Latvijas PSR Valsts mākslas akadēmija; kvalifikācija – mākslas 
zinātnieks diploma Y Nr. 074405 

 1954. –1958. Kuldīgas vidusskola  
 
Darba pieredze: 

1991./92. – šim brīdim asistents LPA Mākslas un dizaina katedrā mākslas vēstures 
 un  semiotikas pasniedzējs 

1989. - šim brīdim Em. MelngaiĜa Liepājas Mūzikas vidusskolā  mākslas un kultūras 
 vēstures pasniedzējs 

1973. – 2001. Liepājas Mākslas vidusskola – estētikas un mākslas vēstures   
 pasniedzējs 

1973.– 1993.  Liepājas Bērnu mākslas skolas vadītājs        
1969. –1973. rūpnīca “Liepāja” - inženieris             
 
Valodu prasmes: 
Latviešu, krievu pārvaldu brīvi, vācu sarunvalodas līmenī 

Intereses: 
Jaunās tehnoloăijas( foto, video), laikmetīgā māksla un arhitektūra. 
Izstāžu apskati un recenzijas. 
  
Autordarbi: 
Vensko S., Eglītis A. Roberts Stārosts. latviešu pašportretu meistars.-Talsi : Talsu 
tipogrāfija; 2008. 80.lpp.,il. 
 
 
 

Alberts  EGLĪTIS 
08.02.2008. 
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ALDIS K ěAVI ĥŠ 
CURRICULUM VITAE 

 
Personas dati:  Aldis  K ĜaviĦš dzimis 1938.gada 27. maijā Madonā 
Dzīves vieta:   Klaipēdas iela 110 dz. 5, Liepāja LV –3416; tālr.34-31273 
Darba vieta:  profesors Liepājas Pedagoăijas akadēmijā; Lielā iela –14;  
    Liepāja LV – 3400; tālr.: 34 21129  
Izglītība:  
2003. Latvijas Valsts Mākslas akadēmijas Humanitāro zinātĦu maăistrs vizuālajā 
 mākslā/ diploms 
1967.Latvijas Valsts Mākslas akadēmija, Stājglezniecības fakultāte, kvalifikācija: 
 mākslinieks, gleznotājs, pedagogs/ diploms 
1957. Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku tehnikums 
 
Akademiskā biogrāfija: 
2006.g.26.maijā ievēlēts profesora amatā mākslas zinātnes, mākslas nozarē, vizuāli 
plastiskās mākslas apakšnozarē, Latvijas Mākslas akadēmijas Profesoru padomē 
mākslas zinātnē, mākslās. 

Darba pieredze: 
No 2006. sept. LPA Senators un arī Satversmes loceklis 
2006.maijs - profesors Mākslas un dizaina katedrā LPA 
Lekcijas ŠauĜu universitātē, Lietuvā 2006.g. 24.-28. maijs 
Līdzdalība Kvalifikācijas komisijas darbā Vi ĜĦas Mākslas akadēmijas Klaipēdas 
 Vizuālās komunikācijas dizaina katedrā, maăistra darbu teorētiskās daĜas 
 aizstāvēšanā 2006.g.maijā. 
1999.02.11.- asociētais profesors Mākslas un darbmācības katedrā LPA 
1992. –1999.1.11- lektors Mākslas un darbmācības katedrā Liepājas Pedagoăijas 
 akadēmijā 
1976. –1998.gada 22. Jūnijam Liepājas teātra galvenais mākslinieks 
1967. –1976. Liepājas Lietišėās mākslas vidusskolas pedagogs, mācību daĜas vadītājs, 

direktors 
 
Darbs amatu savienošanas kārt ībā: 
No 2007. Liepājas pilsētas Kultūras pārvaldes Mākslas un literatūras kolēăijas 
 priekšsēdētājs 
2000.- 2004. Latvijas Mākslinieku savienības valdes loceklis 
1994. – 2000. Liepājas Mākslinieku līgas valdes loceklis 
1978. –1994. Latvijas Mākslinieku savienības Liepājas organizācijas valdes 
 priekšsēdētājs 
1993. – 2005. Liepājas pilsētas domes Patstāvīgās kultūras komisijas loceklis 
1998.- 2000. Liepājas Lietišėās mākslas koledžas pedagogs 
 
Dapildus izglītība, kursi: 
1978. –1980. Mākslinieks –stažieris Maskavas Tagankas drāmas un komēdijas teātrī, 
 iegūstot mākslinieka – inscenētāja grādu. 
Prasme strādāt ar datoru. 
2000. – iegūts sertifikāts “ Projeta vadīšana”. 
2000. – apliecība “Saskarsmes psiholoăija”. 
2005.g. uzsturēšanās rezidencē Indijā, New Deli, Global Arts Village no 18.augusta 
 līdz 18. novembrim.  
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2006. 21.,21.maijs starptautiska konference ”Jaunās iniciatīvas mākslā” Liepājā 
2006. 14.-21.jūlijs starptautisks simpozijs – plenērs mācībspēkiem “Konkrētais un 
abstraktais vizuālās mākslas kompozīcijā”/ sertifikāts 
2006. 24.- 27.aug. starptautisks seminārs „Jauno mediju mākslas izglītība”Liepājā 
2007. 13.- 19.jūlijs starptautisks simpozijs – plenērs LPA “Ūdens vizuālajā mākslā” / 
sertifikāts 
2008.11.-17.jūlijs starptautiskais simpozijs – plenērs LPA „Klusā daba” / sertifikāts 
 
Autordarbi: 
ap 100 izrādes teātros Latvijā, Igaunijā, Krievijā, Baltkrievijā; no 1966. Gada piedalos 
tēlotājmākslas izstādēs 
1980./90. Gadi –izstāžu apskati un kritikas pilsētas laikrakstā,, Kurzemes vārds” 
1998.- personālizstāde  Liepājā, Ventspilī, Kuldīgā, Madonā; plenērs un izstāde  
 Lietuvā. 
1999.- personālizstāde Jelgavā, zīmējumu izstāde Liepājā,galerijā ,,Klints”, 
 gleznas galerijā ,,Rožu laukums “, gleznas Krievijas konsulātā Liepājā. 
1995.-Starptautiskais teātra projekts ,, Mūris” Dānija - Latvija. 
1997.-Liepājas mākslinieku darbu izstāde Ekšjo / ZVIEDRIJA /. 
1999..-Mākslas izstāde Šveicē / Folketvilā /. 
1999.- Plenērs ,, Sēlija 99”. 
2000. –Personālizstāde. Aktu zīmējumi. Eskilstūna - Zviedrija. 
2002.gada jūnijā – jūlij ā  piedalījos X I Vispārējo Amerikas Latviešu dziesmu 
 svētkos, kā  muzikālās izrādes “Lolitas brīnumputns” – scenogrāfs, kostīmu 
 mākslinieks un aktieris. 
2003. Personālizstāde “Gleznas. Retrospekcija” Rīgā Melngalvja namā, Aizputē  Mētras
 mājā, Liepājas muzejāAtskaites izstāde Deli 2005.g. novembrī un Liepājā 
2006.g. 17.janv.- 12.febr. Personālizstāde “Indijas pieskārieni”, Liepājā, galerijā 
 MĀJA. 
2005./2006. Indijas dienasgrāmatas publikācijas Liepājas laikrakstā “Kurzemes 
 Vārds” 
2006. 17.janv.- 12.febr. Personālizstāde „Indijas pieskārieni”, Liepājā, galerijā MĀJA 
2006.aug. skatuves noformējums V.A.Mocarta operai „Bēgšana no seraĜa”sadarbībā 
 ar Liepājas Simfonisko orėestri 
2006. okt. skatuves noformējums O.Zahrādnika lugai „Zvanu solo”Liepājas teātrī 
2007.janv. Liepājas literātu un radošo mūziėu kluba „Helikons” žurnāla n.13 vāka 
 dizains un ilustrācijas 
2007. dzejnieces Z.Zanbergas dzejoĜu krājuma „Kailums” dizains, Z.AkmentiĦa 
 grāmatas „Pie jūras, uz akmeĦiem, dunā”dizains 
2007.febr./marts LPA Mākslas un darbmācības katedras mācībspēku darbu izstādes 
 organizācija un komplektācija ŠauĜu Universitātes mākslas galerijā, bukleta 
 izgatavošana, līdzdalība izstādē 
2008. maijs jubilejas personālizstāde Liepājas muzejā atzīmējot 70. dzimšanas dienu 
Liepājas muzejā  “Ejot neatskatos” 
2008.17.10. personālizstāde “Ejot neatskatos” ŠauĜu galerijā „Laiptai”/Lietuva/ 
 
Apbalvojumi:  
2008. Liepājas pilsētas domes Pateicība par mūža ieguldījumu mākslas nozares 
attīstībā Liepājā un Latvijā 
2006. Liepājas pilsētas domes Pateicība par ieguldījumu Liepājas Mākslas 
 vidusskolas attīstībā un izaugsmē 
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1997. –Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Atzinības raksts 
1999.- Liepājas pilsētas domes Atzinības raksts. 
 
Valodu zināšanas: 
latviešu, krievu valodas –pārvaldu brīvi 
lietuviešu, angĜu valodas –sarunu valodas līmenī 
vācu valodu ar vārdnīcas palīdzību. 
 
Papildus ziĦas: 
Ar 1999. / 2000. Studiju gadu tiks realizēta jauna augstākā profesionālo studiju 
 programma ,, Mākslas pasākumu organizators”. 
No 1994. Gada piedalos mākslas studiju programmu realizācijā un 
 iestājpārbaudījumos, studiju kursu izvērtēšanā studentiem gala pārbaudījumos. 
1997.- izveidoju scenogrāfiju 10. Vispārejo Amerikas latviešu dziesmu svētku  
 muzikālajai   izrādei ,, Laimes reibonī “ / ĥujorka, klīvlenda / 
No 1997. Gada sadarbojos ar Liepājas Celojošo leĜĜu teātri, deorācijas un lelles. 
No 1997. Gada vadu izvēles kursu studentiem scenogrāfij ā LPA. 
2000.gada novembrī – 5.Starptautiskais leĜĜu festivāls Pakistānā – Lahore. 
2006.g. maijs līdzdalība “Kurzemes Mākslas masāžas pasākumos” 
2006.g. Liepājas starptautiskais plenērs “Mūzu hepenings” / līdzdalība pasākumos un 
 izstādē. 
2007. līdzdalība A.Jansona muzikālās izrādes „Homo novus” sagatavošanā Amerikas 
 latviešu dziesmu svētkiem jūn./jūl. ĥujorkā un Indianapolē. 
2007.jūnijā Piedalīšanās plenērā Eskilstūnā /Zviedrija/ 
2007.augusts Piedalīšanās Liepājas starptautiskajā plenērā Marīna’07. 
2007.augusts Piedalīšanās plenērā ŠauĜu Monmartras Republika /Lietuva/. 
2007. oktobris Piedalīšanās plenērā “Švelnus vejas”Šventajā /Lietuva/. 
2007. izveidots vāka dizains E.TauriĦa grāmatai “KaraĜa spārni”. 
2008.janvāris Piedalīšanās izstādē “Švelnus vejas”ŠauĜu galerijā Laiptai /Lietuva/ 
2008.janvāris Piedalīšanās ŠauĜu universitātes Mākslas fakultātes Maăistra darbu 
aizstāvēšanas komisijā. 
2008.aprīlis Piedalīšanās ŠauĜu universitātes 50 gadu jubilejas svinībās. 
2008. 12.,13.,14.jūnijs Piedalīšanās R.Stārosta 100gadei veltītajā GrobiĦas domes 
rīkotajā plenērā. 
2008.jūlijs Piedalīšanās Liepājas starptautiskajā plenērā Marīna’08 
2008.6. augusts Piedalīšanās plenērā ŠauĜu Monmartras Republika/ietuva/ 
2008.11-21. augusts Piedalīšanās grafikas plenērā ŠauĜos /Lietuva/ 
2008. oktobris Pabeigt darbu pie izdevuma “Liepājas māksla gadsimtu 
vējos.Glezniecība”. 
 

 
 

Aldis KěAVIĥŠ 
2008. 
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AL ĪDA  SAMUSEVIČA 
CURRICULUM VITAE 

 
Personas dati: Al īda Samuseviča, dzim. 1956. gada 15. janvārī,  
 
Dzīves vieta:  Toma ielā 41 –1, Liepāja, LV –3401, tālr. 34 81502,  
 e – pasts: alida@lieppa.lv 
 
Darba vieta, amats:  Lielā iela 14, Liepāja, LV 3400 

Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Pedagoăijas katedras 
profesore; 

    Pedagoăijas maăistrantūras vadītāja; 
    LPA Senāta priekšsēdētāja; 
    LPA Zinātnes padomes locekle; 
    LPA Izdevējpadomes locekle. 

 
Izglītība :                                                   

1984. – 1987. –Latvijas Valsts Universitāte, Pedagoăijas un psiholoăijas 
katedra, aspirante; 
1976. – 1980. – Liepājas Pedagoăiskais institūts, Pamatskolas pedagoăijas 
fakultāte – kvalifikācija pamatskolas skolotājs. 
Zinātniskais grāds:  
1993. – LU pedagoăijas doktora grāds (nostrifikācija LU Pedagoăijas 
habilitācijas un promocijas padomē). 
1987. –pedagoăijas zinātĦu kandidāta grāds, LVU; tēma: “Pionieru un 
oktobrēnu mijiedarbība pionieru vienības kolektīvā”. 

 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 

Zinātniski pētnieciskās pamattēmas ir veltītas topošo skolotāju profesionālās 
darbības un pedagoăiskās kompetences problēmu izpētei, aktuāliem 
pedagoăiskā procesa un skolēna personības veidošanās jautājumiem, skolu 
attīstības problēmām, starpkultūru izglītības un bilingvālo mācību realizācijai 
Latvijas skolās. 
 

Darba novērt ējums: 
Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksts par 
nozīmīgu ieguldījumu Latvijas augstākajā izglītībā, 1997. gada 27.augustā. 
Liepājas Pedagoăijas Atzinības raksts par aktīvu darbu maăistrantūras 
veidošanā un vadīšanā, 1999. gada 5. novembrī. 
Liepājas pilsētas Atzinības raksts par nozīmīgo ieguldījumu skolotāju 
tālākizglītošanā un darbu sabiedrības integrācijas procesā, 2002. gada 17. 
novembrī. 
Latvijas Republikas Izglītības un Zinātes ministrijas Atzinības raksts par 
aktīvu un daudzpusīgu darbību Latvijas skolotāju izglītošanā, 2004. gada 20. 
oktobrī. 

Publikāciju skaits: vairāk par 70 publikācijām.  
 
Starptautiskā sadarbība: 
 1991. – Minsteres Universitāte ( Vācija) 

1991. – Upsalas Universitāte ( Zviedrija) 
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1994. – Madisonas Universitāte Pedagoăijas institūts (ASV); 
1995. – Jēgersprisas sociālās pedagoăijas seminārs ( Dānija); 
1994. – 1997. TEMPUS project: JEP – 7188 (sertifikāts); 
1995. – Baltijas valstu augstskolu seminārs “ Inovācijas augstskolu didaktikā” 
( sertifikāts); 
2000. – Administratīvās un sadarbības pieredzes veidošanas semināri 
Elblongas augstskolā ( Polija) 
2000. –Bristoles Rietumanglijas universitāte, starptautiskais projekts; 
2001. – Pieredzes apmaiĦa par sociālo darbinieku izglītošanas problēmām 
Skipper Klement seminārā Alborgā ( Dānija) 
2001. –Bekeščobas augstskola ( Ungārija), darbība ERASMUS starptautiskajā 
projektā; 
2001 – Hamburga ( Vācija) piedalīšanās Vācijas izglītības vadītāju forumā, 
2002. – Bristoles Rietumanglijas universitāte, darbība ERASMUS 
starptautiskajā projektā. 
2003. – Uniwersytet Rzeszowski ( Polija), Pedagoăijas institūts, piedalīšanās 
ar referātu zinātniskajā konferencē 
2003. – Halle ( Vācija) piedalīšanās 24. Vācijas izglītības vadītāju forumā 
2004. – 1. – 2. 03. Parīze ( Francija) UNESCO piedalīšanās ar referātu 
starptautiskajā zinātniskajā konferencē “ Lietojot, izvēloties vai veidojot 
nākotni”. 
2005. – 17. – 21. 01. Vendgrēbe ( Vācija) piedalīšanās K. Adenaure fonda 
Izglītības centra seminārā “ Eiropas nākotne – Latvijas un vācijas dialogs”. 
2005. – 21. – 23. 01. Leipzigas Universitāte ( Vācija) piedalīšanās 
starptautiskajā konferencē “ Ekonomikas globalizācija – skolotāju izglītības 
internalizācija.” 

 
Papildus ziĦas par profesionālo darbību: 

1999. – 2003. -  darbība Sorosa fonda programmā “ PārmaiĦas izglītībā” 
projektā “ Atvērtā skola” par sabiedrības integrāciju izglītības sfērā. 

1999. – līdz šim brīdim žurnāla “ Skolotājs” redkolēăijas locekle. 

2003. – 2004. piedalīšanās Skolu atbalsta centra projektā “ Kritiskās 
domāšanas prsmju attīstīšana agstskolā”. 

2003. – līdz šim brīdim SAC un SFL starptautiskais EAST projekts “ Shared 
Values, Scared Cultures”. 

Darbība profesionālajās organizācijās: 
Latvijas Pedagoăijas zinātnieku asociācijas dalībniece, LPZS Domes locekle 
Latvijas Profesoru asociācijas locekle 
Baltijas pedagoăijas vēsturnieku asociācijas biedre, valdes locekle. 

Valodu zināšanas: 
Latviešu, krievu, vācu pārvaldu brīvi, angĜu valodu ar vārdnīcas palīdzību. 
 

 
 
 

Al īda SAMUSEVIČA 
2007. 
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ARTURS MEDVECKIS 
CURRICULUM VITAE 

 
Personas dati:    Arturs Medveckis, dzim. 1960. gada 4. septembrī 
 
Dzīves vieta:                 Pasta ielā 24 –5, Liepāja, LV –3401; tālr. 34-21298  
 
Darba vieta, amats:  Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Sociālo zinātĦu un vadības 

katedra, Lielā iela 14, Liepāja, LV –3401; tālr.: 34 07737, e –
pasts: arturs@lieppa.lv  

Izglītība: 
2004.  – Liepājas Pedagoăijas akadēmija – Izglītības ziĦātĦu maăistra grāds 
pedagoăijā 

1989. –1992. –Studijas dienas nodaĜā doktorantūrā LVU Vēsture un 
filozofijas fakultātes Filozofijas katedrā; 

1984. – Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijas Kultūras un mākslas 
zinātĦu fakultātē, kultūrizglītības darba organizatora – metodiėa 
kvalifikācija.   
                                                  

Papildus izglītība, kursi: 
2005. - SIA "Komplekss Citadele" profesionālās pilnveides izglītības programma 

208520 "Darba aizsardzība" 160 ak.st.apjomā. Izsniegta apliecība: sērija PB, 
nr.003909. Liepāja, 2005.gada 13.janvārī. 

2004. - Latvijas asociācijas Eiropas kopienu studiju seminārs "Zinātniskās pētniecības 
attīstība Eiropas studiju ietvaros pēc Eiropas Savienības paplašināšanās. Rīgā, 
2004.gada 12.jūnijā. 

2002. – Profesionālo studiju skolas “Citadele” kursi darba likumdošanā un darba 
aizsardzībā. Atestācijas apliecība (2002.gada 13.decembrī, protokols Nr. 10) 

2002. – Banku augstskolas ekspertes vadītais seminārs “Profesijas analīze izmantojot 
DACUM”; 

2002. - LVSA rīkotie 24 stundu starptautiskie skolotāju tālākizglītības kursi 
“Holokausta mācīšana. Problēmas. Risinājumi.” (apliecība Nr.692, izsniegta 
2002.gada 26.oktobrī) 

2002. – SFL programmas “PārmaiĦas izglītībā” semināru cikls projektā “Cilv ēks 
sabiedrībā” – Konsultanta loma skolotāja profesionālās kompetences 
attīstīšanā u.c.; 

2002. – 48 stundu kursi angĜu valodā – Sertifikāts Reă.Nr.343, Liepāja, 14.maijs, 
2002.; 

2002. – Valsts budžeta finansētie Latvijas Universitātes Pedagoăijas un psiholoăijas 
institūta tālākizglītības 72 stundu kursi “Augstskolu didaktika: mūsdienu 
teorijas un prakse”, sertifikāts Nr. 0037; 

1999. - Valsts administrācijas skolas “Projektu vadīšana” kursu dalībnieks, sertifikāts. 
 
Darba pieredze: 

2003.gada 28.augustā Humanitārās fakultātes domē atkārtoti ievēlēts par lektoru uz 
turpmākajiem 6 gadiem; 

2002. – pašlaik – Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Socioloăisko pētījumu centra 
vadītājs 
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1997. – līdz šim brīdim – Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Sociālo zinātĦu un vadības 
katedras vadītājs, lektors; 

1993. - līdz šim brīdim - Liepājas Pedagoăijas akadēmijas lektors; 
1988. – LVU Filozofijas katedras pasniedzējs – stažieris; 
1984. –1993. – Liepājas Pedagoăiskā institūta pasniedzējs; 
1984. – 1989. – Liepājas Pedagoăiskā institūta Studentu kluba vadītājs. 
  
Cita nozīmīga pieredze: 

2005. ANO Attīstības programmas (UNDP), ANO Bērnu fonda Latvijas Nacionālā 
Komiteja (UNICEF LNK) un Pasaules Veselības organizācija (PVO) sadarbībā ar 
Krīzes centru Skalbes un ClearChannel organizētās "KampaĦas pret vardarbību" 
pētnieks un ziĦojuma sagatavotājs Liepājā. ZiĦojums 2005.gada 22.martā. 
2005. Liepājas rajona attīstības programmas stratēăiju izstrādes eksperts. Liepājas 
rajona padomes Attīstības pārvalde. Kopš 2005.gada 1.janvāra. 
2005. Rēzeknes Augstskolas starptautiskās zinātniskās konferences „Sabiedrība, 
integrācija, izglītība”, Augstskolu pedagoăijas sekcijā piedalījās ar referātu „Vērtību 
priekšstati Liepājas Pedagoăijas akadēmijas docētāju dzīvesstāstos”. Raksts iesniegts 
publicēšanai. Rēzekne, 2005.gada 25.-26.februāris. 
2005. EEZ/Norvēău finansu instrumenta ietvaros esošās finansu līnijas "Pētījumu un 
izvērtēšanas spēju stiprināšana reăionālās attīstības kontekstā" projekta darba grupas 
dalībnieks. Rīga, 2005.gada 11.februāris. 
2005. Latvijas Universitātes 63.konferences, sekcijas "Reăionālā attīstība: cilvēki, 
struktūras, attiecības" plenārsēdē piedalījās ar referātu "Reăionālās attīstības 
kontekstu daudzveidība Kurzemē pārmaiĦu procesos". Raksts iesniegts publicēšanai. 
Rīga, 2005.gada 7.februāris. 
2005. Daugavpils starptautiskā zinātniskā konferencē "XV Zinātniskie lasījumi" 
piedalījās ar referātu "Liepājas Pedagoăijas akadēmijas darbinieku dzīvesstāsti - 
jaunākie humanitāro un sociālo zinātĦu izpētes avoti". Raksts iesniegts publicēšanai. 
Daugavpils, 2005.gada 27.-28.janvāris. 
2005.- ANO Attīstības programmas Tautas attīstības pārskata ziĦojums Kurzemes 
diskusijas prezentācija SPPI rīkotajā noslēguma diskusijā "Tautas attīstība Latvijas 
reăionos". Rīga, 2005.gada 14.janvārī. 
2005.- ANO Attīstības programmas Tautas attīstības pārskata ziĦojums 
sagatavošanas reăionālās diskusijas Liepājā vadītājs, organizētājs. Liepāja, 2004.gada 
21.decembris. 
2005.- Tautas attīstības pārskata projekta darba grupas padomnieks un koordinators 
LPA (United Nations Development Programme). 
2004.gada 13.septembris - 13.novembris. SIA "AC Konsultācijas" Pasaules Bankas 
programmas "Cities Alliance" projekta "Liepājas nodarbinātības stratēăijas izstrāde" 
darba grupas dalībnieks. Liepāja. 
2005. gada 22.septembris - 13.oktobris. SIA "AC Konsultācijas" Pasaules Bankas 
programmas "Cities Alliance" projekta ietvaros veiktā socioloăiskā pētījuma 
"Liepājas nodarbinātības stratēăijas izstrāde" organizators un vadītājs. Liepāja. 
2005. - Projektu vērtēšanas komisijas apstiprināts Eiropas Sociālā fonda konkursa 
projektu pieteikumu vērtēšanas eksperts. Apstiprināts 2004.gada 10.septembrī. 

Izvērtētie projektu pieteikumi: 
1) 3 prioritātes: Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana, 3.3. 
pasākuma: Sociālās atstumtības mazināšana, 3.3.6. aktivitāte: 
Pedagoăiskās korekcijas programmu attīstīšana un ieviešana. 
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2) 3 prioritātes: Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana, 
3.3.pasākuma: Sociālās atstumtības mazināšana, 3.3.7. aktivitāte: Jauniešu 
ar speciālām vajadzībām integrēšana izglītības sistēmā. 

2004. - Baltijas jūras reăiona kultūras menedžmenta un kultūrpolitikas studentu 
sadarbības tīkla Synaxis Baltica konferences "Kultūras mantojuma mūsdienīgas 
izmantošanas iespējas pilsētas un reăionālajā attīstībā" līdzorganizators un 
koordinators Liepājas Pedagoăijas akadēmijā. Liepāja, 2004.gada 27. - 28.jūlijs 

2004. - Baltijas jūras reăiona kultūras menedžmenta un kultūrpolitikas studentu 
sadarbības tīkla Synaxis Baltica konferencē "Kultūras mantojuma mūsdienīgas 
izmantošanas iespējas pilsētas un reăionālajā attīstībā" piedalījās ar referātu 
"Kultūrpolitikas aspekti Liepājā un Liepājas reăionā". Liepāja, 2004.gada 27.- 
28.jūlijs 

2004.gada februāris – Melardalenas augstskolā (MDH; Zviedrija) pieredzes apmaiĦas 
darba grupas vadība un ziĦojums “Liepājas Pedagoăijas akadēmijas (LPA) un 
MDH sadarbības izvērtējums un attīstības perspektīvas zinātnes un studiju 
darba pilnveidē partnerības un kopīgās izglītības telpas kontekstā”; 

2004.gada februāris – Projekta “Starptautiskās kustības un kultūras izmaiĦas Baltijas 
jūras reăionā” pētniecības programmas saskaĦošana ar sadarbības partneriem 
Sedertornas augstskolā (Zviedrija, Stokholma); 

2004.gada februāris – seminārs – apaĜais galds Sedertornas augstskolā (Zviedrija, 
Stokholma) politoloăijas un sociālo zinību studiju programmu studentiem par 
starpnacionālajām attiecībām un pilsonības iegūšanas jautājumiem Latvijā; 

2003.gada novembris – Liepājas pilsētas domes pasūtījuma socioloăiskā pētījuma 
“Liepājas Domes darbības vērtējums Liepājas iedzīvotāju skatījumā” vadība; 

2003. – Liepājas rajona ētikas skolotāju tālākizglītības kursa “Ētikas, kā mācību 
priekšmeta vieta pamatizglītības saturā šodien un nākotnē” vadītājs. 2003.gada 
21.oktobrī. 

2003. –Starptautiskās zinātniskās konferences “The Humanistic Axiological and 
Aesthetic Educatoin in the Light of the Teaching Programs and the Social 
Needs” plenārsēdē uzstājās ar referātu “Estētikas un ētikas problēmu 
aksioloăiskie aspekti sociālo zinību skolotāju sagatavošanas studiju 
programmās Latvijā.” Polijā, Ržežovā 2003.gada 23.-24.septembrī. Raksts 
iesniegts publicēšanai rakstu krājumā. 

2002 – Sorosa fonda – Latvija finansētā projekta “ Sociālo zinību skolotājs studiju 
programmas izveide” koncepcijas izstrādes autors, projekta un darba grupas 
vadītājs; 

2002. – Dalība konferencēs un citos forumos ar priekšlasījumiem: 

- DU XII Zinātniskie lasījumi, referāts – “ Dzīvesstāsti Kurzemē – būtisks 
vēsturiskās izziĦas avots”, lekcijas vadīšana, 

- ROTARI konferencē Liepājas teātrī referāts “ Mūsdienu sabiedrības 
tikumiskās kultūras ieskice”; 

2002. – LPA Sociālo zinātĦu un vadības katedras sadarbības līgumu izstrādes autors ar 
LLU Sociālo zinātĦu katedru; 
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2002. – Latvijas Valsts profesijas standarta “Sociālo zinātĦu skolotājs” Latvijas 
augstskolu, IZM darbinieku un citu institūciju pārstāvju darba grupas un 
projekta vadītājs; 

2001. –2002. – Eiropas Komisijas delegācijas finansētā PHARE projekta “ Mana 
vieta Eiropas Savienībā” koncepcijas un projekta izstrādes autors un vadītājs; 

1997. – pašlaik – Darba grupu dalībnieks SFL programmās “ PārmaiĦas izglītībā”, “ 
Austrumi Austrumiem”; 

1997. – pašlaik – Neklātienes studiju programmas “ Vēstures un sociālo zinību 
skolotājs ar integrētu humanitāro zinātĦu bakalauru” izveides darba grupas 
vadītājs, programmas direktors; 

1997.- pašlaik – ikgadējās Starptautiskās zinātniskās konferences “ Sabiedrība un 
kultūra” koncepcijas autors, konferences organizētāju komitejas vadītājs, 
projekta vadītājs, zinātnisko rakstu krājumu sastādītājs un recenzents; 

1998. – pašlaik – Sadarbības kopprojekta Zviedrijas Melardalenas augstskolas un 
LPA darba koordinators Latvijā; 

2001. – SWISS BALTIKNET Šveice, Igaunija, Latvija, Lietuva “Ecosys  system 
training” Latvijas projekta darba grupas izveides iniciators un koordinators; 

2001. – Sadarbībā ar LZA Latvijas mutvārdu vēstures ekspedīcijas dalībnieks un 
ekspedīcijas darba koordinators Kurzemē; 

2001. - Liepājas pilsētas Domes pasūtījuma Vides rīcības plāna “Iesāc zaĜo gadsimtu” 
socioloăiskās aptaujas izstrādāšanas un datu apstrādes darba grupas vadītājs; 

2000. – 2001. - Eiropas Komisijas delegācijas finansētā PHARE projekta “Latvijas 
pilsonis – Eiropas pilsonis” autors un vadītājs; 

1997. – 2001. - Studiju programmas “Lietišėa socioloăija” autors un programmas 
direktors; 

1999. – Pasaules bankas un ISEC darba grupu dalībnieks Sociālo zinību mācību 
standarta izstrādē; 

1999. - Zviedrijas, Somijas, Igaunijas, Latvijas (LPA) kopprojekta izveidošana 
“Narkotiku lietošanas ierobežošanas problēmas 

 
Zinātniskā darbība:       Zinātnes nozare – Kultūras vēsture, kultūrfilozofija, 
kultūrpolitika, kultūras socioloăija. 

Citas nozīmīgas aktivitātes: 
Sadarbības partneru aktivitāšu koordinators: 
- Latvijas augstskolas: Rēzeknes Augstskola,  Vidzemes Augstskola, LSPA, 

SDSPA Attīstība, LU; 
Ārzemes: ŠauĜi, Vi ĜĦa, Klaipēda (Lietuva), Tallina, Tartu (Igaunija), Eskilstūna, 
Stokholma (Zviedrija), Ržežova, Elblonga (Polija), Tampere (Somija), Minska 
(Baltkrievija). 

- no 2003. – LPA 50gadu jubilejas organizētāju komitejas dalībnieks; atbildīgais par 
LPA muzeja izveidi, LPA akadēmiskā personāla biogrāfiskā rādītāja izstrādi un 
projekta “LPA – dzīvesstāsti” vadītājs. 
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- LPA ERSMUS hartas laika posmam no 200.3/2004. līdz 2006./2007.g. izstrādes 
darba grupas dalībnieks, 4 sadaĜu teksta projekta autors: LPA vēsture, misija, rīcības 
programma un kvalitātes novērtēšana. 

Publikācijas:  Kopējais skaits 27 

Valodu prasme:   latviešu – dzimtā, krievu – pārvaldu, vācu – pārvaldu 
angĜu – pamatlīmenis. 

Intereses un ar tām saistītās aktivitātes: 
- Nevalstisko organizāciju darbība – Eiropas kustība Latvijā Liepājas nodaĜas 

vadītājs; 
- Sadarbība ar Latvijas Ārpolitikas institūtu; 
- Arhitektūras un kultūrvēsturisko pieminekĜu restaurācija; 
- Mūzika – kora “Lauma” dalībnieks. 
 
Apbalvojumi: 

2004. - Liepājas pilsētas Domes Pateicība  par Liepājai nozīmīgu studiju programmu 
izveidi un realizāciju, nozīmīgu lietišėo pētījumu īstenošanas organizēšanu un 
vadīšanu. 

2002. – LPA rektores atzinības raksts par sadarbības veicināšanu ar Liepājas pilsētas 
un reăiona institūcijām un ieguldījumu pētniecības projektu izstrādē un vadīšanā. 

2002. – “Junior Achievment Latvija” pateicība par atsaucību pasākuma “Es, ăimene, 
pasaule” organizēšanā. 

 
2001. – LPA rektores atzinības raksts par ieguldīto darbu akadēmijas starptautiskās 
sadarbības attīstīšanā, kā arī jaunu un nozīmīgu studiju programmu ieviešanā 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arturs MEDVECKIS 
2008. 
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AUSMA KLESTROVA 
CURRICULUM VITAE 

 
Personas dati: Ausma  Klestrova, dzim. 1952. gada 26. janvārī,  
 
Dzīves vieta:              Klaipēdas ielā 59/63-71, Liepājā, LV –3416, 
                
Darba vieta, amats: Lielā iela 14, Liepāja, LV 3400 tālr. 3407748  
 
Izglītība:    
1999. -  Liepājas  Pedagoăijas akadēmijas filoloăijas maăistrantūra, filoloăijas 

maăistra grāds latviešu valodniecībā, 
1974. - Liepājas Pedagoăiskais institūts, latviešu valodas un literatūras 

skolotājakvalifikācija, 
1970. - Liepājas rajona GrobiĦas vidusskola. 
 
Papildus izglītība, kursi:   
2004.gada dec. – 2005.gada janv. – SIA ‘’Kurzemes apmācību centrs’’ mācību 

seminārs “Dokumentu arhivēšana” (sertifikāts),  
2002.gada maijs - Rīgas SIA “JotaR” seminārs par Darba likumu (sertifikāts), 
2001.gada jūlijs – Liepājas Pedagoăijas akadēmijas kursi “Augstskolu 
          pedagoăisko profesionālo studiju programmu attīstība” (apliecība),  
2000. – LR Izglītības un zinātnes ministrijas kursi “Augstskolu pedagoăisko 

profesionālo studiju programmu attīstība”  (apliecība), 
2000. – Latvijas Pašvaldību mācību centra kursi  “Projekta ciklu vadīšana”   

(sertifikāts), 
2000. – Banku augstskolas tālākizglītības kursi “Organizāciju menedžments pārmaiĦu 

procesā” (apliecība), 
1999. – Rīgas Zinātnes un tehnikas nama orgaizētie kursi “Kas jāzina profesionālām 

sekretārēm un biroja vadītājam – administratoram par lietvedības un 
psiholoăijas pamatprincipiem, biroju tehniku un lietišėo saskarsmi” 
(apliecība), 

1999. – LR Valsts administrācijas skolas un PHARE kursi mācību programmā 
“Cilv ēkresursu vadīšana” pasniedzēju sagatavošanai cilvēkresursu 
jautājumos (sertifikāts). 

 
Darba pieredze: 
2003. – līdz šim laikam – Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Dabas un sociālo  zinātĦu 

fakultātes prodekāne, 
2003. – līdz šim laikam – Liepājas Pedagoăijas akadēmijas konsultante kreditēšanas 

jautājumos, 
2000. – līdz šim laikam – Juridiskās koledžas lektore, 
2000. –2003. – Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Dabas un sociālo  zinātĦu nodaĜas 

vadītāja, 
1994. – 1999. - Liepājas pilsētas domes Valsts valodas  atestācijas komisijas 
 sekretāre, 
1994. - līdz šim laikam – lekciju lasīšana, semināru un kursu vadīšana 

lietvedībā,lietišėajā etiėetē (ierēdĦu apmācība, pilsētas un rajona 
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iedzīvotājiem, bezdarbniekiem, Liepājas Pedagoăijas akadēmijas studentiem 
u.c.), 

1974. – 2000. - Liepājas Pedagoăijas akadēmijas vecākā laborante. 
 
Prasmes un iemaĦas: 
  datorprasmes: Word, Exsel, Poverpoint, 

pieredze dažādu iespieddarbu rediăēšanā un sagatavošanā iespiešanai, 
  12 gadu lektora pieredze darbā ar pieaugušo auditoriju, 
  25 gadu augstskolas lektora pieredze. 
 
Valodu zināšanas: 
  krievu  - pārvaldu brīvi,  

vācu   - ar vārdnīcas palīdzību, 
angĜu – sarunvalodas līmenī. 
 

Publikācijas: 
Raksts “Parcelācija – Ojāra Vācieša dzejas savdabīga raksturotāja.- 

  Vārds un tā pētīšanas aspekti: Rakstu krāj., 3. – Liepāja: LPA 
   iespieddaĜa, 1999. – 111.-120.lpp. 
 
 

 
Ausma KLESTROVA 

2008. 
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ĀRIJS ORLOVSKIS 

CURRICULUM VITAE 
 
Personas dati: Ārijs Orlovskis  dzimis 1961.gadâ  Liepâjâ 
 
Dzīves vieta:             Priekules ielâ 3 dz. 9,  Liepâjâ,  LV  3416 
   tâlrunis m.    34 36463 
   tâlrunis d.     34 54298 
Izglîtîba: 
1980.gadâ pabeidzu Liepâjas J.RaiĦa 6.vidusskolu – attestâts. 
1980. gadâ iestâjos Latvijas valsts universitâtē Vēstures un filozofijas fakultâtē, 
1985. gadâ pabeidzu LVU Vēstures un filozofijas fakultâti, iegûstot vēsturnieka, 
vēstures un  sabiedrisko zinâtĦu pasniedzēja kvalifikâciju, diploms  KB nr. 220753. 
2003. gada jūnijs – izglītības zinātĦu maăistra grāds pedagoăijā, diploms Nr 000490. 
2005. gads – šobrīd studijas LPA doktorantūrā 
 
Darba pieredze: 
1985.gadâ strâdâju Liepâjas Vēstures un mâkslas muzejâ par filiâles vadîtâju. 
no 1988.gada līdz šim brīdim, Liepâjas Pedagoăijas akadēmijâ Sociâlo  zinâtĦu 
 katedrâ par lektoru, lasu  vēstures, politoloăijas un tiesîbu, civilzinîbu kursus. 
1997.gadâ izveidoju un vadu LPA Civilzinîbu centru (no 19.09.2005. Pilsoniskās 
 izglītības centrs), kura mērėis ir sekmēt pilsoniskâs izglîtîbas attîstîbu 
 Kurzemes reăionâ, kâ arî sekmēt sabiedrîbas informētîbu un izpratni par 
 cilvēktiesîbâm, demokratizâcijas, integrâcijas un ekonomiskiem procesiem 
 valstî . 
no 2002. gada strādāju  LR  NP  Kurzemes reăiona informācijas centrā. 
kopš 2007. gada ievēlēts LPA  Izglītības zinātĦu institūtā par asistentu 
 
Darbs amatu savienošanas kārt ībā: 
no 1995. gada strâdâju amatu savienošanas kârtîbâ Liepâjas 15.vidusskolâ, lasu 
 vēstures, politika un  tiesîbas, civilzinîbu kursus, bet komercklasei kursu - 
 sabiedrîba un ekonomika . 
1994. gadâ uzsâku darbîbu Demokrâtijas attîstîbas centrâ, esmu viens no dotâs 
 nevalstiskâs  organizâcijas  dibinâtâjiem, piedalos mâcîbu lîdzekĜu izstrâdē : 
 Civilzinîbu kursa ekonomikas nodaĜa.-R.,1994. 
 Civilzinîbas.ES un CITI.Tu un Valsts.- R.,1994. 
no 1996.g. līdz 1999.g. ievēlēts par LPA Satversmes sapulces priekšsēdētâja vietnieku 
no 1998.gada ir izvērtusies sadarbîba ar EDSO Latvijas misiju un Latviešu valodas 
valsts  apguves programmu 
1998.g.maijâ  un 1999. g.martā organizēju starptautisku konferenci “Sabiedrîbas 
 integrâcijas process Liepâjâ, specifika, panâkumi, problēmas un perspektîvas”, kur 
 piedalîjâs Lielbritânijas,Nîderlandes pârstâvji, Krievijas ăenerâlkonsuls, Latvijas 
 valsts,  pilsētas pašvaldîbas institûciju pârstâvji un uzĦēmēji. 
no 1998.g. līdz 1999.g. vadu LPA projekta grupu, kura sadarbojas ar Rietumanglijas 
            universitâti, tēma : “Minoritâšu sociâlâ integrâcija sabiedrîbâ “. 
1999.g. martâ organizēju starptautisku konferenci “Minoritâšu sociâlâ integrâcija 
 sabiedrîbâ “. 
no 1998. gada sadarbojos ar Latvijas Pieaugušo izglītības apvienību pilsoniskās izglītības 
 jomā , piedalījos mācību līdzekĜu izstrādē. 
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Papildus izglîtîba: 
1994.gadâ ar sertifikâtu pabeidzu “Politikas analîzes” kursus Dânijâ, Ronnē, ieguvu 
 tiesîbas lasît  lekcijas Latvijas administrâcijas skolâ, vadîju nodarbîbas 
 Liepâjas ierēdĦu grupâm 
1995.gadâ  pēc ASV ekonomiskâs izglîtîbas organizâciju ielûguma piedalîjos 
 starptautiskâ  konferencē Dallasâ  un iepazinos ar ekonomisko izglîtîbas 
 sistēmu Oshkochas universitâtē 

1996.gadâ ar sertifikâtu pabeidzu Starptautiskâ RepublikâĦu institûta kursa ciklu 
 “Partiju loma un nozîme sabiedrîbâ” 
1996.gadâ ar sertifikâtu pabeidzu LBAS un  Zviedrijas arodcentru LO un  TCO kursu 
 programmu  “Sabiedriskâs  domas veidošana ar masu informâcijas lîdzekĜu 
 palîdzîbu, to loma vēlēšanu  kampaĦâ” 
1997.gadâ papildinâju zinâšanas pilsoniskâs izglîtîbas jomâ  Indiânas un Ilinoisas 
 universitâtēs ASV 
1997.gadā ar sertifikātu pabeidzu kursus “Tālmācības projekts.Tālmācības materiālu 
 izstrādāšana” 
1997.gadā ar sertifikātu pabeidzu UNHCR kursus “Patvēruma tiesības. BēgĜu 
 problemātika Latvijas kontekstā” 
1999. gadā ar sertifikātu pabeidzu FREDOM  HOUSE  organizētos kursus  
 “Sabiedrības  informēšana” 
1999. gadā pēc Nīderlandes Pieaugušo izglītības organizācijas ODESSY ielūguma 
 iepazinos ar pilsoniskās izglītības realizēšanu un pašvaldības lomu šajā 
 procesā Nīderlandē 
1999.gadā ar sertifikātu pabeidzu  Eiropas Savienības PHARE programmas Treneru 
 kursus  politikas analīzē 
1999.gadā ar sertifikātu pabeidzu Valsts Administrācijas skolas kursus “Eiropas 
 Savienības pamatnostādnes” 
2000.gadā ar sertifikātu pabeidzu Valsts Administrācijas skolas kursus “Psiholoăija. 
 Ētika.” 
2000.gadā ar sertifikātu pabeidzu Valsts Administrācijas skolas kursus 

 “Administratīvais process iestādē”. 
2001.gadā ar Vācijas Komunikācijas akadēmijas sertifikātu pabeidzu kursus 
 “Sabiedriskās attiecības. Krīzes menedžments”. 
2001. gadā ar sertifikātu pabeidzu SF- Latvija kursu ciklu “Kritiskā domāšana”. 
2001. gadā saĦēmu SF- Latvija sertifikātu par profesionālās meistarības pilnveidošanu  

sociālo zinību jomā. 
2002. gadā ar sertifikātu pabeidzu Latvijas tiesnešu mācību centra rīkotos kursus 
 “Tiesa un tiesneši  Latvijā”. 
2002. g. ar sertifikātu pabeidzu Valsts Administrācijas skolas kursus “Projekta 
 vadīšana”. 
2003. gadā ar sertifikātu pabeidzu LPA rīkotos kursus “Vērtībizglītība, didaktikas 
 modeĜi, reformpedagoăija Vācijā” . 
2003. g. ar sertifikātu pabeidzu EURO  CLIO kursus “Novada vēstures mācīšana 
 skolā”. 
2003. gadā ar sertifikātu pabeidzu Valsts Administrācijas skolas kursus “Korupcijas  

novēršana”. 
2004.g. Luksemburgā ar sertifikātu pabeidzu Luksemburgas IM rīkotos kursus 
 “XXgs. Eiropas vēstures problēmas”. 
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2004.g. ar sertifikātu pabeidzu IZM kursus “Bilingvālās izglītības metodika 
 vēstures un sociālo zinību mācību programmu īstenošanā”. 
2004.g. ar sertifikātu pabeidzu Starptautiskā Sarkanā Krusta kursus “Ievads  

humanitārajās tiesībās”. 
2005.g. ar sertifikātu pabeidzu Starptautiskās Migrācijas Organizācijas kursus 

 “Cilv ēku tirzniecības novēršana”. 
2005.g. ar sertifikātu pabeidzu  Valsts Administrācijas skolas kursus  
 “ES reăionālā politika un strukturālie fondi”, 
 “ES kopējā lauksaimniecības politika”, 
 “Politikas ietekmes novērtēšana”, 

“Sieviešu un vīriešu tiesības un iespējas”, 
“Cilv ēktiesības”. 

2005.g. ar sertifikātu pabeidzu  Starptautiskā Sarkanā Krusta Komitejas programmu     
 “Ievads humanitārajās tiesībās”. 

2006.g. ar sertifikātu pabeidzu  Valsts Administrācijas skolas kursu “ES finanses un  
 budžets” 

2006.g. 09.06.  līdzdalība 4.starptautiskajā konferencē “Pedagoăija: teorija un prakse” 
2006.g. decembrī piedalījos Hildesheimas Universitātes mācībspēku semināros 

“Skolas kultūra un kvalitāte”, “Organizāciju pedagoăija”, “Skolas 
menedžments: teorija un prakse”.  

2006.g. dec. ar sertifikātu pabeidzu LPMC kursa programmu “Izglītības satura 
reformas īstenošana pamatizglītības priekšmetos – pedagogu profesionālās 
meistarības pilnveides kursi vēstures pasniedzējiem”. 

2007.g. ar sertifikātu pabeidzu Valsts Administrācijas skolas kursu “Sarunu vešana 
ES”. 

2007.g. ar sertifikātu pabeidzu IZM kursu programmu “Profesionālās meistarības 
pilnveide vēstures pasniedzējiem izglītības satura īstenošanai vispārējā vidējā 
izglītībā”. 

2007.g. ar sertifikātu pabeidzu LPA kursus “Multimediju sistēma “Lectora” – palīgs 
pedagogam”. 

2008.g. ar sertifikātu pabeigti Valsts administrācijas skolas kursi “Sabiedrības 
līdzdalība valsts politikas veidošanā” 

2008.g. ar sertifikātu pabeigti Valsts administrācijas skolas kursi “Eiropas sociālais 
fonds” 

2008.g. ar sertifikātu pabeigti Valsts administrācijas skolas kursi “Lobēšana ES 
institūcijās” 

 
Autordarbi:    
Orlovskis Ā. Pilsoniskās izglītības programma pieaugušo tālākizglītībā.-R.:LPIA, 
2005. 
Orlovskis Ā. Mūsu kopējā vēsture.- R.: Izglītība, 2002. 
Orlovskis Ā. Mana valsts.- R.: Remarks-R,1999.  
Orlovskis Ā., Cilvēktiesības / nodaĜa mācību līdzeklī sociālā darba speciālistiem. LPA 
Izglītības zinātĦu institūts, Sociālā darba pētniecības un studiju centrs.-Liepāja, 
LiePA, 2008. 
 
L īdzautors: 
ES piedalos. Pilsoniskās līdzdalības rokasgrāmata.-R.,2004. 
Integrēta sociālo zinību programma 7.-9.klasei.-R.: Izglītība, 2002. 
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Vēsture un sociālās zinības. Uzdevumu paraugu krājums vēsturē un sociālajās zinībās 
pamatskolai. LR IZM ISEC –R.: ISEC,2001. 
Es.Sabiedrība.Valsts. Rokasgrāmata pasniedzējiem pilsoniskajā izglītībā. 
Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība.- R.: Remarks- R, 1999. 
Civilzin ības 9.klasei. Demokrātijas attīstības centrs.- Aizkraukle :Krauklītis,1996. 
Civilzin ības. Es un citi. Tu un valsts. Skolēna darba burtnīca. Demokrātijas attīstības 
centrs.- R.: Izglītība, 1994. 
Civilzin ības. Es un citi. Tu un valsts. Skolēna darba burtnīca. Demokrātijas attīstības 
centrs.- R.: Izglītība, 1994. 
Civilzin ību kursa ekonomikas nodaĜa. Demokrātijas attīstības centrs.- R.: Izglītība, 
1994. 
Civilzin ību kursa ekonomikas nodaĜa. Skolēna darba burtnīca. Demokrātijas attīstības 
centrs.- R.: Izglītība, 1994. 
 
Apbalvojumi: 
*   L iepājas pilsētas domes Atzinība par ārvalstu un Latvijas finansējuma piesaistīšanu 
mācību materiālu publicēšanai un Civilzinību centra izveidi – 17.11.2002. 

*   Eiropas vēstures skolotāju asociācijas atzinība par materiālu “Pilsoniskums 
vēstures un sociālo zinību stundās” – 26.11.2002. 
* I ntegrācijas Ministrijas Atzinības raksts par sekmīgu piedalīšanos Starpkultūru 
izglītības projektā  – 03. 2004.  
 
 
 
 

    
                          Ārijs ORLOVSKIS 

05. 05. 2008. 
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DACE  BLUĖE 
CURRICULUM VITAE 

 
Personas dati :            Dace Bluėe, dzim. 1973.gada 30.aprilī, sieviete 
 
Dzīves vieta: SiĜėu iela 15 - 59, Liepāja, LV 3405; tālr.:6136938 

e-pasts Iso@tvnet.lv 
 

Dzīves vieta:              Liepājas pilsētas domes p.i. Kultūras pārvaldes Kultūrpolitikas 
   nodaĜas vadītāja  
Izglītība:    
No 2003.g. – Latvijas Kultūras akadēmijas doktorante. Mākslas doktora programma / 

kultūras teorijas apakšnozare; promocija darba tēma simfoniskais orėestris 
un kultūrvide; 

1996. – 1998.g. – iegūts mākslas maăistra grāds kultūras teorijas specialitātē Latvijas 
Kultūras akadēmijā / specializācija pie LKA pedagoga P. Dambja; 

1992. – 1996.g.- iegūts mūzikas bakalaura grāds muzikaloăijas specialitātē J.Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmijā / specializācija pie Dr. art. Z.Gailītes. / iegūta 
muzikologa, mūzikas teorētisko priekšmetu pedagoga kvalifikācija; 

1988. – 1992.g. – absolvēta Em. MelngaiĜa Liepājas Mūzikas vidusskola mūzikas 
teorijas specialitātē, kur iegūta mūzikas pedagoga kvalifikācija; 

 
Darba pieredze: 
No 2005. – līdz šim laikam Liepājas pilsētas Domes Kultūras pārvalde, Starptautisko 
 sakaru un attistības projektu vadītāja 
2002. – 2005.g. Liepājas Simfoniskā orėestra projektu vadītāja; 
No 2002. g. – lasīti kursi Kultūras menedžments, Radošā pašizpausme Liepājas 

Pedagoăijas akadēmijā; 
1997. – 2000.g. – lektore Rīgas Pedagoăijas Izglītības vadības augstskolā 

(priekšmetos – Vispārējā mūzikas vēsture, mūzikas teorija, obligātās klavieres, 
ansamblis, bērnu mūzikas instrumentu ansamblis, muzikālo uzdevumu 
dramaturăija); 

1995. – 1999.g. – pedagogs Rīgas mūzikas un kora skolā (priekšmetos –  solfedžo, 
mūzikas literatūra, obligātās klavieres); 

1995.g. - pedagogs Rīgas Doma kora skolā (priekšmetos –  solfedžo, mūzikas 
literatūra); 

1994. – 1997.g. - pedagogs Rīgas Lietišėās Mākslas koledžā (priekšmetā –  dažādu 
laikmetu mūzikas vēsture); 

 
Sabiedriskā darbība: 
2004.g. – 12. Starptautiskā pianisma zvaigžĦu festivāla projekta koordinatore; 
2004.g. – Prof. Dominika Marlē starptautiskā pianisma meistarklases Liepājā. 

Projekta vadītāja; 
No 2003.g. – Darbība Latvijas kultūras ministrijas un Latvijas Komponistu savienības 

projekta 2005 – tais – Nacionālās simfoniskās mūzikas gads darba grupā; 
2003.g. – J.Sibeliusa mūzikas akadēmijas prof. Sēgerstama Starptautiskās 

meistarklases orėestra diriăēšanā Liepājā. Projekta vadītāja; 
1998. – 2001.g. – Jaunās mūzikas koncertu organizēšana; 
2001.,1999.g. – Kultūras, reliăijas un sociālās demokrātijas pieredzes apmaiĦas 

mācību brauciens Dānijas Demokrātijas attīstības fonda ietvaros; 
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1997.g. - Pieredzes apmaiĦas mācību brauciens uz Jaunās mūzikas festivālu Varšavas 
rudens; 

1997.g. – Latvijas Jaunās Mūzikas Asociācijas dibināšana; Valdes locekle; 
 
Publikācijas: 
2004.g. – D.Bluėe. Simfoniskā orėestra iespējas sabiedrības izglītošanā // Teorija un 

prakse skolotāju izglītībā II.II daĜa. Starptautiskās zinātniskās konferences 
materiāli., Rīga, RPIVA, 2004; 123. – 132.lpp. 

kopš 1993.g. – Periodiskas publikācijas – recenzijas un apraksti par mūzikas kultūras 
notikumiem Latvijā un ārzemēs Latvijas preses izdevumos – Literatūra un 
Māksla, Literatūra  Māksla Mēs, Diena, Mūzikas Saule, Kurzemes vārds, 
Liepājas acis, u.c. 

 
Dalība konferencēs: 
2004.g. – Simfoniskā orėestra iespējas sabiedrības izglītošanā // Starptautiskās 

zinātniskās konference „Teorija un prakse skolotāju izglītībā”. Organizētājs: 
Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola; 

1998.g. – Mūzika teātra izrādē.// Jauno muzikologu konference. Organizētājs: J.Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmijā 

 
Papildus izglītība, kursi: 
2003./2004.g. – AngĜu valodas kursi LPA PIC; 32 lekciju kurss; 
2002.g. – Sengrieėu un Romiešu mitoloăija / K.G.Junga arhetipu psiholoăija: 16 

lekciju kurss; 
1998. – 2000.g. – Informātikas kursi RPIVA Mazā akadēmija; 32 lekciju kurss; 
1993.g. – Oratorijas kora seminārs Baireitas (Vācija) Jauno mūziėu nometnē; 
 
Valodu zināšanas: 
Latviešu – dzimtā; 
Krievu – brīvi; 
Vācu – brīvi; 
AngĜu – sarunvaloda. 
 
 
Intereses: 
Akadēmiskās kultūras norises un aktualitātes mūsdienu sabiedrībā; 
 20./21.gs. mūzikas kultūra un tās attīstības procesi;  
totalitārisma režīma iespaids un sekas kultūras attīstībā; 
20.gs. ārzemju literatūrā; 
Eiropas kino; 
Mākslas un kultūras sociālā psiholoăija; 
Kultūrizglītības jautājumi; 
Sports. 

 
 
 
 

Dace BLUĖE   
2008. 
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DACE GRUNTMANE 
CURRICULUM  VITAE 

 
Personas dati:  Dace Gruntmane dzimusi1960. gada 10. februārī, latviete. 
 
Dzīves vieta:   Priekules iela 9a, Liepāja LV-3400 

Tel.: 29468757 E- pasts : dacepils@inbox.lv 
Darba vietas: 
1976 – 1985 koncertmeistare, instruktore, administratore, metodiėe, mākslinieciskās 
daĜas vadītāja dažādās Liepājas kultūras iestādēs. 
1985 – 1990 kultūras daĜas vadītāja z/k “BoĜševiks”. 
1990 – 1995 kultūras firmas “Pūt, vējiĦi!” direktore 
1995 – 1998  privātā uzĦēmējdarbība 
1998 – 2001 Metalurgu kultūras pils direktore 
2001 -  2007 SIA “Liepājas sporta un kultūras pils”izpilddirektore, valdes locekle 
2006-               SIA “Rietumu radio” direktore 
No 2006-         LPA lektore uz laiku pieĦemta darbā 
2007.- 2008.    SIA „ Nekustamā īpašuma rekonstrukcija” projektu vadītāja 
Izglītība: 
1967 – 1978  Liepājas 1. vidusskola 
1967 – 1975  Em. MelngaiĜa bērnu mūzikas skola, pianistu nod. 
1984 – 1989 J.Vītola Latvijas Valsts konservatorija, kultūrizglītības darbinieka;            
masu svētku organizatora, režisora kvalifikācija. 
1985. Vissavienības kultūras darbinieku kvalifikācijas celšanas institūts.Maskava. 
2007 – Komunikāciju akadēmijas sertifikāts par kursu „ Pasākums kā PR 
instruments” 
 
Lielākie projekti: 
Festivāls “Liepājas dzintars” – 7 gadi 
Bērnu dzejas svētki Liepājā  
Starptautiskais ērăeĜmūzikas festivāls Liepājā 2002.g 
“Liepājas metalurga” 120. gadu svinības pilsētā 
Līvu ciema svētki – 2003, 2004, 2005,2006.2007.g. 
“Gada liepājnieks” Liepājas teātrī, u.c. 
Pavisam privāti – Rietumu radio 
Liepājas literātu darbu lasījumi – Rietumu radio 
 
Papildus prasmes: 
B kategorijas autovadītāja apliecība 
Datorzināšanas.  
 
Personīgās īpašības: 
Lielas darba spējas, atbildība, prasme ātri reaăēt neordinārās situācijās un pieĦemt 
lēmumus, mērėtiecība, pozitīvs skatījums uz dzīvi un cilvēkiem, neatlaidība, tiešums 
un atklātums. 
 
Intereses: 
Mūzika, literatūra, teātris.  

Dace GRUNTMANE 
12.06.2008. 
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DACE REINKOPA 
CURRICULUM  VITAE 

 
Personas dati:  Dace Reinkopa, dim.1959.gada19.janvārī, Skrundā  
 
Dzīves vieta:    “Aizpori”, RaĦėu pagasts, Kuldīgas rajons, LV – 3323 

Tālrunis: 33-22371( darbā), 33-31763 ( mājās), mob.: 9110981 
 

Darba vieta:  Kuldīgas raj. Kultūras nod. vadītāja; 
   LR KM galvenā eksperte Kuldīgas rajonā 
Izglītība: 
2005. LR Kultūras akadēmijas maăistratūra Humanitāro zinātĦu maăistrs mākslās 
2006. Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorija 
    Kultūras darbinieku nodaĜa. specialitāte: metodiėis-organizators. 
1977   Skrundas 1.vidusskola  
 
Papildizglītība: 
2002 VTMC Tālākizglītības kurss “ Sabiedrisko attiecību vadība un 

prakse”                   
Dānijas kultūras institūta Starptautiskā mācību programma:  

                        “Reăionālās kultūras attīstība”: 
2000 Igaunijā 
1999                            Dānijā, Lietuvā 

Kursi: 
1998 LU Pašvaldību un projektu vadības valsts mācību centrs. 

” Praktiskā projektu vadīšana” ( Apliecības Nr. 479.) 
1995                            Dānija, Ronne ” Administratīvo reformu programma.    Iestādes   

vadība.”  
1994 Holande, Sabiedriskās pārvaldes institūts, sertifikāts  
     “Sabiedriskā pārvalde un administratīvais dienests” 
Darba pieredze:  
LR Kultūras ministrijas Galvenā valsts inspektore Kuldīgas rajonā, Kuldīgas RP 

Kultūras nodaĜas vadītāja 
1993   Skrundas pagasta padomes priekšsēdētāja vietniece 
1987   Skrundas pagasta izpildkomitejas priekšsēdētāja 
1984    Skrundas kultūras nama metodiėe 
1982 Kuldīgas rajona kultūras nodaĜas metodiėe 

Cita pieredze:  Pieredze Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku Kuldīgas 
rajona Rīcības komitejā. Koordinatore. 

   Pieredze svētku un kultūras pasākumu režijā 
Pieredze dažādu semināru, kursu, pasākumu vadībā un 
organizēšanā 
• prasme strādāt ar datoru 
• krievu un vācu valodas prasme 

 
Dace REINKOPA 

2008. 
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DAINA CELMA 
CURRICULUM  VITAE 

  
Izglītība (augstskola, 
specialitāte, beigšanas gads) 

- LU Vadībzinātnes doktorantūra, 2004.gads 
- Latvijas Universitāte, Pedagoăijas maăistrs, 1996.gads 
- Liepājas Valsts Pedagoăiskais institūts, 1974 
Iegūtā kvalifikācija: Vidusskolas latviešu valodas un 
literatūras skolotājs 
 

Akadēmiskie nosaukumi, 
zinātniskais grāds (gads) 

Pedagoăijas maăistrs, 1996.gads 
Dr.oec., 2005.gads 
Asoc.prof., 2006. 
 

Dzīves vietas adrese, 
telefons,  
e-pasts 

Stendera 5-3, Liepāja, 
mob. t.: 29113568 
e-pasts: vadzin@lieppa.lv 
 

Svarīgākās līdzšinējās darba 
vietas un amati 

- Liepājas Pedagoăijas akadēmijas VadībzinātĦu katedras 
docente 
- LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte, Izglītības 
zinātĦu nodaĜa, docente 
- Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola,  
projektu vadītāja 
- Talsu rajona Skolu valdes priekšsēdētāja 
 

Kopējais zinātnisko 
publik āciju skaits 

15, t.sk.monogrāfijas -1, zinātniskie raksti - 9, referātu 
tēzes – 5 
 

Piedalīšanās starptautiskās 
konferencēs, kongresos, 
simpozijos (vieta, gads) 

Konferences: 
1. Starptautiskā konference Liepājas Pedagoăijas 
akadēmijā 2008.gadā 
2. Starptautiskā konference Liepājas Pedagoăijas 
akadēmijā 2007.gadā 
3. Starptautiskā konference Liepājas Pedagoăijas 
akadēmijā 2005.gadā 
4. ENIDERM 2005 (European Network of Improving 
Research and Development in Educational management) 
Brno 
5. Starptautiskā konference Liepājas Pedagoăijas 
akadēmijā 2004.gadā 

6. ENIRDEM 2004 Conference  (European Network for 
Improving Research/ Development in Educational 
Management), Helsinki 

7. Starptautiskā konference. Liepājas Pedagoăijas 
akadēmijā 2003.g. 

Kongresi: 
Starptautiskais skolu efektivitātes un attīstības kongress 
Nīderlandē (ICSEI) 2004.g. 
Starptautiskais skolu efektivitātes un attīstības kongress 
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Dānijā (ICSEI) 2002.g. 
Starptautiskais skolu efektivitātes un attīstības kongress 
Kanādā (ICSEI) 2001.g. 
Simpoziji: 
Tālmācības simpozijs Indonēzijā, 1999.g. 
 

Akadēmiskie kursi Pamatsdudiju kursi: 
Skolvadība 2KRP 
Vadības teorija I 2KRP 
Vadības teorija II 2KRP 
 PārmaiĦu vadība 2KRP 

 Maăistrantūras kursi : 

Vadības teorijas  2KRP 

Izglītības vadības teorija un prakse 2 KRP 
Izglītības iestāde kā mācīties spējīga organizācija 2KRP 
Līdervadība izglītībā 2 KRP 
Prakse izglītības vadībā 6 KRP 
 

Valodas zināšanas Latviešu, krievu, angĜu 
 
 
 
 
 

Dr.oec.,doc. Daina CELMA 
03.06.2008. 
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DAINA KANDEVICA    
CURRICULUM  VITAE 

 
   

Personīgā informācija      
Vārds, Uzvārds   Daina Kandevica 

Dzimšanas datums   13. decembris 1950.g. 
Dzimums   Sieviete 

Adrese   Bāri Ħi iela 13-1, Liepāja, 3401, Latvija 
E-pasts   4veji@inbox.lv.lv 

Telefons   Mobilais 29771840 
Mājas 3420559 

    

                  Mērėis 

 
 
 
 
 

Nepilna laika studijas Liepājas Pedagoăijas akadēmijas 
maăistratūrā programmā “Vadības zinības” specializācijā 
“Sabiedrības vadība” 

    

       Darba pieredze     
     

No - Līdz   1978.-2002. 
Darba vieta   Liepājas Metalurgu Kultūras pils 

Darbības nozare   Kultūras vadība, režija 
IeĦemamais amats   Kultūras daĜas vadītāja, vēlāk mākslinieciskās daĜas vadītāja, 

no 1981. gada līdz šai dienai Metalurgu Tautas teātra režisore. 
Veicamie pienākumi   Kultūras dzīves organizācija rūpnīcā, cehos, pilsētas au 

republikas māgoga pasākumu organizēšana; 
Kultūras pils un rūpnīcas “Sarkanais Metalurgs” cehu 
māksliniecisko kolektīvu pārraudzība, koncertprogrammu un 
uzvedumu gatavošana, dažāda līmeĦa skates un festivālu 
organizēšana; 
Radošais darbs Metalurgu Tautas teātrī 
  

Atsauksmes   Ausma Groduma, Iveta ěesina (29188131) 
    

No - Līdz   1994. g.– līdz šim brīdim 
Darba vieta   SIA " Liep ājas Gardums", Liepāja, Latvija 

Darbības nozare   konditorejas ražošana, realizācija 
Papildus darbība – kultūras pasākumu organizēšana, 
nekustamā īpašuma apsaimniekošana, kas šobrīd ir 
pamatdarbības nozare – Svētku un prezentāciju aăentūra “Četri 
vēji” 
 

Darbinieku skaits   36 
IeĦemamais amats   UzĦēmuma valdes locekle, direktore, galvenā producente. 

Veicamie pienākumi   Ražošanas organizācija. Mārketinga stratēăijas izstrāde, 
realizācija, kontrole. Tirdzniecības noieta kontrole, mārketinga 
pētījumu veikšana un analīze (konkurence, sortimets, 
motivācija), darbs ar klientiem. Pateicoties ieguldītajam 
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darbam, apvienojot darbu ar mācībām un ieviešot iegūtās 
zināšanas praksē, uzĦēmums tika virzīts uz izstrādātajiem 
mērėiem. 

Padoto skaits   35 
Atsauksmes   Kristīna  Kandevica ( 29284507) 

   

   

    

Izglītība    
No - Līdz   1958. –1967. 

Mācību iestāde   Ventspils 1. vidusskola,  Ventspils, Latvija 
    

    

No - Līdz   1967. –1971. 
Mācību iestāde   Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku tehnikums, Rīga, 

Latvija  
Specialitāte   Kultūras un izglītības darbs 

Piešėirtā kvalifikācijas   Klubu darbinieks, pašdarbības dramatiskā kolektīva vadītājss 
     

No - Līdz   1971.-1975. 
Mācību iestāde   ěeĦingradas Valsts Kultūras institūts, Sankt Pēterburga, 

Krievija  
Specialitāte   Kultūtas un izglītības darbs 

Piešėirtās kvalifikācijass   Augstākās kvalifikācijas kultūras darbinieks, tautas teātra 
režisors 
 
2005. – 2007. 
Article I. Baltijas Starptautiskā akadēmija, Rīga 
Studiju programma “UzĦēmējdarbība”, specializācija 
“Menedžments” – 2 kursi 

 
2007. 

Article II. Liepājas Pedagoăijas Akadēmija 
Nepilna laika studijas maăistratūrā 
“Vadības zinības” – Sabiedrības vadība 
 

     
     

Prasmes un iemaĦas    
Valodu zināšanas   Latviešu(Dzimtā), Krievu(Tekoši), AngĜu(Labi) 

Datoru prasmes    
Operētājsistēmas  Windows 95/98/2000/XP(Labi) 

Citas datorprogrammas  MS Word(Profesionāli), MS Excel(PadziĜināti), MS 
Access(Labi), MS PowerPoint(Labi), MS Frontpage(Iesācējs) 

Saskarsmes prasmes un 
iemaĦas

  Esmu attīstījusi prasmi saprasties un komunicēt ar dažāda 
rakstura un tautību cilvēkiem. SaziĦu varu veikt gan klātienē, 
gan telefoniski, gan rakstiski. 

Organizatoriskās 
prasmes un iemaĦas

  Organizējot pasākumus, ražošanu, esmu pilnveidojusi prasmi 
patstāvīgi organizēt savu darbu, strādāt komandā, to vadīt. 
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Tehniskās prasmes un 
iemaĦas

  
ěoti labi vadu automašīnu. 

Papildus informācija    
In tereses / Hobiji   

Esmu aktīva un enerăiska, nekad neapstājos pie paveiktā, bet 
eju tālāk uz jaunu mērėi. Patīk ceĜot kopā ar ăimeni. Par savām 
raksturīgākajām īpašībām uzskatu spēju strādāt vienotā 
komandā, atbildību un patstāvību veicot darba pienākumus, 
komunikabilitāti, spēju uzĦemties atbildību un iniciatīvu. 

   
   

 
 
 
 

 
Daina KANDEVICA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 85

DIĀNA L ĪDUMA 
CURRICULUM VITAE 

 
Personas dati:         Diāna Līduma, dzim. 1976. gada 24. septembrī 
 
Dzīves vieta:             Kungu iela 76-1, Liepāja, LV- 3400; mob.tel. 29265976 
 
Darba vieta, amats:   LPA, Lielā ielā 14, Liepājā – VadībzinātĦu katedra - lektore 
 
Izglītība:  

No 2000. g. – RTU ekonomikas doktorante. 
2000.g. – RTU, ekonomikas zinātĦu maăistra grāds uzĦēmējdarbības vadībā. 
1998.g. – RTU, inženierzinātĦu bakalaura grāds ekonomikā, transporta 

ekonomikas un organizācijas specializācijā. 
1995.g. – RTU Liepājas MZTK komercklase, uzĦēmējdarbības vadīšanas un

 organizācijas specialitāte, uzĦēmējdarbības organizatora kvalifikācija. 
1991.g. – pamatizglītība, Liepājas 10. vsk. 

 
Papildus izglītība: 
2003.g. 10. novembris - 2004.g. 29. marts – LU Pedagoăijas un psiholoăijas institūts, 
 Sertifikāts par kursu "Augstskolu didaktika: mūsdienu teorija un  prakse" 
 apgūšanu. 
2001.g. 10.-15.februāris – ŠauĜu universitāte, OEKOWI/ECOSYS apmācību program
 ma, licencēta kursu vadītāja. 
2000.g.11.augusts – RPIVA, apliecība par semināru “Vizuālā plānošana kā viena  no 
 stratēăiskās plānošanas metodēm”.  
1999.g.21.oktobris – Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola, sertifikāts 
 par semināra "Projektu vadība" noklausīšanos. 
1999.g.26.augusts – Valsts Administrācijas skola un Valsts Pārvaldes Reformas 
 PHARE projekta vienība Latvijā, sertifikāts par apmācības programmas 
 "Finanšu menedžments" beigšanu. 
1999.g.20.augusts – Valsts Administrācijas skola un Valsts Pārvaldes Reformas 
 PHARE projekta vienība Latvijā, sertifikāts par apmācības programmas 
 "Projektu menedžments" beigšanu. 
 
Darba pieredze: 
No 1998.g. – LPA, nodarbību vadīšana: ekonomikas teorija, uzĦēmējdarbība, vadības 

teorija, tūrisma vadība, tirgzinības, uzĦēmējdarbības loăistika, biznesa vadība; 
No 1998.g. – RPIVA, Liepājas nodaĜa, nodarbību vadīšana: mikroekonomika, 
 makroekonomika, mārketings, loăistika, uzĦēmējdarbības vadīšana, 

praktiskā uzĦēmējdarbība,; 
No 1998.g. – RTU Liepājas filiāle, nodarbību vadīšana: uzĦēmējdarbības ekonomika, 

uzĦēmējdarbības plānošana, ekonomisko procesu analīze, 
mikroekonomika, tirgzinības, transporta ekonomika un tirgzinības, 
tirgzinības transportā, tirgzinības rūpniecībā; 

2004.g.- 2006.g. – Nodarbinātības valsts aăentūra Liepājas filiāle, kursu vadīšana: 
 "Cilvēks uzĦēmējdarbības vidē", "UzĦēmējdarbības pamati"; 

1999.-2001.g. – Rīgas Komercskolas Liepājas nodaĜa, nodarbību vadīšana: biznesa 
pamati, likumdošanas pamati, kā arī kuratores pienākumi; 



 

 86

1998.-2001.g. – Rīgas Komercskolas Sestdienas skolas Liepājas nodaĜa, nodarbību 
vadīšana: ekonomikas pamati, praktiskā uzĦēmējdarbība, projektu 
vadīšana; 

1996.-2000.g. – RTU Liepājas MZTK Vidējā skola, nodarbību vadīšana: vispārējā 
tautsaimniecība, uzĦēmējdarbība. 

 
Radošais darbs: 
Starptautiskās zinātniskās konferences –  

– 2002. gada 12. aprīlis Biznesa Augstskola “Turība” starptautiskā 
konference “UzĦēmējdarbība un tās tiesiskā vide: procesi, tendences, 
rezultāti”;  

– KauĦas Tehniskā universitāte starptautiskā konference “Economics 
and management – 2002”; 

– 2002. gada 17.maijs RTU starptautiskā zinātniskā konference 
“Tautsaimniecības un izglītības attīstības problēmas mūsdienu 
periodā”; 

– 2003. gada 25. aprīlis KauĦas Tehniskā universitāte starptautiskā 
konference “Economics and management – 2003”. 

Publikācijas: 
– Loăistikas metožu un paĦēmienu pielietošana Kurzemes reăiona 

uzĦēmumos – Starptautiskā konference: rakstu krājums “UzĦēmēj-
darbība un tās tiesiskā vide”, Turība, 2002.,164.lpp.(5 lpp. apj.); 

– Применение методов логистики предпринемательской деятльнос-
ти на предприятиях Курземского региона – International conference 
proceedings Volume 2 “Economics and management – 2002”, Kaunas 
University of Technology, 48.lpp., (3 lpp.apj.); 

– Логистика посреднической деятельности и практика ее 
применения на предприятиях Курземского региона – International 
conference proceedings Volume 2 “Economics and management – 
2003”, Section THE PROBLEMS OF ECONOMIC THEORY AND 
THE PRACTICAL REALIA, Kaunas University of Technology, 
77.lpp., (3 lpp.apj.); 

– Loăistikas starpniekdarbības pielietojuma novērtējums Kurzemes 
reăionā – RTU zinātniskie raksti “Ekonomika un uzĦēmējdarbība", 
"Tautsaimniecība: teorija un prakse" (7 sējums), RTU, Rīga, 2003, 
104.lpp.(6 lpp. apj.); 

– Loăistikas nozīme uzĦēmējdarbībā un Latvijas augstākās izglītības 
iestāžu piedāvājuma novērtējums atbilstošu speciālistu sagatavošanā – 
RTU IEF Starptautiskās zinātniskās konferences zinātniskie raksti 
"Tautsaimniecības un uzĦēmējdarbības attīstības problēmas". – R.: 
RTU Izdevniecība, 2005. – 438 lpp. (8 lpp. apj.) 

Sabiedriskā darbība: 
No 2003.g. – LPA Dabas un sociālo zinātĦu fakultātes domes locekle; 
1998.-2000.g. – RTU Studentu parlamenta locekle; 
1995.-1998.g. – RTU Studentu parlamenta Liepājas pašpārvaldes prezidente. 

 
Prasmes un iemaĦas: 

– organizatora spējas; 
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– iemaĦas darbā ar auditoriju; 
– prasme strādāt ar datoru (MS Word, Excel, Outlook Express) 
– B kategorijas vadītāja apliecība 

 
Valodu zināšanas:  

latviešu – dzimtā, krievu – brīvi pārvaldu, angĜu – sarunvalodas līmenī 
 
 
 
 
 
 

                           Diana LĪDUMA  
07.01.2008. 
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DINA BARUTE 
CURRICULUM VITAE 

 
Personas dati: Dina BARUTE, dzim. 1977.g. 24.novembrī 
 
dzīves vieta:    Dubelšteina iela  7 – 12, Liepāja LV – 3401, Mob.tel. 6528286
   
Darba vieta:   LPA, Lielā ielā 14 Liepājā LV – 3401, Tel. 34 07734  
   e-pasts   dite@one.lv 
 
Profesionālā un akadēmiskā izglītība:  

2005.g. Liepājas Pedagoăijas akadēmijā ieguvu izglītības zinātĦu maăistra grādu 
pedagoăijā (informātikas didaktikā); 

1995. – 1999.g. studijas Liepājas pedagoăijas akadēmijā matemātikas bakalaura 
studiju programmā; ieguvu matemātikas, informātikas un 
tehniskās grafikas skolotāja kvalifikāciju. 

Profesionālā darbība : 
No 2007.g. septembra lektoree LPA Matemātikas un informātikas katedrā; 
no 2007. gada 1.jūnija Matemātikas zinātĦu un informācijas tehnoloăiju institūtā par 
 matemātiėi; 
no 2002.gada lektore Biznesa Augstskolā  “Turība”; 
1999. – 2007. g. asistente LPA Matemātikas un informātikas katedrā; 
1998. – 1999.g. strādāju LPA par datorlaboratorijas vadītāju.  

Prasmes un intereses:  

2007. g. piedalījos kursos „Multimediju sistēma „Lectora” – palīgs pedagogam”; 

2005.g. 21. septembris – 2006.g. 1.februārim veicu profesionālo pilnveidi programmā 
„Augstskolu mācībspēku pedagoăiskā pilnveide/ Inovācijas augstākās izglītības 
sistēmā / Izglītības darba vadība”; 

2003.g. iegūts “Valodu mācību centra” diploms (kursā - General English, G līmenis); 

2003.g. iegūts sertifikāts par piedalīšanos „Mathematics Education Intensive 
Programme 2003”; 

Iegūts Cisko sertifikāts; 

Iegūts Eiropas datorprasmes sertifikāts (ECDL); 

Svešvalodu zināšanas: krievu, angĜu valoda – sarunvalodas līmenī. 

 
 

Dina BARUTE 
28.04.2008. 
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EDĪTE LEŠČINSKA 
CURRICULUM VITAE 

 
Personas dati Edīte  Leščinska, dzimusi  1956. gada 2. aprīlī, Rīgā  
 
Dzīves vieta         Atmodas bulvārī 12b – 25,  Liepājā, tālr. 3456502; 9629619 
Izglītība 
 1981 – 1985 Lunačarska Valsts Teātra mākslas institūta aspirantūra 

1976 – 1981 Lunačarska Valsts Teātra mākslas institūta Teātra zinātĦu 
fakultāte 
1963 – 1974 Rīgas 45. vidusskola 

Zinātniskais grāds 
1985 – mākslas zinātĦu kandidāte 
1996 – mākslas zinātĦu doktore (pēc nostrifikācijas) 
 
Darba pieredze 
No 2003. gada februāra Liepājas teātra mākslinieciskā vadītāja padomniece literārajos 
jautājumos. 

1998. – 2003. laikraksta “ Kursas Laiks” reportiere 

1990 – 1998 Liepājas teātra literārās daĜas vadītāja 
1985 – 1990 LZA Valodas un literatūras institūta Teātra, kino un mākslas nodaĜas 
zinātniskā līdzstrādniece 
 
Darbs amatu savienošanas kārt ībā 
1985 – 1987 Latvijas Konservatorijā krievu teātra vēstures pasniedzēja 
No 1990 periodiski lasu teātra vēstures kursu Liepājas Pedagoăijas akadēmijas 
studentiem un maăistrantiem 
2000 – 2004 Latvijas KKF Teātra ekspertu padome 
2002 – 2004 Latvijas KM Bērnu un jaunatnes teātra mērėprogrammas ekspertu 
padome  
 
Papildus izglītība, kursi 
1993 izglītojošais projekts “American Theatre” ASV 
No 1998 dažādi žurnālistikas kursi  
 
Valodu zināšanas 
Latviešu – dzimtā 
Krievu – pārvaldu brīvi 
AngĜu – pārvaldu 
 
Autordarbi 
ZinātĦu kandidāta disertācija “Režijas un scenogrāfijas mijiedarbības pamatprincipi 
un to evolūcija latviešu 70. – 80. gadu teātrī” (krievu val.) 
NodaĜas grāmatās “Latviešu teātris. 70. gadi”, “Latviešu teātris. 80. gadi”, 
“Jūgendstils Baltijā. Laiks un telpa”, “20. gadsimta režijas vēsture pasaulē un 
Latvijā”, „Postmodernisms”, šėirkĜi enciklopēdijā “Teātris un kino biogrāfij ās”. 
Aptuveni 300 rakstu par teātri latviešu un ārzemju periodikā. 

Edīte LEŠČINSKA 
2008. 
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GITA GIR ĥUS 
CURRICULUM VITAE 

 
Personas dati  Gita Gir Ħus, dzim. 1970.gada 30. jūlijs 
 
Dzīves vieta Priežu iela 35, Liepāja, LV 3401; tālr.: 34 80839 
 
Darba vieta, amats            Liepājas Pedagoăijas akadēmija 
         Lielā iela –14; Liepāja LV – 3400; tālr.: 34 07772 
                                            e-pasts:litera@lieppa.lv 
Izglītība      
2001.g. – uzsāktas studijas Latvijas Universitātes doktorantūrā, Filoloăijas fakultātē; 
1995.g. – iegūts filoloăijas maăistra grāds; 
1994. – 1995.g. – studijas LPA filoloăijas maăistra studiju programmā; 
1993.g. – iegūta augstākā pedagoăiskā izglītība (kvalifikācija: latviešu valodas un 
literatūras skolotājs 1. – 12.kl.) un bakalaura grāds latviešu filoloăijā; 
1988. – 1993.g. – studijas Liepājas Pedagoăijas augstskolā; 
1977. – 1988.g. – mācības Liepājas 10. vidusskolā 
 
Darba pieredze 
No 2001.g. - Liepājas Pedagoăijas akadēmijas, Literatūras katedras lektore; 
1993. – 2000g. - Liepājas Pedagoăijas akadēmijas, Literatūras katedras asistente 
Docējamie kursi: latviešu folklora; latviešu folklora un mitoloăija; jaunākie pētījumi 

baltu un latviešu mitoloăijā; 17.-18.gs. ārzemju literatūras vēsture. 
 
Zinātniskā darbība   Folkloristika 
Publikācijas 
GirĦus G. Kara teikas latviešu folklorā // Aktuālās problēmas latviešu literatūras 

zinātnē un folkloristikā: Rakstu krājums / Sast. A.Grīnvalde. – Liepāja: LPA, 
1995. - 4. - 12.lpp. 

GirĦus G. Kara paredzēšana latviešu tautas ticējumos // Aktuālās problēmas latviešu 
literatūras zinātnē: Rakstu krājums,4 / Sast. E.Lāms, – Liepāja: LPA, 1998. - 
13. - 20.lpp. 

GirĦus G. Kara un laupīšanas tēma latviešu vedību dziesmās // Aktuālās problēmas 
latviešu literatūras zinātnē: Rakstu krājums,5 / Sast.E. Lāms, – Liepāja: LPA, 
1999. - 175. - 186.lpp. 

GirĦus G. Noslēpumainā viĦpasaule latviešu tautas pasakās // Aktuālās problēmas 
latviešu literatūras zinātnē: Rakstu krājums:6, – Liepāja: LPA, 2000. 

GirĦus G. Tautas ticējumu un pareăojumu aktualizēšanas būtisku vēsturisku notikumu 
periodos // Aktuālās problēmas literatūras zinātnē: Rakstu krājums,8 / Sast.E. 
Lāms, – Liepāja: LiePa, 2003. - 229. - 309.lpp. 

GirĦus G. Paslēptā manta latviešu kara teikās // Aktuālās problēmas literatūras 
zinātnē: Rakstu krājums,9 / Sast.E. Lāms, – Liepāja: LiePa, 2004. - 32. - 
45.lpp. 

GirĦus G.  Teikas žanrs diskurss latviešu folkloristikā // Aktuālās problēmas 
literatūras zinātnē: Rakstu krājums,10 / Sast.E. Lāms, – Liepāja: LiePa, 2005. 
- 269. - 276.lpp. 

Rucavā, tur Paurupē … autoru kolekt. – Liepāja: LiePa, 2008.    
Gita GIRĥUS 

2008. 
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GUNTA REINFELDE 
CURRICULUM VITAE 

 
Personas dati                        Gunta Reinfelde, dzim. 1942.gada 4. marts 
 
Dzīves vieta            Ūliha iela 12 - 53, Liepāja, LV 3401; tālr.: 34 20751 
 
Darba vieta, amats               Liepājas Pedagoăijas akadēmija 
  Lielā iela –14; Liepāja LV – 3400; tālr.: 34 07732 
Izglītība    
1993.g. – LU, pedagoăijas maăistre 
1960. – 1965.g. – LVU, filologs, angĜu valodas skolotājs 
 
Papildus izglītība, kursi 
2003.g. – 3.mēn. kursi Augstskolu didaktikā, LLU, sertifikāts 
2001.g. – konference „American Studies”, Peace Corps, sertifikāts 
1997.g. – konference ”ELT Teacher Training”, sertifikāts 
1993. – 1997.g. – TEMPUS programma „Uptading of Teacher Training and 

Educational Debate in Latvia” 
1993.g. – seminārs Odensē, Dānijā, par jaunākām tendencēm angĜu val. mācīšanā, 

skolu apmeklējums 
1993. - 1994.g. – Lielbritānijas padomes un IZM programma „ELT Profesional 

Development Programme”, sertifikāts 
1993.g. – starptautisks ELT seminārs „Language Testing at School” Keith Morrow, 

Lielbritānija 
1992. -1994.g. – projekts ar Zviedrijas Medborgarskolan par svešvalodu mācību 

metodēm – regulāri semināri, darbs pie mācību grāmatas izstrādes 
1992.g. – seminārs Upsalā, Zviedrijā, „Modern Language Learning Methodology”, 

sertifilāts 
1992.g. – seminārs „Jaunākās tendences skolu pedagoăijā un psiholoăijā”, M. Tupese 

un L. Ruperte, ASV. Sertifikāts 
1992.g. – kursi Vordingborgā, Dānijā,” Intensive post-granduate course for qualified 

teachers of English”, sertifikāts 
1990.g. – kursi Oksfordā, Lielbritānijā, „British Council Summer School for Soviet 

Teachers” 
 
Darba pieredze 
1981.g. – līdz šim laikam, LPA Svešvalodu katedra, lektore, 
                        - praktiskā angĜu valoda, 
                        - lietišėā angĜu valoda 
1970. – 1981.g.  – LPI Svešvalodu katedra, pasniedzēja 
1970.g. – LPI laborante Svešvalodu katedrā 
1965. – 1970.g. – Liepājas 11. vidusskola, angĜu valodas skolotāja 
Publikācijas 
Kopējais publikāciju skaits – 12 (metodiskie līdzekĜi, raksti, tēzes) 
Līdzautore grāmatai „Ideas for Teachers”, 1995, Upsala, Zviedrija 
 

Gunta REINFELDE 
2008. 
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INGA PAPIRTE 

CURRICULUM VITAE 
 
Personas dati             Inga Papirte, dzim. 1961.gada 15. oktobris, sieviete 
 
Dzīves vieta Ugāles iela 7 - 11, Liepāja, LV 3407;  

tālr.: 3427483(darbā), 3430972 (mājās), 9685082 (mob.) 
 
Izglītība  
2004.g. Rīgas pedagoăijas un izglītības vadības augstskola profesionālās skolvadības 

maăistratūra 
1996. – 2001.g. Rīgas pedagoăijas un izglītības vadības augstskola mūzikas 

pedagoăijas fakultāte, ritmikas un deju skolotāja specialitāte, pedagoăijas 
bakalaurs 

1980. – 1983.g. Rīgas kultūras un Izglītības darbinieku tehnikums 
  1968. – 1979.g. Liepājas 6. vidusskola 
 
Darba pieredze 
2000.g. – līdz šim laikam Liepājas Bērnu un jauniešu centra metodiėe 
1993. – 2000.g.Liepājas pirmskolas un skolas deju kolektīvu virsvadītāja 
1993.g. - līdz šim laikam GrobiĦas jauniešu deju kolektīva „Spararats” vadītāja 
1985.g. - līdz šim laikam Liepājas Bērnu un jauniešu centrā deju kolektīvu vadītāja 
1980. – 1985.g. – Mācību ražošanas kombinātā sekretāre 
 
2004.g. piedalīšanās deju festivālā Vācijā 
2002.g. piedalīšanās Zemplenas deju festivālā Ungārijā 
2001.g. koncerti Francijā un Spānijā 
2000.g. piedalīšanās deju festivālā Norvēăijā 
1999.g. piedalīšanās deju festivālā Vācijā 
1998.g. piedalīšanās deju festivālā Slovākijā 
1997.g. piedalīšanās deju festivālā Slovākijā 
1993.g. piedalīšanās deju festivālā Polijas pils. Elbongā 
 
Papildus izglītība, kursi 
1999.g. augustā kursi „Elekktroniskās tabulas Microsoft 97” 
1999.g. jūnijā kursi „Teksta redaktors Microsoft Word 97” 
Ikgadējie deju skolotāju kvalifikācijas celšanas kursi 
 
Valodu zināšanas 
Latviešu – brīvi 
Krievu –brīvi 
Vācu – sarunvalodas līmenī 
AngĜu – ar vārdnīcas palīdzību 
 

Inga PAPIRTE 
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INGA PŪRE 
CURRICULUM VITAE  

 
Personas dati   Inga Pūre, dzim. 1974.gada 25. maijs 
 
Dzīves vieta Dzintaru iela 97/99 - 103, Liepāja, LV 3401; tālr.: 29374642, 

3433564; e-pasts: inga2505@inbox.lv 
 
Darba vieta, amats  Liepājas Pedagoăijas akadēmija, 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  

 
Papildus izglītība, kursi: 

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) 

 
Darba pieredze 

No 09.2004. - Liepājas Pedagoăijas akadēmija, lektore (docējamie kursi - 
„Sabiedriskās attiecības”; „Sabiedrisko attiecību stratēăija un taktika”; 
„Sabiedrisko attiecību menedžments”, „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 un konsultācijas 
pasākumi Kurzemes reăiona vidusskolās un Liepājas Pedagoăijas akadēmijā” 
vadītāja; 
06.1999. - 06.2003. - Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Informācijas centra 
vadītāja; 
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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) 

Valodu zināšanas 
Latviešu – dzimtā 
Krievu – brīvi 
AngĜu – intermediate level 
 
Tehniskās prasmes 
Prasme strādāt ar datoru – Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, 
Microsoft FrontPage – programmās. 
 
 
 
 
 

Inga PŪRE 
25.05.2008. 
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INGA  PĒRKONE – REDOVIČA  
CURRICULUM VITAE 

  
Personas dati  Inga  Pērkone – Redoviča, dzimusi Dzimusi 1966.gada 16. 
   maijā Rīgā 
 
Darba vieta   Latvijas Kultūras akadēmija 
 
Izglītība 
Dr. art, Latvijas Kultūras akadēmija, 2007  
Mākslas maăistre, Latvijas Kultūras akadēmija, 1997 
Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes Vēstures nodaĜa,1991 
Disertācija 
Kino Latvijas kultūras kontekstā. 1920 – 1940, Latvijas Kultūras akadēmija, 2007 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi 
Asociētā profesore, Dr. art  
 
Darba pieredze 
2008 – … pētniece LU Literatūras, folkloras un mākslas istitūtā 
2007.— ... asociētā profesore Latvijas Kultūras akadēmijā,  apakšprogrammas 
Audiovizuālā kultūra vadītāja 
2006.- 2007. docente Latvijas Kultūras akadēmijā,  apakšprogrammas Audiovizuālā 
kultūra vadītāja  
2004. –  ... Teātra un audiovizuālās mākslas katedras vadītāja Latvijas Kultūras 
akadēmijā 
1998. – 2006. lektore Latvijas Kultūras akadēmijā,  Audiovizuālās kultūras vēstures 
un teorijas programmas vadītāja  
1996. –  2004.     Direktore valsts iestādē  “Rīgas Kino muzejs”  
1993. –  1996. Direktore bezpeĜĦas organizācijā SIA "Rīgas Kino muzejs" 
1994. –  1995.  Latviešu kino vēstures pasniedzēja Latvijas Kultūras                            
akadēmijā  
1993. –  1994.  Kinoteorijas un vēstures nodaĜas vadītāja žurnālā  "Oskars" 
1988. –  1993. Galvenā fondu glabātāja Latvijas Kinematogrāfistu savienības Rīgas 
Kino muzejā  
1985. – 1988. 1. kategorijas arhīviste Latvijas Valsts Kinofotofonodokumentu  arhīva 
Kino nodaĜā 
 
Profesionālās un administratīvās aktivitātes  
2007 -- .. Latvijas Kinematogrāfistu savienības valdes locekle 
2004 -- .. Latvijas Kultūras akadēmijas senatore 
2002 – 2004 Nacionālā Kinematogrāfijas centra stratēăijas padomes eksperte 
1998-2000, 2002 -- 2004 Kultūrkapitāla Fonda Filmu nozares padomes eksperte 
1997 Stažēšanās Viskonsinas Kino un teātra arhīvā (programmas ArtsLink ietvaros) 
1996 Sertifikāts par muzeja menedžmenta kursa apguvi 
1995; 1999 Organizatore Starptautiskajai Kinovēstures vasaras skolai Rīgā 
1993 Organizatore un lektore filmu skatēm Latvijas kino starp pasaules kariem 
Berlīnē 
1990 Organizatore Pasaules latviešu kinematogrāfistu saietam Rīgā 
FIPRESCI (The International Federation of Film Critics) biedre 
Latvijas Kinematogrāfistu savienības biedre 
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Zinātniskās un akadēmiskās publikācijas  
I. Grāmatas 
Pērkone, Inga. Kino Latvij ā. 1920 – 1940. Rīga: Zinātne, 2008, 256 lpp. 
Pērkone-Redoviča, Inga. Kino. Grām.: 20. gadsimta kultūras vēsture. Literatūra. 
Kino. Rīga: apgāds Zvaigzne ABC, 2006, 49.- 93. lpp. 
__________ 
II. Raksti 
2008 
Pērkone – Redoviča, Inga. Latviešu jaunākais kino. Grām.: Sarunas IX: Jaunā 
akadēmija. Rīga: Sabiedriskais Izglītības fonds Jaunā akadēmija, 2008., 254.—260. 
lpp. 
_________ 
Pērkone – Redoviča  Inga. Latvijas kino starp diviem pasaules kariem. Vizuālās 
estētikas iezīmes.  – Mākslas Vēsture & Teorija, 2007, Nr.8, 15.—24. lpp. 
Pērkone – Redoviča, Inga. Filmu auditorija un kino žanru recepcija Latvij ā 
starpkaru periodā. – Letonica, 2007, Nr.15, 129.—155.lpp. 
Pērkone – Redoviča, Inga. Skats uz sievieti Latvijas kino mākslā  – Kultūras 
krustpunkti. 2. laidiens. – Rīga: Mantojums, 2006., 213.—223. lpp. 
Pērkone Inga. Latvijas nacionālā kinematogrāfija 1920. – 1940. gadā, Kultūras 
Telpa un Laiks, 1999.01.07., Nr.7 
Latvijas kino  1920.—1940. Iepazīšanās. Rīga: Rīgas Kino muzejs, 1990, 48 lpp., 
līdzautore 
Pērkone, Inga. Vajadzīgs diriăents. Pārejas laika aktierkino ideoloăiskais diskurss 
(1990 – 2005) –  Kultūras Forums, 2007. 19.-26. janvāris, Nr. 3, 4.-5.lpp. 
Pērkone, Inga. Rūdolfs Drillis – Kino Raksti Nr.10/ 2004, 148.-149.lpp. 
Pērkone, Inga. Starp varu un nāvi. (Realitāte un kino) – Forums, 2004.6.-13. augusts, 
Nr. 30, 4.lpp.  
Pērkone, Inga. Redzamība (Par Vili Lāci un kino) – Forums, 2004.7.-14. maijs, Nr. 
18, 6.lpp.  
Pērkone-Redoviča, Inga. Latvijas valsts un kino 1918.—1940. Kino Raksti.- Nr.8. – 
2002, 52.-62. lpp.  
Pērkone, Inga. Kārkli Ħš Kārlis. -- Teātris un kino biogrāfij ās.—Rīga, Pils, 2002, 2. 
sējums 
Pērkone, Inga. Kraucs Eduards -- Teātris un kino biogrāfij ās.—Rīga, Pils, 2002, 2. 
sējums 
Pērkone, Inga., Runce M. Ėigulis Hermanis -- Teātris un kino biogrāfij ās.—Rīga, 
Pils, 2002, 2. sējums 
Pērkone, Inga., Saulīte G. Leimanis Leonīds -- Teātris un kino biogrāfij ās.—Rīga, 
Pils, 2002, 2. sējums 
 
Citas publikācijas (izlase) 
Latvijas Kult ūras akadēmija. Absolventi skatuves mākslā 2007. Rīga: Latvijas 
Kultūras akadēmija, 2007, 24 lpp.,  katalogs, sastādītāja 
Pērkone, Inga. Astas Nīlsenas Hamlets. Katalogs: ZiemeĜvalstu filmu dienas  2007, 
Rīga: ICC, 2007,  6.- 7. lpp. 
 
Raksti periodikā:  
Pērkone, Inga. Par filmu! (Par filmu Rīgas sargi) –  Kultūras Forums, 2007,  Nr.45, 
18.-23. novembris, 13. lpp. 
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Pērkone, Inga. Vijas Artmanes seja –  Neatkarīgā, 2007,  Nr. 222, 22. septembris, 12. 
lpp. 
Pērkone, Inga. Vārdi un kristāla kurpīte. (Par filmu Nerunā par to) –  Kultūras 
Forums, 2007,  Nr.33, 24.-31. augusts, 1. lpp. 
Pērkone, Inga. CeĜš uz atdzimšanu. (Par filmu Vogelfrei) –  Kultūras Forums, 2007,           
Nr.23, 15.-22. jūnijs, 7. lpp. 
Pērkone, Inga. Donata iedomu spoguĜi. (Par filmu Rūgtais vīns) –  Kultūras Forums, 
2007.,25.maijs – 1.jūnijs, Nr. 20, 2.lpp. 
Pērkone, Inga. Nafig mums Šekspīrs. (Par filmu Monotonija) –  Kultūras Forums, 
2007. 26. janvāris – 2. februāris, Nr. 4, 9.lpp. 
Pērkone-Redoviča, Inga. A Would-Be Typical Baltic Film, (about Lithuanian Film 
You Am I) – www.fipresci.org/festivals/archive/2006/riga/riga_you_am_i.htm 
Pērkone, Inga. Kā Jānis Streičs mītu radīja [Latvieša šėirsts]  (Par JāĦa Streiča filmu 
Limuzīns JāĦu nakts krāsā) – Kultūras Forums, 2006.22.-29. septembris, Nr. 36, 
1.lpp. 
Pērkone, Inga. Terorismam veltītie Dziesmu svētki (Par Lailas PakalniĦas filmu 
Ėīlnieks) – Kultūras Forums, 2006.02.-09. jūnijs, Nr. 21, 2.lpp.  
Pērkone, Inga. Atvērtais logs.(Par Viestura Kairiša filmu Romeo un Džuljeta) – 
Forums, 2004.10.-17. decembris, Nr. 47, 9.lpp. 
Pērkone, Inga. Fon Trīra darbs kinoteorijā (Par filmu „Dogvila”). – Kino Raksti 
Nr.10/ 2004, 73.-76.lpp. 
Pērkone, Inga. Diagnoze (Par filmu „Nogalināt Bilu”). – Kino Raksti Nr.10/ 2004, 
81.-84.lpp. Pērkone, Inga. Pitons (Par Lailas PakalniĦas filmu). – Kino Raksti Nr.10/ 
2004, 85.-88.lpp. 
Pērkone, Inga. Kā revolveri pārtapa šėiltavās.(Par franču kino jauno vilni) – Forums, 
2004.20.-27. augusts, Nr. 32, 4.lpp.  
Pērkone, Inga. Kūkas gabaliĦš. (Par filmu „ Rudens rozes“) -- Forums, 2004.10.-17. 
aprīlis 
Pērkone, Inga. Bez ăimenes.(Par filmu “Ūdensbumba resnajam runcim”) – Forums, 
2004.12.-19. marts, Nr. 11, 2.lpp. 
Pērkone, Inga. Kristapa bērni, grām. “Latvijas grāmata 2002”, Jumava, 2002 
Pērkone, Inga. CeĜojums uz Nekurnekadzemi, Kino Raksti Nr.4 
Pērkone, Inga. Leonīda LeimaĦa traăēdijas , Kino Raksti, Nr.3  
Pērkone, Inga. Jura Podnieka poētika, Kino Raksti, Nr.3  
Pērkone, Inga.“Mākslas laiks. Kinohronika Māksla 1963—1995” (raksts, intervijas, 
rādītājs), rakstu krājums Doma Nr.5, Rīga, 2000 
Pērkone, Inga. “Latviešu kino demogrāfija”, Kino Raksti, 2000.,Nr.2 
Katalogs  Kinohronikas Māksla 1963-1993, Rīgas Kino muzejs, 1993,  sastādītāja  

 
Iesniegts publicēšanai 
Pērkone – Redoviča,  Inga. Kino kā žests  – Žests Latvijas kultūrā: Latvijas Kultūras 
akadēmijas zinātnisko rakstu krājums.  
Pērkone – Redoviča, Inga. Kino kā domāšana  – Prāta modifikācijas: Latvijas 
Kultūras akadēmijas zinātnisko rakstu krājums.  

 
Uzstāšanās konferencēs un piedalīšanās projektu realizācijā 
Konferences  
2008 
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Pērkone Inga. Referāts „Sociālistiskā reālisma sievietes Latvijas kino”. LU 
Literatūras, folkloras un mākslas institūta konference „Meklējumi un atradumi 2008”. 
23.04.2008. 
06.03.2008. Diskusija Sieviete.Fotogrāfija.Sabiedrība. Jūrmalas pilsētas muzejs, 
dalībniece 
 
Pērkone – Redoviča, Inga. Referāts Kino kā domāšana, Rīga, Latvijas Kultūras 
akadēmijas Starptautiskā zinātniskā konference Prāta modifikācijas, 2006. gada 22. 
septembrī  
Pērkone – Redoviča, Inga. Referāts Skats uz sievieti Latvijas kino mākslā, Rīga, 
Latvijas Kultūras akadēmijas Starptautiskā zinātniskā konference Kultūras 
krustpunkti, 2004. gada 12. novembrī  
 
1999 – 2000. Līdzdalība ZiemeĜvalstu kino doktorantu darbnīcā 
Darbnīcas ietvaros: 
Pērkone – Redoviča, Inga. Referāts Kadr ējums kā identifik ācija:  nacionālās 
identitātes vizuālā reprezentācija un recepcija Latvijas tēlotājā mākslā, fotogrāfij ā, 
filmās, Stokholma, Stokholmas Universitātes Filmu studiju nodaĜa, 2000. gada 5. 
jūnijā 
Pērkone – Redoviča, Inga. Līdzdalība meistardarbnīcā Kino analīzes metodoloăijas, 
Stokholma, Stokholmas Universitātes Filmu studiju nodaĜa, 1999. gada 14.—15. 
maijā 
Pērkone – Redoviča, Inga. Referāts Kino Latvijas kultūras kontekstā: teoriju 
meklējot, Kopenhāgena, Kopenhāgenas Universitātes Filmu studiju nodaĜa, 1999. 
gada 12. decembrī 
 
Projekti  
Antoloăija Latvijas teātra un kino domas, sastādītāja, kopā ar Dr. Ievu Zoli, studiju 
metodiskais materiāls augstskolām 
 
Periodisks izdevums „Kino Raksti“ , izdevuma projekta līdzautore, redakcijas 
kolēăijas locekle un rakstu autore, iznāk kopš 2000. gada 
 
Filmu cikls „Kinogadsimts Latvij ā“ , zinātniskā konsultante, projekts tiek īstenots 
kopš 1998. gada, tajā uzĦemtas un publiski izrādītas 20 filmas 

 
Sagatavotie un lasītie studiju kursi 
 
Latvijas Kultūras akademijā: 
Pasaules kino vēsture (studiju kurss bakalaura programmā, 6 semestri – 272 stundas, 
reducēts variants – 2 semestri, 96 stundas) 
Kinomāksla 20. gadsimtā (studiju kurss bakalaura programmā, 1 semestris – 32 
akadēmiskās stundas) 
Ievads kino teorijā (studiju kurss bakalaura programmā, 1 semestris – 32 
akadēmiskās stundas) 
Latvijas kino vēsture (studiju kurss bakalaura programmā, 1 semestris – 64 
akadēmiskās stundas) 
Teātra un kino kritikas seminārs (studiju kurss bakalaura programmā, 6 semestri – 
208 akadēmiskās stundas)  
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Filmu forma un stils (studiju kurss maăistra programmā, 1 semestris – 32 
akadēmiskās stundas) 

 
Zinātniskās intereses  Kino vēsture un teorija 
 
Piešėirt ās prēmijas un stipendijas 
2007 
KKF stipendiāte, pētījums Latvijas teātra un kino domas 
2006 
KKF stipendiāte, pētījums Filmu cenzūras materiāli Latvijas Valsts Vēstures arhīvā 
KKF stipendiāte, pētījums rakstu krājumam Žests Latvijas kultūrā 
1998. – 2001. Latvijas Zinātnes Padomes stipendiāte 
 
Valodas  latviešu (dzimtā), angĜu, krievu 

 
 
 
 

Inga  PĒRKONE – REDOVIČA 
03.06.2008. 
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ILGA ERBA 
CURRICULUM VITAE 

 
Personas dati             Ilga Erba, dzim. 1958.gada 19.maijā, sieviete 
 
Dzīves vieta Ed. Tisē iela 52 - 63, Liepāja, tālr.:3437755;mob.9691977 

e-pasts ilga.teatris@apollo.lv 
Izglītība  
 1998. – 2000.g. – Latvijas kultūras akadēmija – mākslas maăistra grāds mākslas 

menedžmentā 
1989. – 1994.g. – Latvijas Universitāte – bibliotekāra un informācijas darbinieka 

kvalifikācija 
1981. – 1984. – latvijas Kulturaß darbinieku tehnokums; iegūta vidējā profesionālā 

izglītība bibliotākzinātnes un bibliogrāfijas nodaĜā 
1965. – 1976. – Liepājas raiĦa 6.vidusskola 
 
Darba pieredze 
2006. – Liepājas Centrālās Zinātniskās bibliotēkas direktore 
2005. – 2006.– Kultūras projektu vadītāja pasākumu un reklāmas nodaĜā Liepājas 

pilsētas pašvaldības iestādē „Kulturas pārvalde“  
1998.g. – PU b/o „Liepājas teātris” mārketinga daĜas vecākā speciāliste 
1996. – 2002. – Sbiedrisko attiecību speciāliste SIA „Liepājas ūdens“ – amatu 

savienošanas kārtībā 
1987. – 1998.g. – CBS Liepājas 1.bērnu bibliotēkas vadītāja 
 
Papildus izglītība, kursi 
2005. – JTI organizētie kursi reklāmas un mārketinga jomā (Anglija, Bulgārija, 

Latvija) 
2001. – Vides ministrijas organizētie Sabiedrisko attiecību speciālistu kursi PHARE 

projekta ietvaros 
1999. – 2000. Latvijas Jaunā teātra institūta, LR Kulturas ministrijas  un Nīdarlandes 

Teātru un koncertdirekciju apvienības organizētā apmācība „Teātra vadība“ 
 
Citas zināšanas un iemaĦas  
Prasme strādāt ar datoru 
 
Valodas zināšanas:  
latviešu valoda – dzimtā 
krievu valoda – teicami 
angĜu valoda – labi 
 
 
 
 

Ilga ERBA 
2008.g. maijs 

 
 
 
 



 

 101

 
ILGA SK ĀBARDE 

CURRICULUM VITAE 
 
Personas dati             dzim. 1949.gada 18.novembrī, sieviete 
 
Dzīves vieta M. Ėempes iela 2 - 79, Liepāja;  

tālr.: 34 31562 m; 34 25753 
 

Darba vieta, amats  
1984.g. līdz šim brīdim – Liepājas rajona padomes Kultūras nodaĜa, vadītāja, Valsts 

kultūras inspektore 
 
Izglītība     
2003.g. – 2005. - Latvijas Kultūras akadēmijas un Hamburgas Teātra un mūzikas 

augstskolas maăistratūras Kultūras un mēdiju  menedžmenta 
apakšprogrammā, Mg.art. 

1966. - 1972.g. – Latvijas Universitāte, filologs, vācu valodas pasniedzēja 
1964. – 1966.g. – Priekules 1. vidusskola 
 
Darba pieredze 
1984.g. līdz šim brīdim – Liepājas ajona padomes Kultūras nodaĜa, vadītāja, Valsts 

kultūras inspektore 
1980. – 1984.g. – Gramzdas astoĦgadīgā skola, direktora vietniece mācību darbā 
1979. – 1980.g. – Izglītības ministrija, metodiėe 
1969. – 1979. g. - Gramzdas astoĦgadīgā skola, skolotāja 
1967. – 1969.g. - Gramzdas sakaru nodaĜa, telefoniste 
 
Papildus izglītība, kursi 
2002.g.marts – Datorzinību kursi Baltijas Datoru akadēmijā 
                         (darbs Windows vidē, Word 2000, Interneta pamati) 
2002.g.febr.– marts – Kursi „Sabiedrisko attiecību teorija un prakse” 
                          Apliecība Nr. 32 
2000.g. – Mācību kurss „Mācīsimies dzīvot un strādāt konkurences apstākĜos”- 

Liepājas raj. Pieaugušo izglītības centrs 
2000.g. - Mācību kurss „Kultūras darba organizators” 
                         sertifikāts Nr. 5544 LPMC 
1993. – 1995.g. – Gara ZinātĦu Brīvās augstskolas  Skolotāju seminārs Šveicē, 

Dornahā Diploms 1995.g. 2. jūlijs 
 
Valodu zināšanas 
Krievu – brīvi 
Vācu – brīvi 
 
 

Ilga SKĀBARDE 
2008.g. maijs 
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ILZE MI ĖELSONE 
CURRICULUM VITAE 

 
Personas dati             Ilze Miėelsone , dzim. 1965. gada 3.novembrī 
 
Dzīves vieta   Klaipēdas iela 90 –19,  Liepāja, LV -3416 
 
Darba vieta, amats  docente –Liepājas Pedagoăijas akadēmijā 
 
Izglītība 
1991. – 1996. gadam studijas Latvijas Universitātes Pedagoăijas un psiholoăijas 

katedras  doktorantūrā. Kvalifikācija – LR zinātniskais grāds Dr. 
paed., pedagoăijas teorijas un vēstures apakšnozarē. Piešėirts 
1996.gadā LU Pedagoăijas zinātnes habilitācijas un promocijas 
Padomē. 

1983. – 1987. gadam –studijas V.Lāča Liepājas Valsts pedagoăiskajā institūtā. 
Kvalifik ācija – pirmsskolas pedagoăijas un psiholoăijas pasniedzējs, 
pirmsskolas audzināšanas metodiėis. 

1972. – 1983. gadam Rīgas rajona Zvejniekciema vidusskolā – vispārējā vidējā 
izglītība. 

 
Papildus izglītība, kursi 
1997. –1999 distances mācības Kolumbijas universitātes Skolotāju koledžā (ASV) 

1998 Certificate –Experiential and Cooperative Learning 

1999 Certificate – Study at the Teachers College of Columbia University ( New York) 
under the guidance of Prof. A.Sabatini, Prof. M. Knight, Prof. L. Godwin, Prof. T. 
Sobol, Prof. C. Reid. 
2000 Studijas Adelaides universitātē ( Austrālija) 
Centre for Intercultural Studies and Multicultural Education (CISME) Faculty of 
Humanities and Social  Sciences. 
Certificate for the Masters coursework  subject Multicultural Society and Educational 
Policy ( Under  the guidance of Prof. J.J. Smolicz) 
Certificate for the Masters coursework subject Schools as Cultural Systems ( Under 
the guidance of Prof. M. Secombe) 
2000 Studijas Flindersa universitātē (Austrālija) 
School of Psychology Faculty of Social Sciences 
Certificate –PSYC 3044 Interviewing and Counselling 
Certificate - PSYC 9021 Clinical Interventions with Children 
 
Zinātniskā un zinātniski organizatoriskā darbība 
 Zinātniskā darba virziens – pedagoăija 
 Zinātniskās publikācijas – 21 
 Zinātniski pētnieciskā darba tēmas Latvijas Zinātnes Padomes projekti: 
 Kā palīdzēt bērnam veidot savu identitāti (1998. –2000.); 

Kā palīdzēt 5 7 gadus veciem bērniem motivēt sevi darbībai ( 1994. –1997.) 
 Pirmsskolas vecuma bērnu personības veidošana( 1992. – 1994.) 
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 Dalība starpvalstu projektos 
 1994. –1997. –Tempus programma “ Skolotāju skolotājs” sadarbībā ar Dānijas 
Karaliskās izglītības  skolu. 

Certificate – in Pedagogics and psychology for trainers of in –service education 
(Royal Danish School of Educational Studies) 
1997. –1998. –Sorosa Fonds – Latvija programma “PārmaiĦas izglītībā” projekts 
“Sadarbība un pieredze kā novitāte skolotāju izglītībā”. 
1998. – 2000. projekta turpinājums “Skolu & augstskolu sadarbības modeĜa izveide”. 
2001. –2002. – projekts “Teaching in modern Society” ( Skipper Clement 
Seminarium (Dānija), Vaxjo  High School (Zviedrija) un Liepājas Pedagoăijas 
akadēmijas). 
Sadarbībā ar studentiem ir publicētas 6 publikācijas studentu un maăistrantu 
zinātnisko rakstu  krājumos. 
 
Valodu zināšanas    
Latviešu, krievu, angĜu –pārvaldu brīvi 
 
 

 
 
 
 

Ilze MIĖELSONE 
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INESE BRIŠKA           

CURRICULUM VITAE 
 
Personas dati: Inese Briška, dzim.1973.gada 16.jūnijā  
                                                        
Dzīves vieta:       Matīsa GūtmaĦa 14 – 1, Liepāja , LV 3401 
  
Darba vieta, amats: Liepājas Pedagoăijas akadēmija,  Matemātikas un informātikas  

katedra, Lielā iela 14, Liepāja, LV  3400; Tālr. 34 23568     

Izglītība: 
2005.01.07. izglītības zinātĦu maăistra grāds pedagoăijā LPA (Sērija MD A, 
 Nr.0130); 
2001.29.06. augstākās izglītības pamatstudiju 1.līmeĦa profesionālās koledžas 
 izglītības pilns kurss ar programmēšanas, datu bāzu un operētājsistēmu tehniėa 
 kvalifikāciju (T, Nr.064287); 
1995.22.06. matemātikas bakalaura grāds LPA (Nr.000188); 
1995.22.06. matemātikas skolotāja kvalifikācija LPA (Nr.000568); 

papildspecialitātes: tehniskās grafikas skolotājs (Nr.41); informātikas 
skolotājs (Nr.29); 

 
Profesionālā darbība  

kopš 1999.07.09. datortehnikas inženiere Matemātikas un informātikas katedrā 
LPA; 
no 1998.12.11. tirdzn.strukt. vadītājas vietniece a/s “Kurzemes piens”; 
no 1998.25.09. prečzine a/s “Kurzemes piens”; 
no 1995.26.06. vecākā laborante Matemātikas katedrā LPA; 
no 1995.17.01. laborante Matemātikas katedrā LPA. 

 
Prasmes un intereses  

2005.28.06. „Dators lietotājiem”; 
1995.20.06. uzĦēmējdarbības pamati; 

 lietvedības pamati; 
 
Pārvaldu šādas svešvalodas 
 krievu valodu, vācu valodu (lasa un tulko ar vārdnīcas palīdzību) un angĜu 
 valodu (lasa un tulko ar vārdnīcas palīdzību). 

 
 
 
 
 
 

Inese Briška 
15.05.2008. 

 
 
 

 



 

 105

 
INESE LEIT ĀNE          

CURRICULUM VITAE 
 
Personas dati: Inese Leitāne, dzim.1961.gada 22.marts, precējusies 
                                                        
Dzīves vieta:       Liedaga ielā  1, dz. 35, Liepāja , LV 3416 
                                    Tālr. 34 84109(m.), 28346482(mobilais.)    
 
Darba vieta, amats: Liepājas Pedagoăijas akadēmija,  VadībzinātĦu katedras 

vadītāja.  Lielā iela 14, Liepāja, LV  3400; Tālr. 34 07765 

                                                 
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 zinātniskais darbs ekonomikā 
1979.-1983. Latvijas Universitāte, Finansu un Tirdzniecības fakultāte, tirdzniecības 
 ekonomikas specialitāte 
1976.-1979. Liepājas 1. vidusskola. Matemātikas novirziena klase.            
 
Papildus izglītība :                                                                                
Dinamiskās domas darbnīca, PR un reklāma. BA Turība 
SIA Eiropas reăionālais tūrisma institūts „Tūrisma e-komercija.Tendences. 
Tirgzinības. Tehnoloăijas.“ 
Komunikāciju Akadēmija „Merčendaizings, reklāma un produktu virzīšana- 
        veiksmīga mārketinga trīs vaĜi.“ 
Perfect Sales “Uz klientu orientēta efektīva pārdošana. “Trivums apmācība 
 “Komandas veidošana” 
SIA “Kurzemes apmācību centrs “”Lielākie pārkāpumi saistīti ar patērētāju    
     tiesību neievērošanu un izmaiĦas Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā                                                           
 
Darba pieredze: 
2007. – līdz šim brīdim VadībzinātĦu katedras vadītāja 
01.09.2005. – Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Sociālo zinātĦu un  vadības katedras 
 lektore 
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 
09.2000. – līdz šim brīdim  RTU Liepājas filiāles lektore 
07.2001- 04.2005.  A/S “Lauma”, tirdzniecības daĜas vadītāja 
09.2000.- 08.2005. Liepājas Pedagoăijas akadēmija, lektore 
09.1999.-06.2001.  SIA IBR Jums,direktora vietniece importa jautājumos 
07.1994.-09.1999.  SIA Liepājas Ost-Vest,importa daĜas vadītāja 
06.1993.-07.1997.  Rīgas Tehniskās Universitātes Liepājas mācību zinātniski tehniskā 
kompleksa ekonomikas priekšmetu lektore 
07.1992.-06.1993. SIA Ost-West, veikala vadītāja 
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1983.-1993. Liepājas Pedagoăijas akadēmijas pasniedzēja 
 
Valodu prasmes: latviešu-dzimtā, krievu-labi, vācu-labi 
 
Citas prasmes:                                  
DATORZINĀŠANAS: MS Word.Excel.  
B kategorijas autovadītāja apliecība.                   
                                                                                                                 
Intereses, vaĜasprieki:           Aktīva atpūta, kalnu tūrisms, ceĜošana, mūzika,teātris 
 
 

 
 
 

Inese LEITĀNE    
28.08.2006.  
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IRINA STRAZDI ĥA 

CURRICULUM  VITAE 
 

Personas dati:  Irina Strazdi Ħa, dzim. 1963.gada 1.septembrī 
 
Dzīves vieta: Celtnieku 40 a – 33, GrobiĦa, Liepājas raj., LV –3401; 

 e-pasts: iralika@lieppa.lv 
 

Darba vieta, amats: Liepājas Pedagoăijas akadēmija,  Psiholoăijas katedras 
vadītāja.  Lielā iela 14, Liepāja, LV  3400; Tālr. 34 23512 

Profesionālā un akadēmiskā izglītība:  
1991.–1994.  Mācības Latvijas Universitātes klātienes nodaĜas doktorantūrā; 
1981.–1985.  Studijas LVPI . Specialitāte – pirmsskolas  pedagoăijas un psiholoăijas 

pasniedzējs, pirmsskolas  audzināšanas metodiėis. 
 
Zinātniskais grāds: 1994.g. – Dr. psych. LU. Disertācijas tēma 

“Pirmsskolas  vecuma bērnu atsvešinātība ăimenē”. 
Profesionālā darbība: 
no 2003.gada Psiholoăijas katedras vadītāja 
LPA Pedagoăijas fakultātes Domes locekle – no 2003.gada. 
LPA Pedagoăijas fakultātes Skolotāju izglītības zinātnes programmas padomes 
priekšsēdētāja – no 2002.gada.  
Studiju programmas “Psiholoăijas skolotājs” direktore – no 2000.gada. 
Latvijas augstskolu profesoru asociācijas biedre – no 2000.gada. 
Liepājas Pedagoăijas akadēmijas, Pedagoăijas un psiholoăijas katedra, asociētā 
profesore no 1999.gada 5.oktobra. 
 LPA zinātniskās apakšnozares vadītāja attīstības psiholoăijā. – no 1999.gada. 
LPA Senāta locekle – no 1997.gada. 
LPA Izdevējpadomes locekle – no 1997.gada. 
1999.g. – šim laikam – strādāju Pedagoăijas un psiholoăijas katedrā par asociēto 
profesori. 
1997. – 1999.g. strādāju Pedagoăijas un psiholoăijas katedrā par docenti. 
1994. – 1997.g. strādāju LPA Pirmsskolas  audzināšanas katedrā par lektori. 
1991. – 1994.g. studijas LU doktorantūrā klātienes nodaĜā. 
1985. – 1991.g. strādāju LPA Pirmsskolas  audzināšanas katedrā par lektori. 

 
Docējamie kursi klātienes, neklātienes un maăistranūras studentiem: 

- vispārīgā psiholoăija, attīstības psiholoăija, 
personības psiholoăija, saskarsmes psiholoăija, 
sieviešu un vīriešu psiholoăija, ăimenes psiholoăija, 
kritiskā domāšana personības attīstībā, emocionālā 
inteliăence. 

 
Zinātniskā darbība:  
1. 2001.g. 25. - 27. jūnijam piedalīšanās LPA un Hildesheimas Universitātes kopīgajā 
projektā "Nākotnes konference" seminārā "Pedagoăijas disciplīnas struktūra un 
perspektīvas". 
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2. 2001.g. aprīlī piedalīšanās seminārā "Kooperatīvā mācīšanās: metodes sadarbības 
prasmju pilnveidošanai studiju procesā"- 16 stundas. SaĦemta apliecība. 
3.  2001.g. 11..- 14.jūnijam piedalīšanās kursos "ĂimeĦu sistēmu teorija un terapija. 
Īsterapija vērsta uz atrisinājumiem"  
32 stundas. SaĦemta apliecība. 
SaĦemts sertifikāts par 100 stundu kursa apguvi "Lasīšana un rakstīšana kritiskās 
domāšanas attīstīšanai" - 2001.g. decembrī. 

Izpildot visas programmas "Lasīšana un rakstīšana kritiskās domāšanas 
attīstīšanai" trenera standarta izvirzītās prasības, piešėirts programmas "Lasīšana un 
rakstīšana kritiskās domāšanas attīstīšanai" trenera nosaukums. SaĦemts sertifikāts.  
4.  International Summer School for University Lectures "The Image and Role of the 
Lecturer in Teacher Training in 21-st. Century.  Roostā, Igaunijā, 2000.g 20.- 
23.augusts. SaĦemts sertifikāts.  
5. The 2nd International Sommer School " Developing Teachers` Pedagogical 
Competence Through School - University Partnership". Siguldā, 2001.g.19. - 22. 
augusts. SaĦemts sertifikāts. 
6. The 3rd International Summer School " Developing Teachers` Pedagogical 
Competence through School - University Partnership. The Role and Influence of the 
NGO`s for Change in High Education. Trakai, Lietuvā, 2002.g. 21.- 25.augusts. 
SaĦemts sertifikāts. 
7. Critical Thinking in the University Workshop. A 45 hour international workshop 
adressing the design, delivery, and content of courses that promote critical thinking at 
the university level.- Tallinā, 2002.g.jūnijā. SaĦemts sertifikāts. 
8. Piedalīšanās projektā "Atvērtā skola" kā lektorei, vadot nodarbības projekta 
dalībniekiem par šādām tēmām: 
• Bērna pašizjūta ăimenē. 
• Pirmsskolas izglītības iestādes, skolas un ăimenes sadarbības iespējas. 
• Bērna identitātes veidošanās psiholoăiskie aspekti. Pašpastiprinājuma apziĦas 
veidošanās iespējas. 
• Stereotipi, aizspriedumi un diskriminācija pieaugušo un bērnu savstarpējās 
attiecībās. 
 
L īgumdarbi: 
2003.- 2004.g. Darbs Nodarbinātības valsts aăentūras Liepājas filiālē, darbs ar 
bezdarbnieku un darba meklētāju mērėauditorijām. Darbs izbraukuma semināros 
Pāvilostā, Nīcā. 
1997.- 2001.g. Semināru, kursu, diskusiju vadīšana Liepājas rajonā sievietēm 
pašapziĦas celšanai. Saskarsmes treniĦu vadīšana Liepājas rajona pieaugušo izglītības 
centrā GrobiĦā. 
2001.gadā Sorosa fonda Latvija projekta "Atvērtā skola" ietvaros veikts līgumdarbs: 
darbs pie bukleta sagatavošanas vecākiem "Divvalodīgi bērni" -  Buklets izdots SFL. 
 
Skolu atbalsta centrā kritiskās domāšanas treneres darbs ar pedagogu grupām no 
2000.gada līdz 2002.gadam, kā arī programmā "Atvērtā skola". 6 grupas, katrā 100 
stundu kurss. 
 
 Veikts zinātniski metodisks darbs, strādājot ar LU Pedagoăijas un psiholoăijas 
fakultātes docētājiem, vadot 100 stundu kursu visa studiju gada laikā "Lasīšana un 
rakstīšana kritiskās domāšanas attīstīšanai"- 2002.gadā 
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Lasītas lekcijas un vadītas nodarbības Rēzeknes augstskolas Ekonomikas fakultātes 
docētājiem par psiholoăijas aktuāliem jautājumiem un novitātēm - 2002.gada februārī. 
2002.gada 1.- 3.jūlij ā vadīta vasaras nometne Kurzemes reăiona skolotājiem 
programmā "Atvērtā skola" "Lasīšana un rakstīšana kritiskās domāšanas attīstīšanai. 
Novitātes" 
 
Piedalīšanās starptautiskos projektos: 
ERASMUS projekts (Ungārija, Lielbritānija, Latvija) Demokratizācija un pilsoniskā 
izglītošana. 2001.gada augusts, Ungārija, Bekeščoba. 
 
ZiemeĜvalstu projekts (Dānija, Zviedrija, Lielbritānija) Mācīšana un mācīšanās 
demokrātiskā sabiedrībā. 2002.gada aprīlis, Zviedrija, Veksjo universitāte. 
 
Maăistra darbu vadīšana citās augstskolās: 
Daugavpils Universitātē maăistra darba vadīšana Guntai Dravniecei. 2002.gada jūnijā 

aizstāvēts. 
Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskolā 3 maăistra darbu vadīšana no 

2000.gada. 2 aizstāvēti 2000.gadā, 1 Ingai Zirkai š.g. 2002.gada  decembrī 
aizstāvēts. 

No 1998.g. septembra līdz šim laikam darbojos Sorosa Fonda Latvijas projektā 
“Lasīšana un rakstīšana kritiskās domāšanas attīstīšanai”. Šī projekta 
ietvaros piedalījos reăionālajā seminārā “Efektīva mācīšana, efektīva 
mācīšanās” Ungārija, Segedā 1999.g. 24. – 29. martā. 

1998.g. aprīlī piedalījos kursos (24 stundas), kurus organizēja Skippera Klementa v.n. 
pedagoăijas augstskolas docētāji no Alborgas Dānijā. Tika apgūtas 
dažādas interaktīvās darba metodes ar studentiem un pieaugušajiem. 

1998.g. no 25.septembra līdz 5.oktobrim piedalījos pieredzes apmaiĦas braucienā uz 
Alborgu Dānijā, Sk.Klementa augstskolu, vadot nodarbības studentiem 
konfliktu teorijā. 

1997.g. piedalījos kursos “Tālmācības projekts. Tālmācības materiālu izstrādāšana”. 
Programmas apjoms 48 stundas. 

1997.g.  piedalījos LR IZM Pieaugušo izglītības nodaĜas organizētajā seminārā 
“Ăimenes izglītības”, apgūstot pieredzi ăimenes izglītības stratēăisko 
jautājumu risināšanā. 

1995. – 1997.g. piedalījos Tempus programmā – pilotprojektā Updating of IN – 
SERVICE Teacher Training in Latvia. 

No 1995.g. sadarbībā ar LPA Pieaugušo izglītības centru, kā arī ar Rīgas Skolotāju 
izglītības centru vadu kursus pirmsskolas  skolotājiem, sākumskolas un 
pamatskolas skolotājiem par aktuāliem jautājumiem. 

Regulāri piedalos zinātniskajās konferencēs – 1995.g DPU, 1996.g. – RPIVA, 1997.g. 
– LPA, IZM, 1998.g. – LPA, Klaipēdas Universitātē, 1999.g. – LPA, 
KauĦas Universitātē –2002.gadā. 

 Ir vairākas publikācijas gan konferenču izdotajos tēžu un rakstu krājumos, 
gan žurnālā “Skolotājs” un “Pirmsskolas  Izglītība”. 

Publikācijas: Kopējais publikāciju skaits – 21, 3 iesniegtas publicēšanai.  
Prasmes un intereses:  
AngĜu val. apguve, darba ar datoru progr. MS OFFICE un MS Word , Outlook 
express. 

Irina  STRAZDIĥA 
2008.g. maijs 
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IVETA TUMAŠ ČIKA   
CURRICULUM VITAE 

 
Personas dati        Iveta  Tumaščika  
 
Darba vieta        LPA 
 
Dzīves vieta 
 

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

Izglītība (augstskola, 
specialitāte, studiju gadi) 

Augstākā, maăistra grāds tiesību zinātnē 
- Latvijas Policijas akadēmija, maăistrantūra, publiskās 
tiesības,  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. 

  
Svarīgākās līdzšinējās darba 
vietas un amati 

- Liepājas Pedagoăijas akadēmija, juriskonsulte; 
asistente, Sociālo zinātĦu katedra, 20.11.2006.; 
- 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, 
semināros (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.; 

Akadēmiskie kursi Publiskās tiesības – 2 KRP 
Komerctiesības – 2 KRP 
Tūrisma darījumu tiesiskās attiecības – 2 KRP 
Darba tiesiskās attiecības – 1 KRP 
Starptautiskās tiesības – 1 KRP 
Civiltiesības – 2 KRP 
 

Valodas zināšanas Latviešu, krievu, angĜu 
 

Iveta TUMAŠČIKA  
28.04.2008. 
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JĀNIS  LETINSKIS 
CURRICULUM VITAE 

 
Personas dati :  Jānis Letinskis, dzimis 1974. g.  
 
Darba vieta:   Lielā iela 14, Liepāja, LV - 3401 
TālruĦa nr: 3423023, 29502223 
Faksa nr: 3423023 
E-pasta adrese letinskis@gmail.com 
 
Izglītība: 
Izglītības iestāde Liepājas Pedagoăijas akadēmija 
Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

09.2003. 
07.2005. 

Iegūtā izglītība: Pedagoăijas maăistra grāds informātikas didaktik ā. 
Diploma Nr. Sērija MD A, Nr.0121 

 
Izglītības iestāde Liepājas Pedagoăijas akadēmija 
Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

09.1994. 
06.1999. 

Iegūtā izglītība: Lietišėās mākslas un kultūras vēstures kvalifikācija, 
mākslas bakalaura grāds 

Diploma Nr. 000950 
 
Papildu izglītība/kursi: 

Izglītības iestāde Kursa nosaukums Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

Nevalstisko organizāciju 
centrs 

kursi “Projektu izstr āde 
un vadība” 

05.1998. 

Liepājas Pedagoăijas 
akadēmija 

seminārs “Finansu 
piesaiste projektam” 

03.2000. 

Nevalstisko organizāciju 
centrs 

“Cilv ēku resursu 
vadība” 

10.2000. 

RTU Tālmācības studiju 
centrs 

Dators lietpratējiem 07.2005. 

RTU Tālmācības studiju 
centrs 

Inovāciju menedžments 12.2005. 

 
Darba pieredze: 
Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

09.2002. 
Šobrīd 

Darba vietas 
nosaukums 

Liepājas Pedagoăijas akadēmija matemātikas un 
inform ātikas katedra 

Amata nosaukums lektors 
Galvenie pienākumi 1. Lekciju lasīšana datorgrafikas jomā. 

2. Lekciju lasīšana multimediju tehnoloăiju jom ā. 
3. Lekciju lasīšana Web tehnoloăiju jom ā. 
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Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

04.2001. 
09.2002. 

Darba vietas 
nosaukums 

Article III. SIA “Liepājas LeĜĜu teātris”  

Amata nosaukums administrators 
Galvenie pienākumi 1. izrāžu pārdošana Latvijā 

2. izbraukumu organizēšana 
 

Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

07.2000. 
08.2001. 

Darba vietas 
nosaukums 

SIA “Elpi Liep āja”  

Amata nosaukums kancelejas un rūpniecības preču vairumtirdzniec ības 
menedžeris 

Galvenie pienākumi 1. tirdzniecības organizēšana Kurzemē 
 

 
Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

07.2000. 
šobrīd 

Darba vietas 
nosaukums 

Biedrība „BITI”  

Amata nosaukums valdes priekšsēdētājs 
Galvenie pienākumi 1. Organizācijas un valdes darbības vadīšana 

2. Projektu izstrāde un realizēšana 
 

 
Cita nozīmīga informācija (piem. Publikācijas vai kompetences saistībā ar 
projekt ā veicamajiem pienākumiem): 

No 1998.gada vietēja un starptautiska mēroga izglītības un sociāla rakstura 
projektu izstrāde, finansu piesaiste un realizācija. 

 
Svarīgākie: 

1998. – 1999. Moderno mediju festivāls “Down the tunnel” 

Starptautisks pasākums, idejas autors un projekta vadītājs. Projekta mērėis: 
popularizēt modernos medijus. Piedalījās pārstāvji no Latvijas, Lietuvas, Krievijas, 
Dānijas, Vācijas.  

 
2000.g. Projekts “Vislatvijas Netradicion ālās Studentu sporta spēles”. 

Projekta vadītājs. Projekta mērėis: piesaistīt Latvijas studējošās jaunatnes 
uzmanību Liepājai, piedāvājot netradicionālas aktivitātes. Pasākumā tika 
pārstāvētas gandrīz visas Latvijas augstskolas. 

 
2001.g. Projekts “Septembris Nr.1”.  
Idejas autors un projekta vadītājs. Projekta mērėis: uzsākot jauno mācību gadu, 
iesaistīt jauniešus kultūras, sporta un izglītojošās aktivitātēs. 
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2001. - 2002.g. Projekts “Kuld īga 21. gadsimts” 
Projekta mērėis: dot iespēju Liepājas jaunajiem māksliniekiem radoši izpausties 
citā vidē un iekĜauties ar aktivitātēm Kuldīgas pilsētas svētkos. 
 

2001. – 2002.g. Projekts “Jaunatne un māksla cīĦā pret narkomāniju”.   

Idejas autors un vadītājs. Projekta viena no mērėa auditorijām bija jaunieši ar 
īpašām vajadzībām, kuri izstrādāja uzskates materiālus par narkomānijas 
problēmām. Projekta mērėis: likt apzināties jauniešiem narkotisko vielu graujošo 
ietekmi. Projekta ietvaros izveidotā izrāde tika demonstrēta vairākās Latvijas 
pilsētās (Liepājā, Rīgā, Saldū, Ventspilī, Alūksnē, Madonā, Jēkabpilī, Kuldīgā, 
Skrundā, Tukumā, Jelgavā). 

2003.g. Projekts “M ēs pret narkomāniju”.  

Idejas autors un projekta vadītājs. Apvienot Liepājas skolu jaunatni kopējā pasākumā 
un ar jauniešiem saistošu pasākumu, tos informēt par narkotiku graujošo ietekmi.  

2003.g. Projekts “Priekules palete”. 

Idejas autors un projekta vadītājs. Projekta mērėis: dot iespēju Liepājas jaunajiem 
māksliniekiem radoši izpausties citā vidē. Dot iespēju jaunajiem māksliniekiem 
darboties sabiedrības labā, radot darbus Priekules slimnīcai. IekĜauties ar 
aktivitātēm Priekules pilsētas svētkos.  

2004.g. Projekts “Izk ārtne”.  

Idejas autors un projekta vadītājs. Piesaistīt finansējumu no dažādiem avotiem un 
veikt noformēšanas darbus izglītības un medicīnas iestādēs, dot iespēju studentiem 
un citiem jauniešiem iesaistīties projektā gūstot praktiskas zināšanas veicot 
noformēšanas darbus, dot iespēju studentiem un citiem jauniešiem darboties 
sabiedrības labā. 

2004. - 2005.g. Projekts “M ēs pilsētā”.   

Idejas autors un vadītājs. Projekta ietvaros tiek uzĦemta filma, izstrādāti 
multimediju kompaktdiski, web lapa par ielu jauniešiem. 

2006. - 2007.g. Rēzeknes augstskolas projekta “Profesionālās tālākizglītības 
kursa “Organizācijas brieduma modelis” metodisko materiālu izstrāde un 
aprobācija” Nr. 2006/0019/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2/0094/0160 
multimēdiju apmācības moduĜu kursa didaktiskā nodrošinājuma programmētājs. 
Iesaistītās augstskolas: Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Rīgas Tehniskā universitāte, 
Vidzemes augstskola, Rēzeknes augstskola, Ventspils augstskola. 

2005. -2006.g. Rīgas Tehniskās universitātes Tālmācības Studiju centra projekta 
"Draudz īgi un motivējoši zināšanu sabiedrības risinājumi jauniešiem ar 
speciālām vajadzībām sociālai integrācijai"  (līguma Nr. 
2005/0015/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.3.7./0013/0007) programmētājs – kursa 
dizaineris. 
Iesaistītās augstskolas: Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Rīgas Tehniskā universitāte, 
Vidzemes augstskola, Rēzeknes augstskola. 

2006. - 2007.g. Liepājas Pedagoăijas akadēmijas projekta „T ālākizglītības e–
kursa „Datordizains IT speciālistiem” izstr āde un aprobācija”  (identifikācijas 
numurs VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2./0110/0094) vadītājs, datorgrafikas un 
multimediju eksperts, eksperts IT speciālistu tālākizglītības programmu izstrādē un 
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multimediju mākslinieks. 
Iesaistītās augstskolas: Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Rīgas Tehniskā universitāte, 
Vidzemes augstskola, Rēzeknes augstskola, Daugavpils augstskola) 

2006. - 2007.g. biedrības „Biti” projekta "Soci ālās rehabilitācijas programmas 
izstrāde un ieviešana invalīdiem” (finansēšanas līguma numurs 
VPD1/ESF/NVA/04/GS/3.3.5.2./0001/0049/23) projekta vadītājs, multimediju 
tehnoloăiju speciālists un datorgrafikas speciālists 

2006. - 2007.g. Liepājas Pedagoăijas akadēmijas projekta "Inovat īvi 
programmatūras inženierijas spēĜu risinājumi zināšanu sabiedrības prasmju 
attīstīšanai” (finansēšanas līguma numurs 
VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/2.5.1./000077/037) multimediju un datorgrafikas 
eksperts. 
Iesaistītās augstskolas: Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Rīgas Tehniskā universitāte, 
Vidzemes augstskola, Rēzeknes augstskola, Ventspils augstskola, Daugavpils 
augstskola. 

2006. - 2007.g. Liepājas Pedagoăijas akadēmijas projekta "M ājas lapas izveide 
Liepājas Pedagoăijas akadēmijas kultūras vadības studiju programmu 
popularizēšanai” (finansēšanas līguma numurs 
2006/0170/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.7.2./0066/0094) multimediju un tīmekĜa 
tehnoloăiju eksperts, projekta vadītāja asistents. 

2007.g. Liepājas Pedagoăijas akadēmijas projekta "  Liepājas Pedagoăijas 
akadēmijas Inform ācijas Tehnoloăiju studiju programmas kvalifik ācijas 
prakse” (finansēšanas līguma numurs VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0046/0094) 
projekta vadītājs, eksperts IT jomā, Informācijas Tehnoloăiju studiju programmas 
prakses vadītājs. 

2007.g. Liepājas Pedagoăijas akadēmijas projekta "  Liepājas Pedagoăijas 
akadēmijas Datordizaina studiju programmas kvalifik ācijas prakse” 
(finansēšanas līguma numurs VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0047/0094) projekta 
vadītājs, eksperts IT jomā, Datordizaina studiju programmas prakses vadītājs. 

 

Valodu prasme   
Valoda Lasītprasme Runātprasme Rakstītprasme 

Latviešu 5 5 5 
Krievu 4 4 3 
AngĜu 3 3 2 

 

 
Jānis LETINSKIS 

12.03.2008.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 115 

KĀRLIS DOBELIS 
CURRICULUM VITAE 

 
Personas dati:             Kārlis Dobelis,  dzim. 1937.gada 26.oktobris 
 
Dzīves vieta:               Lielā iela –12 - 65; Liepāja LV – 3400; tālr.: 34 21797 
 
Darba vieta, amats:   LPA Matemātikas un informātikas katedras vadītājs 

 Lielā iela –14; Liepāja LV – 3400; tālr.: 34 00734 
    e-pasts: kad@lieppa.lv 
Izglītība:  
1956. -1960.g. – studijas Liepājas Pedagoăiskajā institūtā Fizikas un matemātikas 
 fakultātē; vidusskolas fizikas  un matemātikas skolotājs 
 
Zinātniskais grāds: 
1992.g. - nostrifikācija LU promocijas padome matemātikā, Der. Mat.; 
1978.g. - Fizikas un matemātikas zinātĦu kandidāts, V.I. ěeĦina Baltkrievijas Valsts 
 Universitātes specializētā padome K056.03.10, disertācijas tēma: „IzĦēmumu 
 konusu apkārtĦu struktūra” 
 
Darba pieredze: 
No 2001.g. - Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Matemātikas un informātikas katedras 
 docents; 
1990. - 2001.g. - Liepājas Pedagoăijas akadēmijas rektors; 
1977. - 1990.g. – V.Lāča Liepājas valsts Pedagoăiskā institūta mācību un zinātniskā 
 darba prorektors; 
1974. - 1977.g. - V.Lāča Liepājas valsts Pedagoăiskā institūta vecākais pasniedzējs; 
1971. - 1974.g. – Latvijas ZinātĦu akadēmijas Fizikas institūta aspirants; 
1967. – 1971g. - V.Lāča Liepājas valsts Pedagoăiskā institūta vecākais pasniedzējs; 
1964. – 1967.g. – Liepājas J.RaiĦa 6. vidusskolas skolotājs; 
1960. – 1964.g. – Liepājas1. Strādnieku jaunatnes vakara vidusskolas skolotājs. 
Zinātniskā darbība: 
Diferenciālvienādojumi – diferenciālvienādojumu kvalitatīvā teorija; 
Diferenciālvienādojumu sistēmas atrisinājumu trajektoriju izturēšanās izpēte 
izĦēmumu konusu apkārtnē. 
Metodiskā darbība: matemātikas mācīšanas jautājumi vidusskolā un augstskolā. 
Izglītības teorijas jautājumi: Latvijas izglītības sistēmas integrācija Eiropā. 
Studiju procesa kvalitātes jautājumi. 
 
Publikācijas: 
Kopējais skaits – 36 
Zinātniskās publikācijas – 13 diferenciālvienādojumu teorijā; 
Izglītības organizācijas un studiju kvalitātes jautājumos – 8; 
Matemātikas mācīšanas metodikā – 15. 
 
Nozīmīgākās publikācijas: 
1. Homogēno diferenciālvienādojumu izĦēmuma virziena apkārtne // Latvijas 

Matemātikas gada grāmata, 16.-R.: Zinātne, 1975. 57 – 63.lpp. 
2. Homogēno diferenciālvienādojumu izĦēmuma virziena apkārtne // Latvijas 

Matemātikas gada grāmata, 17.-R.: Zinātne, 1976. 142 – 150.lpp. 
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3. Homogēno un nehomogēno diferenciālvienādojumu daudzdimensiālie konusi // 
Latvijas Matemātikas gada grāmata, 19.-R.: Zinātne, 1976. 106 – 114.lpp. 

4. Trajektoriju izturēšanās izĦēmumu cilindra koniskā apkārtnē // Latvijas 
Matemātikas gada grāmata, 24.-R.: Zinātne, 1980. 57 – 63.lpp. 

5. Invarianto kopu dažādie stabilitātes veidi // Matemātikas mācīšanas jautājumi. R: 
Zvaigzne, 1978. – 104. – 108.lpp. 

6. Analītisko funkciju teorija. Metodisks palīglīdzeklis matemātiskajā analīzē // 
Liepāja.: LPI rotaprints, 1987. -78.lpp. 

7. Lebega integrālis. Metodisks palīglīdzeklis matemātiskajā analīzē // Liepāja.: LPI 
rotaprints, 1992. -46.lpp. Kopu teorijas pamatjautājumi. Mācību līdzeklis // 
Liepāja.: LPI rotaprints, 1998. - 32.lpp. 

8. Teacher education at Liepaja Academy of Pedagogy // Vilnius, Vilnius 
Pedagogininis Universitetas, 1999.- 63.-64. lpp. Par studiju kvalitāti. Liepāja.: 
LPA rotaprints, 2000. 

 
Darba novērt ējums: 
Latvijas republikas Izglītības un Zinātnes ministrijas atzinības raksts,1997., 1999.g. 
Triju zvaigžĦu ordeĦa kavalieris, 2001.g. 
 
Prasmes un intereses 
Svešvalodu zināšanas: angĜu, krievu val. 
Prasme strādāt ar datoru Microsoft Word un Microsoft Excel programmās 
 
 

PIELIKUMS 
LPA Matemātikas un informātikas katedras 
Docenta KārĜa DobeĜa publikāciju saraksts 

 
1. K.Dobelis. Lineāras kopas. – Liepāja: LPA, 1998. – 20.lpp. 

 
2. K.Dobelis. Kopu teorijas pamatjautājumi. – Liepāja: LPA, 1998. – 

32.lpp. 
 

3. K.Dobelis. Teacher education at Liepaja Academy of Pedagogy // 
Šventimo reforma ir mokytoju rengimas. – Vilnius, 1999.-63.-
64.pl. 

 
4. Par studiju kvalitāti // Izglītība Latvijā gadsimtu mijā: problēmas 

un risinājumi. Rakstu krājums; redaktore A.Samuseviča // Liepāja: 
LiePa, 2000. 94. – 103.lpp. 

 
5. K.Dobelis. Par institūcijas inovatīvo kapacitāti. // matemātikas 

mācīšana; vēsture un perspektīvas. 3. starptautiskā konferences 
rakstu krājums. Liepāja: LiePa, 2002. - 52. – 57.lpp. 

 
6. K.Dobelis. On Education Mathematics Techers in the Liepāja 

Academy of Pedagogy: Teaching Matematics: Retrospective and 
perspectives 4 th  International Conference. Talin 23.-24.May. 
(tēzes) 2003.- p.11-12 
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7. K.Dobelis. On Education Matematics Teachers in the Liepaja 
Academy of Pedagogy: Teaching Matematics: Retrospective and 
perspectives 4 th  International Conference. Talin 23.-24.May. 
(tēzes) 2003.- p.15-18 

 
8. K.Dobelis. On The study programme Bachelor Of Sciences In 

Matematics and its Potentional Development: Teaching 
Matematics: Retrospective and perspectives 5 th  International 
Conference. Liepaja 7.-8. may.(tēzes) 2004.-p. 33-34. 

 
 
 
 

Kārlis DOBELIS 
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LARISA PAVLOVSKA 
CURRICULUM VITAE 

 
Personas dati:                  Larisa Pavlovska, dzim. 1952.gada 6. augustā 
 
Dzīves vieta:              Dzintaru iela 21 - 16, Liepāja, LV 3401; tālr.: 34 28639 
 
Darba vieta, amats:         Liepājas Pedagoăijas akadēmija 

       Lielā iela –14; Liepāja LV – 3400; tālr.: 34 07732 
 

Izglītība:   
1997. – 2000.g. – Krievu valodas institūta doktorantūra (Maskavā) 
1979.–1982.g. – PSRS Pedagoăijas zinātĦu akadēmijas Zinātniski pētnieciskais 

institūts krievu valodas pasniegšana nacionālajās skolās (Maskavā) 
1969. – 1974.g. - KišiĦevas universitāte, filoloăijas fakultāte 
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
2000.g. – Krievijas pedagoăijas zinātĦu doktora grāds 
 dipl. ДК № 005662, 
1993.g. -  LU pedagoăijas zinātĦu doktora grāds (nostrifikācija LU Pedagoăijas 

habilitācijas un promcijas padomē), 
 dipl. С - D  № 00614, 
1991.g. -  Krievu valodas un literatūras katedras docente, 
 dipl. ДЦ № 036520, 
1982.g. – pedagoăijas zinātĦu kandidāta grāds, 
 dipl. ПД № 005626. 
 
Darba pieredze: 
1988.g. – līdz šim brīdim, LPA Svešvalodu katedra, asoc.profesore 
1985. – 1988.g.  – LPA Svešvalodu katedra, vec. pasniedzēja 
1976. – 1985.g.  – LPA Svešvalodu katedra, pasniedzēja 
 
Docējamie kursi: Mūsdienu krievu literārās valodas fonētika 
  Mūsdienu krievu literārās valodas leksikaloăija un frazeoloăija 
 Runas kultūras pamati 
 Krievu folklora 
 Krievu valodas (kā svešvalodas) praktiskais kurss 
 
Papildus izglītība, kursi: 
2000.g. – Maskavā, Krievu valodas institūts 
1996. g. – Maskavā, Krievu valodas institūts (sertifikāts) 
 
Zinātniskā darbība: 
Zinātniskā darbības virzieni: 
  lingvodidaktika (krievu valoda kā svešvaloda un tās mācīšanas metodika) 
Vairāk nekā 80. publikācijas 
Publicējusi 5. mācību grāmatas 
15.mācību līdzekĜus 
1.monogrāfiju 
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Starptautiskā sadarbība: 
Piedalījusies starptautiskās konferencēs, simpozijos ar referātiem: 
2002.g. – Veliko Tirnovo (Bulgārija); 

ŠauĜa (Lietuva); 
2001.g. – Rīga (Latvija); 

Olomouca (Čehija); 
PoznaĦ (Polija); 
Liepāja (Latvija); 

2000.g. – Varšava (Polija); 
      Peča (Ungārija); 
      Maskava (Krievija). 
 

Darba novērt ējums: 
2001.g. – par zinātniski pētniecisko darbību AmerikāĦu biogrāfijas institūta sertifikāts 
„…for Significant Career Achievements and Contrubutions to Society”. 
 
 
 
 
 

Larisa PAVLOVSKA 
2008.g.janvāris 
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LAUMA VEITA 
CURRCULUM VITAE 

 
Personas dati: Lauma Veita dzimusi 1958. gada 8. martā Liepājā 
 
Dzīves vieta:  Dzintaru iela 86-26, Liepāja LV-3416, 
   telefons 9701529, e-pasts: lauma-veita@inbox.lv 
 
Izglītība: 
2003. – 2007. Daugavpils Universitātes doktorantūra 
1995. – 1998. Liepājas Pedagoăijas akadēmija, pedagoăijas maăistrs; 
1981. – 1986. V.Lāča Liepājas Valsts pedagoăiskais institūts, pamatskolas skolotājs; 
1973. – 1977. Liepājas Lietišėās mākslas vidusskola, rokdarbu – aušanas  
mākslinieks meistars. 
 
Darba vieta, amats:  
1986. – š.g. Liepājas Pedagoăijas akadēmija Mākslas un dizaina katedra, lektore; 
2000. – š.g. LPA 2.līmeĦa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas 

 „Kultūras darba vadība” un augstākās profesionālās izglītības bakalaura 
studiju programmas “Kultūras vadība” direktore;  

1979. - 1990. Liepājas Metalurga Kultūras pils, rokdarbu kursu un pulciĦa vadītāja; 
1986. – 1987. Liepājas lietišėās mākslas vidusskolas Darbmācība un tā mācīšanas 

 metodika pasniedzēja; 
1979. - 1985. Nīcas vidusskolas tēlotājas mākslas, darbmācības, mājturības, rasēšanas 

 un mākslas vēstures skolotāja; 
1978. - 1979. Liepājas pilsētas un rajona grāmatnīcu mākslinieks – noformētājs; 
1977. - 1979. “DaiĜrade” mākslas audēja 
 
Publikācijas:  
18, t.sk., zinātniskie raksti un konferenču tēzes – 14, eksperimentālie praktikumi – 2, 
mācību metodiskie līdzekĜi – 2 
 
Piedalīšanās starptautiskās konferencēs: 
• L.Veita. Tradicionālie adījumu rotāšanas paĦēmieni Lejaskurzemē // Kurzemes 

novada kultūrvēsturiskais mantojums, tā izpēte un saglabāšana. LETONIKA 2. 
kongress, Liepāja, LPA: 2007. gada 26.okt. 

• The international scientific conference „Teachers Education in 21 century: 
Changes and Perspectives” Siauliai Univerity, 27-th October 2006.  

• 4. starptautiskā konference „Pedagoăija: teorija un prakse”. Liepāja, LPA, 2006.g. 
9.jūnijs 

• The Fourth International Journal Teacher Education and Training Conference 
„Education for Democracy as a Part of Education for Sustainable Development” 
Sustainable development, cultura and ducation. Helsinki University, May 31 – 
June 3, 2006. 

• Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā: III Starptautiskā zinātniskā 
konference Rīga, RPIVA 2006.g. 6.-8.apr. u.c. 

 
Radošā darbība: 
• L.Veita. Horvātija. Foto. – LPA virtuālā foto izstāde „Acumirklis”, 2008. jūnijs  
• L.Veita Ūdens. Foto. - Plenērs: Ūdens vizuālajā mākslā. - Starptautisks zinātnisks 
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un praktisks simpozijs. – Liepāja. LPA, 13.–19. 07. 2007. 
Izstrādātas un vadītas LR Izglītības un zinātnes ministrijas valsts pasūtījuma 
zinātniski metodiskas izstrādnes: 
1993.- 1996. “ Mācību un audzināšanas satura pamatievirzes 1. - 6.kl.” rokdarbu kurss  
1994. “Tēlotājmākslas un rokdarbu integrēta mācību satura izstrāde 1.- 3.kl.” 
 
Sadarbība ar citām institūcijām: 
• 2006.- 2007. ESF projekts „Mājas lapas izveide Liepājas Pedagoăijas akadēmijas 

kultūras vadības studiju programmu popularizēšanai” (LPA un Liepājas rajona 
Kultūras nodaĜa); 

• 2003.10.08. Kr.Barona mobilitātes ietvaros notika lektoru apmaiĦa asoc.profesore 
E.Volāne (RPIVA) un Mg.paed. L.Veita (LPA) rokdarbu mācīšanas metodikā; 

• 2005.07 – 08.; 2006.07-08 Kultūrkapitālfondu projekts Vasaras skoliĦa – 
rokdarbu izpēte un apguve. Rucavas tradicionālā kultūras centra „Zvanītāji”.  

• 1998. Tempus projekts S – JEP 12552 – 97 Jauna informācijas tehnoloăija 
nepārtrauktība izglītībā;   

Akadēmiskie kursi un prakse 
Pamatstudijas: Latviešu tradicionālā kultūra. Rokdarbi. Mājturība. Kultūrvides 
izpētes prakse. Ievads studijās. Pedagoăija. Zinātniskiā pētījumu metodoloăija. 
Kultūras institūciju vadības un Kultūras pasākumu organizēšanas prakses grupu 
vadīšana. 
 
 
 
 
 

Lauma VEITA 
14.06.2008.     
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LILITA ĀBELE 

CURRICULUM VITAE 
 
Personas dati:      Lilita Ābele, dzim. 1960.gada 15.aprīlī 
 
Dzīves vieta:         Dzintaru 91 – 18, Liepāja, LV 3401; tel. 9595493 
 
Darba vieta: Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Lielā iela 14, LV 3400; tālr. 

3407737 
 
Izglītība: 

 

No 2003.g. 1.septembra – LU, Ekonomikas un vadības 
fakultātes vadībzinātĦu studiju programmas doktorantūras 
studente; 

2003.g. – LU,  Ekonomikas un vadības fakultātes maăistra 
grāds vides pārvaldībā; 

1997. – 2001.g. – LU Ekonomikas un vadības fakultātes 
bakalaura studiju programmas studente 

1980. – 1983.g. – RPI Ėīmijas fakultātes dienas nodaĜas 
studente; 

1975. – 1978.g. – RKD tehnikuma Deju kolektīvu vadītāja 
specialitātes audzēkne. 

 
Akadēmiskais grāds: 
 2003. – LU Ekonomikas un vadības fakultātē piešėirts vides zinātĦu maăistra 

grāds; 
2001. – LU Ekonomikas fakultātē piešėirts sociālo zinātĦu bakalaura grāds 

ekonomikā;  
 

Papildus izglītība, kursi: 
 2007.g. 2. – 9. oktobris - Perfekta consalting kursi "UzĦēmuma darbības 

finanšu-ekonomiskā analīze ar MS Exel palīdzību", iegūts sertifikāts. 

2007.g. 14.aprīlis - 27.jūnijs - Perfekta consalting kursi "Kompānijas finanšu 
pārvaldība", saĦemts sertifikāts.  

2007.g. 22.februāris -   Lietišėas informācijas dienests kursi " Investīciju 
projektu novērtēšana: iespējamās metodes un risinājumi" 
2007.g. 16. ferbuārī - Price Waterhause Coopers kursi " Finanšu pārskatu 

analīzes pamati", saĦemts sertifikāts. 

2006.g. 24.-25.novembris – „ VIA-S”, Kursi „Trīs uzĦēmumi, kopīgs mērėis” . 
Programmā: efektīvs vadīšanas stils, vadītāja loma komandā, 
uzĦēmuma vīzija, misija, mērėi,motivējošā vadība, konfliktu 
risināšana, komandas attīstības posmi, utt., sertifikāts Nr.2006-1-13. 

2001.g. 10. – 15.februāris – ŠauĜu universitāte, OEKOWI/ECOSYS apmācību 
programma, licencēta kursu vadītāja. 

1999.g. – ZA SIA “Biznesa komplekss” grāmatveža sertifikāts Nr. 914. 
 

Profesionālā darbība: 
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 No 2003.g. sept. – Liepājas Pedagoăijas akadēmijas lektore, 
LPA zinātnes padomes locekle; 

2001.g.– 2003.g.sept. - Liepājas Pedagoăijas akadēmijas 
asistente; 

2000.g. līdz šim laikam – RTU LMZTK pasniedzēja; 
2000. – 2001.g.septembrim – Rīgas komercskolas skolotāja; 
Docējamie kursi: grāmatvedība, finanses un kredīti,  

ieguldījumu novērtēšana, vadības 
grāmatvedība, uzĦēmuma finansu vadība, 
finansu matemātika, vides ekonomika, 
lietišėās spēles. 

 
Cita nozīmīga pieredze: 
 No 2005.g. – konsultants un projektu vadītāja Eiropas 

struktūrfondu projektiem dažādās nozarēs. 
Apstiprināti seši projekti, realizēti četri. 

No 2007.gada janvāra – SIA „VIA-S” finanšu direktors. 
No 2005.g. decembra – SIA „DziĜurbums 1”, SIA „Līvas 

koks”, SIA „Pūėis” finanšu konsultants,  
1999. – 2000.g. Z/S “Tālavas” – grāmatvede; 

1996. – 1999.g. – Rīgas Komercbankas Liepājas nodaĜas 
atbildīgais izpildītājs; 

1990. – 1994.g. – SIA “Sibilla” direktore; 
1986. – 1990.g. – LVU Mācību daĜas metodiėe; 
1978. – 1980.g. – ZA Koksnes ėīmijas institūta vecākā 

laborante. 
 

Zinātniskā darbība: 
 2004.g. - LU 61. zinātniskajā konferencē referēts un 

iesniegts raksts publikācijai " Valsts pārvaldes reformu 
īstenošanas problēmas 

2004.g. – LPA 7. starptautiskās zinātniskās konferences       
“ Sabiedrība un kultūra” ekonomikas sekcijas 
vadītāja, organizācijas komitejas locekle; 

2004.g. - LPA 7.starptautiskā zinātniskā konferencē referēts 
un iesniegts raksts publikācijai " Daudzdimansiju 
analīzes metodes pielietojums lēmumu 
pieĦemšanā";  

2003.g. – 17.jūlija avīze “ Kurzemes vārds” publikācija “ 
Cik taisnīgi vai netaisnīgi ir nodokĜi un to 
maksāšana?”; 

2003.g – Banku augstskola, 5. gadskārtējā starptautiskā 
konferencē “ Ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumi: 
jauni izaicinājumi un perspektīvas”  referēts par 
tēmu  “ Budžeta reformas valsts ilgtspējīgas 
attīstības nodrošināšanai”; 

2003.g. – LU 61. zinātniskajā konferencē referēts un 
iesniegts raksts publikācijai “ Vides nodokĜu 
reformas vīzija Latvijai”; 
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2003.g. -  LPA 6. starptautiskajā zinātniskajā konferencē 
referēts un iesniegts raksts publikācijai “ ZaĜā 
budžeta reformas seku analīzes modelis” ; 

2003.g. – LPA 6. starptautiskās zinātniskās konferences       
“ Sabiedrība un kultūra” ekonomikas sekcijas 
vadītāja; 

2002.g. – LPA 5.starptautiskajā zinātniskajā konferencē 
referēts un publicēts raksts :Sbiedrība un kultūra , 
Rakstu krājums,V, ISSN 1407 – 6918,“ Vides 
pārvaldības problēmas”, Liepāja:LiePA, 2003. – 
718.lpp., 227. – 235.lpp. 

2002.g. – LPA 5.starptautiskās zinātniskās konferences 
“Sabiedrība un kultūra” ekonomikas sekcijas 
vadītāja; 

2002.g. – “LIFE” programmas ietvaros veikts pētījums 
Kolkas pagastā par pagasta turpmākām 
ekonomiskās un sociālās attīstības iespējām, kursa 
darbs LU Ekonomikas un vadības fakultātes Vides 
zinātĦu un pārvaldības institūta 2. kursa 
maăistrantūrā “ Kolkas pagasta sociāli - ekonomiskā 
attīstība”; 

 
 Svešvalodu zināšanas: latviešu – dzimtā 

  krievu – brīvi pārvaldu, angĜu – pārvaldu 
   
Datorprasme: MS Word, Excel, Powerpoint. 
 

  
 
 
  

 
Lilita ĀBELE 

01.01.2008. 
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LINDA ZULMANE 
CURRICULUM VITAE 

 
Personas dati:   Linda Zulmane, dzim. 1967.gada 27.novembrī 
 
Dzīves vieta: Rožu iela 20-3, Liepāja LV – 3401; e-pasts 

linda.zulmane@cs.lpu.lv 
 
Darba vieta, amats:          Liepājas Pedagoăijas akadēmija Literatūras katedra 
         Kūrmājas prospekts 13, Liepāja, LV – 3401,  
         e-     pasts:litera@lieppa.lv 
Izglītība:      
No 1995.g. – LU klātienes doktorantūrā 
1986 – 1991.g. – LU Pedagoăijas fakultāte Latviešu valodas un literatūras un 

audzināšanas darba metodikas specialitāte, absolvēta LU ar izcilību, iegūta 
latviešu valodas un literatūras skolotāja un audzināšanas darba metodiėa 
kvalifikācija 

 
Zinātniskais grāds: 
M. philol., LPA 1998., tēma – „A.Niedras proza pārejas laikmetā” 
 
Darba pieredze: 
2000.g. – LPA Literatūras katedras lektore; 
1998. – 2000.g. – LPA Literatūras katedras asistente 
1994. – 1998g. – LPA Literatūras un valodas katedras asistente 
1991. – 1994g. – Liepājas 1. vidusskola latviešu valodas un literatūras skolotāja; 
Docējamie kursi: Ievads literatūrzinātnē, Literatūras pētniecības metodes, Latviešu 
literatūras vēsture (20. gs. sāk. 1940.g.), Latviešu trimdas proza, Novadu literatūra, 
Semjotika, speciālsemināri – Andrievs Niedra. Personība un daiĜrade, literatūra un 
psiholoăija. 
 
Zinātniskā darbība: 
Latviešu filoloăija, Literatūras vēsture, zinātniskā darba tēma „Andrieva Niedras 
proza”, nokārtoti promocijas eksāmeni specialitātē (1996) un svešvalodā (vācu,1997) 
 
Prasmes un intereses: 
Vācu, krievu valoda, prasme strādāt ar datoru ( teksta redaktori, elektroniskās tabulas 
– MS Word, Excel) 
 
Publikācijas: 

 
Tēzes 
Zulmane L. Noziegums un sods Andrieva Niedras prozā// Aktuālas problēmas 
latviešu literatūras zinātnē. Referātu tēzes.- Liepāja, 1997.-12.-14.lpp. 
Zulmane L. Garīgo meklējumu ceĜš A. Niedras pasakā „Zemnieka dēls”// 
Aktuālas problēmas latviešu literatūras zinātnē. Referātu tēzes.- Liepāja, 1999 -
21.-23.lpp. 
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Raksti 
 
Zulmane L. Reliăisko un ētisko atziĦu atklāsme Andrieva Niedras prozā// 
Aktuālas problēmas latviešu literatūras zinātnē. - Liepāja, 1995.-157.-168.lpp. 
Zulmane L. Noziegums un sods Andrieva Niedras prozā// Aktuālas problēmas 
latviešu literatūras zinātnē. -Liepāja, 1997.-4.-18.lpp. 
Zulmane L. Laikmeta iezīmes Andrieva Niedras romānā „L īduma 
dūmos”//Dzimtā valoda un literatūra kultūras apritē.-Rīga, 1997.-80.-85.lpp. 
Zulmane L. Pārejas laikmets Andrieva Niedras prozā. Laiktelpas aspekts// 
Aktuālas problēmas latviešu literatūras zinātnē. - Liepāja, 1999.-92.-103.lpp. 
 Zulmane L. Garīgo meklējumu ceĜš A. Niedras pasakā „Zemnieka dēls” // 
Aktuālas problēmas latviešu literatūras zinātnē. - Liepāja, 1999. -157.-167.lpp. 
Zulmane L. Personības individuācijas ceĜš A. Niedras romānā 
„Sikspārnis”//Aktuālas problēmas latviešu literatūras zinātnē. - Liepāja,2000.-64.-
78.lpp. 
Zulmane L. Komunikācijas modeĜi A. Niedras prozā// Vārds un tā pētīšanas 
aspekti.- Liepāja, 2001.-481.-497.lpp. 
Zulmane L. Neiroze kā pārejas laikmeta parādība A. Niedras prozā// Aktuālas 
problēmas latviešu literatūras zinātnē. - Liepāja, 2004.-151.-170.lpp. 
Zulmane L. Kultūrvide pārejas laikmetā Andrieva Niedras bērnības atmiĦu 
grāmatā „Mana bērnība un mani puikas gadi” // Meklējumi un atradumi.- 
R.:Zinātne, 2004.-...lpp.  
Zulmane L. Mācītāja tēls A. Niedras prozā // Aktuālas problēmas latviešu 
literatūras zinātnē. - Liepāja, 2005.-111.-122.lpp. 
Zulmane L. Pilsētas un lauku pretstatījums Andrieva Niedras prozā// Literatūra un 
kultūra:process, mijiedarbība, problēmas.Pilsētas teksts literatūrā un kultūrā: 
Zinātnisko rakstu krājums.-Daugavpils: Daugavpils Universitātes akadēmiskais 
apgāds „Saule”, 2007.-20.-35.lpp. 
  

 
 
 
 

Linda  ZULMANE 
23.05.2008. 
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MELDRA  KIVLENA              
CURRICULUM VITAE 

 
Personas dati:   Meldra Kivlena 
 
Dzīves vieta:       Palmu iela 1-1A, Liepāja, LV-3400,tālr. +371 26177200 
 
Darba vieta, amats :           LPA, Kvalitātes vadības sistēmas vadītāja         
    e-pasta adrese meldra.kivlena@gmail.com 
 
Izglītība: 
2005. – 2008. —Rīgas Tehniskā Universitāte, maăistrantūra studiju programmā 
„Visaptverošā kvalitātes vadība”, maăistra grāds. 
2001. — 2005.g. Liepājas Pedagoăijas akadēmija, iestādes un uzĦēmuma vadība, 
augstākā profesionālā izglītība.   
1989. g.— 2001.g. — Nīcas vidusskola, vidējā izglītība. 
 
Darba pieredze: 
2007.g. aprīlis līdz šim laikam — Liepājas Pedagoăijas akadēmijas kvalitātes vadības 
sistēmas vadītāja. 
2007.g. septembris līdz šim laikam — asistente Liepājas Pedagoăijas akadēmijas 
Vadībzinību katedrā. 
2006.g. septembris līdz 2007.g. augusts — asistente Liepājas Pedagoăijas akadēmijas 
Vadībzinību katedrā. 
2005.g. līdz 2007.g. aprīlis — Liepājas Pedagoăijas akadēmijas rektora palīdze 
ārpusstudiju un kvalitātes vadības jautājumos. 
2002.g. — 2005.g. Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Informācijas un Sabiedrisko 
attiecību daĜa, augstskolas avīzes redaktora vietniece. 
 

Papildus izglītība: 
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: 
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. 
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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. 
 
Datorprasmes: 
Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, 
interneta pārlūkprogramma — pārvaldu brīvi.  
 
Apbalvojumi: 
2005.gada jūnijs — Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Atzinība par aktīvu sabiedrisko 
darbu Studentu padomē un ieguldījumu izdevuma „LPA Vēstis” pilveidošanā. 
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”. 
 
 
 
 
 

Meldra KIVLENA 
2008.g. 
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MIRDZA  PAIPARE               

CURRICULUM VITAE 
 
Personas dati:   Mirdza Paipare, 24.07.1953.  
 
Dzīves vieta:       Alejas 23/25-33 Liepāja LV-3401 
 
Darba vietu :           e- mail : mirdzap@hotmail.com 

           Tālrunis:34 33306 , 9799951 
 

Profesionālā un akadēmiskā izglītība: 
             2003. –  2007. studijas J.Vītola LMA doktorantūrā 
             2002. – studijas programmā “ Mūzikas terapija” LPA 
• 1996.     – 2000.   studijas LU PPI doktorantūra.  
• 1987.-1989.-    J. Vītola LVK asistentūra 
• 1974.-1979.-J.Vītola LVK kordiriăentunodaĜa (prof.E.Račevska  klase)                                                                                                                            
• 1971.- 1974. -   Liepājas Em. MelngaiĜa mūzikas vidusskola(V. Meėes  klase). 
• 1960. - 1971.-   Liepājas J. RaiĦa 6. vidusskola. 
•  

Kvalifik ācija:    mūzikas maăistre ( M.mus. 1994.g), kordiriăente, mūzikas   
 priekšmetu   pedagogs. 

                                
Darba pieredze: 
• No 2001. -       docente Liepājas Pedagoăijas akadēmijā 
• No 1990. – 2001. -       lektore Liepājas Pedagoăijas akadēmijā. 
• 1985. -1990. -     asistente Liepājas Pedagoăiskajā institūtā. 
• 1978.- 1985.-    J.Vītola Latvijas Valsts konservatorija 
 
Pedagoăiskā darbība:  
• no 2002. - LPA neklātienes studiju programmas “Mūzikas terapija”direktore 
• No 1997.- LPA neklātienes studiju programmas “ Mūzikas skolotājs” direktore. 
No1990. - kursu programmas 
  *Mūzikas literatūra un vēsture,*Mūzikas  metodika/didaktika  
  *Mācību koris, *Diriăēšana. *Ievads specialitātē.* Mūzikas terapija 
 *Diplomdarbu, bakalauru un maăistra darbu vadīšana. 
 
Profesionālā darbība: 
      2005. – Meistardarbnīcas vadīšana mūzikas terapijā Ventspilī ( sertifikāts) 
      2004. – Koris “ Lauma “ starptautiskajā konkursā Helsingsborgā ( Zviedrija)  

ieguva Sudraba diploms garīgās mūzikas kategorijā 
• 1998. – Liepājas 48. arodvidusskolas  jauniešu kora diriăente 
• 1985.-  nodibina un vada jaukto kori “ Lauma” 
 
Zinātniskā darbība: 
Zin. nozare: māksla 
Mūzikas teorija un vēsture/ mūzikas psiholoăija 
Tēma: Mūzikas klausīšanās fenomenoloăija 
     2005.- EK SIF projekta  VaiĦodes internātskolā dalībniece 
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     2005 –  EK ERIC projekta ( Music & Healts) locekle 
     2004. – EK  PHARE  programmas granta vadītāja ( Mūzikas terapija) 
     2001,2004- EK  Leonardo da Vinči progr. projekta “Muzikas terapija” vadītāja  
     2000.- Starptautiskā projekta ar Witten /Herdecke universitāti (Vācija) “Mūzikas    
 terapija” LPA koordinatore 
2000. – IZM lietišėo pētījumu projekta “Mūzikas saturs mazākumtautību  
             skolās” vadītāja.                                                  
1997.- 2000.ZA finansētajā programmā “Mūzikas terapija bērniem ar   mentālās un 
 fiziskās attīstības traucējumiem.” 
1998. – piedalīšanās starptautškās zinātniskās konferencēs ( skat. Publikāciju 
 sarakstu) 
 
Publikācijas:  13 
 Zinātniskās:11 
 Metodiskās:  2 
 
 
 
 

Mirdza.PAIPARE  
2008. 
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REINIS BAHS 

CURRICULUM VITAE 
 
Personas dati: Reinis Bahs, dzimis 1948.gada 28.septembrī 
 
Dzīves vieta: Skolas 24 -1, Durbe, Liepājas rajons, LV- 3440, tel.3498818 
 
Darba vieta: LPA, Lielā iela 14, Liepāja, tel.3407732 
 
Profesionālā un akadēmiskā izglītība: 

1997. –  šim laikam LPA maăistrantūra 
1966. – 1971. LVU, filologs, vācu valodas pasniedzējs 
 

Papildus izglītība un kursi: 
2006. – lekcija par vācu valodu kā otro svešvalodu Latvijas skolās vācbaltu 

konferencē Vernigerodē (Vācijā)  
2006. - starptautiska konference “Valodu apguve: problēmas un perspektīva”, 
referāts 
2005. – lekcijas Hildesheimas universitātē 
2004. – vācbaltu literatūra un māksla 
2000. – kursi ”Internets vācu valodas apmācībā” 
1999. – kursi ”Šveices un Austrijas valsts mācība” 
1996. – 1998. LR IZM un ZiemeĜreinas- Vestfāles Izglītības ministrijas programma 

multiplikatoru sagatavošanai vācu valodas skolotājiem 
 
Profesionālā darbība: 

1994. – līdz šim laikam LPA Svešvalodu katedra, lektors 
  - vācu valoda 
  - vācu valoda kā otrā svešvaloda 
  - valsts mācība 

1971. – 1994. Liepājas 5. vidusskola, vācu valodas skolotājs un direktora vietnieks 
 
Publikācijas: 

Kopējais publikāciju skaits- 9  
 
Citas aktivitātes: 

2004. – Kurzemes novada vēsture- vācbaltu mācītāju darbība, tās izpēte, raksti, 
ziĦojumi un referāti, referāts Zonnenbergas biedrībā (Vācijā) 

1992. – 2000. Latvijas vācu valodas skolotāju asociācijas vadīšana un pasākumi, kas 
ar to saistīti: 

   - konferenču un semināru organizēšana 
   - žurnāla vācu valodas skolotājiem sagatavošana un izdošana 

 
 
 
 

Reinis BAHS 
       20.11.2007.  
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SANDA LIEPA- VJAKSE 

CURRICULUM VITAE 
 

Personas dati:          Sanda Liepa – Vjakse, dzim. 25. 07. 1975. 
 
Dzīves vieta:            Liepājā, Cukura ielā 5-30, tel. 34-34722, Mob. – 26478583 
 
Darba vieta:            Liepājas Mākslas vidusskola, Liepājā, Alejas ielā 18, t.3423653    
 

Izglītība: 
1998. 09. 01. – 2000. 08. 06. 
 
 
 
 
 

1998. 30. 01.– 2000. 30. 01. 
 
 
 

1993. 01. 09.-1997. 22. 06. 
 
 
 
1990. 01. 09. – 1993. 20. 06. 

 
Liepājas Pedagoăiskā akadēmija sadarbībā ar 
Lielbritānijas Padomi  
2 gadu angĜu valodas rekvalifikācijas kursi; 
pamatskolas angĜu valodas skolotāja kvalifikācija 

 
Liepājas Pedagoăiskā akadēmija; 
Neklātienes studijas. Pedagoăijas maăistru programmā: 
“Izgl ītības darba vadītājs” 
 

Liepājas Pedagoăiskā augstskola; pamatskolas 
pedagoăijas specialitāte; sākumskolas skolotāja un 
pamatskolas vizuālās mākslas skolotāja; tehniskās 
grafikas skolotāja kvalifikācija. 
Liepājas Lietišėās mākslas vidusskola; šūšanas – 
modelēšanas specialitāte;  

kvalifikācija – mākslinieks-izpildītājs. 

1987. - 1990. Liepājas Bērnu mākslas skola. 
1982. - 1990. Liepājas RaiĦa 6.vidusskola, pamatskolas izglītība. 
Zinātniskie grādi: 
2002. 11. 07. 
 
 
1997.14.06. 

 
Maăistra grāds izglītības darba vadībā. 
Liepājas pedagoăijas akadēmija 
 

Pedagoăijas bakalaura grāds.  
Liepājas Pedagoăiskā augstskola. 

Kursi, semināri, konferences: 
2008. aprīlis 
 
 
2007. maijs 
 
2006. aprīlis 
 
 
2005. septembris 
 
2005. 24.04.-30.04. 
 
2005. 08.01. – 14.01 
 

 
Piedalīšanās 36 st. pieredzes apmaiĦas projektā Leonardo 
da Vinci programmā „ Jauna pieredze mākslas izglītībā „. 
 
Piedalīšanās pieredzes apmaiĦā Kiprā, Larnakā Leonardo 
da Vinci projekta ietvaros 
 
Piedalīšanās Eiropas Liceju Parlamenta konferencē, 
pieredzes apmaiĦā Lielbritānijā, Skotijā, Glāsgovas 
koledžā Leonardo da Vinci projekta ietvaros. 
Socrates, Comenius-1 Valodu projekta vizīte Slovākijā. 
Eiropas Liceju Parlamenta Comenius-3 konference Itālij ā 
. 
Piedalīšanās un realizēšana Comenius-1 skolu projekts 
Francijā, Saint-Amand Montrond Guehenno mākslas 
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 licejā. 
Konkursi: 
2008. gada maijs 
 
2008. gada februāris 
 
2008. gada janvāris 
 
2007. oktobris 
 
2007. septembris 
 
 
2007. augusts 
 
2007. jūnijs 
 
2007. marts 
 
2007. janvāris 
 
2006. gada septembrī 
 
2006. septembrī 
 
2006.-2007. 
 
2005. 11. 
 
2005. 05. 
 
2005. 05. 
 
2005. 01. 
 
 

 
Atbalstīts Leonardo da Vinci mobilitātes projekts             
„ Profesionāla prakse „ 
Atbalstīts VKKF iesniegtais mākslas dienu projekts        „ 
Zelta griezums „ 
Atbalstīts Liepājas Kultūras pārvaldē iesniegtais projekts 
„ Zelta griezums Liepājā „ 
Atbalstīts VKKF projekts par skolas materiāli tehniskās 
bāzes pilnveidi. 
Atbalstīts Leonardo da Vinci sagatavošanās vizītes 
projekts – kontaktseminārs Austrijā „ Jauni sadarbības 
kontakti „. 
Atbalstīts Liepājas Izglītības Pārvaldes projekts  
„ Programmatūras iegāde arhitektūras nodaĜai „ 
Atbalstīti divi Leonardo da Vinci projekti: „ Jauna 
pieredze „ un „ Jaunu tehnoloăiju apguve „ 
Atbalstīts un realizēts Kultūras pārvaldes projekts „ 
Mākslas dienu pasākums –Zelta griezums „ 
Atbalstīts Izglītības pārvaldes projekts „ Jaunu 
datorprogrammu iegāde LMV „ 
Atbalstīts KKF projekts par reklāmas materiālu 
izgatavošanu LMV 80 gadu jubilejai. 
Atbalstīts KKF projekts par tehniskās bāzes pilnveidi.  
LMV. 
Atbalstīts un realizēts ESF projekts „ Karjeras iespējas 
mākslā un mūzikā”. 
Apstiprināts Kultūrkapitāla fonds„LMV tehnoloăiskās 
bāzes pilnveide „ 
Realizēts Leonardo da Vinci projekts„ Profesionāla 
pieredze „ Francijā, Polijā, Lielbritānijā. 
Realizēts Comenius-1 Valodas projekts ar Slovākiju „ 
Komunikācija Modes pasaulē „ 
Apstiprināti Liepājas pilsētas domes Ārejo sakaru nodaĜai 
iesniegtie Starptautiskie projekti, sadarbībai ar Klaipēdas 
un GdiĦas mākslas skolām. 

Darba pieredze: 
No 2006. gada septembra 
No 2005. gada -2006. gada jūlijam 
 
No 2000. 01. 09. – 2001. 02. 01. 
 
No 1998. gada 01. 09. – 2000.  
 
No 1997.04.07.  
 
 
 
1996.01.10.-1998. 06. 02. 

 
Liepājas mākslas vidusskolas projektu vadītāja. 
Liepājas mākslas vidusskolā direktora vietniece radošā 
darbā ( projektu koordinatore ). 
Liepājas J. Čakstes 10. vidusskolā angĜu valodas 
skolotāja pamatskolā. 
Liepājas J. Čakstes 10. vidusskolā vizuālās  
mākslas skolotāja 
Liepājas Lietišėās mākslas koledžā direktora vietniece 
mācību darbā, angĜu valodas pasniedzēja. 
Pedagoăijas, metodikas, psiholoăijas priekšmetu 
pasniedzēja. 
Liepājas 8.pamatskolā angĜu valodas skolotāja. 
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1996.03.06.-31.07 
1995.05.06.-19.08. 

Liepājas 40.bērnudārzā - audzinātāja. 

Valodas – latviešu, angĜu, krievu – sarunvalodas līmenī  
Intereses – projektu darbs, psiholoăija, māksla un kultūra      

Prasmes un iemaĦas -angĜu valoda, strādāt ar datoru: Microsoft Word, Microsoft 
Excel programmās, projektu rakstīšanā un to realizēšanā, B kateg. autovadītāja 
tiesības. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sanda LIEPA – VJAKSE 
11.06.2008. 
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SANDRA OKUĥEVA               
CURRICULUM VITAE 

 
Personas dati:  Sandra OkuĦeva, dzimusi 18.0.60. 
 
Dzīves vieta:   Siguldas ielā 13 – 1, Liepāja, LV – 3416, t. mājās 34 36782 
 
Darba vieta:  LPA, Kūrmājas prospekts 13, t. darbā 34 83780 

 
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, Humanitārās fakultātes prodekāne 
No 1998. – Liepājas Pedagoăijas akadēmija, 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 – 9; konferenču tēzes – 3; metodisks raksts – 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

     Sandra OkuĦeva 
15.03.2008. 
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Liepājas Pedagoăijas akadēmijas 
Literat ūras katedras lektores Sandras OkuĦevas publikācijas 
Zinātniski raksti 
1. Laika izjūta PlūdoĦa lirikā// Aktuālas problēmas latviešu literatūras zinātnē: Rakstu 
 krājums. – Liepāja: LPA, 1996. – 88. – 95.lpp. 
2. PlūdoĦa lirikas instrumentācijas daži aspekti// Dzimtā valoda un literatūra kultūras 
 apritē: Zinātniskie raksti. – Rīga: LU, 1997. – 43. – 49. lpp. 
3. Reliăiskā pārdzīvojuma atklāsme V.PlūdoĦa dzejā// Aktuālas problēmas latviešu 
 literatūras zinātnē: Rakstu krājums. - Liepāja: LPA, 1997.- 26. - 36.lpp. 
4. PlūdoĦa dzejoĜu krājumu kompozicionālās izveides raksturojums. Ieceres un 
 īstenojums// Aktuālas problēmas latviešu literatūras zinātnē: Rakstu 
 krājums. - Liepāja : LPA, 1998.-71.- 82.lpp. 
5. Bērna un bērnības motīvs V.PlūdoĦa dzejā// Aktuālas problēmas literatūras zinātnē:  
 Rakstu krājums.- Liepāja : LPA, 1999.- 25. - 34.lpp. 
6. Māksla un mākslinieks PlūdoĦa dzejā un piezīmēs// Aktuālas problēmas literatūras 
 zinātnē: Rakstu krājums.- Liepāja: LPA, 1999.- 131. - 141.lpp. 
7. Apmiers vai nemiers? Pārdomas par V. PlūdoĦa 30.gadu dzeju//  Materiāli par 
 kultūru Latvijā. – Rīga: Zinātne, 2003. 
8. Ēriks Kūlis. Mīlestības bruĦinieks// Kurzemes rakstnieku silueti. – Liepāja: LiePA, 
 2007. – 95. – 130. lpp. 
Konferenču tēzes 
1. Krāsu loma V. PlūdoĦa poētikā// Aktuālas problēmas literatūras  zinātnē: Tēžu 
 krājums.- Liepāja: LPA, 1995.- 9. – 11.lpp. 
2. Laika izjūta PlūdoĦa lirikā// Aktuālas problēmas latviešu literatūras  

 zinātnē: Tēžu krājums. – Liepāja: LPA, 1996. – 18. – 20.lpp. 
3. Reliăiskie motīvi PlūdoĦa daiĜradē// Aktuālas problēmas latviešu literatūras 
 zinātnē: Tēžu krājums. - Liepāja: LPA, 1997.-16.-18.lpp. 
Metodiski raksti  
1. Kā lasīt pasaku// Zinātniski metodisku rakstu krājums. – Liepāja: LPA,  1993.– 58. 
 – 163. lpp. 
 
 
 
 
 
 

         Sandra OKUĥEVA 
15.03.2008. 
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SANTA MAZIKA                       
CURRICULUM VITAE 

 
Personas dati:  Santa Mazika, dzimusi 1979. gada 27. decembrī Rīgā 
     
Dzīves vieta:   “Kamenes” – 10, GrobiĦas pag. Liepājas raj. LV - 3430 

    Tel. (+)371 29194369, e – pasts maxla@karosta.lv 
 

Darba vieta:   Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Mākslas pētījumu laboratorija 
    Atmodas bulv. 6, Liepāja, LV-3414 
 

Akadēmiskā izglītība: 
• No 2007.gada studijas Latvijas Mākslas akadēmijā doktorantūrā 
• 2003.-2007. gads studijas Latvijas Mākslas akadēmijā maăistrantūrā 
• 1999.- 2003. gads mācības Latvijas Mākslas akadēmijā Mākslas zinātnes nodaĜā 
• 1986. - 1998. mācības Rīgas AngĜu ăimnāzijā 
 

Akadēmiskie grādi: 
• Humanitāro zinātĦu maăistra grāds mākslā Mākslas zinātnes un kultūras teorijā 

Mākslas zinātnē, 2007.gads, Latvijas Mākslas akadēmija 
• Humanitāro zinātĦu bakalaura grāds mākslā Mākslas zinātnes un kultūras teorijā 

Mākslas zinātnē, 2003.gads, Latvijas Mākslas akadēmija 
 

Profesionālā darbība: 
• Fotogrāfa Kristapa Grundšteina personālizstādes „Silenzio” kuratore Laicīgās 

mākslas galerijā „K. M āksla”, 2008.gada 3.maijs – 3.jūnijs. 
• Naivista Modra Sapuna izstādes „Dabas darbnīca” kuratore (kopā ar Kristīni 

Briedi) Laicīgās mākslas galerijā „K. M āksla”, 2008.gada 29.marts – 
27.aprīlis. 

• Jaunā mākslinieka Pētera Pogas (Pētera TaukuĜa) personālizstādes „Kolāžas” 
kuratore (kopā ar Kristīni Briedi) Laicīgās mākslas galerijā „K. M āksla”, 
2008.gada 23.februāris – 20.marts 

• Kopš 2008.gada 1.janvāra Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Mākslas pētījumu 
laboratorijas vadītāja 

• Dalība Laikmetīgās mākslas centra rīkotajā konferencē „M ākslas institūciju 
loma ăentrifikācijas procesos” ar referātu „K@2 and New institutionalism in 
the context of gentrification”, Andrejsalā, 2007.gada 6.-7.decembris 

• Dalība LPA MPLab rīkotajā starptautiskajā konferencē „Jaunie mediji un 
Mākslas izglītība” ar referātu „New Media role in the development of new 
institutional forms within cultural field in Latvia during last decade”, Liepājā 
2007.gada 25.-26.oktobris 

• Kopš 2007.gada stundu pasniedzēja Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Jauno 
Mediju mākslas kursā (Mākslas vēsture) 

• Piedalīšanās darbnīcā „Exercises on Adhocracy, Public Preparation” ietvaros, 
Pērnavā 2007.gada 10.-16.jūlijs 

• Uzstāšanās Latvijas Kultūras koledžas rīkotajā zinātniski praktiskajā konferencē 
„Starptautisko kultūras projektu īstenošanas prakse. Problēmas un risinājumi” 
ar referātu „Kurzemes mākslas masāža. PērĜu kaisīšana vai tradīcijas 
reanimēšana”, 2007.gada 20.aprīlī 
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• Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Mākslas pētījumu laboratorijā, zinātnieka 
asistente (no 2006. gada) 

• Latvijas Mākslinieku savienības rīkotās izstādes „Rudens 2006” kuratore (kopā 
ar Elīnu Hermansoni, Ingūnu Ăēăeri un Dainu AuziĦu) Latvijas DzelzceĜa 
vēstures muzejā, 2006.gada 12. – 29.oktobris 

• „Kult ūras un informācijas centra K@2” rīkoto Kurzemes mākslas dienu 
„Kurzemes mākslas masāža” sabiedrisko attiecību koordinatore un 
konferences „Jaunās iniciatīvas mākslā” koncepcijas autore, 2006.gada 6.maijs 
– 6.jūnijs; konference -21.un 22.maijs 

• Dalība starptautiskajā darbnīcā „Methods - research projects on art-society 
relations” (BoloĦa, Itālija) un projektu atlasē 2005. gada decembrī. Rīkotāji 
“Cittadellarte - Fondazione Pistoletto” (Itālija) un “Artfactories” (Francija), 
2006. gada 27.-29. janvāris  

• Ikgadējās vizuālās un lietišėās mākslas izstādes „Liepājs Rudens 2005. 
PIEDERĪBAS APZIĥA” kuratore, 2005.gada. 26.novembris – 2006.gada 
8.janvāris  

• Kopš 2005.gada novembra regulāri publicē recenzijas interneta portālā „Delfi” 
• Laicīgās mākslas galerijā “K. M āksla?” notikušās Agneses Gulbes fotoizstādes 

„PĀRRĀVUMS” kuratore, 2005.gada 13. augusts līdz 8. septembris  
• Liepājas pilsētas Domes Kultūras lietu komisijas locekle, no 2005.gada aprīĜa un 

līdz 2006.gada aprīlim arī sekretāre  
• Galerijā “ag7” notikušās Olgas Dorenskas personālizstādes “Džuandzi un 

Taurenītis” koordinatore, 2005.gada 5.-19. aprīlis  
• Latvijas Mākslas akadēmijas studentu darbu konkursizstādes “Papīrs telpā” 

kuratore, 2004.gada 29.septembris – 15.oktobris  
• Kopš 2004.gada sākuma analītiskā kultūras izdevuma “K.Kultūra” redaktore 
• Kopš 2004.gada publicē recenzijas žurnālā “Studija” un laikrakstā “Kultūras 

Forums”  
• Dalība Eiropas kultūras fonda rīkotajā konferencē “Almost Real” “Art for Social 

Changes” ietvaros, Ūtrehtē (Nīderlande), 2004.gada 11. – 14. marts 
• Dalība “Homburger Gespräch 2003” konferencē Visbijā (Gotlandē, Zviedrijā), 

2003.gada 6. – 14.septembris 
• Kopš 2003.gada augusta regulāri publicējas analizējot vizuālās mākslas 

parādības Liepājā 
• Latvijas Mākslas muzeja izdoto Birutas Baumanes un Voldemāra Matveja 

katalogu elektroniskās kartotēkas (abi 2002.gada izdevumi) sastādītāja 
• Mākslinieku savienības rīkotās izstādes “Rudens 2001”, i/z „Arsenāls” rīkotāju 

darba grupas locekle, 2002. gada 3. – 11. janvāris  
 

Papildus izglītība: 
• 2004.gada 24. – 28. augustā piedalīšanās „The Amsterdam-Mastricht Summer 

University” kursos “Development and Management of Autonomous Creative 
Spaces”. Kursu vadītāji Stīvs Ostens (Steve Austen, „Felix Meritis” fonda 
biedrs), Dragans Klaičs (Dragan Klaic, EFAH prezidents), Fazete Bordaž 
(Fazzet Bourdage, „Artfactories” koordinatore) 

• 1998./99. mācību gadā apmeklēja Latvijas mākslas akadēmijas sagatavošanas 
kursus gleznošanā, zīmēšanā, kompozīcijā un mākslas vēstures teorijā 

     

Valodu zināšanas: 
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             Latviešu valoda – dzimtā 
             Krievu valodu pārvaldu brīvi  
             AngĜu valodu pārvaldu brīvi   
 
Stipendijas: 

• 2006.gada 24.marts VKKF stipendija radošajam darbam vizuālajā mākslā 
„Liepājas vizuālās mākslas procesu dokumentācija un publicēšana” 

• 2005.gada 1.aprīlis līdz 2006.gada 31.marts VKKF stipendija radošajam darbam 
vizuālās mākslas nozarē 

• 2004.gada 1.oktobris līdz 2005.gada 31.marts VKKF stipendija radošajam 
darbam vizuālās mākslas nozarē 

• 2003.gada 1.oktobris līdz 2004.gada 30.jūnijs KKF stipendija radošajam darbam 
vizuālās mākslas nozarē 

 
Publikācijas1: 

• Kopējais publikāciju skaits 139, gan periodikā (106), gan ziĦu portālā 
„Delfi” (32) 

• Intervijas - 11 
• Recenziju skaits – 91 
• Analītiski raksti – 27 
• Informatīvi apskati – 10 
 
 
 
 
 
 

Santa MAZIKA 
01.05.2008. 
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SERGEJS KACANOVS               
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 Pedagoăijas akadēmija 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 Pedagoăijas akadēmijas otrā līmeĦa 

profesionālās augstākās izglītības maăistra studiju programmā Informācijas 
tehnoloăijas; 
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 LPA 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sergejs KAČANOVS      

14. 05. 2008. 
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UěJANA GINTNERE 
CURRICULUM VITAE 

 
Personas dati:    UĜjana Gintnere dzim. 1957.gada 29.jūnijā 
 
Dzīves vieta:  O. Kalpaka iela 76/80-19; Liepāja LV 3417; tālr.: 6349568 
   e-pasts: ulle-g@inbox.lv 
Izglītība:  
1884.   Latvijas Universitāte vēstures un filozofijas fakultāte, specialitāte vēsturniece, 

vēstures un sabiedrības mācības pasniedzēja 
1975.   Liepājas 1. vidusskola 
Darba pieredze: 
No 2006 Liepājas muzeja Kultūrvēstures nodaĜas vadītāja  
No 2000.  Liepājas Vēstures un mākslas muzeja direktores vietniece  zinātniskajā 

darbā 
1993. – 2000. Liepājas Vēstures un mākslas muzeja galvenā speciāliste 
1982. – 1993. Liepājas Vēstures un mākslas muzeja nodaĜas vadītāja 
1975. – 1982. Liepājas Vēstures un mākslas muzeja ekskursiju vadītāja, zinātniskā 

līdzstrādniece 
Pētnieciskā darbība 
Grāmatas: 

• „Kl āva UkstiĦš” – Liepāja. 1990. – 67 lpp. (par skolotāju, grāmatizdevēju un 
sabiedrisko darbinieku K. UkstiĦu (1832.- 1904)) 

• „Mi ėelis Pankoks” - Liepāja. 1992. – 111 lpp. (koktēlnieka M. Pankoka (1894 
– 1983.) dzīve un daiĜrade) 

Raksti: 
• Egles motīvs latviešu ăimeĦu godos.// Latvijas Universitātes zinātniskie raksti, 

555, Vēsture. Feodālisma problēmas Baltijā. –R.,-1990.- 68.- 79. lpp. (kopā ar 
doc. I. Leinasari). 

• Līgavas galvassegas ăenēzes jautājums Rietum Latvijā.// Latvijas 
Universitātes zinātniskie raksti, 589, Vēsture. Feodālisma problēmas Baltijā. –
R.,-19903.-88. 101. lpp. 

• Mūža raksti (Jānis Sudmalis).//Doma – 2.-R., -1994.-68. -91 lpp. 
• Ap mīlu ap cilvēci…// Miėelis Pankoks. Rakstu un atmiĦu krājums. –R., -

1994. -8. 33. lpp. 
• Liepāja laikmetu dzirnavās.- Liepāja, 2005.-223.lpp. 
Ap 270 publikāciju presē u.c. periodiskajos izdevumos par vēstures, mākslas, 
kultūrvēstures, etnogrāfijas u.c. jautājumiem. 
Ekspozīciju darbs 

      2007. „ Liturăiskie tērpi. Praktiskais un simboliskais” ( plāns, iekārtošana) 
2004. „Kas nebūtu, ja būtu” (Liepājas muzeja 80. gadiem veltīta izstāde). KKF 
balva par kultūras mantojuma saglabāšanu. 
2001.” Liepāja viduslaikos.13.-18.gs.” (plāns, iekārtošana) 
2000.”Liepājas novada senvēsture” (plāns, iekārtošana) 
1997.” Dienvidkurzemes etnogrāfija” (pl āns, iekārtošana) 
Papildus zināšanas un iemaĦas 

Valodu zināšanas: latviešu, krievu, angĜu (ar vārdnīcu) 
Prasme darbam ar datoru 

UĜjana GINTNERE 
12.09.2007. 
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VALDA V ĪTOLA                       
CURRICULUM VITAE 

 
Personas dati  Valda Vītola, dzimusi 1964.g. 5. aprīlī 
      
Dzīves vieta   Kārklu ielā 6-8, Liepājā, LV-3414, tālrunis: 29774070 
  E-pasts:  walda@lieppa.lv 
 
Izglītība 
     No 2008.g. II -      Studijas LU Sociālo zinātĦu fakultātes profesionālo maăistru 
   studiju  programmā „Informācija un bibliotēkzinības”. 
     2002.-2007.g.        LU Sociālo zinātĦu fakultāte Bibliotēkzinātne un informācija,     
                                    bakalaurs                              
     1971.-1982.g.        Liepājas 5.vidusskola 
 
Papildus izglītība       Integrētās informācijas sistēmas “Alise” kursi; 
  profesionālās pilnveides programma „Digitālās bibliotēkas”; 
  tālākizglītības kurss „Hibrīdbibliotēku vadība” 
  semināri projekta „Valsts vienotā bibliotēku informācijas 

sistēma” ieviešanas ietvaros („Datu konversija:  problēmas, 
iespējas, risinājumi”; „Bibliot ēku automatizācija: ceĜš 15 gadu 
garumā” u.c.) 

Darba pieredze 
    No 2006.g. 9.I. -  sistēmbibliotekāre, Liepājas Pedagoăijas akadēmijas bibliotēka  
    2007./2008.g   papildus darbā pasniedzēja Liepājas Pedagoăijas akadēmijā 
    2003.-2006.g. bibliogrāfe, Liepājas Pedagoăijas akadēmijas bibliotēka  
    1984.-2003.g. bibliotekāre, Liepājas Pedagoăijas akadēmija bibliotēka  
    2002.-2006.g. reăistratore, Liepājas Pedagoăijas akadēmijas UzĦemšanas komisijā 
   Darba galvenie pienākumi: 
 Bibliotēku informācijas sistēmas administrēšana; 
 kontaktēšanās ar IIS izstrādātājiem par IIS darbību; 
 elektroniskā kataloga, kopkataloga un datubāžu uzturēšana; 
 palīdzība informācijas pakalpojumu sniegšanas procesā; 
 bibliotēkas darbinieku apmācība; bibliotēkas lietotāju 

apmācība; 
 elektroniskās resursu lasītavas darbības nodrošināšana; 
 lietotāju apkalpošana un konsultāciju sniegšana u.c. 
 
Datorprasmes Microsoft Office,  
 Integrētā bibliogrāfiskās informācijas sistēma “Alise”,  
 Latvijas augstskolu informatīvā sistēma LAIS.  
 
 
 
 
 
 
 

Valda VĪTOLA 
15.03.2008. 
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VELGA LAUGALE                             
CURRICULUM VITAE 

 
Personas dati: VELGA LAUGALE , dzimusi 1961. gada 22. septembrī, 
   Valmierā,    
Dzīves vieta:  PĜavu iela 113, Liepāja, LV  3416; tālrunis 3407028 
Darba vieta:  lektore Liepājas Pedagoăijas akadēmijā; Kūrmājas prospekts 13 
   e – mail: balti@lieppa.lv 
Izglītība:                                                     

1999.– LPA, Maăistra grāds filoloăijā. 
1980. – 1984. – Liepājas Pedagoăiskais institūts Latviešu valodas un 
literatūras fakultāte; kvalifikācija – vidusskolas latviešu valodas un literatūras 
skolotāja. 
 

Darba pieredze: 
 No 1994. gada līdz šim laikam  - lektore Latviešu valodas katedrā; 

1990. – 1999. - asistente Latviešu valodas un literatūras katedrā; docējamie 
kursi: leksikogrāfija, leksikoloăija, valodas kultūra; 
1983. – 1990. – latviešu valodas un literatūras skolotāja, klases audzinātāja 
Liepājas RaiĦa 6. vidusskolā; 
1982. – 1983. – pagarinātās dienas grupas audzinātāja Liepājas 6. vidusskolā 
 

Zinātniskā darbība: 
Valodniecības nozares latviešu sinhronās valodniecības apakšnozare. Tēma – “ 
Mūsdienu latviešu valodas aktuālas problēmas”. Jauniešu leksikas analīze 
latviešu daiĜliteratūrā. Pedagoăijas terminoloăijas jautājumi. 
 

Publikāciju saraksts: 
 - kopējais publikāciju skaits – 3; zinātniska publikācija – 1; metodiskas 
publikācijas – 2. 

1. Mācību un kontroles darbi latviešu valodā 5. klasei. Skoltāju grāmata. – Rīga: 
Zvaigzne BC, 1997 – 103 lpp. 

2. Mācību un kontroles darbi latviešu valodā 5. klasei. Skolēnu grāmata.: 
Zvaigzne ABC, 1997. – 103 lpp. 

3. Laugale V. Valodas kultūra saziĦas procesā // Starptautiskā zinātniskā 
konference “ Komunikācija un kopība” 17.–18. maijs 2001: Raksti.–Jelgava, 
LLU, 2002. –198.– 203. lpp. 

Valodu zināšanas:    
 latviešu, krievu, vācu valodas pārvaldu brīvi 
 
Prasmes un intereses:   
 strādāt ar datoru Microsoft Word programmā. 
 

Velga LAUGALE 
2008. 
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VINETA  TRUMSI ĥA            
CURRICULUM VITAE 

 
Personas  dati  Vineta TrumsiĦa, dzim. 1957.gada 24.septembrī 
   
Dzīvea vieta  Kr.Valdemāra ielā 20/24- 12, Liepājā, LV- 3401 
   tālr. 34  07781 
 
Izglītība: 
2004 - pašlaik  Daugavpils Universitāte,  doktorantūra, 4.kurss 
1998   Liepājas Pedagoăijas akadēmija, filoloăijas maăistra grāds, Mg.philol. 
1982 - 1987  Latvijas ZinātĦu akadēmija, aspirantūra filoloăijā, pilns teorētiskais 
kurss 
1976 – 1980  Liepājas Valsts Pedagoăiskais institūts, latviešu valodas un literatūras 

   skolotāja 
1965 – 1976 Liepājas 5.vidusskola, vidējā izglītība 
 
 Darba pieredze: 
2002 - pašlaik  Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Pedagoăijas katedra, lektore 
1991 – 2007  LPA Pedagoăijas fakultāte, dekāne 
1981 – 2005  LPA Literatūras katedra,  lektore 
1980 – 1981 Liepājas 5.vidusskola, skolotāja 
 
Darbs amatu savienošanas kārt ībā: 
1999 - pašlaik   Liepājas pilsētas Dome, Izglītības komisijas locekle 
2006 – pašlaik Vispārējās Izglītības kvalitātes Valsts novērtēšanas centrs, projekta      

dalībniece 
2005 – 2006 Liepājas rajona padome, EQUAL projekts  „Soli pa solim”, grupas 

dalībniece 
 
Papildu izglītība, kursi: 
2007 Vestfālenas Kultūras un Izglītības Forums; Paderborna, Vācija, 

profesionālā izglītība Eiropas Savienības dalībvalstīs 
2007  Latvijas Universitāte, tālākizglītības programma augstskolu didaktikā 
2007 augstskolu mācībspēku tālākizglītības darbseminārs „Latvijas 

pedagoăisko augstskolu mācībspēku profesionālo kompetenču 
pilnveide zinātniskās pētniecības  jomā 

2000 – 2003 IZM, SFL tālākizglītības programma „Starpkultūru un bilingvālā 
izglītība” 

1996 - 1997 Lielbritānijas Padome, kursi „Izglītības iestāžu un institūciju attīstība; 
 publiskās attiecības un resursu piesaiste” 

1997          Filadelfija, „Praktikums publiskajās attiecībās valsts un privātajās      
                   izglītības iestādēs”  
 

Citas aktivitātes: 
2007 – pašlaik    „Baltic & Black Sea Circle Consortium” locekle 
2004 – pašlaik      Izglītības Iniciatīvu centra Padomes locekle 
2004                      Liepājas pilsētas Dome, Izglītības stratēăijas izstrādes darba grupas 

locekle 
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2002 – pašlaik        starptautiska projekta „Europawoche. Bildung und Kultur” 
dalībniece 

2002 – 2006           starptautiska projekta „European Counceller of Multicultural 
Affairs” 

 
Valodu zināšanas: 
latviešu- dzimtā  
krievu-  pārvaldu brīvi 
vācu-  pārvaldu brīvi 
angĜu-  sarunvalodas līmenī, ar vārdnīcas palīdzību 
 
Papildu informācija: 
Prasmes darbā ar datoru: PowerPoint, Word, Exel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vineta TRUMSIĥA 
27.05.2008. 
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VIKTORS   EGLIENS 
CURRICULUM VITAE 

 
Personas dati:  Viktors Egliens, dzim. 1952. gada 11. augusts 
 
Dzīves vieta:  Ed. Tisē iela 52 – 43, Liepāja, tālrunis  29486479, 
 E-pasta adrese egl@cs.lpu.lv 
 
Darba pieredze: 
Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

no 10/1993  

Darba vietas 
nosaukums 

Liepājas Pedagoăijas akadēmija 

Amata nosaukums Matemātikas un informātikas katedras datorsistēmu un 
datortīklu administrators 

 
Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

no 1991 
līdz 1993 

Darba vietas 
nosaukums 

Liepājas Pedagoăijas akadēmija 

Amata nosaukums mācību tehnisko līdzekĜu laboratorijas inženieris. 
 
Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

no 09/2000 

Darba vietas 
nosaukums 

Liepājas Pedagoăijas akadēmija 

Amata nosaukums asistents 
Galvenie pienākumi 1. docēt multimediju kursus 

2. docēt nelineārās videomontāžas kursus 
3. docēt datorsistēmu administrēšanas kursus 
4. docēt datortīklu administrēšanas kursus 
5. docēt biroja darba organizācijas kursus 

 
Izglītība:  
Izglītības iestāde Liepājas Pedagoăijas akadēmija 
Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

no 09/2004 
līdz 06/2006 

Iegūtā izglītība: Izglītības zinātĦu maăistrs 
Diploma Nr. 0019 

 
Izglītības iestāde Liepājas Pedagoăijas akadēmija 
Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

no 09/1999 
līdz 06/2003 

Iegūtā izglītība: vizuālo komunikāciju dizainers un 
tehniskās grafikas skolotājs 

Diploma Nr. 000221 
 
Izglītības iestāde Pinskas Radiotehniskā skola (Baltkrievija) 
Datums: no (mm/gggg) no 09/1971 
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              līdz (mm/gggg) līdz 06/1972 
Iegūtā izglītība: radiotehniėis 
Diploma Nr. 0804173 
 
Papildu izglītība/projekti/kursi: 

Izglītības iestāde Kursa nosaukums 

Datums: no 
(/mm/gggg) 

līdz 
(mm/gggg) 

 
Piedalīšanās TEMPUS projektā “Multimediju un 
datoru tehnoloăijas izglītībā”. 
 

1994. līdz 
1996.g 

 
Piedalīšanās TEMPUS projektā “Modernās 
informācijas tehnoloăijas tālākizglītībā”. 
 

1996. līdz 
2000.g 

 
Piedalīšanās GRUNTDVIG II projekta „Hanzas 
izglītības savienība” LPA grupas IT eksperts. 
 

2003. līdz 
2005.g. 

Liepājas 
Pedagoăijas 
akadēmija 

„Konkrētais un abstraktais vizuālās mākslas 
kompozīcijā. Plenērs: Liepājas arhitektūra 
vizuālajā mākslā. 

14/07/2006 
līdz 
21/06/2006 

Liepājas 
Pedagoăijas 
akadēmija 

Izglītības satura reformas īstenošana 
pamatizglītības priekšmetos-pedagogu 
profesionālās meistarības pilnveides kursi fizikas 
skolotājiem pamatskolā 

25/10/2006 
līdz 
27/10/2006 

Liepājas 
Pedagoăijas 
akadēmija 

„Skolas menedžments: teorija un prakse” 21/11/2005 
līdz 
23/11/2005 

Liepājas 
Pedagoăijas 
akadēmija 

„Atbalsta sniegšana pedagoăiskajā procesā” 21/11/2005 
līdz 
23/11/2005 

Liepājas 
Pedagoăijas 
akadēmija 

„M ūzika psihodrāmā un grupu terapijas process 24/03/2004 
līdz 
26/03/2004 

Latvijas 
Universitāte 

„Atv ērtā pirmkoda programmatūru apskats” 03/10/2003 
līdz 
05/10/2003 

Latvijas 
Universitāte 

„Datortīklu veidošana un administrēšana” 07/07/2002 
līdz 
21/07/2002 

„Cisco 
Networking 
Academy” 

„Cisko” datortīklu apmācības instruktors 04/2001 līdz 
09/2002 

Latvijas 
Universitāte 

„Ievads multimediju programmu veidošanā” 23/10/2000 
līdz 
25/10/2000 

Latvijas 
Universitāte 

„Datoru uzbūve un datorklases pārvaldība” 15/05/1998 
līdz 
18/05/1998 
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Latvijas 
universitāte 

„Windows darba staciju lietošanas specifiskie 
pamati”; „Windows NT servera administrēšana” 

21/05/1998 
līdz 
24/05/1998 

Latvijas 
Tirdzniecības un 
rūpniecības 
kamera 

„Multimediju pielietojums mācību procesā” 24/11/1997 
līdz 
25/11/1997 

Liepājas 
Pedagoăijas 
akadēmija 

Liepājas Pedagoăijas akadēmijas projekta 
„T ālākizglītības e–kursa „Datordizains IT 
speciālistiem” izstr āde un aprobācija”  
(identifikācijas numurs 
VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2./0110/0094) 
IT eksperts 
Iesaistītās augstskolas: Liepājas Pedagoăijas 
akadēmija, Rīgas Tehniskā universitāte, 
Vidzemes augstskola, Rēzeknes augstskola, 
Daugavpils augstskola) 

 

2006. līdz 
2007 

Liepājas 
Pedagoăijas 
akadēmija 

Liepājas Pedagoăijas akadēmijas projekta "  
Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Inform ācijas 
Tehnoloăiju studiju programmas 
kvalifik ācijas prakse” (finansēšanas līguma 
numurs 
VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0046/0094) 
IT eksperts 

 

2007. g. 

Liepājas 
Pedagoăijas 
akadēmija 

Liepājas Pedagoăijas akadēmijas projekta "  
Liepājas Pedagoăijas akadēmijas 
Datordizaina studiju programmas 
kvalifik ācijas prakse” (finansēšanas līguma 
numurs VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./ 
0047/0094) IT eksperts 

 

2007. g. 

 
Valodu prasme:  latviešu,  krievu, angĜu – sarunvalodas līmenī 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Viktors EGLIENS 
22.04.2007. 
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ZAIGONIS GRAUMANIS 
CURRICULUM VITAE 

 
Personas dati:             Zaigonis Graumanis dzim. 1951.gada 4.martā, vīrietis 
 
Dzīves vieta:                 Klaipēdas ielā 72-39, Liepājā LV 3416 
 
Darba vieta, amats:     Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Lielā ielā 14, LV 3401  

 tālr. 3407737, fakss 3424223, e-pasts: soczin@lieppa.lv 
 
Izglītība:                                                     
1986.-1989. – mērėa aspirantūra ěeĦingradas Valsts   universitātes Filozofijas 

fakultātē; 

1997.-1984. – Latvijas Valsts universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē iegūta 
kvalifikācija – filozofs, pasniedzējs 

Zinātniskais grāds: 1993. – Latvijas ZA Habilitācijas un promocijas padomē piešėirts 
filozofijas doktora zinātniskais grāds, diploms E-D Nr. 000564 

 
Darba pieredze: 
1993. – līdz šim laikam – Liepājas Pedagoăijas akadēmijas sociālo zinātĦu un vadības 

katedras docents 

1990.-1993. – Liepājas Pedagoăiskās augstskolas vecākais pasniedzējs 
1984.-1990. – Liepājas Pedagoăiskā institūta pasniedzējs 
Docējamie kursi: filozofija, vēstures filozofija, loăika, reliăiju vēsture, socioloăija, 
socioloăijas vēsture, zinātnes socioloăija, lauku un pilsētu socioloăija 
 
Zinātniskā darbība: 
Zinātnes nozare – filozofija, socioloăija 
Pētījumu tēmas – filozofijas vēsture, lietišėā socioloăija 
2000., 1997. – piedalīšanās ar referātiem Daugavpils Pedagoăiskās universitātes 

zinātniskajos lasījumos. 
2002.-1998. – piedalīšanās ar referātiem ikgadējās Liepājas Pedagoăijas akadēmijas 

zinātniskajās konferencēs “Sabiedrība un kultūra”. 
2001.-1999. – 3 socioloăiska rakstura pētījumu veikšana Liepājas, arī Kurzemes skolu 

jaunatnes vidū 
 
Publikācijas: 
Kopš 1997.gada – 9 publikācijas (6 zinātniski raksti, 1 metodiskais līdzeklis, 2 
socioloăisko pētījumu pārskati) 
 
Valodu zināšanas:  

Latviešu, vācu, krievu pārvaldu brīvi. 
 
 
 
 
 

Zaigonis GRAUMANIS 
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4.   Studiju kursu programmas 
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KURSA KODS  

 
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) A daĜa 
Kred ītpunktu skaits 2 KRP 
 
Kopējais stundu skaits 80 stundas 
Lekciju skaits 8 -  16 stundas 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

8 – 16 stundas 

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

1 - 4 

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

nav nepieciešamas 

ZinātĦu nozare/apakšnozare 12. Filozofija,    12.1. Filozofijas vēsture 
Kursa mērėi Izprast filozofijas būtību, priekšmetu, savdabību, lomu cilvēka 

dzīvē, vietu garīgajā kultūrā apgūt vēsturisko laikmetu svarīgākās 
filozofiskās idejas un mācības. 

Kursa uzdevumi Mācēt zināšanas par filozofiju izmantot konkrētu notikumu analīzē, 
tipizācijā un vērtēšanā, saistīt abstrakto ar konkrēto, filozofiskas 
atziĦas ar dzīvesmākslu. Prast saskatīt vēstures, tradīciju un garīgā 
mantojuma klātbūtni tagadnes situācijā, attīstīt filozofisku tekstu 
lasīšanas un interpretācijas prasmi, izkopt kritisko un dialoăisko 
domāšanu, pilnveidot racionālas un patstāvīgas domāšanas prasmes, 
loăiski spriest un secināt, saskatīt būtisko, izprast jēgu.  

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Kursa noslēgumā students: 1) izprot filozofijas savdabību, lomu 
cilvēka dzīvē, tās attiecības ar citām garīgās dzīves formām,  2) 
saskata atšėirības starp ikdienišėu, zinātnisku, māksliniecisku un 
filozofisku spriestspēju, 3) zina filozofijas vēstures laikmetus, 
virzienus, katra laikmeta pamatvērtības, ievērojamāko domātāju 
pamatatziĦas,  4) zina un prot lietot filozofijas galvenos jēdzienus, 5) 
iegūst prasmi ieraudzīt galveno daudzveidībā, saprast būtību, saprast 
jēgu, 6) prot kritiski domāt, piedalīties diskusijās, veidot dialogu, 
spēj ieklausīties un saprast atšėirīgus viedokĜus un argumentēti 
aizstāvēt savu viedokli, 7) prot analizēt un interpretēt filozofiskus 
tekstus, atklāj to saistību ar laikmeta saturu un saskata paralēles ar 
aktuāliem mūsdienu situācijas jautājumiem.  

Kursa valoda Latviešu valoda 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Kursā ietilpst šādi jautājumi: filozofijas rašanās, priekšnoteikumi, sastāvdaĜas, metodes, 
virzieni, pamatproblēmas, funkcijas. Filozofijas attiecības ar citām garīgās dzīves formām.
 Ėīnas un Indijas filozofijas savdabība. Antīkā filozofija, tās periodizācija. Sokrata, 

Kursa nosaukums Filozofija 
KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Zaigonis Graumanis LPA Sociālo zinātĦu katedra Docents, filozofijas doktors 
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Platona, AristoteĜa filozofija. Hellēnisma mācības. Viduslaiku filozofija. Teocentrisms. 
Patristika, sholastika.  Renesanses laikmeta filozofija. Jauno laiku empīrisms un racionālisms. 
F. Bēkons, R. Dekarts, T. Hobss, Dž. Loks, Dž. Bērklijs, D. Hjūms. Apgaismība, tās pārstāvji.    
Vācu klasiskā filozofija. I. Kants.  19. un 20.gadsimta modernā filozofija. A. Šopenhauers un 
dzīves filozofija. Marksisma-ĜeĦinisma ideoloăija. Psihoanalīzes filozofiskie aspekti. 

 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

Filozofijas savdabība 
 
 
 
Filozofijas vēstures 
laikmeti, virzieni 
Patiesības problēma 
Antīkās filozofijas 
vēstures periodi 
 
 
 
 
 
Viduslaiku filozofija 
 
Renesanses filozofija 
Jauno laiku filozofija 
Vācu klasiskā filozofija 
19. gadsimta otrās puses 
filozofija 
Marksisms-ĜeĦinisms 
Psihoanalīze un  tās 
filozofiskie aspekti 

Filozofijas rašanās, sastāvdaĜas, loma 
cilvēka dzīvē 
Filozofijas attiecības ar citām garīgās 
dzīves formām.  
Materiālisms un ideālisms kā pretstati 
 
Subjektīvā un objektīvā patiesība 
 
Pirmssokratiskais periods 
Sofistika, tās iezīmes 
Sokrats, mazās sokratiskās skolas 
Platona filozofija 
AristoteĜa filozofija 
Hellēniskā perioda filozofija. Stoicisms 
Kristīgās filozofijas pamatjēdzieni. 
Teocentrisms. Sholastika 
Renesanses filozofijas iezīmes 
Jaunlaiku empīrisms un racionālisms 
I. Kanta nozīme filozofijas vēsturē 
 
A. Šhopenhauers un dzīves filozofija 
Marksisma-ĜeĦinisma ideoloăijas iezīmes 
 
Z. Freids, K. G. Jungs, Ē. Fromms 

2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
 
2 
2 
2 
2 
 
2 
1 
 
1 

Lekcija 
 
Lekcija 
 
Seminārs 
 
Lekcija 
 
Seminārs 
Lekcija 
Seminārs 
Lekcija 
Seminārs 
Seminārs 
 
Lekcija 
Seminārs 
Seminārs 
Lekcija 
 
Seminārs 
Lekcija 
 
Lekcija 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Pie tā pieder norādītās literatūras meklēšana, lasīšana, 
studēšana, konspektēšana, lai kursa apguves laikā varētu 
sekmīgi piedalīties zināšanu novērtēšanas formās – 
semināros, debatēs, diskusijās. Patstāvīgais darbs ir arī 
nepieciešams, lai uzrakstītu kādu kontroldarbu vai referātu 
un, lai sagatavotos noslēguma eksāmena kārtošanai. 

 
     48 stundas 
 

 
Prasības KRP iegūšanai Ir jābūt ieskaitītiem visiem semināriem, kontroldarbiem, 

un ar pozitīvu atzīmi jānokārto noslēguma eksāmens 
 
Mācību pamatliteratūra 1.  Antīkā un viduslaiku filozofija.- R., 1997                         2. 

Braiens Megi. Filozofijas vēsture. – R.,     2000. 
3. Filozofijas atlants / attēli un teksti.- R., 2000. 
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4. Filosofijas vēsture. No antīkās pasaules līdz mūsdienām.      
– R., 2006.  
5. Klīve V. V. Gudrības ceĜos. – R., 1996. 
6. Kūle M., Kūlis R. Filosofija. – R., 1998.  

   7. Rietumeiropas filozofija 14.- 18. gs. – R., 2000. 
8. История философии в кратком  изложении. – М., 1991. 

Mācību papildliteratūra 1.  Airaksinens Timo. Filosofijas pamati vidusskolai. – R.: 
Zvaigzne ABC.                                                                 
2.Rubīns R. Filosofija? …zāles dvēselei. – Liepāja, 2005.   
3. Semane T. Gudrību meklējot. – R., 2003. 
4. Vilks A. Ievads filozofijā vidusskolām. – R., 2000. 
5. Vorbertons N. Filosofijas pamati / Mācību līdzeklis. – R., 
2001. 
6. Sūna U., OĜševskis G. Ievads filozofijā. – R., 1993. 

 
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

Periodika, enciklopēdijas un  interneta resursi galvenokārt 
meklējami svešvalodās, 
piemēram: www.lib.ru , www.philosophy.ru   
latviešu valodā ir portāls www.filozofija.lv  

 
Kursa autors:  Z. Graumanis 2007. gada 31. augustā 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 
Kurss apstiprināts: Sociālo zinātĦu katedra   
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
 
Katedras vadītājs:  A. Medveckis  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
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KURSA KODS  

Vārds, uzvārds Strukt ūrvienība Amats, grāds 
Kursa nosaukums Civiltiesības  
Iveta Tumaščika Sociālo zinātĦu katedra  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
Statuss (A, B, C daĜa) A  
Kred ītpunktu skaits 2 
 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju skaits 13 – 26 st. 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

3 – 6 st. 

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

P 

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

Vidusskolas Tiesību pamatu kurss 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Tiesību zinātnes 
Kursa mērėi Veidot izpratni par civiltiesību pamatprincipiem, priekšmetu, 

metodēm, vietu tiesību sistēmā, civiltiesību pamatinstitūtiem. Gūt 
vispārēju ieskatu par civiltiesību normām.  

Kursa uzdevumi 1. Radīt priekšstatu par privātajām tiesībām, izpratni par tiesību 
normām, kas regulē civiltiesiskās attiecības. 

2. Sniegt zināšanas un iemaĦas par darījumiem, līgumiem, to nozīmi 
un pielietojumu. 

3. Veidot izpratni par civiltiesiskās atbildības būtību, zaudējumu 
atlīdzināšanas pienākuma izpildi. 

4. Veidot praktiskas iemaĦas līgumu sagatavošanai un noslēgšanai. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Studenti iegūst izpratni par tiesību zinātnes būtību, priekšstatu par 
tiesību funkcijām un tiesību lomu mūsdienās, izprot saistību tiesību 
galveno institūtu jēgu. Studenti spēj patstāvīgi analizēt līgumus, 
sagatavot  un vadīt līgumu slēgšanas procesu, apzinās atbildības sekas.  

Kursa valoda latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Kursa mērėis ir ievadīt nejuridisko specialitāšu studentus privāto tiesību zinātnes nozarē, noskaidrot 
tiesību būtību, tiesiskā regulējuma pamatfunkcijas, iepazīstināt ar Latvijas Republikas tiesību aktiem. 
Akcents likts uz saistību tiesību daĜu, sniedzot pamatzināšanas par galvenajiem saistību tiesību institūtiem – 
tiesisks darījums, līgums, pārstāvniecība, saistību dalībnieku savstarpējās attiecības, zaudējumi, to 
atlīdzība.  

 
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, semināri, 
praktiskās nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

1. Tiesības - tiesību būtība, ieskats vēsturē, tiesību 4 lekcija 
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izplatība; 
- tiesību norma, tiesību normu hierarhija; 
- tiesību normu spēks laikā un telpā; 
- tiesību normu kolīzijas; 
- tiesību normu tulkošana 

2. Civiltiesību būtība - civiltiesību vieta privāttiesību sistēmā; 
- civiltiesību avoti; 
- civiltiesību priekšmets, subjekti, objekti; 
- tiesībspēja, rīcībspēja; 
- civiltiesību apakšnozares 

4 lekcija 

3. Saistību tiesības - galvenie institūti; 
- saistību tiesību rašanās; izbeigšanās; 
- tiesisks darījums; 
- saistību dalībnieku attiecības; 
- zaudējumu jēdziens, veidi un 
atlīdzināšanas priekšnoteikumi; 
- līgumi, to veidi; 
- pilnvarojuma līgums, sadarbības līgums; 
- līgumu noslēgšana, tā sekas 

10 
 
 
 
 
 
2 
2 
2 

lekcija 
 
 
 
 
 
seminārs 
seminārs 
seminārs 

4. Civiltiesisko attiecību 
citi aspekti 

- lietu tiesības, lietas valdījums, īpašums 
- mantojuma, ăimenes tiesības; 
- neatĜauta darbība un civiltiesiskā 
atbildība; 
- intelektuālais īpašums 

4 lekcija 

5. Civilprocess - tiesu sistēma; 
- civiltiesiskās prasības; 
- tiesas spriedumu izpilde 

4 lekcija 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

1. Literatūras studēšana par darījumiem, to noformēšanu 
2. Pilnvaras sagatavošana 
3. Sadarbības līguma analīze - līguma priekšmets, blakus 

noteikumi 
4. Līguma sagatavošana 

28 stundas 
4 stunda 
8 stundas 
 
8 stundas 

 
Prasības KRP iegūšanai Iepazīšanās ar obligāto literatūru 

Lekciju teorētiskā materiāla apgūšana 
Materiālu sagatavošana semināriem 
Piedalīšanās un sava viedokĜa izteikšana un aizstāvēšana semināros 
Sekmīga starppārbaudījuma uzdevuma izpilde un eksāmena 
nokārtošana 

 
Mācību pamatliteratūra 1. Latvijas Republikas Civillikums. 

2. Torgāns K. Saistību tiesības – Rīga, 2006. 
3. Joksts O. Saistību tiesības saimnieciskajos darījumos. - 2003. 
4. Briede J. Publiskās un privātās tiesības // Mūsdienu tiesību 

teorijas atziĦas. – Rīga: Tiesu namu aăentūra, 1999. 
5. VītiĦš V. Vispārējs tiesību pārskats - Verdikts, 1993. 
6. Tiesību zinības. Tālmācības studiju kurss. Kursa vad. S.Zaharova. 

– 2004. 
7. Juridisko terminu vārdnīca - Rīga, Nordic, 1998. 

Mācību papildliterat ūra 1. KrastiĦš I. Tiesību būtība un formas - 1998. 
2. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri: Ceturtā daĜa. Saistību 

tiesības. Autoru kolektīvs prof. K.Torgāna visp.zin.redakc. – 



 

 156

Rīga: Mans īpašums, 2000. 
3. Sinaiskis V. Latvijas civiltiesību apskats. Lietu tiesības. Saistību 

tiesības - Meikališa Ā. Tiesu vara Latvijā. - Rīga: Avots, 1997. 
4. Rozenfelds J. Lietu tiesības – Rīga, Zvaigzne ABC, 2002. 
5. Grūtups A., KalniĦš E. Civillikuma komentāri. Trešā daĜa. 

Lietu tiesības. Īpašums - Rīga, TNA, 2002. 
6. Civillikuma komentāri. Saistību tiesības. – Mans Īpašums, 

1998.Rīga, 1995. 
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

1. Latvijas Vēstnesis 
2. Jurista Vārds 
3. Komersanta Vēstnesis 
4. www.likumi.lv 
5. www.nais.lv 

 
Kursa autors:  I.Tumaščika 31.08.2007. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts: Sociālo zinātĦu katedra Protokols Nr.  
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:  A.Medveckis 31.08.2007. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju 
programmā (profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS Kuldv 4. 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

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

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Arturs Medveckis Sociālo zinātĦu katedra Mg.paed, lektors 

 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju skaits 11 – 22 st. 
Semināru vai praktisko nodarb ību skaits 5 – 10 st. 
Laboratorijas darbu skaits - 
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

Profesionālais bakalaurs 

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

Realizējams pēc sociālās filozofijas un mūsdienu socioloăijas teoriju 
un metožu kursu apgūšanas. 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Socioloăija 
Kursa mērėi Veidot sistematizētu, metodoloăiski pamatotu un 

argumentētu izpratni par kultūras procesiem sociālajā 
laiktelpā un attīstīt prasmi analizēt reālas parādības un 
procesus kultūras sfērā Latvijā un Eiropas kontekstā. 

Kursa uzdevumi Apgūt teorētiskos kursus un izpildīt semināru uzdevumus. 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Izprasta kultūras socioloăijas būtība, gūtas iemaĦas kultūras 
procesu socioloăiskajā analīzē, veidotas kompetences kultūras 
procesu pētniecībā. 

Kursa valoda Latviešu. 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Kursa mērėi ir iepazīstināt ar kultūras socioloăijas mūsdienu teorijām un pētījumu virzieniem un veidot 
studentos izpratni par kultūras socioloăiju kā pielietojamu virzienu sociālajās zinātnēs. Kurss sniedz ieskatu 
ideju attīstībā kultūras socioloăijā un  mūsdienu teorijās par kultūru. Kursa ietvaros studentiem ir jāiegūst 
priekšstats par kultūras socioloăijas specifiku, galvenajiem pētījumu virzieniem, teorētiskajām pieejām un 
pētījumu praksi. Kurā īpaša vērtība tiek pievērsta mūsdienu kultūras sociodinamaikai un pētījumu virzieniem. 

 
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids 
(lekcijas, 
semināri, 
praktiskās 
nodarbības, 
laboratorijas 
darbi) 

1.tēma. 
Kult ūras 
socioloăijas 
priekšmets un 

Kultūras definēšanas daudzveidība: etnogrāfiskais, 
antropoloăiskais, socioloăiskais konteksts un 
terminoloăiski lingvistiskais un semiotiskais aspekts. 
Kultūras socioloăijas izpratnes skatījums kā vēstures 

2  

Kursa nosaukums Kultūras socioloăija 
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uzdevumi 
 

gaitā evolucionējošs cilvēka spēju, sasniegumu, 
izturēšanās veidu-uzvedības normu, rīcības principu 
un darbības paraugu kopums. Lietu un parādību 
simboliskais raksturs. Vēsturiskais un sociālāis 
determinisms izturēšanās veidā un cilvēka 
mērėtiecīgas darbības produktos, idejās un attieksmēs 
iemiesotais kopums. 

2.tēma 
Kult ūras 
teoriju 
daudzveidība, 
kultūras 
tipoloăija 
 
 

Kulturoloăija – mācība par kultūru.Evolucionistiskās 
teorijas. (E.B.Tailors, H.Spensers.) Bioloăiskās 
teorijas (Ž.A. Gobino).Psihoanalītiskais un 
psihoanalītiskais virziens (Z.Freids, K.Jungs). 
Funkcionālistiskais modelis (H.Spensers, 
B.Malinovskis). Antropoloăiskā veseluma teorijas 
(L.Vaits, A.Krēbers). Ē.Fromma idejas kulturoloăijā. 
A.Maslova uzskati par kultūru. K.Gīrca kultūras 
interpretācija: K.Klakhona uzskatu kritika un 
M.Vēbera uzskatu radniecība; kultūras semiotiskās 
interpretācijas dominante. 

Kultūras tipoloăijas veidi. Evolucionārais un 
revolucionārais kultūras tips. Austrumu un 
rietumu kultūras konteksts. Kulturoloăijas 
pragmātiskā ievirze. Kultūras nozares(jomas): 
pedagoăiskā kultūra, profesionālā kultūra, 
politiskā kultūra, ekonomiskā kultūra. Elitārā 
kultūra. Popkultūra. Masu kultūra. Tautas kultūra.  

Civilizācija. Reăionalitāte. Etniskums (etnicitāte). 
Nacionālā kultūra. Lokālā kultūra. 

4  

3.tēma 
Kult ūra un 
simbols, 
semiotika 
 

Simboli un tēli. Vispārinājums. Konkretizācija. 
Kultūras atribūti. Heraldika. Vēsturiskais konteksts 
simbolu pārmantošanā. Simbolu un tēlu ăenēze.  

Stereotipi, zīmes un zīmju sistēmas. Semiotikas 
vieta kultūras procesu izpētē. Teksta un konteksta 
nozīme socioloăiskajos pētījumos. Formalizācija. 
Kodēšana, šifrēšana, dešifrēšana. Semiotikas 
zinātnes pārstāvju (Č.Pīrss, U.Eko, R.Barts, u. c.) 
devums  kulturoloăijā: teorētiskā un praktiskā 
nozīme kultūras socioloăijā.  

4  

4.tēma 
Kult ūra un 
sociālā 
antropoloăija 
 

Antropoloăijas starpdisciplinārā pieeja. Kultūras 
dzīves formu daudzveidība, to pētīšanas metodes. 
Novērojums, lauka pētījums, iesaistītais novērojums. 
Kultūra un sociālā komunikācija. Neverbālā  
komunikācija un kultūra. Kultūras sociālā 
pārmantošana. Informācija, baumas, tenkošana. 
Mitoloăizācija. Rituāli. Reliăijas sociālās un kultūras 
funkcijas. 

2  

5.tēma 
Kult ūras 
sociodinamika; 
Indiv īda un 

Vērtību, normu, simbolu aprite, tradīciju un inovāciju 
mijiedarbība. 
Aksioloăiskie aspekti: kultūras līmenis, “vadošā” 
kultūra, dominējošā kultūra, subkultūra, kontrkultūra. 

4  
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sociālo grupu 
kultūra;  
Kult ūra un 
sociālie institūti  

etnocentrisms, kultūras relatīvisms . 
Indivīds kā kultūras subjekts. Kultūras radītājs un 
patērētājs. Kultūra un sociālizācijas process. Sociālo 
grupu kultūras raksturojums. Mikro un makro grupu 
kultūras mijiedarbība. 
Ăimenes modeĜu, ăimenes sociālo lomu, stila 
kultūrvēsturiskā transformācija: pretrunas un kultūru 
dialogs. Organizāciju kultūra.. PlašsaziĦas līdzekĜi. 
Sabiedrisko attiecību kultūras konteksts indivīda un 
sociālo institūtu mijattiecībās. 

 
6.tēma 
Civiliz ācija un 
kultūra 
 

O. Špenglers par kultūras pāraugšanu civilizācijās; 
“Rietumeiropas bojāeja”. T.Celms, K.Raudive, 
Z.MauriĦa, P.J.Anstrats, R.Kūlis, E.Buceniece par 
kultūras un civilizācijas kopsakarībām. Globalizācijas 
procesi un globālistika. Romas klubs. Civilizāciju 
konflikts- kultūru un identitāšu konflikts. Kultūru 
koeksistence, tolerance.  

4  

7.tēma 
Kult ūras 
identitāte 
 

Individuālā un grupu identitāte. Nacionālā un etniskā 
identitāte. Kultūrtrēăerisms. Entonijs D.Smits par 
nacionālo identitāti. E.Morēna Eiropas identitātes 
traktējums. Kosmopolītisms un globālā kultūra. 
ViĦpus identitātes: identitātes noliegums un jaunas 
identitātes iegūšana – tēze, antitēze, sintēze. 
Multikulturālisms. 

2  

8.tēma 
Tikumisk ā un 
estētiskā kultūra 
 

Emocionālā un racionālā mijattiecības estētiskajā un 
tikumiskajā kultūrā. Tikumiskās un estētiskās 
kultūras izpētes problēmas un risinājumi. Morāli 
ētisko konfliktu cēloĦi un risinājumu meklējumi: 
kultūrvēsturiskais determinisms, sociālpsiholoăiskais 
raksturs. Estētiskās kultūras un mākslas socioloăijas 
daudzšėautnainība. Estētiskās kultūras pašrefleksija 
un estētiskās kultūras antropoloăiskā interpretācija. 
Estētiskās kultūras metodoloăijas un izpētes metožu 
problēmas U.Sūnas un V.Petrova interpretācijā. 

4  

9.tēma 
Lauku un 
pilsētas kultūra 
 

Lauku un pilsētas dzīvesveids. Patriarhālā tradīcija. 
Polisu kultūra. Urbanizācijas procesi. Jaunas kultūras 
identitātes meklējumi. Lauku kultūras mūsdienu 
peripētijas. Kultūrekoloăija kā filozofija un 
dzīvesveids. Lauku kā pilsētas un pilsētas kā lauku 
tuvināšanās, atsvešināšanās, konfrontācijas un 
simbiozes izpētes aspekti: teorijas un prakse. 
Hundertvasera teorētiskā koncepcija un praktiskā 
ideju realizācija.  

2  

10.tēma 
Starptautiskās 
kultūras 
institūcijas un 
likumi  

Starptautiskās organizācijas to funkcijas un to 
leăitimitāte Latvijā. Apvienoto Nāciju Attīstības 
programma (UNDP). Apvienoto Nāciju komisija 
izglītības, zinātnes un kultūras jautājumos 
(UNESCO), u.c. 
 Starptautiskās konvencijas, kuras ir saistošas Latvijai. 

2  
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Konvencija par Pasaules kultūras un dabas 
mantojumu. Eiropas kultūras konvencija. Konvencija 
Eiropas arhitektūras mantojuma aizsardzībai. Eiropas 
konvencija arheoloăiskā mantojuma aizsardzībai. 
Kultūras tūrisma harta, u.c. 

11.tēma 
Latvijas kult ūras 
infrastrukt ūra, 
lokālā 
kultūrvide 
 

Kultūras infrastruktūras izpratne. Latvijas kultūras 
infrastruktūras traktējums šaurākajā nozīmē. Kultūras 
institūcijas, to juridiskais statuss, vadība, pārraudzība, 
funkcijas. Nacionālā programma ”Kultūra”, 
programmas apakšprogrammas. Nevalstiskās 
organizācijas, neformālā kultūrvide.  
Kultūrvides piederības izjūta. Pašidentitāte. 
Lokālpatriotisms. Kultūrvides ārējās atpazīstamības 
kritēriji. Etnogrāfiskais un kultūrantropoloăiskais 
konteksts. Lingvistiskā un informatīvā lauka 
komunikatīvā kultūrvide. Lokālās kultūrvides 
mainīgās robežas. Provinciālisma ăeopolitiskās, 
kultūrvēsturiskās un sociālpsiholoăiskās saknes; 
provinciālisms kā domāšanas veids. Kultūras reăioni. 

2  

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās  

1.seminārs 
Kult ūras socioloăijas priekšmets un uzdevumi 
Patstāvīgi sagatavot: 
1. Izmantojot mācību literatūru, zinātnisko rakstu avotus, preses izdevumus, interneta 
resursus, sagatavot kultūras definīcijas, tās pakārtojot pēc piederības iespējamajam 
etnogrāfiskajam, antropoloăiskajam, socioloăiskajam, terminoloăiski lingvistiskajam vai 
semiotiskajam kontekstam. 
2. Pēc iepriekšējās vienošanās akadēmiskajā grupā izveido 4-5 studentu darba grupas, 
kuras izvēlas un izstrādā vienu kultūras definēšanas aspektu, balstītu uz atzītajām 
kulturoloăijas un socioloăijas teorijām. 
Seminārs: 
1. No katras izveidotās darba grupas viens pārstāvis veido savu komandu, lai būtu 
pārstāvēti visi izstrādātie kultūras teoriju virzieni un veic mājas darbu salīdzināšanu, pēc kā 
seko kultūras definīciju 
prezentācija pēc iespējamā iedalījuma darba grupas skatījumā. 
2.Jautājumi un diskusijas par definīciju grupējuma atbilstību teorijām. 

3 
 
 
 
(Sagrupētas kultūras 
definīcijas) 
 
 
 (Kultūras teorijas  
pamatojuma ziĦojums) 
 
 
(Prezentācija)  
 
(Secinājumu 
kopsavilkums) 

2.seminārs 
Kult ūras teoriju daudzveidības izpausme teorētiėu darbos. 

Patstāvīgi sagatavot: 
1. Akadēmiskajā grupā, savstarpēji vienojoties, katram studentam 
sagatavot par zināmajām kultūras teorijām kopsavilkumu par vadošo 
teorētiėu darbiem, izmantojot mācību literatūru, oriăināldarbus, 
tulkojumus un citus informācijas avotus. 

2. Apkopot izvēlētās kultūras teorijas pārstāvja (pārstāvju) vismaz 5 
citātus, kas atklāj pārstāvētās kultūras teorijas būtiskākās iezīmes. 

3 
(Kopsavilkums) 
 
 (Citātu konspekts) 
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Seminārs: 
1.Pēc kopsavilkuma izstrādāt šėirkĜa tekstu iespējamajai kulturoloăijas 
vārdnīcai par kultūras teoriju, par kuru izstrādāts kopsavilkums un 
sagatavots citātu konspekts. 

2.Prezentēt šėirkĜa tekstu, pamatot teksta veidošanas un atlases kritērijus. 

3. Jautājumi, debates par izvēlēto citātu atbilstību prezentētajam šėirkĜa 
tekstam.. 

3.seminārs 
Kult ūras tipoloăija 

Patstāvīgi sagatavot: 
1. Zinātniskajā un uzziĦu literatūrā, interneta resursos atrast kultūras 
tipoloăijas veidus un izveidot shematisku eksplikāciju. 

                                              
2. Par kādu no kultūras tipoloăijām vai tajās apskatītajiem 
komponentiem sagatavot definīciju un definīcijā  iekĜauto jēdzienu 
skaidrojošo vārdnīcu. 

                                              
Seminārs: 

1. Grupu darbā katrā pa 4-5 studentiem savstarpēji prezentēt un 
salīdzināt atrastos tipoloăijas veidus. Noformulēt protkola veidā kopīgo 
un atšėirīgo katra grupas dalībnieka apkopotajā materiālā. 

2. Prezentēt patstāvīgi sagatavoto definīciju un neskaidru formulējumu 
gadījumā sagatavot prezentācijas materiālu termnu skaidrošanai un 
definīcijas pamatošanai. 

  3 
(Kultūras tipoloăijas 
veidu uzskaitījums un 
shematisks attēlojums) 
 
(Definīcija, terminu 
vārdnīca) 
 
 
 
 
 Semin. -protokols 

4.seminārs 
Kult ūra un simbols 

Patstāvīgi sagatavot: 
1. Apkopot uz literatūru un citiem mākslas veidiem attiecinātos 
izteikumus, atziĦas, definīcijas un pārspriedumus par simboliem, tēliem , 
izmantojot literatūrkritikas, mākslas kritikas u. c. avotus. 

                                              
2. Uzrakstīt brīvi izraudzīta mūsdienu simbola vai kāda tēla aprakstu. 

                                               
Seminārs: 

1.Diskusija: “Vai kultūras interpretācijai ir pietiekams simbolos un tēlos 
iekĜautais vispārinājums?” 

.Diskusijā argumentācijai izmantojami 1. patstāvīgā darba materiāli. 
2. Esejas vai cita darba prezentācija 
3.Diskusijas turpinājums: “Vai kursabiedru esejās atspoguĜojas tipiskākais 
laikmeta kultūrā un mūsu kultūrvidē?” 

3 
(Konspekts, citātu 
apkopojums) 
 
(Eseja vai cita veida 
darbs līdz 2lpp) 
 
 
 
 
 
 

 

5.seminārs 
Semiotika 

Patstāvīgi sagatavot: 
1. Fiksēt apkārtējā vidē, dzīves telpā visa veida zīmes; tās uzskaitīt, 
konspektīvi aprakstīt, ja iespējams uzzīmēt vai nofotografēt. 

 2.Izlasīt kādu no U.Eko darbiem un sagatavot eseju par tēmu: “Mans 

3 
 
(Fiksētas vismaz 20 
zīmes) 
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semiotikas redzējums U.Eko daiĜradē. 

Seminārs: 

1. Akadēmiskajā grupā izveidot kopīgo fiksēto zīmju sarakstu, izslēdzot 
dublēšanos. 

2.Darba grupās pa 4-5 studentiem katrā veikt fiksēto zīmju 
sistematizēšanu pēc brīvi izraudzītas, teorētiski pamatotas sistēmas. 

3.Prezentēt grupu darbu, pamatot zīmju klasificēšanas principus. 

(Eseja) 

 
 
 
 
 
 

7.seminārs 
Kult ūras sociodinamika 

Patstāvīgi sagatavot: 
1.Uzrakstīt kāda cilvēka (ieteicams vecākā gada gājuma) dzīvesstāstu. 

                                               

2. Akadēmiskajā grupā katram studentam sagatavot kopsavilkumu par 
Latvijas mutvārdu vēstures izdevumu “Spogulis” viena autora publikāciju. 
 
Seminārs: 

1. Organizēt diskusiju, atsaucoties uz empīrisko materiālu – fksēto 
dzīvesstāstu un izlasīto publikāciju par vērtību, normu, simbolu apriti, 
tradīciju un inovāciju mijiedarbību mūsdienu sabiedrībā . 

2. Grupu darbā par diskusijā izsecināto izstrādāt rezolūciju, ietverot 
atslēgas vārdus: aksioloăiskie aspekti, kultūras līmenis, “vadošā” kultūra, 
dominējošā kultūra, subkultūra, kontrkultūra. etnocentrisms, kultūras 
relatīvisms . 

 3 
 
 
(Dzīvesstāsts – audio, 
video ieraksts, 
rakstiskā teksta 
fiksācija) 
 
(Kopsavilkums) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.seminārs 
Indiv īda un sociālo grupu kultūra 

Patstāvīgi sagatavot: 
1. Akadēmiskās grupas vienai daĜai (katrs students pēc saraksta ar nepāra 
numuru) sagatavo eseju: “Sociālā grupa, ar kuru es nevēlētos 
identificēties”. 

                                                  
2. Akadēmiskās grupas  otrā daĜa (katrs students pēc saraksta ar pāra 
numuru) sagatavo eseju: “Sociālā grupa, kurā es justos komfortabli” 
Seminārs: 

1. Pa pāriem 1. un 2. darba grupas  dalībnieki iepazīstas savstarpēji ar 
esejām un uzraksta secinājumus par aprakstītajām sociālo grupu 
kopīgajām un atšėirīgajām kultūras iezīmēm. 

2. Semināra dalībnieki iepazīstina visus ar secinājumiem. 

3.Diskusija: “Vai personības individuālo kultūru objektīvi raksturo 
identificēšanās vai norobežošanās no kādas sociālās grupas?” 

3 (Eseja) 
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9.seminārs 
Kult ūra un sociālie institūti 

Patstāvīgi sagatavot: 
1.Veikt jaunas ăimenes interviju, kuri laulības dzīvē ir nodzīvojuši vismaz 
pus gadu, par lomu sadalījumu ăimenē ar analīzi par iepriekšējo kultūras un 
tradīciju parmantošanu, pretrunām, risinājumiem, tagadējās kultūras dzīves 
modeĜa akceptēšanu vai nesamierināmo raksturu. 
                                                    
2.Intervētās ăimenes (vīra un sievas) sabiedrisko attiecību pašrefleksija par 
savu sociālo lomu un statusu ārpusăimenes kultūrvidē, noteiktos sociālajos 
institūtos.  
 
Seminārs: 

1.Semināra dalībniekus iepazīstināt ar respondentu raksturojumu un 
intervijas analīzes materiāliem. 

2. Pēc intervijās iegūtajiem materiāliem izveidot iespējamos kultūr 
tipoloăiskos ăimenes modeĜus. 
3. Analizēt iespējamo sociālo institūtu piedāvājumu kā kompensatorisko 
funkciju ārpus ăimenes kultūras vajadzību apmierināšanas kontekstā. 

3  
(Intervijas 
fiksācija,analīze)  
 
 
 
(Secinājumi) 
 
 
 
 
 
 
 

13.seminārs 
Lauku un pilsētas kultūra 

Patstāvīgi sagatavot: 
1. Savstarpēji vienojoties, proporcionāli studentu skaitam akadēmiskajā 
grupā, sadalīt kultūrvēsturiskās periodizācijas tēmas par lauku un pilsētas 
dzīvesveidu dažādos vēsturiskajos laika posmos un atšėirīgos kultūras 
reăionos; izstrādāt lauku un pilsētas iedzīvotāju  kultūrvēsturisko 
portretu, izmantojot dažādus izziĦas avotus. 

2. Eseja par kultūras savdabībām Latvijā: “21. gadsimta lauku un pilsētas 
peles stāsts “.  

                                                 
Seminārs: 

1.Slīdzinošo tabulu vai aprakstu prezentācija. 

2. Divu  kultūrvēsturisko periodu salīdzināšana. 

3. Eseju “rotācija”. AtziĦu fiksācija par 21. gs. lauku un pilsētu kultūras 
peripētijām. (AtziĦas iespējams iesniegt nākošā semināra laikā) 

 
3 
 
(Salīdzinošā tabula 
vai apraksts pēc 
kultūras analīzes 
piemēra) 
 
 
(Eseja vai dialogs) 
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16.seminārs 
Lokālā kultūrvide 

Patstāvīgi sagatavot: 
1.Izstrādāt koncepciju rokasgrāmatas, ceĜveža maketam , kas būtu adresēts 
ne Eiropas kultūras reăiona pārstāvjiem par savas dzimtās vietas kultūrvidi. 
 
2. Izstrādāt ieteikumu sadaĜu ar tabu uzskaitījumu. 
                                             
3. Izstrādāt tekstu vienai no sadaĜām:  
- Tas tev jāredz, 
- Tas tev jāizlasa, 
- To tev jānogaršo, vai tamlīdzīgām tēmām.  
 
Seminārs: 
1. Semināra dalībnieki sarīko “rokasgrāmatu” izstādi, iepazīstina klausītājus 
ar koncepciju. 

2. Darba grupās pa 4-5 studentiem salīdzina savus darbus un izstrādā 
rezolūciju par kopīgo un atšėirīgo grupasbiedru redzējumā. 

3. Debates par rezolūcijām 

3 (Koncepcija- idejas 
apraksts, makets) 
 
(Tabu postulāti) 
 
 
 
(Apraksts brīvā stilā) 
 
 

 
 

Prasības KRP 
iegūšanai 

1.) Ja apmeklēti visi semināri un saĦemta ieskaite par visiem semināriem, tas 
studentam dod tiesības eksāmenu kārtot par brīvi izraudzītu studiju programmā 
ietverto tēmu kolokvija veidā, kas tiek vērtēts ar atzīmi 10 ballu sistēmā. 

2.) Par neieskaitītu semināru jāiesniedz patstāvīgi sagatavotie darbi un papildus 
akadēmiskais referāts, taču eksāmenu kārto kolokvija veidā par izlozes ceĜā 
izvēlēto studiju programmā ietverto tēmu. 

 
* No piedāvātajiem semināriem un uzdevumiem, akadēmiskajā grupā savstarpēji 
vienojoties, realizē 5 seminārus, par ko katram studentam jāsaĦem pozitīvs 
vērtējums. 
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288 c. 
Periodika, interneta 
resursi un citi avoti 

1. ZiĦojums par socioloăiskās aptaujas rezultātiem: 
Kultūras patēriĦš. SIA „Analītisko pētījumu un stratēăiju laboratorija”. Rīga, 
2007. – 66.lpp. 
2. SaskaĦā ar valsts kultūrkapitāla fonda pasūtījumu. SIA „Analītisko 
pētījumu un stratēăiju laboratorija”: Kultūras sektora ekonomiskā nozīme un 
ietekme Latvijā 
Rīga, 2007. – 36.lpp.  

 
Kursa autors:  A.Medveckis  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts: Sociālo zinātĦu katedra,  Protokols Nr1 31.08.2007. 
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs: A.Medveckis   
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā (profesionālais 
bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

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

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Lauma Veita Mākslas un dizaina katedra Lektore, Mg.paed. 
 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju skaits 8 – 16 st. 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

8 – 16 st. 

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

P 

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

- 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Pedagoăijas  
Kursa mērėi Radīt izpratni par pedagoăiju, tās attīstības vēsturi un 

nozarēm, tās norises kultūrizglītībā dažādās vecuma grupās 
Kursa uzdevumi 1. Studēt pedagoăisko un psiholoăisko literatūru  

2. Analizēt pedagoăiskas situācijas  
3. Noskaidrot personības vispusīgas un harmoniskas 

attīstības vadīšanas iespējas 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Iegūtas zināšanas par attieksmes veidošanas un mācīšanas 
metodēm, organizēšanas formām kultūrizglītībā 

Kursa valoda Latviešu  
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Kursā iegūta izpratne par pedagoăijas zinātni, tās darbību kultūrizglītībā un arī attieksmes veidošanas lomu 
kultūras pasākumos. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

Pedagoăijas zinātne  4 Lekcija 
1. Vispārīgā 

pedagoăija 
 

1. Cilvēks kā audzināšanas objekts un 
subjekts; 

2. Audzināšanas mērėis un uzdevumi; 
3. Personības attīstības galvenās 

likumsakarības. 

6 Lekcija, semināri 

2. Didaktika 
pedagoăiskajā 

1. Pedagoăiskās kultūras jēdziens; 
2. Mācību teorijas; 

6 
2 
6 

Lekcija, semināri, 
praktiskās nodarbības 

Kursa nosaukums Pedagoăija 
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kultūrā 
 

3. Didaktikas pētīšanas metodes; 
4. Didaktikas kategorijas. 

 

3. Audzināšanas 
teorija 

1. Audzināšanas procesa struktūra un 
dinamika; 

2. Audzināšanas principi un, metodes 
un formas; 

3. Sociālie uzdevumi 

6 
2 

Lekcija, semināri 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Literatūras studijas, referātu sagatavošana, praktisku pedagoăisku 
uzdevumu sagatavošana 

48 

 
Prasības KRP iegūšanai Dalība lekcijās, patstāvīgo uzdevumu gatavošana, eksāmens 
 
Mācību pamatliteratūra 1. Gudjons H. Pedagoăijas pamatatziĦas. – R: Zvaigzne ABC, 

1998.  
2. Komenskis J.A. Lielā didaktika.- R.: Zvaigzne ABC, 1992  
3. Lieăeniece D. Ievads androloăijā. – R: RaKa, 2002. 
4. Obšteins K. Pedagoăijas vēsture I,II.  
5. Prets D. Izglītības programmu pilnveide. – R: Zvaigzne 

ABC, 2000. 
6. Rubenis A. Senās Grieėijas dzīve un kultūra.- R.: Zvaigzne, 

1994  
SaĜimova K., Bezrogovs V. Ārzemju pedagoăijas vēstures 
apcerējumi. 1.,2.,3.,4. burtnīca.- LPA, 1994-1995  
StudentsJ.A. Vispārīgā pedagoăija I,II daĜa.- RaKa, 1998  

7. Šibajevs V. Neformālā izglītība interešu centros. – R: RaKa, 
2002. 
Ušinskis K. Pedagoăisko rakstu izlase.- R., 1980  
Zelmenis V. Pedagoăijas pamati.- R: RaKa, 2000. 

8. Žogla I. Didaktikas teorētiskie pamati. – R: RaKa, 2001. 
9. Žukovs S. Pedagoăijas vēsture. – Rīga, RaKa, 1999 

Mācību papildliterat ūra 1. Anspaks J. Mākslas pedagoăija.1.d. – Rīga: RaKa, 2004. 
2. Anspaks J. Mākslas pedagoăija.2.d. – Rīga: RaKa, 2006. 
3. Dirba M. Latvijas identitāte: pedagoăiskais aspekts. – rīga: RaKa, 

2003. 
4. Līdaka A. Ieteikumi vērtībizglītības realizācijā. – Liepāja: LiePa, 

2007 
5. MaĜicka J. Piederības izjūta un mācību motivācija. – Rīga: RaKa, 

2004. 
6. Rudzītis J.Latviešu tautas pedagoăija: rosinātjl īdzeklis esošiem un 

topošiem pedagogiem un bērnu vecākiem. – Rīga: RaKa, 2006. 
7. ZariĦš D.Mūzikas pedagoăijas pamati: Monogrāfija – Rīga: RaKa, 

2003.  
8. McLaren P. Red Seminars: radical Excursions Into Educational 

Theory, Cultural Politics, and Pedagogy – Creskill, N.J.: Hampton 
Press, 2005. 

9. Monahan T.Globalization, Technological Change, and Public 
Education. – New York: Routledge, 2005 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

Izglītība un kultūra, Skolotājs, Psiholoăija, Kultūras forums u.c.    
www.km.gov.lv  
www.izm.gov.lv  
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Kursa autors:  L.Veita 2007.g. septembris 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā (profesionālais 
bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

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

 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju skaits 8 – 16 st. 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

8 – 16 st. 

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

 

Pārbaudes forma eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

nav nepieciešamas 

ZinātĦu nozare/apakšnozare  
Kursa mērėi Panākt, lai studenti izprastu politikas būtību, tās lomu 

sabiedriskajos procesos, tās dalības spēkus, nosacījumus, 
vēsturiskās tendences. 
Palīdzēt studentiem kompetenti izvēlēties un ieĦemt savu nostāju 
politikā. 

Kursa uzdevumi 1. Iepazīt un izanalizēt politikas zinātnes avotus un literatūras 
paustās atziĦas. 

2. Apzināt un izanalizēt, ar ko demokrātiskie režīmi atšėiras no 
autoritārajiem un totalitārajiem režīmiem un kā notiek pāreja 
no viena režīma uz otru. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Studenti  iegūs priekšstatu par politikas būtību, tās teorijām un  
praksi. 

Kursa valoda latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Kursa ietvaros tiks sniegtas zināšanas par politikas būtību, tās tipiem un formām, ideoloăijām, interešu 
grupām, kustībām un partijām, kā arī ar piemēriem no pasaules un Latvijas politiskās prakses tiks apskatīts, kā 
dažādos režīmos risina sociālās, nacionālās, konstitucionālās problēmas, stabilizē varas sistēmu. Tiks analizēts 
ar ko demokrātiskie politiskie režīmi atšėiras no autoritārajiem un totalitārajiem režīmiem un kā notiek pāreja 
no viena režīma uz citu režīmu. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

Politikas saturs 
 

Kas ir politika? Grupu un sabiedrības 
intereses politikā. Politikas objekts un 

4 
 

Lekcija/ seminārs 
 

Kursa nosaukums Politoloăija 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Ārijs Orlovskis Sociālo zinātĦu katedra lektors, Mg.paed. 
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Politiskie režīmi 
 
 
Pilsoniskā sabiedrība 
 
 
 
 
Politiskā līdzdalība 
 
 
 
Politiskās partijas 
 
 
Interešu grupas 
 
 
 
Sociālās kustības 
 
 
 
Politiskā ētika 
 
 
 
 
Tiesības 
 
 
 
 
Konstitūcija 
 
 
 
 
Varas institūcijas 
 
 
 
Valsts aparāts un 
birokrātija 
 
 
 
Pašvaldības 
 
 
 
 

subjekts. Politikas efektivitāte. Politikas 
tipoloăija un formas. Politikas līdzekĜi. 
 
Jēdziens. Demokrātiskie režīmi. Autoritārie 
un totalitārie režīmi. Pāreja no viena 
režīma uz otru. 
Pilsoniskās sabiedrības pamatiezīmes. 
Pilsoniskās sabiedrības veidošanās 
priekšnosacījumi. Valsts un pilsoniskā 
sabiedrība. 
 
Līdzdalība: kāpēc? Kāda? Cik bieži? 
Politiskā līdzdalība un valsts politiskā un 
sociāldemokrātiskā attīstība. 
 
Partiju tapšana. Partijas funkcijas. Partiju 
tipoloăija. Partiju sistēmas. 
 
Interešu grupas atšėirība no politiskās 
partijas. Interešu grupu tipoloăija. Ietekmes 
kanāli. 
 
Sociālās kustības veidošanās cēloĦi. 
Sociālā bāze. Stihiskums un organizētība 
sociālajās kustībās. 
 
Politikas sakars ar morāli. Morāle un 
politiskās rīcības regulēšanas veids. Mērėu 
un līdzekĜu attieksmes politikā. Morāle un 
politiskie režīmi. 
 
Trīs tiesiskās demokrātijas pamatkritēriji. 
Sociālais taisnīgums. Personas brīvības. 
Vienlīdzība. Tiesību un brīvību 
klasifikācija. 
 
Konstitūciju rašanās. Konstitūciju veidi 
un tipi. Konstitūcija un citi likumi un 
noteikumi. Cilvēku konstitucionālo 
tiesību un brīvību vēsturiskā attīstība. 

 
Varas būtība un loma. Valsts tipi. Valsts 
forma. Varas dalīšana. Likumdevējvara. 
Izpildvara. Tiesu vara. Valsts kontrole. 
 
Birokrātijas rašanās un būtība. Birokrātijas 
korporatīvās intereses. Birokrātijas kultūra. 
Birokrātija un demokrātija. Demokrātiskas 
pārvaldes aparāta veidošana. 
 
Pašvaldību jēdziens un principi. Pašvaldību 
modeĜi un līmeĦi. Funkciju sadale starp 
valsti un pašvaldību. Starptautiskie tiesību 
dokumenti par pašvaldībām. Pašvaldību 

 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 

 
 
 
Lekcija/ seminārs 
 
 
Lekcija/ seminārs 
 
 
 
 
Lekcija/ seminārs 
 
 
 
Lekcija/ seminārs 
 
 
Lekcija/ seminārs 
 
 
 
Lekcija/ seminārs 
 
 
 
Lekcija/ seminārs 
 
 
 
 
Lekcija/ seminārs 
 
 
 
 
Lekcija/ seminārs 
 
 
 
 
Lekcija/ seminārs 
 
 
 
Lekcija/ seminārs 
 
 
 
 
Lekcija/ seminārs 
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Konflikts un sadarbība 
 
 
 
 
 
Starptautiskā politika 

reformu būtība. 
 
Saistība starp konfliktu un sadarbību. 
Konfliktu klasifikācija un cēloĦi. Konfliktu 
ietekme uz sabiedrību. Konfliktu 
risināšanas veidi. Starptautisko 
organizāciju loma konfliktu novērošanā. 
 
Kas ir starptautiskā politika? Pieejas 
starptautiskai politikai. Starptautisko 
organizāciju raksturojums. 

 
2 
 
 
 
 
 
2 

 
Lekcija/ seminārs 
 
 
 
 
 
Lekcija/ seminārs 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Izstrādāt divus referātus par  tēmām pec izvēles: 
1. Politikas būtība un kāpēc tā ir vajadzīga? 
2. Pāreja no totalitāriem un autoritāriem režīmiem uz demokrātiskiem 

režīmiem. 
3. Cilvēku attieksme pret politiku. Kas to nosaka? 
4. Kāpēc totalitārie režīmi cilvēkus mobilizē politiskai līdzdalībai? 
5. Politiskās partijas Latvijā. Būtiba un problēmas. 
6. Kā Latvijā pašreiz darbojas kādas interešu grupas? 
7. Sociālo kustību veidošanās cēloĦi. 
8. Raksturojiet politisko ētiku dažādos politiskajos režīmos. 
9. Trīs tiesiskās demokrātijas pamatkritēriji. 
10. Cilvēku konstitucionālo tiesību un brīvību vēsturiskā attīstība. 
11. Parlamentārisma būtība un problēmas. 
12. Birokrātija un birokrāstisms. 
13. Pašvaldību reformas būtība un problēmas Latvijā. 
14. Mūsdienu laikmeta globālās problēmas, politikas nozīme to 

risināšanā. 
15. Galvenie mūsdienu starptautisko problēmu risināšanas virzieni. 

48  
abu referātu izstrādei 

 
Prasības KRP iegūšanai Sekmīga piedalīšanās semināru nodarbībās un referātu 

uzrakstīšana un aizstāvēšana – eksāmens. 
 
Mācību pamatliteratūra 1. Ievads politikā,-R.,1998.,353.lpp. 

2. Ašmanis M. Politikas teorija.-R.,2004.,215.lpp. 
3. Cipeluss R. Vispārējā mācība par valsti.-R.,1998.,290.lpp. 
4. Globalizācija un globālā politika.-R., Stratēăiskās analīzes 

komisija, 2005., 145.lpp. 
5. TauriĦš G. Politika. I, II., III. sēj. –R.,2001.-2003., 840.lpp. 
6. Bealey F. Ihe blackwell dictionary of political science.- 

Oxford, 1999, 383p. 
7. Delury G.E. Political systems and parties. Volume I-III -New 

York, 1999.,1269p. 
8. International encyclopedia of government and politics. 

Volume one, two. –London, 1996.,1557p. 
9. Maddex R. Constitutions of the world.-London, 1996.,338p. 
10. Myxaeв Р. Хрестоматия по политологии-M.,2000.,420lpp. 
11. Вебер М. Политика как профессия. –M.,1990.,175.lpp. 

Mācību papildliterat ūra 1. Orlovskis Ā., Nikolajeva J. Mana valsts.-R.,1999.,123lpp. 
2. Es. Sabiedrība.Valsts.-R.,1999.,149lpp 
3. Frenks Dž. Demokrātiskas valdības modeĜi.-R.,1996.,90lpp. 
4. Finns Č.,Krisps dž.,Forsaists A. u.c. Politika brīvā sabiedrībā.-
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R.,1995.,101lpp. 
5. Latvija.Pārskats par tautas attīstību.-R., 1996.-2006. 
6. Tautas attīstība.-R.,2002.,153lpp. 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

ž. “Likums un Tiesības” –R., sākot no 2000. 
ž. “Эxo плaнеты” –M., sākot no 2001. 
www.politika.lv 

 
Kursa autors:  Ārijs Orlovskis 27.03.2008. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:  A. Medveckis  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā (profesionālais 
bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS  
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
Statuss (A, B, C daĜa) A daĜa 
Kred ītpunktu skaits 3 KRP 
 
Kopējais stundu skaits 120 
Lekciju skaits  
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

24 – 48 st. 

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

P 

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

Vidusskolas angĜu valodas līmenis  

ZinātĦu nozare/apakšnozare Valodniecība/ĂermāĦu valodniecība  
Kursa mērėi Pilnveidot un padziĜināt zināšanas praktiskajā svešvalodā un 

prasmes specialitātes tekstu lasīšanā 
Kursa uzdevumi � Bagātināt vārdu krājumu un pilnveidot sarunu valodas 

iemaĦas par mācību grāmatā paredzētajām tēmām 
� Atkārtot, nostiprināt un paplašināt zināšanas gramatikā  
� Veidot specialitātes tekstu lasīšanas un izpratnes iemaĦas un 

prasmi komentēt izlasīto (termini, raksturīgās gramatiskās 
konstrukcijas 

� Strādāt pie visu valodas prasmju pilnveidošanas 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Izveidotas prasmes oriăināltekstu lasīšanā un sapratnē, spēja runāt 
par tekstā skartajiem jautājumiem, gramatiski pareizi formulējot 
domu 

Kursa valoda AngĜu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Pilnveidot vidusskolā iegūtās zināšanas, bagātinot vārdu krājumu specialitātē, lai tālāk attīstītu valodas 
lietošanas iemaĦas  informācijas iegūšanai, lasot specialitātes tekstus angĜu valodā, lai spētu komentēt un 
diskutēt par izlasīto un izteikt savas domas gramatiski pareizā valodā.  
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

Kursa nosaukums AngĜu valoda I (Kultūras vadība) 

KURSA AUTORI 
 

Vārds, uzvārds 
 

Strukt ūrvienība 
 

Amats, grāds 
Gunta Reinfelde Svešvalodu katedra Lektore, Mg.paed. 
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It’s a Wonderful World 
 
 
 
 
 
 
 
 
Get Happy 
 
 
 
 
 
 
 
Telling Tales 
 
 
 
 
 
 
 
Doing the Right Thing 
 
 
 
 
 
 
On the Move 
 
 
 
 
 
 
I Just Love it! 
 
 

Grammar  
Auxiliary verbs 
Questions and Negatives 
Short Answers  
Vocabulary 
Parts of Speech and Meaning  
Speaking 
My Wonders of the Modern World 
Speciality texts 
Grammar 
Present Tenses (Simple, Continuous – 
Active, Passive) 
Vocabulary 
Sport and Leisure  
Speaking 
My Free Time Activities 
Speciality texts 
Grammar 
Past Tenses (Simple, Continuous, Perfect – 
Active, Passive) 
Vocabulary 
Art and Literature  
Speaking 
My Favourite Books and Films 
Speciality texts 
Grammar 
Modal Verbs – obligation and permission 
Vocabulary 
Countries and Nationality Words  
Speaking 
Entertaining Foreign Friends 
Speciality texts 
Grammar  
Future forms  
Vocabulary 
The Weather  
Speaking 
My Ideal Holiday 
Speciality texts 
Grammar 
Questions with like 
Verb patterns 
Vocabulary 
Food. Towns. People. 
Speaking 
Popular Food and Popular Places to Eat 
Speciality texts 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
8 

Praktiskās nodarbības 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praktiskās nodarbības 
 
 
 
 
 
 
 
Praktiskās nodarbības 
 
 
 
 
 
 
 
Praktiskās nodarbības 
 
 
 
 
 
 
Praktiskās nodarbības 
 
 
 
 
 
 
Praktiskās nodarbības 
 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Specialitātes tekstu lasīšana  72 
 
Prasības KRP iegūšanai Visu praktisko nodarbību apmeklējums un darbu izpilde 

Programmā plānotie patstāvīgie un pārbaudes darbi 
� Patstāvīgā mājas lasīšana (specialitātes teksti) 
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� Sekmīgi izpildīti kontroldarbi 
� Sekmīgi nokārtota ieskaite 

 
Mācību pamatliteratūra New Headway, Intermediate, John and Liz Soars, Oxford, 2004 

English Grammar in Use,  A Self-study Reference and Practice 
Book for Intermediate Students, R. Murphy, Cambridge, 1998  

Mācību papildliterat ūra Different sources (home reading- a student’s choice); 
Prospectuses from British Higher Educational Institutions 2006, 
2007; 
The Rules of Management, Richard Templar, Great Britain, 2005 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

Visual Arts Magazine 
Digital Recording  The Classical Collection 
www.ethicsquality.com/culturemgt.htm 
www.google.com (ar ierakstu Culture management) 

 
Kursa autori:  Gunta Reinfelde  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts: Svešvalodu katedra Protokols Nr.3 2007.gada 2.oktobrī. 
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:  Larisa Petre  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

• Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā 
(profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) A daĜa 
Kred ītpunktu skaits 2 KRP 
 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju skaits 8 – 16 st. 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

8- 16 st. 

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

P 

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

AngĜu valoda I (Kultūras vadība) 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Valodniecība/ĂermāĦu valodniecība 
Kursa mērėi Turpināt pilnveidot un padziĜināt zināšanas praktiskajā svešvalodā 

un prasmes specialitātes tekstu lasīšanā 
Kursa uzdevumi � Bagātināt vārdu krājumu un pilnveidot sarunu valodas 

iemaĦas par mācību grāmatā paredzētajām tēmām 
� Atkārtot, nostiprināt un paplašināt zināšanas gramatikā  
� Veidot specialitātes tekstu lasīšanas un izpratnes iemaĦas un 

prasmi komentēt izlasīto (termini, raksturīgās gramatiskās 
konstrukcijas 

� Strādāt pie visu valodas prasmju pilnveidošanas 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

PadziĜinātas  prasmes oriăināltekstu lasīšanā un sapratnē, spēja 
runāt par tekstā skartajiem jautājumiem, gramatiski pareizi 
formulējot domu 

Kursa valoda AngĜu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Turpināt pilnveidot iepriekš iegūtās zināšanas, bagātinot vārdu krājumu specialitātē, lai tālāk attīstītu valodas 
lietošanas iemaĦas  informācijas iegūšanai, lasot specialitātes tekstus angĜu valodā, lai spētu komentēt un 
diskutēt par izlasīto un izteikt savas domas gramatiski pareizā valodā. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Gunta Reinfelde Svešvalodu katedra Lektore, Mg.paed. 

Kursa nosaukums AngĜu valoda II (Kultūras vadība) 
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The World of Work 
 
 
 
 
 
 
 
 
Just Imagine 
 
 
 
 
 
 
Relationships 
 
 
 
 
 
 
Obsessions 

Present  Perfect vs. Past Simple – Active, 
Passive) 
Vocabulary 
Phrasal verbs. Idioms. 
Speaking 
Interviewing someone about their Dream 
Job              Speciality texts    Grammar 
Conditionals. Time clauses. 
Vocabulary 
Adjectives and Modifying Adverbs  
Speaking 
What would you do with a Million Dollars 
Speeciality texts     Grammar 
Modal verbs – probability 
Vocabulary 
Character adjectives 
Speaking 
What Size is a Perfect Family 
Speciality texts      Grammar 
Present Perfect Continuous  
Vocabulary 
Compound Nouns 
Speaking 
Major Life Events Speciality Texts 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
8 
 

Praktiskās nodarbības 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praktiskās nodarbības 
 
 
 
 
 
 
Praktiskās nodarbības 
 
 
 
 
 
 
Praktiskās nodarbības 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Specialitātes tekstu lasīšana 48 
 
Prasības KRP iegūšanai Visu praktisko nodarbību apmeklējums un darbu izpilde. 

Programmā plānotie patstāvīgie un pārbaudes darbi 
� Patstāvīgā mājas lasīšana (specialitātes teksti 
� Sekmīgi izpildīti kontroldarbi 
� Sekmīgi nokārtots eksāmens 

 
Mācību pamatliteratūra New Headway Intermediate, John and Liz Soars, Oxford 2004 

English Grammar in Use, A self-study Reference and Practice 
Book for Intermediate Students, R.Murphy, Cambridge, 1998 

Mācību papildliterat ūra Different sources (home reading- a student’s choice); 
Prospectuses from British Higher Educational Institutions 2006, 
2007; 
The Rules of Management, Richard Templar, Great Britain, 2005 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

Visual Arts Magazine 
Digital Recording  The Classical Collection 
www.ethicsquality.com/culturemgt.htm 
www.google.com (ar ierakstu Culture management) 

 
Kursa autors:   Gunta Reinfelde  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts: Svešvalodu katedra  Nr.3 2007.gada 2.oktobris. 
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:  Larisa Petre  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā (profesionālais 
bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programm 
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KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) A 
Kred ītpunktu skaits 3 
 
Kopējais stundu skaits 48 
Lekciju skaits  
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

24 

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

 

Pārbaudes forma Ieskaite (2. semestrī) 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

Vidusskolas vācu valodas līmenis 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Valodniecība 
Kursa mērėi Pilnveidot un padziĜināt zināšanas praktiskajā svešvalodā un 

prasmes specialitātes tekstu lasīšanā 
Kursa uzdevumi � Bagātināt vārdu krājumu un pilnveidot sarunu valodas 

iemaĦas par mācību grāmatā paredzētajām tēmām 
� Atkārtot, nostiprināt un paplašināt zināšanas gramatikā  
� Veidot specialitātes tekstu lasīšanas un izpratnes iemaĦas un 

prasmi komentēt izlasīto (termini, raksturīgās gramatiskās 
konstrukcijas 

� Strādāt pie visu valodas prasmju pilnveidošanas 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Izveidotas prasmes oriăināltekstu lasīšanā un sapratnē, spēja runāt 
par tekstā skartajiem jautājumiem, gramatiski pareizi formulējot 
domu 

Kursa valoda Vācu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Pilnveidot vidusskolā iegūtās zināšanas, bagātinot vārdu krājumu specialitātē, lai tālāk attīstītu valodas 
lietošanas iemaĦas  informācijas iegūšanai, lasot specialitātes tekstus vācu valodā. Spēt komentēt un diskutēt 
par izlasīto un izteikt savas domas gramatiski pareizā valodā. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktiskās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

Erwachsenenbildung 
 

Begründen 
Beurteilen 
Nebensätze mit weil 
Infinitiv mit zu 

6 Praktiskās nodarbības 

Lernpsychologie Berichten 
Geschichten erzählen 
Nebensätze mit dass 
Präteritum 

6 Praktiskās nodarbības 

Kursa nosaukums Svešvaloda (vācu valoda) (Kuldv 1.kurss) 
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Körperteile, Gesundheit Nach dem Befinden fragen 
Ratschläge geben 
Modalverben 
Indirekte Rede 

6 Praktiskās nodarbības 

Reisen, Urlanb Gefallen, Mißfallen ausdrücken 
Informationen erfragen 
Personalpronomen 
Verben mit D- und A - ergänzungen 

6 Praktiskās nodarbības 

Wohnformen Über Wohnung 
Wohnformen sprechen  
Präpositionen mit D und D/A 

6 Praktiskās nodarbības 

Eine europäische Region Meinungen äußern, vergleichen 
Konjunktionen 

6 Praktiskās nodarbības 

Essgewohnheiten, 
Frühstück 

e –Mail schreiben 
Nebensätze, Hauptsätze 

6 Praktiskās nodarbības 

Eigenschaften von 
Personen/Schen 

Etwas beschreiben 
Adjektivdeklination 

6 Praktiskās nodarbības 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Specialitātes tekstu un dažādu tekstu lasīšana 72 
 
Prasības KRP iegūšanai Visu praktisko nodarbību apmeklējums un darbu izpilde 

Programmā plānotie patstāvīgie un pārbaudes darbi 
� Patstāvīgā mājas lasīšana (specialitātes teksti) 
� Sekmīgi izpildīti kontroldarbi 
� Sekmīgi nokārtota ieskaite un eksāmens 

 
Mācību pamatliteratūra 1. Eurolingua Deutch 2, Cornelsen Verlag Berlin 1998 

2. 2. Lehr – und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Dreyer, 
Schmidt Max Hueber Verlag 2002 

3. Grundstufen – Grammatik, Monika Reimann Max Hueber 
Verlag 2004 

4. Feste im Alpenraum, Migros – Presse Zürich 1997  
Mācību papildliterat ūra 1. Havald Ohlendorf 

2. Umwelt und Geseleschaft 
3. Inter Nationes, Bonn 1996 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

www.google.de 

 
Kursa autori:  Reinis Bahs 27.02.2008. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts: Svešvalodu katedra Protokols Nr.4 28.02.2008. 
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. 

 
Datums 

Katedras vadītājs:  Larisa Petre 28.02.2008 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā (profesionālais 
bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

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

 
Kopējais stundu skaits 32 
Lekciju skaits  
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

16 

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

 

Pārbaudes forma Eksāmens (3.semestrī) 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

Vidusskolas vācu valodas līmenis 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Valodniecība 
Kursa mērėi Pilnveidot un padziĜināt zināšanas praktiskajā svešvalodā un 

prasmes specialitātes tekstu lasīšanā 
Kursa uzdevumi � Bagātināt vārdu krājumu un pilnveidot sarunu valodas 

iemaĦas par mācību grāmatā paredzētajām tēmām 
� Atkārtot, nostiprināt un paplašināt zināšanas gramatikā  
� Veidot specialitātes tekstu lasīšanas un izpratnes iemaĦas un 

prasmi komentēt izlasīto (termini, raksturīgās gramatiskās 
konstrukcijas 

� Strādāt pie visu valodas prasmju pilnveidošanas 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Izveidotas prasmes oriăināltekstu lasīšanā un sapratnē, spēja runāt 
par tekstā skartajiem jautājumiem, gramatiski pareizi formulējot 
domu 

Kursa valoda Vācu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Pilnveidot vidusskolā iegūtās zināšanas, bagātinot vārdu krājumu specialitātē, lai tālāk attīstītu valodas 
lietošanas iemaĦas  informācijas iegūšanai, lasot specialitātes tekstus vācu valodā. Spēt komentēt un diskutēt 
par izlasīto un izteikt savas domas gramatiski pareizā valodā. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktiskās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

Erwachsenenbildung 
 

Begründen 
Beurteilen 
Nebensätze mit weil 
Infinitiv mit zu 

4 Praktiskās nodarbības 

Kursa nosaukums Svešvaloda (vācu valoda) (Kuldv 2.kurss) 

KURSA AUTORI 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Reinis Bahs Svešvalodu katedra Lektors 
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Lernpsychologie Berichten 
Geschichten erzählen 
Nebensätze mit dass 
Präteritum 

4 Praktiskās nodarbības 

Körperteile, Gesundheit Nach dem Befinden fragen 
Ratschläge geben 
Modalverben 
Indirekte Rede 

4 Praktiskās nodarbības 

Reisen, Urlanb Gefallen, Mißfallen ausdrücken 
Informationen erfragen 
Personalpronomen 
Verben mit D- und A - ergänzungen 

4 Praktiskās nodarbības 

Wohnformen Über Wohnung 
Wohnformen sprechen  
Präpositionen mit D und D/A 

4 Praktiskās nodarbības 

Eine europäische Region Meinungen äußern, vergleichen 
Konjunktionen 

4 Praktiskās nodarbības 

Essgewohnheiten, 
Frühstück 

e –Mail schreiben 
Nebensätze, Hauptsätze 

4 Praktiskās nodarbības 

Eigenschaften von 
Personen/Schen 

Etwas beschreiben 
Adjektivdeklination 

4 Praktiskās nodarbības 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Specialitātes tekstu un dažādu tekstu lasīšana 48 
 
Prasības KRP iegūšanai Visu praktisko nodarbību apmeklējums un darbu izpilde 

Programmā plānotie patstāvīgie un pārbaudes darbi 
� Patstāvīgā mājas lasīšana (specialitātes teksti) 
� Sekmīgi izpildīti kontroldarbi 
� Sekmīgi nokārtota ieskaite un eksāmens 

 
Mācību pamatliteratūra 5. eurolingua Deutch 2, Cornelsen Verlag Berlin 1998 

6. 2. Lehr – und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Dreyer, 
Schmidt Max Hueber Verlag 2002 

7. Grundstufen – Grammatik, Monika Reimann Max Hueber 
Verlag 2004 

8. Feste im Alpenraum, Migros – Presse Zürich 1997 
Mācību papildliterat ūra 1. Havald Ohlendorf 

2. Umwelt und Geseleschaft 
3. Inter Nationes, Bonn 1996 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

www.google.de 

 
Kursa autori:  Reinis Bahs 27.02.2008. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts: Svešvalodu katedra Protokols Nr.4 28.02.2008. 
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. 

 
Datums 

Katedras vadītājs:  Larisa Petre 28.02.2008 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā (profesionālais 
bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) A 
Kred ītpunktu skaits 2 
 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju skaits 2 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

30 

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

I 

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

Īpašu nosacījumu nav 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Valodniecība, mūsdienu latviešu valoda 
Kursa mērėi Veidot prasmi izvēlēties valodas izteiksmes līdzekĜus, kas atbilst 

valodas normām un saziĦas situācijai.  
Apgūt iemaĦas kontrolēt savu rakstu valodu un runu. 

Kursa uzdevumi Iepazīties ar teorētisko literatūru, vārdnīcām, apgūt prasmi veidot 
savus un analizēt dažāda stila publicētos tekstus, analizēt to 
pareizību un piemērotību mērėauditorijai. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Kursa apguves rezultātā studenti: 
• pratīs realizēt iemaĦas un prasmes   teksta 

novērtēšanā, literārajā rediăēšanā; 
• pratīs veikt teksta saturisku un formālu analīzi 

atbilstīgi rediăējamā teksta specifikai un valodas 
kultūras prasībām; 

• pārzinās teorētiskos un praktiskos valodas 
normatīvos avotus; 

• pratīs sasniegt  mērėi ar pareizākā vārda izvēli 
veidotajā vai rediăētajā tekstā, pielāgot to 
paredzētajai mērėauditorijai; 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
 Kurss sagatavots, lai dotu iespēju studentiem apgūt  padziĜināti  vidusskolas programmas apjomā  iegūtās  
zināšanas latviešu valodā, akcentējot valodas kultūras meistarības līmeni.  Kurss ietver šādus svarīgākos 
jautājumus: 

• Literārās valodas runas un rakstu formas. 
• Lietišėa teksta struktūra, dokumentu noformēšana. 
• Morfoloăijas, sintakses un leksikostilistisko normu ievērošana. 
• Efektīvas reklāmas priekšnosacījumi. 

 
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

Kursa nosaukums Valodas kultūra Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Velga Laugale Latviešu valodas katedra Lektore, Mg. philol. 
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1.Literārā valoda.  
 

Literārās valodas norma.  
Literārās valodas runas un rakstu formas.  
Valodas pareizības un meistarības līmenis.  

2 lekcija 

2.Latviešu valoda 
lietišėajos rakstos.  
 

Teksta struktūra.  
Lietišėo rakstu paraugi. Iesniegums. 
 Vārdu formas izvēle, palīgvārdu izvēle. 
 Lielā sākumburta rakstība saliktajos 
nosaukumos. 
 Uzrunas formas dokumentos. Tekstuālais 
un cipariskais datuma pieraksts.  
Pasta adreses rakstības noteikumi. Vēstule. 
 Vizītkarte.     

4 
 
4 
 
 
 
 
2 
2 

 prakt. darbi. 

3.Leksikostilistisko 
normu ievērošana. 

KĜūdas leksikas izvēlē. Stilistiski 
neiederīgu vārdu lietojums. Liekvārdība.   

4 prakt. darbi. 

4.Morfoloăijas normas. Lietvārds- dzimtes kategorija profesiju un 
amata nosaukumos, kopdzimtes uzvārdi, to 
locīšanas īpatnības. 
 Ieteikumi personvārda izvēlē. 
Darbības vārds. 
 Pareizs darbības vārdu izteiksmju un 
formu lietojums, pareizrakstība.  
Ielūgums. 

4 
 
 
 
 
 
 
2 

prakt. darbi 

5.Sintakses kĜūdas. Vārdu secība teikumā. Dažu palīgteikumu 
veidi. 

4 prakt. darbi 

6. Reklāma.  
 

Efektīvas reklāmas priekšnosacījumi.  4 prakt. darbi 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

1.Eseja par valodas kultūru, izmantojot teorētiskās zināšanas.  
2.Lielo burtu lietošanas tests.  
   Lietišėa teksta izveide, tēma pēc studenta izvēles.  
   Lietišėas un privātas vēstules rakstīšana.  
   Biznesa un privātā vizītkarte.  
3. Atrast jaunākajā presē leksikostilistisko normu pārkāpumus, kĜūdas 
leksikas izvēlē.  
4. Atrast jaunākajā presē kĜūdas morfoloăijā.  
5. Atrast jaunākajā presē kĜūdas sintaksē.  
6. Izstrādāt praktisko darbu kopu par veiskmīgu reklāmu  studenta 
izvēlētā nozarē atbilstoši ieteikumiem. Darbs grupās  
7. Teorētiskās literatūras studēšana.  
8. Papildliteratūras, jaunākās periodikas un interneta resursu studēšana.       
  

2 st. 
1 st. 
2 st. 
2 st. 
2 st. 
7 st. 
 
4 st. 
4 st. 
8 st. 
 
8 st. 
8 st. 

 
Prasības KRP iegūšanai Līdzdalība lekcijās un praktiskais darbs. Izveidot un iesniegt 

atbilstoši valodas normām noformētus lietišėus rakstus: vizītkarti, 
ielūgumu, iesniegumu, vēstuli. Sekmīgi nokārtots eksāmena darbs. 

 
Mācību pamatliteratūra 1. Ceplīte B., Ceplītis L. Latviešu valodas praktiskā gramatika. – 

R.: Zvaigzne, 1991. – 240 lpp. 
2. Denisons D., Tobi L. Ievads reklāmā. -R.: Kamene, 2004. – 94 

lpp. 
3. Ezera I.,GraudiĦa I.,Dreiberga S. Lietišėā komunikācija.-R.: 

Kamene, 2000.–100 lpp. 
4. Rozenbergs J. Latviešu valodas stilistika. - R.: Zvaigzne ABC, 
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1995., 230 lpp.  
5. SkujiĦa V. Latviešu valoda lietišėajos rakstos. – R.: Zvaigzne 

ABC, 1999. – 150 lpp. 
Mācību papildliterat ūra 6. Freimane I. Valodas kultūra teorētiskā skatījumā. – R.: 1993., 

470 lpp. 
7. Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca. – 

R.: 1995., 943 lpp. 
8. Paegle Dz., Kušėis J. Kā latvietis runā… – R.: 1994., 159 lpp. 
9. Petre B. Latviešu leksikoloăija. – R.: 1989., 59 lpp. 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

Rakstu krājumi “Latviešu valodas kultūras jautājumi’’ un 
‘’Valodas aktualitātes’’ 
www.valoda.lv, www.termnet.lv, www.vvk.lv  

 
Kursa autors:  Velga Laugale  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 
Kurss apstiprināts: Latviešu valodas katedra Sēdes protokola Nr. 2 2007.gada 20.septembrī 
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
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KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) A 
Kred ītpunktu skaits 1 
   

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Lauma veita Mākslas un dizaina katedra Lektore, Mg.paed. 
 
Kopējais stundu skaits 40 
Lekciju skaits 4 – 8 st. 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

4 – 8 st. 

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

P 

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

- 

ZinātĦu nozare/apakšnozare  
Kursa mērėi Iepazīstināt studentus ar specialitāti un studiju programmu 

darbību akadēmijas ietvaros 
Kursa uzdevumi 1. Izstrādāt studentu atbalsta uzdevumus studentiem;  

2. Veidot izpratni par kultūras vadības nozīmi Latvijas 
kultūrvides veidošanā; 

3. Izskaidrot specialitātes mērėus, uzdevumus u.c.; 
4. Raksturot LPA studiju vidi. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Iegūst izpratni par specialitātei nepieciešamām zināšanām un 
prasmēm, kā arī apguves iespējām LPA. 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Studiju kursā tiek raksturota studiju programmas organizatoriskās formas, studiju plāns, mācību – mācīšanās 
metodes, sadarbība ar docētājiem, pētnieciskā un jaunrades darbība utt., lai veidotu izpratni par kultūras darbu. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

1. Atbalsta pasākumi  2 Praktiskās nodarbības 
2.Studentu motivācija 
specialitātes izvēlē 

 2 Lekcijas  

3. Studiju apguves 
iespējas bibliotēkā un 
datorlasītavās. 

 2 Praktiskās nodarbības 

4. Specialitātes 1. Kultūra un sabiedrība  4 Lekcijas 

Kursa nosaukums Ievads studijās 



 

 187

raksturojums 2. Kultūras darbs, tās nozīme kultūrvides 
veidošanā 

5. Studiju programmas 
raksturojums LPA  

1. Studiju programma LPA struktūrā 
2. Mērėi, uzdevumi, struktūra. 
3. Studiju darbi. 
4.Profesionālās pilnveides iespējas 
ārpus / kontekstā ar studijām. 

6 Lekcijas, seminārs 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Domraksts par motivāciju specialitātes izvēlē.  
Referāti - kultūras loma sabiedrības veidošanā; kultūras produkta 
raksturojums. LPA dokumentu izpēte. Liepājas kultūrvides 
raksturojums. 

24 

 
Prasības KRP iegūšanai Dalība lekcijās, patstāvīgo uzdevumu izpilde. 
 
Mācību pamatliteratūra CeĜvedis kultūras centra vadītājiem. Autoru kolekt. – Rīga, 2008. 

LiePu rokasgrāmata 2008./2009. 
Mācību papildliterat ūra  
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

Izdevums „LPA vēstis” 
www.liepu.lv 
www.kv.liepu.lv 
www.km.gov.lv  
www.liepaja.lv  

 
Kursa autors:  L.Veita 2008.g. 3. janvāris 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:  I.Klāsone  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā (profesionālais 
bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

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

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Irina StrazdiĦa Psiholoăijas katedra Dr.psych. 
 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju skaits 8 – 16 st. 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

8 – 16 st. 

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

P 

Pārbaudes forma eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

- 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Sociālā psiholoăija 
Kursa mērėi Iegūt zināšanas par sociālās psiholoăijas fundamentālajām 

problēmām, dot iespēju iepazīt pats sevi, citus cilvēkus, 
saskarsmes kultūru, iedomāt sevi mūsdienu sabiedrībā un izdarīt 
savu izvēli savas individuālās iespējas saprašanas pamatā, iemācīt 
izmantot savas zināšanas profesionālā darbībā 

Kursa uzdevumi 1. Iepazīstināt ar sociālās psiholoăijas dažādām teorijām, 
nostādnēm un eksperimentāliem pētījumiem. 
2. Sniegt informāciju un sekmēt izpratnes pilnveidošanos par 
sociālās mijiedarbības principiem un sociālās ietekmes 
mehānismiem cilvēku dzīvē, par sociālo ietekmi un sociālām 
attiecībām. 
3. Attīstīt studentu izziĦas intereses un pilnveidot profesionālo 
kompetenci. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

1.Kompetence darbā ar zinātnisko psiholoăisko literatūru. 
2. Akadēmiskā kompetence 
3. Sociālā kompetence 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Sociālā izziĦa. Sociālā psihe. iespaida par cilvēku veidošanās, uztveres shēmas, stereotipi, attieksmes sistēmas, 
aizspriedumi. Sociālā ietekmēšana. Attieksmes un sociālā uzvedība. Pārliecināšana un attieksmju maiĦa. 
Manipulēšana. Sociālās attiecības. Vadības stili. Sociālās problēmas darbā. Komandas darbs un mazo grupu 
komunikācija. Grupas un pūĜa raksturojums. Grupas kultūra, vērtības un normas, to veidošanās. Grupas 
procesi un dinamika. Sociālās lomas, to klasifikācija. Lomu konflikts, risināšanas iespējas. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms Veids (lekcijas, 

Kursa nosaukums Sociālā psiholoăija 
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stundās semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

1. Ievadlekcija Sociālā psiholoăija kā zinātne, tās 
attīstības posmi, sociālās psiholoăijas 
priekšmets un definīcija. Personība 
sociālajā psiholoăijā. 

2 Lekcija 

2. Personības statusi un 
lomas 

Statuss. Sociālās lomas. Dzimuma 
lomas, socializācija. 

2 
2 

Lekcija 
Seminārs 

3. Sociālā attieksme, 
uzvedība, agresija 

Sociālā attieksme, tās veidošanās un 
komponenti. Attieksmju un uzvedības 
mijiedarbība. Stereotipi un 
aizspriedumi. Agresija. Sociālās 
uzvedības maiĦas iespējas. 

2 
2 

Lekcija 
Seminārs 

4. Sociālā psihe Sociālās psihes funkcijas 
Sociālās sadarbības veidi un formas 

2 
2 

Lekcija 
Seminārs 

5. Saskarsmes 
jēdziens, veidi, 
funkcijas. 
Sociālā percepcija, 
komunikācija, 
mijiedarbība 

Saskarsmes mērėi, uzdevumi, to 
raksturojums. Saskarsmes struktūra. 
Saskarsmes stili. Transakcijas 
saskarsmē. 
Saskarsme kā uzvedības forma. 
Saskarsmes kvalitāti ietekmējošie 
faktori. Saskarsmes barjeras, 
atgriezeniskā saikne saskarsmē. 
Saskarsmes kompetence un efektivitāte 

2 
 

Seminārs 

6. Attieksme un 
mijattiecības 

Attieksmes funkcijas: regulēšanas, 
aizsardzības, vērtību orientācija, 
kompetences. 
Attieksmju attīstības avoti: izglītība, 
pieredze, sociālās vide, ekonomiskā 
vide, informācijas sistēmas. 
Mijattiecības darba vidē, to 
ietekmējošie faktori 
 

2 
2 

Lekcija 
Seminārs 

7. Konfliktregulējošā 
saskarsme 

Konfliktu veidi, objektīvie un 
subjektīvie konflikta faktori. Konflikta 
cēloĦi. Konflikta attīstības dinamika. 
Konflikta risināšanas iespējas, 
stratēăijas un taktikas 

2 
2 

Lekcija 
Seminārs 

8. Grupas ietekme uz 
personību 

Psiholoăiskie fenomeni grupā. 
Konformisms un piekāpība. Lēmuma 
pieĦemšanas process grupā. 
Māksla pārliecināt. 
Imidžs kā kulturālas un lietišėas 
saskarsmes daĜa 

2 
2 

Lekcija 
Seminārs 

9. Līderība mazajā 
grupā. Starpgrupu 
attiecības 

Līderības jēdziens, līderības stili. 
Organizācijas kultūras jēdziens 
sociālajā psiholoăijā. Organizācijas 
vērtības, noteicošie uzvedības stili. 
Psiholoăiskais klimats 

2 
2 

Lekcija 
Seminārs 
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Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
1. Sociālā attieksme, tās veidošanās un komponenti. 

Attieksmju un uzvedības mijiedarbība. Stereotipi un 
aizspriedumi. Agresija. Sociālās uzvedības maiĦas 
iespējas. 

2. Efektīva un neefektīva saskarsme, raksturojums. 
3. Mijattiecības darba vidē, to ietekmējošie faktori. 
4. Stereotipi, aizspriedumi un diskriminācija. 
5. Konfliktu veidi, konfliktu risināšanas stratēăijas un 

taktikas, situāciju analīze. 
6. Grupas ietekme uz personību.  
7. Sociāli psiholoăiskie aspekti organizācijā 

3 
 
 
 
3 
3 
3 
 
6 
 
3 
3 

 
Prasības KRP iegūšanai 1. Piedalīšanās semināros, diskusijās. 

2. Gatavošanās semināriem, psiholoăiskās literatūras studijas 
semināros izvirzīto problēmjautājumu apspriešanā. 
3. Miniprojekta izstrāde. Eksāmens 

 

 
Mācību pamatliteratūra 1. CerkiĜevičs V.. Sociālā psiholoăija. - Rīga: Baltijas Krievu 

institūts., 2002. 
2. Omarova S. Cilvēks dzīvo grupā. - Rīga: Kamene, 1996.- 
187 lpp. 
3. Omārova Silva. Cilvēks runā ar cilvēku : (saskarsmes 
psiholoăija). - Rīga: Kamene, 1994. - 99 lpp. 
4. PĜaveniece M, Škuškovnika D. Sociālā psiholoăija 
pedagogiem. - Rīga: Raka, 2002.- 200 lpp. 
5. ReĦăe V.. Sociālā psiholoăija. - Rīga: Zvaigzne ABC, 
2002. 
6. Pīzs A. ĖermeĦa valoda.- R.: Jumava, 1995. 
7. Vorobjovs A.. Sociālā psiholoăija: teorētiskie pamati, 
eksperimentāls mācību līdzeklis. - Rīga: Izglītības soĜi, 2002. 
8. Берн Э. Трансактный анализ в группе.- М.: Лабиринт, 
1994 
9. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология 
человеческих взаимоотношений.- М., 1988. 
10. Кан – Калик В.А. Грамматика общения.- М.: 
Роспедагенство, 1995. 
11. Скотт. Дж. Конфликты, пути их преодоления.- Киев: 
Внешторгиздат, 1991. 
 

Mācību papildliterat ūra Garleja R. Darbs, organizācija un psiholoăija. - Rīga: RaKa, 
2003. - 200 lpp. 
Garleja R., Vidnere M. Psiholoăijas un sociālās uzvedības 
aspekti ekonomikā. - Rīga: RaKa, 2000. - 264 lpp.  
Nucho OzoliĦa A., Vidnere M. Intervēšanas prasme. - Rīga: 
RaKa, 2003.  

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

Psiholoăija Mums 
Psiholoăijas Pasaule 
Psiholoăija Ăimenei un Skolai 
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Kursa autors:  Irina StrazdiĦa  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 31.08.2007. 
Kurss apstiprināts: Psiholoăijas 1.  
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 31.08.2007. 
Katedras vadītājs:  Irina StrazdiĦa  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 31.08.2007. 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā (profesionālais 
bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 
 



 

 192

 
KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
KURSA AUTOS 

Kursa nosaukums Vadības teorija I 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Daina Celma VadībzinātĦu katedra Dr.oec., asoc.prof. 
 
Statuss (A, B, C daĜa) A 
Kred ītpunktu skaits 2 
 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju skaits 8 – 16 st. 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

8 – 16 st. 

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

P 

Pārbaudes forma ieskaite 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

 

ZinātĦu nozare/apakšnozare vadībzinātne 
Kursa mērėi Iepazīstināt studentus ar vadīšanas teorijas 

pamatjēdzieniem. 
Radīt priekšstatu par mūsdienīgu organizāciju vadību. 

Kursa uzdevumi  
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Zināšanas vadībzinātnes pamatnostādnēs – klasiskie 
priekšstati par menedžmentu un vadības filozofisko jēgu. 
Prasmes piedalīties organizācijas darbības plānošanā un 
svarīgu lēmumu pieĦemšanas procesos. 
Prasmes noteikt organizācijas darbības prioritātes un 
piedalīties to organizēšanā. 
Prasmes analizēt organizācijā notiekošos procesus: 
psiholoăisko klimatu, vadītāja darba stilu, organizācijas 
darba kultūru. 

Kursa valoda latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
 

Kursa apguves laikā studenti iepazīstas ar organizācijas būtību, veidiem un organizāciju 
pamatelementiem. Kursa dalībnieki iepazīstas ar vadītāju darbības pamatelementiem: plānošanu, 
lēmumu pieĦemšanu, stratēăijas noteikšanu, problēmu un konfliktu risināšanu, tiek uzsvērta personāla 
līdzdalība plānošanā un organizācijas attīstības nodrošināšanā. Praktisko aktivitāšu laikā studentiem ir 
iespējas izprast centralizācijas, decentralizācijas priekšrocības un trūkumus organizācijā. 
Studenti iepazīstas arī ar jaunajām pieejām organizāciju vadībā: varas deleăēšanu, izmaiĦām 
organizācijas struktūrā un motivācijas uzturēšanu personālā. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 

Tēma Apakštēma Apjoms 
stundās 

Veids 
(lekcijas, 
semināri, 
praktiskās 
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nodarbības, 
laboratorijas 

darbi) 
1. Vadīšanas teorijas 
pamatjēdzieni 

Organizācijas jēdziens. Organizāciju 
struktūru veidi. Misija. Vīzija. Mērėi. 

4 2 – lekcijas 
2 – semināri 

2. Organizāciju vadīšana Menedžmenta un vadīšanas jēdzieni. 
Menedžmenta funkcijas. Vadītāju un 
menedžeru lomas organizācijā. Vadīšanas 
līmeĦi. 

4 2 – lekcijas 
2 – semināri 

3. Vadītāja darba stils un 
tā ietekme uz personālu 

Vadības stila teorijas. Uz mērėiem un uz 
personālu orientētais vadītāja un darba 
stils. Vadītāja individuālā darba 
organizācija 

8 4 – lekcijas 
4 – semināri 

4. Komunikācijas un 
saskarsme organizācijā 

Komunikācijas jēdziens. Verbālā un 
neformālā komunikācija. Informācijas 
plūsmas nodrošināšana. Saskarsmes 
modelis. Komunikācijas pilnveidošanas 
iespējas. 

4 2 – lekcijas 
2 - semināri 

5. Personāla motivēšana Darbinieku novērtēšana. Vispārējais 
motivēšanas modelis. Vajadzības 
organizācijā. 

2 1 – lekcija 
1 - seminārs 

6. Stresi un konflikti 
organizācijā 

Personāla darbu ietekmējošie faktori. 
Konfliktu tipi: stabilizējoši, 
disfunkcionālie, funkcionālie. Konfliktu 
veidi. Stresu izraisošie faktori organizācijā. 

2 1 – lekcija 
1 - seminārs 

7. Darba kultūra 
organizācijā 

Lomu, izpildes, varas un personības 
kultūra. 

2 1 – lekcija 
1 - seminārs 

8. Plānošana 
organizācijā. Personāla 
līdzdalība plānošanā 

Plānošanas pamatprincipi. Galamērėu 
izvēle. Plāna analīze. Plāna struktūras 
izveide. Kopīgas stratēăijas veidošana, 
personāla iesaistīšana plānošanā. 

4 2 – lekcijas 
2 - semināri 

9. Lēmumu 
sagatavošana, 
pieĦemšana, īstenošana 

Lēmums. Standarta, nestandarta lēmumi. 
Lēmuma pieĦemšana, lēmumu 
pieĦemšanas process. 

2 1 – lekcija 
1 - seminārs 

 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Semināra nodarbību gatavošana, gatavošanās testam 48 stundas 

 
 

Prasības KRP iegūšanai Piedalīšanās visās semināra nodarbībās. Pozitīvi nokārtots 
tests. 

 

Mācību pamatliteratūra 1. Forands I.Vadītājs un vadīšana. – R..: 1999. 
2. Forands I. Stratēăija. Kvalitāte. – R.: 2001. 
3. Garleja R. Darbs, organizācija un psiholoăija. – 

R.: 2003. 
4. Drucker P.E. Management. – USA, Harper and 

Row, Publishers, 1985. 
5. Mazā biznesa kurss. R.:Jumava, 1999. 

Mācību papildliterat ūra 1. AlsiĦa R., Gertners G. UzĦēmējdarbības 
plānošanas principi un metodes. – R. : RTU, 2005. 

2. Caune J., Dzedons A., Pētersons A. Stratēăiskā 
vadīšana. R.: Kamene, 1999. 

3. Edeirs Dž. Efektīva komunikācija. – R.: ASJA, 
1999. 
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Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

1. Reăionu attīstība Latvijā (Ikgadējie izdevumi). 

 

Kursa autors:  D.Celma 29.10.2007. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 

Kurss apstiprināts: VadībzinātĦu katedra Protokols Nr.4 05.11.2007. 
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
 

Katedras vadītājs:  I.Leitāne 05.11.2007. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
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KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
KURSA AUTOS 

Kursa nosaukums Vadības teorija II 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Daina Celma VadībzinātĦu katedra Dr.oec., asoc.prof. 
 
Statuss (A, B, C daĜa) A 
Kred ītpunktu skaits 2 
 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju skaits 8 – 16 st. 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

8 – 16 st. 

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

P 

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

Vadības teorija I 

ZinātĦu nozare/apakšnozare vadībzinātne 
Kursa mērėi Paplašināt studentu zināšanas par organizāciju vadību un 

paradigmu maiĦu organizāciju vadībā, akcentējot vadītāja 
darbības nozīmi organizācijas attīstības nodrošināšanai. 

Kursa uzdevumi  
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Studenti paplašina savu zināšanu kompetenci vadībzinātnē. 
Iegūst zināšanas par menedžmenta kā sistēmas lietošanu 
konkrētās situācijās, menedžeru un vadītāju darbību pārmaiĦu 
procesos: 

• Iegūst prasmi novērtēt ārējās vides ietekmi uz 
organizācijas attīstību. 

• Prasmi apspriest un izskaidrot dažādās menedžmenta 
teorijas, to priekšrocības un ierobežojumus. 

• Attīsta sociālo kompetenci: empātiju, pārliecināšanas 
prasmi, spēju strādāt komandā, kontaktēšanās prasmi. 

• Attīsta vadīšanas kompetences: deleăēšanu, motivēšanas 
spējas, ticību cilvēkiem, pašapliecināšanās spējas, 
personāla kvalifikācijas paaugstināšanas prasmi. 

Kursa valoda latviešu 
 

 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Kursa apguves laikā studenti analizē menedžmenta teoriju attīstību ietekmējošos faktorus, iepazīstas ar 
menedžmenta teoriju klasifikāciju, iepazīstas ar arējās vides faktoriem, kas ietekmē paradigmu maiĦu 
organizācijas vadīšanā. Studenti iepazīstas ar menedžmenta teoriju klasifikāciju, analizē modernā 
menedžmenta teorijas un to pielietošanas iespējas organizācijā. Vadītāja darbības analizē, vadot sarežăītos 
pārmaiĦu procesus, tiek uzsvērta  vadītāja loma varas izmantošanā, tās deleăēšanā, vadīšanas modeĜa izvēlē 
un organizācijas kultūras attīstīšanā. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 

semināri, praktisk ās 
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nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

1. Menedžmenta teoriju 
evolūcija un attīstība. 

Faktori, kas ietekmē menedžmenta teoriju 
attīstību. Menedžmenta teoriju 
klasifikācija. 

4 2 – lekcijas 
2 – semināri 

2. Modernās 
menedžmenta teorijas. 

Paradigmu maiĦa organizāciju vadīšanā. 
Modernā menedžmenta globālā pieeja. 
Mācīties spējīga organizācija. Visaptverošā 
kvalitātes vadīšana, vadīšanas modeĜa 
izvēle organizācijā. 

4 2.– lekcijas 
2.– semināri 

3. Organizāciju struktūru 
veidi, to atbilstība 
organizācijas 
galvenajiem mērėiem un 
uzdevumiem. 

Birokrātiskie organizāciju struktūrmodeĜi. 
Cilvēku uzvedības struktūrmodeĜi. 

4 2 – lekcijas 
2  – semināri 

4. Organizāciju iekšējā 
un ārējā vide 

Organizācijas vides jēdziens. Iekšējās un 
ārējās vides elementi. Tieši un netieši 
ietekmējošā ārējā vide. Vides ietekme uz 
organizāciju. Organizācijas efektīva 
attīstība. 

4 2 – lekcijas 
2 - semināri 

5. Organizācijas kultūra Organizācijas kultūras līmeĦi. Organizāciju 
kultūru klasifikācija. Organizācijas kultūras 
veidošanās, diagnostika un nozīme. 

4 2 – lekcija 
2 - seminārs 

6. Vara, varas būtība, 
varas veidi. 

Varas būtība. Formālā vara, atalgojuma 
vara, piespiedu vara, eksperta vara, 
personības vara. Padoto reakcija uz 
dažādiem varas veidiem. Pārliecināšanās 
un līdzdalības izmantošana vadītāja 
darbībā. 

2 2 – lekcija 
 

7. PārmaiĦas 
organizācijā. 

PārmaiĦas un jauninājumi. 
Organizatoriskās, novatoriskās, stratēăiskās 
pārmaiĦas. PārmaiĦu īstenošana cilvēku 
uzvedībā. 

4 2 – lekcija 
2 - seminārs 

8. Vadītāja autoritāte Autoritātes būtība. Autoritāti veidojošie 
faktori. Objektīvā un subjektīvā autoritāte. 

2 2 – lekcijas 
 

9. Zinātniskās esejas 
prezentācija 

 4 4 - seminārs 

 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Gatavošanās semināram. Zinātniskā eseja „Organizācija, kurā es vēlos 
strādāt”. 

48 stundas 

 

Prasības KRP iegūšanai Piedalīšanās semināru nodarbībās, zinātniskās esejas izstrāde un 
prezentācija. 

 

Mācību pamatliteratūra 6. Klauss A. Zinības vadītājam. – R..: Preses nams 2002. 
7. Praude V., BeĜčikovs J. Menedžments. – R.: Vaidelote 

2001. 
8. Paton R.A., Calman J. Change Management. London. 

SAGE Publications Ltd, 2000. 
9. ReĦăe V. Organizāciju psiholoăija. – R.Kamene, 1999. 

Mācību papildliterat ūra 4. Klauss A. (red.) Pārvaldības tehnoloăijas. – R..: SIA 
Mediju nams, 2003. 

5. Vanags E., Vilka I. Pašvaldību darbība un attīstība. – 
R.LU Akadēmiskais apgāds, 2005. 

6. Līvits H.J. Taku atradēji. – R.:Zvaigznes ABC, 1998. 
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7. Efektīva komunikācija. R.: Lietišėās informācijas 
dienests, 2006. 

8. Clark P. Organizational Innovations. London. SAGE 
Publications Ltd., 2002. 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

2. Reăionu attīstība Latvijā (Ikgadējie izdevumi). 
3. Žurnāls „Kapitāls”. 

 

Kursa autors:  D.Celma 29.10.2007. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 

Kurss apstiprināts: VadībzinātĦu katedra Protokols Nr.4 05.11.2007. 
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
 

Katedras vadītājs:  I.Leitāne 05.11.2007. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
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KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) A 
Kred ītpunktu skaits 2 
 
Kopējais stundu skaits 80  
Lekciju skaits 16 - 32 stundas 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

0 

Laboratorijas darbu skaits 0 
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; 5-6 – 
maăistra; 7- doktora) 

P 

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

Vadības teorija 

ZinātĦu nozare/apakšnozare  
Kursa mērėi 

Sniegt studentiem plašas, vispusīgas un praktiski 

pielietojamas zināšanas cilvēku resursu vadīšanā.  
Kursa uzdevumi 

1. Iepazīstināt ar personāla vadības un CRV koncepciju, to  

    kopīgo un atšėirīgo.  

• Sniegt saskarsmes psiholoăijas atziĦas, kas Ĝauj 
labāk 

    izprast komunikācijas lomu savstarpējā saskarsmē un  

    novērst saskarsmes traucēkĜus.  

• Iepazīstināt studentus ar konfliktu iedalījumu, 
konfliktu    risināšanas paĦēmieniem. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Studenti orientējas CRV terminoloăijā, pārzina Darba likuma 
prasības darbinieku atlasē, pārzina atlases un darba novērtēšanas 
procesa posmus; izprot saskarsmes lomu, veidus un virzienus 
organizācijā; izprot savstarpējās uztveres veidošanās principus, 
neverbālās komunikācijas elementus un lomu; izprot konfliktu 
veidošanās procesu, zina konflikta risināšanas paĦēmienus 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Kurss sadalīts 3 lielās nodaĜās: “Personāla vadība,” “Saskarsmes psiholoăija,” “Konfliktu 

vadība”. NodaĜa “Personāla vadība” sadalīta 3 daĜās: „Darbaspēka politika uzĦēmumā”, „Darbinieku 
atlase”, „Darba izpildījuma novērtēšana”. NodaĜa „Saskarsmes psiholoăija” sadalīta 5 daĜās: 

Kursa nosaukums Cilvēkresursu vadība 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Anita Mežinska VadībzinātĦu katedra MBA, lektore 
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„Saskarsmes loma”, „Sociālā percepcija”, „Informācija un komunikācija”, „Neverbālā 
komunikācija”, „Interakcija”. NodaĜa “Konfliktu vadība” sadalīta 3 daĜās: „Konfliktu iedalījums”, 
„Konflikta risināšanas process un taktika”, „Konflikta risināšanas metodes”.  

 
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

Personāla vadība  

 

- darbaspēka politika    
   uzĦēmumā 
- CR plānošanas  
   process 
- vadītāja uzdevumi  
   CR vadīšanā 
- darbinieku atlase 
- Darba likums 
- darba izpildījuma  
   novērtēšana 

10 Lekcija 

Saskarsmes psiholoăija  

 

- saskarsmes loma 
- sociālā percepcija 
- informācija un  
  komunikācija 
- neverbālā  
  komunikācija 
- interakcija 

12 Lekcija 

Konfliktu vad ība 
 

- konfliktu iedalījums 
- konflikta risināšanas  
  process un taktika 

• konflikta 
risināšanas  

  metodes 

10 Lekcija 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Mājas darbi: 1) amata/ darba apraksta; 2) personas specifikācijas 
izstrāde; 3) eseja „Es un mani darbinieki” 

48 
 

 
Prasības KRP iegūšanai Uzrakstīti testi (3), 2 mājas darbi un eseja, rakstisks ieskaites darbs  
 
Mācību pamatliteratūra 1. I. Forands, Personāla vadība. – R.: Latvijas izglītības 

fonds  
2. S. Omārova, Cilvēks runā ar Cilvēku.- R.: Kamene, 

2001. 
3. Praude B., BeĜčikovs J. Menedžments. – R.: 

Vaidelote, 2001. 
4. Noe, Hollenbeck, Gerhart, Wright, Human Resource 

Management: Gaining a Competitive Advantage 
(2000), 3rd ed., (McGrow-Hill Companies, Inc.) 

5. I. Ezera, I. GraudiĦa, S. Dreiberga, Lietišėā 
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komunikācija. – R.: Kamene, 1999.  
6. Lekciju materiāli 

Mācību papildliterat ūra 1. Larry, Stout, Human Resource Management: a 
Psichological Perspective (2000), EU PHARE 
project 

2. Stephen, P. Robbins, Organizational Behavior 
(2001), 9th ed., (Prentice-Hall, Inc., Upper Saddle 
River, New Yersey) 

3. V. ReĦăe, Organizāciju psiholoăija. – R.: Kamene, 
2001.  

4. Mary, Munter, Guide to Managerial Communication 
(1999), 5th ed., (Prentice-Hall, Inc., Upper Saddle 
River, New Yersey) 

5. William, V. Haney, Communication and 
Interpersonal Relations (1992), 6th ed., (Richard D. 
Irwin, Inc., USA 

6. Wayne, Dauwalder, Communicating in Business. An 
Action Oriented Approach (2000), (Austen Press) 

7. Terry, Gillen, The Appraisal Discussion (2001), 
(The Guernsey Press,Channel Islands, U.K.) 

8. P. Pikeringa, Strīdi, nesaskaĦas, konflikti.- R.: JāĦa 
Rozes apgāds, 2002. 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

 

 
Kursa autors:  Anita Mežinska 15. 01. 2007. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 
Kurss apstiprināts: VadībzinātĦu katedra   
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
 
Katedras vadītājs:  Inese Leitāne  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
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KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) A daĜa 
Kred ītpunktu skaits 2 
 
Kopējais stundu skaits 80stundas 
Lekciju skaits 20 stundas 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

12 stundas 

Laboratorijas darbu skaits 0 
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; 5-6 – 
maăistra; 7- doktora) 

 

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

Vadības teorija 

ZinātĦu nozare/apakšnozare  
Kursa mērėi Sniegt plašas un vispusīgas zināšanas stratēăiskajā vadīšanā 
Kursa uzdevumi 1. Iepazīstināt ar stratēăiskās vadīšanas 

terminoloăiju un galvenajiem jēdzieniem. 
2. Sniegt zināšanas stratēăiskajā plānošanā. 
3. Iemācīt praktiski analizēt nozares vidi un 

stratēăiskās grupas pēc Portera 5 spēku 
modeĜa. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Studenti zina stratēăiskās plānošanas principus, atšėir ārējo vidi no 
iekšējās, var noteikt nozares struktūru, dzīves cikla stadiju un 
konkurences līmeni. Spēj izstrādāt stratēăiskās attīstības plānu, 
vadoties pēc lekciju materiāliem un papildliteratūras 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Kurss sniedz studentiem loăiski izkārtotu, uz teoriju balstītu priekšstatu par stratēăisko vadību 
organizācijā. Ievada daĜā tiek aplūkoti kursā izmantotie termini, stratēăijas jēdziens un stratēăiskās 
plānošanas soĜi. Kursa struktūra veidota, izmantojot stratēăiskās plānošanas 5 soĜu modeli. DaĜa 
“Koncepcija un mērėi” izskaidro koncepcijas veidošanas principus un mērėu noteikšanas nozīmi. 
DaĜa “Ārējās vides analīze” skaidro organizācijas un tās pārstāvētās nozares mijiedarbību, māca 
studentiem praktiski pielietot Portera 5 spēku modeli, analizē makro vides ietekmi un nozares dzīves 
ciklu. DaĜa “Iekšējās vides analīze” skaidro konkurētspējīgās priekšrocības veidošanās faktorus, māca 
praktiski pielietot SVID analīzes metodi. DaĜa “Funkcionālā līmeĦa stratēăija” detalizēti skaidro 
funkcionālā līmeĦa vadītāju uzdevumus stratēăijas izstrādē. DaĜa “Biznesa līmeĦa stratēăija skaidro 
šī līmeĦa vadītāju uzdevumus stratēăijas noteikšanā, iepazīstina ar 3 galvenajām konkurences 
stratēăijām šajā līmenī. DaĜa “Korporatīvā līmeĦa stratēăija” skaidro augstākā līmeĦa vadības 
uzdevumus un šajā līmenī izmantojamās stratēăijas. 
 

Kursa nosaukums Stratēăiskā vadība 

KURSA AUTORS 
 

Vārds, uzvārds 
 

Strukt ūrvienība 
 

Amats, grāds 
Anita Mežinska VadībzinātĦu katedra MBA, lektore 
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KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

Ievads Kursa saturs, galvenie 
termini, vadības līmeĦi, 
stratēăiskās plānošanas 
secība 

2 Lekcija 

Koncepcija un mērėi V īzija, koncepcija 
(misija), tās 
formulēšana; mērėu 
hierarhija, mērėu 
formulēšana 

4 Lekcija 

Ārējās vides analīze Makro vide; nozares 
vide; konkurences  
struktūra; nozares dzīves 
cikls; Portera 5 spēku 
modelis 

4 Lekcija 

Iekšējās vides analīze Konkurētspējīgā 
priekšrocība, resursi un 
spējas; SVID analīze; 
BCG matrica 

4 Lekcija 

Funkcionālā līmeĦa stratēăija Efektivitāte; inovācijas; 
kvalitāte; atsaucība 
klientiem; ekonomija uz 
apjoma rēėina 

5 Lekcija 

Biznesa līmeĦa stratēăija Zemo izmaksu stratēăija; 
nišas stratēăija; 
dažādošana 

5 Lekcija 

Korporatīvā līmeĦa stratēăija Vertikālā integrācija; 
stratēăiskās alianses; 
saplūšana, 
ārpakalpojumu 
izmantošana 

4 Lekcija 

Stratēăijas ieviešana Struktūras, stratēăijas un 
kontroles sistēmu 
saskaĦošana 

4 Lekcija 

    
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
1) organizācijas koncepcijas izstrāde un ilgtermiĦa mērėu 
noteikšana; 2) Latvijas biznesa nozares analīze; 3) grupu darbs – 
prezentācija – stratēăiskās grupas analīze, izmantojot Portera 5 
spēku modeli; grupu darbs – prezentācija – situācijas (case) 
analīze 

 
48 

 
Prasības KRP iegūšanai 2 mājas darbi; pārbaudes testi (4); 2 grupu darbi – prezentācijas; 

rakstisks eksāmens 
 
Mācību pamatliteratūra 7. Caune J., Dzedons A., Pētersons L. Stratēăiskā 

vadīšana. – R.: Kamene, 2000. 
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8. Praude B., BeĜčikovs J. Menedžments. – R.: 
Vaidelote, 2001. 

9. Lekciju materiāli 
Mācību papildliterat ūra 1. Hill, Charles, Jones, Gareth Strategic Management  

Theory (2001), 5th ed., (New York:  
      Houghton Mifflin Company) 
2. Robert, Richardson Business Planning. An Approach 

to Strategic Management (1992),  
2nd ed., (New York: Pitman Publiching) 

3. Bengt, Karlof Business Strategy in Practice (1989), 
(Essex: Courier International Ltd.) 

4. Michael, Armstrong Handbook of Management   
Techniques (1992), 2nd ed., (London: Kogan Page  

      Ltd.) 
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

Laikraksts „Dienas Bizness”, žurnāls „Kapitāls” 

 
Kursa autors:  Anita Mežinska 15. 01. 2007. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 
Kurss apstiprināts: VadībzinātĦu katedra   
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
 
Katedras vadītājs:  Inese Leitāne  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
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KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

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

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Kārlis Dobelis Matemātikas un 

Informātikas katedra 
Docents, matemātikas zinātĦu 
doktors 

 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju skaits 22 st. 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

6 st. 

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

1 – 4 bakalaurs 

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

 
- 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Vadības zinātnes 
Kursa mērėi Sniegt pamatzināšanas par kvalitātes jēdzienu, kvalitātes mērīšanu 

un Visaptverošo kvalitātes vadību (VKV) 
Kursa uzdevumi Noskaidrot studentiem: 

• kvalitātes jēdziena saturu, iepazīstināt studentus ar 
dažādām kvalitātes definīcijām un to pielietošanas iespējām 
kvalitātes mērīšanā; 

• visaptverošo kvalitātes jēdzienu; visaptverošās 
kvalitātes vadību un tās galvenajiem darbības principiem; 

• Deminga teorijas pamatprincipus kvalitātes pilnveidē; 
• noskaidrot jēdzienu: misija, pamatvērtības, vīzija, 

strastēgija, mērėu  būtību un formulēšanas metodiku; 
• vērtēšanas pamatjēdzienus un dimensijas; 
• kvalitātes pilnveides rīkus; 
• kvalitātes vadības sistēmas galvenos darbības principus.  
 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Studentiem jāapgūst prasmes un iemaĦas procesa un produkta 
kvalitātes noteikšanā un Visaptverošās kvalitātes vadības 
organizēšanā 

Kursa valoda latviešu 
 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Kursa mērėis – sniegt pamatzināšanas par kvalitātes jēdzienu, kvalitātes mērīšanu un Visaptverošo kvalitātes 
vadību (VKV). Kursā dots kvalitātes jēdziena attīstības īss vēsturisks pārskats; aplūkoti Deminga kvalitātes 
teorijas pamatprincipi; kvalitātes definīcijas, to darbības jomas un pielietošana kvalitātes mērījumos. Dots 

Visaptverošās kvalitātes jēdziens un tās darbības pamatprincipi. 
 

Kursa nosaukums KVALITĀTES VADĪBA 
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KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

1.Pārskats par kvalitātes 
jēdziena attīstības 
vēsturi. 
 
 
 

• Deminga un 
Jūrāna 
kvalitātes 
teorijas 
pamatprinci
pi.  

 
 
  
 
 
3.Kvalitātes definīcijas 
un to pielietošanas 
jomas.Visaptverošā 
kvalitātes vadība. 
 
 
 
 
4.Kvalitāte – 
piemērotība lietošanai. 
 
 
 
 
5. Procesorientētas 
organizācijas efektīvas 
darbības cikla 
pamatelementi.  
 
6. Organizācijas misija, 
vīzija stratēgija mērėi 
 
 
 
7. Vērtējums un 
vērtēšana. 
 
 
8. Vērtēšana un tās loma 
kvalitātes nodrošināšanā. 
 

Kvalitātes jēdziena izpratnes attīstība 
pasaulē (W. Teilors, V.Šūharts, J. Jūrāns, 
W.E. Demings, F. Krosbijs, A. 
Feigenbaums, V. Mesvigs, K. Išikava,…) 
un Latvijā. 
 
Deminga kvalitātes teorijas pamatprincipi, 
Deminga cikls. Deminga cikla pielietojums 
kvalitātes pilnveidē cikla darbības piemēri. 
Jūrāna teorijas pamatprincipi. Produkta un 
servisa dažādās kvalitātes dimensijas. 
 
 
ISO – 9000 sērijas definīcija, Hārvija, 
Grīna kvalitātes definīcijas. Visaptverošās 
kvalitātes jēdziens. Visaptverošās 
kvalitātes vadība. Kvalitātes definīcija kā 
kvalitātes mērīšanas un pilnveides rīks. 
Kvalitātes principi. 
 
Kvalitātes definīcijas un to pielietošana 
produkta un procesa kvalitātes mērīšanā. 
Visaptverošā kvalitāte un tās 
pamatprincipi, visaptverošās kvalitātes 
vadība. 
 
Organizācijas misija, pamatvērtības, vīzija, 
stratēăija, mērėi. Šo jēdzienu apzināšana, 
formulēšana un nozīme organizācijas darbā 
un tās attīstībā. 
 
Praktiski piemēri pamatjēdzienu 
formulēšanai, stratēăijas izvēlei un mērėu 
formulēšanai 
 
 
 
Vērtēšanas būtība. Vērtēšanas divas 
dimensijas: pašvērtējums un ārējā 
vērtēšana. Novērtējuma indikatori. 
 
Pašvērtējums un tā praktiskā realizācija. 
 
 
Kvalitatīvie un statististiskie kvalitātes 
vadības un pilnveides rīki. 
 
Statistisko un kvalitatīvo kvalitātes 

2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 

 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
2 

lekcija 
 
 
 
 
 

lekcija 
 
 
 
 
 
 
 
 

lekcija 
 
 
 
 
 
 

seminārs 
 
 
 
 
 

lekcija 
 
 
 
 

seminārs 
 
 
 
 
 

lekcija 
 
 
 

seminārs 
 
 
 

lekcija 
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9. Kvalitātes vadības un 
pilnveides rīki. 
 
10. Kvalitātes pilnveides 
rīku pielietošana 
 

• Kvalitātes 
izmaksas 

 
 
 
 

• Kvalitātes 
vadības 
sistēmas. 

 
 
 
 
 
 
 
13. Kvalitātes vadības 
sistēmas un to loma 
kvalitātes nodrošināšanā 
 
14. EFQM (Europian 
Faundation Quality  

Management) – Eiropas 
izcilības sistēma  

 

15. EFQM sistēmas 
pielietošanas iespējas 

 

Literatūras apskats 
kvalitātes un 
kvalitātes vadības 
jautājumos 

pilnveides rīku pielietošana 
 
 
Novēršanas izmaksas. Novērtēšanas 
izmaksas. KĜūdu izmaksas. Kvalitātes 
izmaksu apkopošana un analīze 
 
 
 
Kvalitātes vadības sistēmas pamatprincipi, 
kvalitātes vadības sistēmas izveide, 
kvalitātes vadības sistēmu veidi, kvalitātes 
vadības sistēmas dokumentācija: kvalitātes 
politikas un procedūru rokasgrāmatas; 
normatīvo dokumentu kopa. 
 
 
Kvalitātes vadības sistēmas definīcija, tās 
galvenie principi, veidi, kvalitātes vadības 
sistēmas izveidošana. 
 
 
Jēdziens par EFQM sistēmu un tās darbības 
principiem. EQM sistēmas pielietošana 
kvalitātes pilnveidē. 
 
 
Organizācijas stadiju noteikšanas  
 
 
 
Grāmatas, periodika, interneta resursi. 

 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 

 
 

seminārs 
 
 
 
 

lekcija 
 
 
 
 
 

lekcija 
 
 
 
 
 
 
 
 

seminārs 
 
 
 
 

lekcija 
 
 
 

seminārs 
 
 
 

lekcija 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Kvalitātes jēdziens (definīcija) konkrētā darbības jomā.  
Deminga cikla izstrādes piemērs. 
Organizācijas pašvērtējuma plāna un tā realizācijas apraksta izveide.  
Individa pašvērtējuma kartes izstrāde 

2 
2 
4 
4 
 

 
Prasības KRP iegūšanai Studentiem jāizprot kvalitātes jēdziena būtība, jāzin galvenās 

kvalitātes definīcijas un jāprot tās pielietot kvalitātes mērīšanā un 
pilnveidē. Jāzin Visaptverošās kvalitātes vadības pamatprincipi un 
tās darbības nosacījumi.Jāpiedalās semināros. 
Jāizpilda patstāvīgā darba tēmas. 
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Mācību pamatliteratūra 1. Kvalitātes vadības sistēmas. ZBS 1., 2., 3. daĜas – KVS pamati. 

Biznesa partneri. Rīga, 2002. – 111 pp. 
2. Kvalitātes sistēmas pasaulē un Latvijā. Kvalitātes 
nodrošināšanas nacionālā programma. Rīga, 1996.- 24. lpp. 
3. James R. Evans, Jame W. Dean, I.K. Total Qquality 
Management, Organization and Strategy, 2002. 
4.Vincent K. Omachonu, Joel E. Ross. Principles of Total 
Quality.Third Edition,CRCS PRESS Boca Raton London New 
York Washington, D.C., 2004.- 493 pp. 

Mācību papildliterat ūra 1. Z. Goša. Statistika. Rīga,”SIA” Izglītības soĜi, 2003. – 334 
 lpp. 

• Uz EFQM modeli balstīta augstākās izglītības 
kvalitātes pilnveides metode. www.aic.lv 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

Žurnāls „Kvalitāte”. Rīga 

 
Kursa autors:  K.Dobelis  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais *tudiju kurss tiek realizēts profesionālā *tudiju 
programmā (profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā *tudiju 
programma) 
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KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

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

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Dina Barute, Inese Briška Matemātikas un 

informātikas katedra 
lektore, mg.sc.educ. 
asistente, mg.sc.educ. 

 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju skaits 16 st. 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

16 st. 

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

P 

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

 

ZinātĦu nozare/apakšnozare  
Kursa mērėi Noskaidrot matemātisko modeĜu pielietojamību reālajā dzīvē 
Kursa uzdevumi Iepazīstināt studentus ar lineārās programmēšanas 

pamatjēdzieniem. 

Iemācīt sastādīt matemātisko modeli konkrētai situācijai. 

Iepazīstināt studentus ar matemātisko modeĜu atrisināšanas 
metodēm.  
Apgūt trenda noteikšanu un izmantošanu. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Studenti spēt sastādīt matemātisko modeli un  rast risinājumu 
konkrētam uzdevumam. Pratīs noteikt trendu un veikt prognozes. 

Kursa valoda latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Lineārās programmēšanas pamatjēdzieni. 
Lineārās programmēšanas uzdevumu matemātiskā modeĜa sastādīšana. 
Lineārās programmēšanas uzdevumu atrisināšana. 
Lineārās programmēšanas speciālie uzdevumi. 
Transporta uzdevumu atrisināšanas metodes. 
Ekonomiskā procesa modelēšanas pamati. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

Lineārās 
programmēšanas 

ModeĜa jēdziens. Optimizācijas modeĜu 
sastādīšanas vispārējie principi. Lineārās 

4 L,P 

Kursa nosaukums Kvantitātes metodes vadībā 
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pamatjēdzieni. 
 

programmēšanas uzdevumi. Ekonomiskā 
interpretācija. Lineārās programmēšanas 
uzdevumu formas un pieraksta veidi. 

Lineārās 
programmēšanas 
uzdevumu matemātiskā 
modeĜa sastādīšana. 
 

 4 L,P 

Lineārās 
programmēšanas 
uzdevumu atrisināšana. 
 

Lineārās programmēšanas uzdevumu 
grafiskā atrisināšana. Lineārās 
programmēšanas uzd. atrisināšana, 
izmantojot MS Excel rīku SOLVER. 

6 L,P 

Starpnovērtējums  2 P 
Lineārās 
programmēšanas 
speciālie uzdevumi. 
 

Transporta uzdevumi: klasiskais transporta 
uzdevums, transporta uzdevuma atvērtais 
modelis. 

4 L,P 

Transporta uzdevumu 
atrisināšanas metodes. 
 

„ZiemeĜrietumu stūra” metode. Minimālā 
elementa metode. Sadalīšanas metode. 
Transporta uzdevuma atrisināšana, 
izmantojot MS Excel optimizācijas rīku 
SOLVER. 

6 L,P 

Ekonomiskā procesa 
modelēšanas pamati. 

Matemātiskā modeĜa identificēšana ar 
mazāko kvadrātu metodi. Matemātiskā 
modeĜa identificēšana ar MS Excel 
Trendline metodi. 

6 L,P 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Patstāvīgi sastādīt matemātiskos modeĜus uzdevumiem un atrisināt tos. 48 
 
Prasības KRP iegūšanai Sekmīgi nokārtots eksāmens 
 
Mācību pamatliteratūra 1. M.PeĜĦa, M.Gulbe. Optimizācijas uzdevumi ekonomikā. Rīga: 

Datorzinību centrs, 2003. – 159 lpp. 
2. D. KĜaviĦš. Optimizācijas metodes ekonomikā I, II. Rīga: 

Datorzinību centrs. 2000. – 203 lpp. 
3. J.Augucēvičs, J.Ozols, E.Treiguts. Datorzinības uzdevumi un 

to risinājumi. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2002. – 179 
lpp. 

 
Mācību papildliterat ūra  
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

 

 
Kursa autors: I.Briška D.Barute  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

• Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais *tudiju kurss tiek realizēts profesionālā *tudiju programmā 
(profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā *tudiju programma) 
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KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

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

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Diāna Līduma VadībzinātĦu katedra Lektore,mg.oec. 
 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju skaits 8 – 16  st. 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

8 – 16 st. 

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

P 

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

- 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Ekonomika 
Kursa mērėi Iepazīstināt studentus ar ekonomikas likumsakarībām un 

problēmām, sniegt pamatzināšanas par Etudij ekonomikas 
funkcionēšanu no mikroekonomikas un makroekonomikas 
viedokĜa, mācot analizēt apkārtējās vides un cilvēka 
savstarpējās attiecības Etudij ekonomikas apstākĜos. 

Kursa uzdevumi Izprast: 
• ekonomikas pamatproblēmu; 

• Etudij saimniecības funkcionēšanu un Etudij 
mehānisma darbības būtību; 

• patērētāju rīcību tirgū un ražošanas jautājumus, 
izmaksu veidus; 

• Etudij tipus un konkurenci. 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Ekonomikas pamatvērtību izpratne un metodikas pielietošana 
praktiski. 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Kursa mērėis ir iepazīstināt studentus ar ekonomikas likumsakarībām un problēmām, sniegt 
pamatzināšanas par Etudij ekonomikas funkcionēšanu no mikroekonomikas un makroekonomikas 
viedokĜa, mācot analizēt apkārtējās vides un cilvēka savstarpējās attiecības Etudij ekonomikas 
apstākĜos.  
Studiju kursa saturs: veidot zināšanas par ekonomikas pamatproblēmu, Etudij saimniecības 
funkcionēšanu, Etudij mehānisma darbības būtību, patērētāju rīcību tirgū un ražošanas jautājumiem, 
izmaksu veidiem, kā arī Etudij tipiem un konkurenci. Tādējādi radot izpratni par vispārējām 
ekonomiskajām likumsakarībām, kā arī šo likumsakarību pielietošanu gan saimnieciskā darbībā, gan 
arī ikdienas dzīvē. 
 

Kursa nosaukums Ekonomikas teorija I 
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KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

Ekonomikas teorijas 
priekšmets. 
Ekonomikas 
pamatproblēma 
 

Vajadzību teorija. Resursi un to 
ierobežotība. Mikroekonomika un 
makroekonomika. Ekonomikas 
pamatvirzieni. 
 

2 Lekcija, seminārs, 
patst.d. Nr.1(6st.) 

Tirgus saimniecības 
funkcionēšanas 
vispārējie pamati 

Tautsaimniecības aprite. Ekonomiskās 
sistēmas. 

2 Lekcija 

Preces pieprasījums, 
piedāvājums, �tudij 
līdzsvars, elastība 
 

Pieprasījums un cena. Pieprasījuma 
funkcija. Ārpuscenas faktoru ietekme 
uz preces un pakalpojumu 
pieprasījumu. 

Piedāvājums un cena. Piedāvājuma 
funkcija. Ārpuscenas faktoru ietekme 
uz preces un pakalpojumu 
piedāvājumu. 
Pieprasījuma un piedāvājuma līdzsvars. 
Tirgus cenas. Elastības jēdziens. 
Pieprasījuma un piedāvājuma elastība. 

8 Lekcija, seminārs, 
patst.d. Nr.2(4st.), 
patst.d. Nr.3(10st.) 

Patērētāja r īcība 
tirgū 
 

Patērētāja uzvedības teorija. Patērētāja 
ienākumi un izdevumi.  

4 Lekcija, patst.d. 
Nr.4(4st.)  

UzĦēmums, 
saimnieciskā darbība 
un ražotāja uzvedība 

Saimnieciskās darbības pamatjēdzieni. 4 Lekcija, patst.d. 
Nr.5(4st.) 

Ražošanas teorija, 
izmaksas un 
ieĦēmumi 

Ekonomiskās izmaksas un to veidi.  
Īsais un ilgais laika posms. 
Ražošanas izmaksu minimizēšana. 
Bezzaudējumu punkts. 

6 Lekcija, seminārs, 
patst.d. Nr.6(10st.) 

Tirgus tipi. 
Konkurence un 
peĜĦas 
maksimizēšana 

Tirgus jēdziens. Tirgus formas un tipi. 
Pilnīgas konkurences tirgus modelis. 
Pilnīgas konkurences raksturojums. 
Tirgus līdzsvars. PeĜĦa pilnīgas 
konkurences apstākĜos. 
Nepilnīgās konkurences. Monopola 
tirgus modelis. Monopols un tā veidi. 
Monopolistiskā konkurence. 
Oligopola Etudij modelis. 

6 Lekcija, seminārs, 
patst.d. Nr.7(10st.) 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

1. Mājas darbs: ziĦojuma sagatavošana par tēmu 
“Ekonomikas pamatproblēma Latvijas tautsaimniecības 
skatījumā.” [Izmant. masu informācijas līdz., stat.datu un 
elektroniskos resursus] 

Diskusija grupās, sagatavotā 
ziĦojuma prezentācija (~5min.). 
(vērt.– atzīme.)  
Darba apjoms 6st. 
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2. Darbs grupās, diskusija “Tirgus attiecības un kultūras 
pasākumu organizēšanu ietekmējošie faktori”. [Izmant. 
teor. pamatlit.: Mikroekonomika un Tirgus ekonomikas 
pamati] 

Diskusijas seminārā. (vērt.– 
iesk.) 
Darba apjoms 4st. 

3. Mājas darbs: uzdevumu risināšana par tirgu, pieprasījumu 
un piedāvājumu. [Izmant. sagatavoti uzdevumi] 

Kontroldarbs prakt. nodarbībā. 
(vērt.– atzīme) 
Darba apjoms 15st. 

4. Mājas darbs: teorētiska materiāla studēšana atbilstoši 
tēmai “Patērētāju uzvedība tirgū”. [Ieteic. teor. avoti: 
3,9,12] 

Vērtēšana eksāmenā 
Darba apjoms 4st. 

5. Mājas darbs pirms lekcijas: literatūras studēšana par tēmu: 
“Saimnieciskās darbības veidi Latvijā un iestāžu 
organizēšanā” [Izmant. teor. lit. un elektr.res.] 

Vērtēšana eksāmenā 
Darba apjoms 4st. 

6. Mājas darbs: literatūras studēšana par tēmu “Ražošanas 
izmaksas uzĦēmumā, t.sk., pakalpojumu sniedzējiem” 
[Ieteic. teor. avoti: 5,12,13,15] un uzdevumu risināšana 
par izmaksām, ieĦēmumiem un peĜĦu. [Izmant. sagat. 
uzdevumus] 

Kontroldarbs prakt. nodarbībā. 
(vērt. – atzīme) 
Darba apjoms 20st. 

7. Mājas darbs: referāta sagatavošana “Tirgus modeĜi 
Latvijā” [Ieteic. apj. ~7lpp., iespējams grupu darbs] un 
gatavošanās semināram “Konkurence, tās ietekme un 
nozīmība”. [Izmant. masu informācijas līdz., stat.datu un 
elektroniskos resursus] 

Referāta prezentācija 
(vērt. – atzīme.)  
diskusijas problēmseminārā 
(vērt. – iesk.) 
Darba apjoms 20st.    

 
Prasības KRP iegūšanai Pastāvīgā darba uzdevumu izpilde un sekmīga noslēguma 

pārbaudījuma nokārtošana. 
 
Mācību pamatliteratūra 
 

1. GODS U. Mikroekonomika. I, II d. – R.,2000 
2. LIBERMANIS G. Tirgus ekonomikas pamati un Latvija 

ceĜā uz Eiropas Savienību. – R., 2002 
3. NEŠPORS V. Mikroekonomika : [Māc. līdz.] / 

V.Nešpors, I.Ruperte, J.Saulītis ; V.Nešpora red. – Rīga : 
Kamene, 2000. – ISBN 9984636399. – 132 
lpp.NEŠPORS V. Ievads mikroekonomikas teorijā. – R., 
2001. 

4. NEŠPORS V. Ievads ekonomikā / Viktors Nešpors. – 
Rīga : Kamene, 2002. – 193 lpp.  ISBN 9984-636-74-7  

5. ŠKAPARS R. Mikroekonomika. – R., 2001. 
6. VILNE D. Ekonomika : Eksperim.māc.gr.  – Rīga : 

Kamene, 2001. – 237 lpp. : il.  ISBN 9984-15-169-7  
Mācību papildliterat ūra 1. Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca : mācību 

palīglīdzeklis vidusskolām  - Rīga : Biznesa augstskola 
“Turība”, 2007. – 93 lpp. – Bibliogr.: 92.-93.lpp. 
 ISBN 9789984766881  

2. Ekonomika un uzĦēmējdarbība. UzĦēmējdarbība un 
vadīšana = Economics and Business. Business and 
Management : RTU zinātniskie raksti  - Rīga : RTU, 
2006. 

3. Mazā biznesa kurss : mācību līdz.  – Rīga : Jumava, 
2006 (Rēzekne : Latgales druka). – 326 lpp. ISBN 9984-
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380-85-8 
4. JakovĜevs Pāvels. Ekonomika. Uzdevumi un lietišėās 

spēles : Eksperim. māc. līdz. / Pāvels JakovĜevs. – Rīga : 
RaKa, 1998. – 236 lpp. + tabulas. 

5. Ekonomika un vadības zinātne = Economics and – 
Rīga : Latvijas Universitāte, 2006.   696.sēj. Latvijas 
Universitātes raksti. – 309 lpp.  ISBN 9984-7839-0-1 

6.  Tonkiss Fran. Contemporary economic sociology : 
globalisation, production, inequality  - London : 
Routledge, 2006. – 196p.    

7. Ekonomika, V = Economics, V : Latvijas Universitātes 
raksti. 702.sēj. LU. – Rīga : Latvijas Universitāte, 
2006.702.sēj. Latvijas Universitātes raksti : Ekonomika, 
V. – 611 lpp.  ISBN 9789984802282  

 
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

Datu bāzes:  
Lursoft ; Nozare.lv; EBSCO ;Rubricon ; ProQuest; 
SAGE ; SpringerLink  
 

 
Kursa autors:  Diāna Līduma  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

• Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais *tudiju kurss tiek realizēts profesionālā *tudiju programmā 
(profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā *tudiju programma) 
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                                                    KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

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

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Diāna Līduma VadībzinātĦu katedra lektore 
 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju skaits 12 st. 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

4 st. 

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

P 

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

Ekonomikas teorija I 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Ekonomika 
Kursa mērėi Iepazīstināt studentus ar ekonomikas likumsakarībām un 

problēmām, sniegt pamatzināšanas par tirgus ekonomikas 
funkcionēšanu no mikroekonomikas un makroekonomikas 
viedokĜa, mācot analizēt apkārtējās vides un cilvēka 
savstarpējās attiecības tirgus ekonomikas apstākĜos. 

Kursa uzdevumi Izprast: 
• makroekonomikas pamatjautājumus un valsts lomu ekonomikā, 

• nacionālo norēėinu sistēmu un makroekonomisko 
nestabilitāti, 

• fiskālās un monetārās politikas pamatprincipus, 
• starptautiskās ekonomikas un ārējo sakaru nozīmi. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Ekonomikas pamatvērtību izpratne un metodikas pielietošana 
praktiski. 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Kursa mērėis ir iepazīstināt studentus ar ekonomikas likumsakarībām un problēmām, sniegt 
pamatzināšanas par tirgus ekonomikas funkcionēšanu no mikroekonomikas un makroekonomikas 
viedokĜa, mācot analizēt apkārtējās vides un cilvēka savstarpējās attiecības tirgus ekonomikas 
apstākĜos.  
Studiju kursa sekmīgai apguvei nepieciešamās priekšzināšanas: mikroekonomika. 
Studiju kursa saturs: veidot zināšanas par vispārējām ekonomiskajām likumsakarībām, dot 
pamatjēdzienus par plašu makroekonomisko jautājumu loku, īpašu vērību veltot fiskālās un 
monetārās politikas instrumentiem, lai veicinātu iekšzemes kopproduktu pieaugumu un ekonomisko 
stabilitāti. Tādējādi iepazīstināt studentus ar makroekonomisko jēdzienu un instrumentu pielietošanu 
uzĦēmumu ikdienas darbībā un stratēăijas izstrādē.  
 

Kursa nosaukums Ekonomikas teorija II 
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KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

Ievads 
makroekonomikā 
 

Makroekonomika kā ekonomikas 
nozare. Svarīgākie makroekonomiku 
iespaidojošie mainīgie resursi. 
Makroekonomikas sektori. 

2 Lekcija 

Nacionālo norēėinu 
sistēma 

Iekšzemes kopprodukts un tā 
aprēėināšanas metodes. Nacionālais 
kopprodukts. Tīrais nacionālais 
produkts. Nacionālais ienākums. 
Personiskais ienākums. Nominālais un 
reālais iekšzemes kopprodukts. PatēriĦa 
cena un indekss. LR iekšzemes 
kopprodukts un tā dinamika. 

4 Lekcija, seminārs, 
patst.d. Nr.1(5st.) 

Makroekonomiskais 
līdzsvars 
 

Kopējais pieprasījums un tā noteicošie 
faktori. Kopējais piedāvājums. 
Līdzsvars ekonomikā. Cenu līmeĦa 
līdzsvars. 
Līdzsvara noteikšana un nodrošināšana. 
Kopējā pieprasījuma pieaugums. 
Multiplikators. 

2 Lekcija 

Makroekonomiskā 
nestabilitāte 
 

Nestabilitāte makroekonomikā. Biznesa 
cikli. Nodarbinātība un bezdarbs. 
Inflācija. Filipa līkne. 

4 Lekcija, seminārs, 
patst.d. Nr.2(4st.) 

Valsts loma 
ekonomikā 

Valsts funkcijas tirgus sistēmas 
nodrošināšanai un tirgus sistēmas 
regulēšanai. 

4 Lekcija, seminārs, 
patst.d. Nr.3(5st.) 

Fiskālā politika. 
Valsts budžets un 
nodokĜi 

Fiskālās politikas jēdziens. Valsts 
budžets un budžeta sistēma. Valsts 
budžeta ieĦēmumi un izdevumi. Valsts 
parāds. LR valsts budžets. 
NodokĜi. NodokĜu funkcijas un veidi. 
NodokĜi un ekonomikas attīstība. 
Efektīvie nodokĜu sistēmas kritēriji. 
Lafera līkne. NodokĜu sistēma LR. 

6 Lekcija, seminārs, 
patst.d. Nr.4(5st.) , 
patst.d. Nr.5(10st.) 

Nauda. Banku 
sistēma. Monetārā 
politika 

Naudas būtība un funkcijas. Naudas 
formas. 
Centrālā banka un naudas politika. CB 
funkcijas. Naudas piedāvājums un 
naudas pieprasījums. 
Komercbankas un kredīts. 
Komercbanku darbība. Banku 
operācijas. Kredīts. Aizdevu procents. 
Kredīta formas. 

6 Lekcija, seminārs, 
patst.d. Nr.6(10st.) 

Starptautiskie 
ekonomiskie sakari 

Starptautiskie ekonomiskie sakari.  

Starptautiskā tirdzniecība. Eksports. 

4 Lekcija,seminārs, 
patst.d. Nr.7(10st.) 
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 Imports. 
Ekonomiskā integrācija.  

 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

1. Mājas darbs: ziĦojuma sagatavošana par tēmu “Statistikas dati 
par Latvijas makroekonomisko situāciju” [Izmant. masu 
informācijas līdzekĜus, stat.datus un elektr. resursus] 

Diskusija grupās, sagatavotā 
ziĦojuma prezentācija (~5min.). 
(vērt.– iesk.) 
Darba apjoms 4st. 

2. Darbs grupās diskusijas “Inflācija un bezdarbs” 
sagatavošanai. [Izmant. teor. pamatlit.: Makroekonomika] 

 Diskusijas problēmseminārā. 
(vērt.– iesk.) 
Darba apjoms 4st. 

3. Mājas darbs: materiāla apkopošana par tēmu “Valsts funkcijas 
ekonomikā” [Izmant. teor. avoti: 4,6,11,21] 

Grupu darbs un  kopsavilkuma 
iesniegšana tēžu veidā (apj.~2 
lpp.) 
(vērt.– iesk.) 
Darba apjoms 5st. 

4. Mājas darbs: teorētiska materiāla studēšana atbilstoši tēmai 
“Valsts budžeta problēmas”. 

Problēmseminārs 
(vērt.– iesk.) 
Darba apjoms 5st. 

5. Mājas darbs: referāta sagatavošana par tēmu “Latvijas 
nodokĜu politika”. (Ieteic. apj. ~7 lpp.) 

Referāta prezentācija (~5min.) 
(vērt. – atzīme) 
Darba apjoms 10st. 

6. Mājas darbs: literatūras studēšana par tēmu “Latvijas banku 
sistēma”. [Izmant. teor. lit. un elektr.res.] 

Vērtēšana eksāmenā 
Darba apjoms 10st. 

7. Mājas darbs: tēžu sagatavošanai “Latvijas ārējā ekonomika”. 

Tēžu iesniegšana (apj.~3 lpp.) un 
diskusijas problēmseminārā 
(vērt. – iesk.)  
Darba apjoms 10st.    

 
Prasības KRP iegūšanai Pastāvīgā darba uzdevumu izpilde un sekmīga noslēguma 

pārbaudījuma nokārtošana. 
 
Mācību pamatliteratūra 1. Bikse Veronika. Makroekonomika : tālmācības kurss / 

Veronika Bikse. - Rīga : SIA"Izglītības soĜi", 2003. - 314 
lpp.  ISBN 9984-7122-9-X 

2. Bikse Veronika. Makroekonomikas pamati : teorija. 
Problēmas. Politika  - Rīga : Latvijas Universitāte, 
1998. - 314 lpp.  ISBN 9984-7120-1-X  

3. Gods Uăis. Makroekonomika  - Rīga : Biznesa 
augstskola Turība, 2002. - 351 lpp. - (UzĦēmējdarbības 
bibliotēka ; 30).  ISBN 9984-7281-9-6  

4. Kassalis E. Makroekonomika : ievadkurss 
makroekonomikā - Rīga : Latvijas Universitāte, 1993. - 
144 lpp.  

5. Libermanis Georgs. Makroekonomika : [mācību 
grāmata]  - Rīga : Kamene, 2006. - 445 lpp. : tab. 
 ISBN 9984-7583-8-9 

6. LiepiĦš Andris. Analītiskā makroekonomika  - Rīga : 
Biznesa Augstskola Turība, 2002. - 43 lpp. - 
(UzĦēmējdarbības bibliotēka ; 32).  ISBN 9984-609-42-1 
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7. Latvijas tautsaimniecība : makroekonomiskais apskats - 
Rīga, 2005- : sh., tab. - Reizi ceturksnī.  ISSN 1407-5350 

8. Latvijas makroekonomiskie rādītāji. - Rīga : Latvijas 
Republikas Centrālā Statistikas pārvalde, 2000. - lpp. 
 ISSN 1407-0014 

9. Šenfelde M. Makroekonomika : māc. līdzeklis- Rīga : 
Kamene, 2002. - 158 lpp.  ISBN 9984-636-40-2  

10. Šenfelde Maija. Makroekonomika : māc. grām - Rīga : 
RTU Izdevniecība, 2006 : RTU. - 231 lpp. : diagr., sh., 
tab. ; 21 cm. - Bibliogr.: 230.-231.lpp.  ISBN 9984-328-
14-7 

11. Stiglics Džozefs E. Makroekonomika  - Rīga : Latvijas 
Universitāte, 1994. - 415 lpp.  ISBN 9984-516-48-2 

Mācību papildliterat ūra 8. Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca : mācību 
palīglīdzeklis vidusskolām  - Rīga : Biznesa augstskola 
"Turība", 2007. - 93 lpp. - Bibliogr.: 92.-93.lpp. 
 ISBN 9789984766881  

9. Roldugins Valērijs (1955- ; Валерий Иванович). 
Pasaules valstu ekonomikas vārdnīca  - Rīga : Jumava, 
2006 (Ogre : Tipogrāfija Ogrē). - 505 lpp., ISBN 9984-
381-45-5 

10. Ekonomika un uzĦēmējdarbība. UzĦēmējdarbība un 
vadīšana = Economics and Business. Business and 
Management : RTU zinātniskie raksti  - Rīga : RTU, 
2006. 

11. Ekonomika un vadības zinātne = Economics and - Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2006.   696.sēj. Latvijas 
Universitātes raksti. - 309 lpp.  ISBN 9984-7839-0-1 

12.  Tonkiss Fran. Contemporary economic sociology : 
globalisation, production, inequality  - London : 
Routledge, 2006. - 196p.    

13. Ekonomika, V = Economics, V : Latvijas Universitātes 
raksti. 702.sēj. LU. - Rīga : Latvijas Universitāte, 
2006.702.sēj. Latvijas Universitātes raksti : Ekonomika, 
V. - 611 lpp.  ISBN 9789984802282  

 
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

Datu bāzes:  
Lursoft ; Nozare.lv; EBSCO ;Rubricon ; ProQuest; 
SAGE ; SpringerLink  

 
 
Kursa autors:  Diāna Līduma  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā (profesionālais 
bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

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

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Meldra Kivlena Vadībzinību katedra Asistente, Mg.oec. 
 
Kopējais stundu skaits 80 stundas 
Lekciju skaits 16 stundas  
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

16 stundas  

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

P 

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

 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Vadībzinātne/UzĦēmējdarbības vadīšana 
Kursa mērėi Iepazīstināt studentus ar ekonomikas pamatjautājumiem, 

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

Kursa uzdevumi Izprast: 
— ekonomikas pamatjautājumus, 
— 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 ekonomikas pamatjautājumiem, uzĦēmējdarbības 
priekšnosacījumiem, uzĦēmējdarbības plānošanas un organizēšanas procesu. Kurss sniedz zināšanas par 
ekonomikas galvenajiem risināmajiem pamatjautājumiem, 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 
 

Kursa nosaukums UzĦēmējdarbība 
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Tēma Apakštēma Apjoms 
stundās 

Veids (lekcijas, 
semināri, 
praktiskās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

UzĦēmējdarbības būtība 
un loma 

Definīcijas. 
UzĦēmējdarbības vides raksturojums Latvijā. 

4 Praktiskā nodarbība, 
seminārs 

Biznesa idejas Biznesa ideju meklēšana, analīze. 
Biznesa plāns kā biznesa idejas analīzes 
instruments. 

4 Lekcija, praktiskā 
nodarbība 

UzĦēmējdarbības 
juridiskais regulējums 

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

4 Lekcija, praktiskā 
nodarbība 

UzĦēmuma makrovide, 
tās analīzes metodes 

Makrovides sastāvdaĜas. 
STEEPL analīze.  
PEST analīze. 

2 Praktiskā nodarbība 

Plānošanas loma un 
būtība uzĦēmējdarbībā 

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

6 Lekcija, seminārs, 
praktiskā nodarbība 

Produkts. Produkta 
kvalitāte  

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

2 Lekcija 

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 
 
 

 

Riski un galvenās 
problēmas 
uzĦēmējdarbībā 

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 
pamatojumu 

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 un sagatavot noprezentēt 6 
Biznesa idejas pamatojuma izveide, prezentācijas sagatavošana PowerPoint (uzstāšanās 7-
10 min) 

17 
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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) 

 
Mācību 
pamatliteratūra 

1) AlsiĦa Rasma. UzĦēmējdarbības plānošanas principi un metodes : mācību 
līdzeklis ekonomikas profila bakalauru un profesionālo programmu studijām / 
Rasma AlsiĦa, Gunārs Gertners ; Rīgas Tehniskā universitāte. Ražošanas un 
UzĦēmējdarbības ekonomikas katedra. - 2., pārstr. un papild. izd. - Rīga : RTU 
Izdevniecība, 2007. - 229 lpp. 

2) Slavinska Inta. UzĦēmējdarbības plānošana un kontrole : [mācību līdzeklis] / 
Inta Slavinska ; red. Vija Vāvere. - 2., papild. izd. - Rīga : Biznesa augstskola 
Turība, 2005. - 175 lpp. 

3) Abizāre Vēsma. Ievads uĦēmējdarbībā : mācību līdzeklis / Vēsma Abizāre. - 
Rīga : RaKa, 2004. - 140 lpp. 

4) Rurāne Marita. UzĦēmējdarbības organizācija un plānošana / Marita Rurāne. - 
Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2002. - 330 lp.  

5) Pettere Gaida. Riski uzĦēmējdarbībā un to vadība : mācību līdzeklis / Gaida 
Pettere, Irina Voronova ; Banku augstskola ; māksl. Ieva TiltiĦa. - Rīga : Rasa 
ABC, 2003 

6) Zvirbule-B ērziĦa Andra. Plānošana un ražošanas procesa organizēšanas 
pamatprincipi : māc. līdz. / Andra Zvirbule-BērziĦa, Līga Mihejeva, Anita 
AuziĦa. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2004 

7) Blaits Džims. Mārketings: rokasgrāmata / Džims Blaits ; no angĜu val. tulk. Ilze 
Dukāte. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2004. - XVI, 284 lpp. 

8) Boitmane Ilze. Personāla atlase un novērtēšana / Ilze Boitmane. - Rīga : 
Lietišėās informācijas centrs, 2006. - 160 lpp. 

9) Praude Valērijs.  Menedžments: teorija un prakse / Valērijs Praude, Jakovs 
BeĜčikovs. - 2., pārstr. izd. - Rīga : Vaidelote, 2001. - 509 lpp. 

10) Herbst Dieter. Komunikācija uzĦēmumā / Dīters Herbsts ; no vācu val. tulk. 
Silvija Ăibiete. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 119 lpp. 

11) Herbsts Dīters. Sabiedriskās attiecības / Dīters Herbsts; no vācu val. tulk. Dina 
Ăipsle ; red. Inese Miesniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2006.  

Mācību 
papildliterat ūra 

1) ZemĜanovs Valērijs (Валерий Михайлович). Komercnoslēpums un 
uzĦēmējdarbības drošība / Valērijs ZemĜanovs ; māksl. Arta Ozola-Jaunarāja. - 
Rīga : Jumava, 2005.  

2) Leonoviča Ludmila. UzĦēmējdarbība un investīcijas : mācību līdzeklis / L. 
Leonoviča ; Rīgas Tehniskā universitāte. Tautsaimniecības un reăionālās 
ekonomikas inst. – Rīga, 2005 : RTU. - 118 lpp.   

3) Gregorija Anne. Sabiedrisko attiecību kampaĦu plānošana un vadīšana / Anne 
Gregorija ; no angĜu val. tulk. Santa Ludbārža ; lit. red. Valda Zvaigzne ; vāka 
noform. Elīna Ducmane. - Rīga : Lietišėās informācijas dienests, 2007. 

4) Vīksna Aiva. Savs bizness/ Aiva Vīksna ; red. Ilona Klinšāne-BērziĦa. - Rīga : 
Lietišėās informācijas dienests, 2007. - 175 lpp. 

5) Vudss Kespians. No zīles līdz ozolam : kā uzsākt biznesu un gūt tajā lieliskus 
panākumus / Kespians Vudss ; no angĜu val. tulk. Baiba Apermane ; red. Leo 
Skulte. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. 

6) Ešenvalde Inese. PārmaiĦu vadība / Inese Ešenvalde. - Rīga : JāĦa Rozes 
apgāds, 2007. - 264 lpp.  

7) Garleja Rasma. Darbs, organizācija un psiholoăija / Rasma Garleja ; red. Rita 
CimdiĦa. - Rīga : RaKa, 2003. - 200 lpp. 

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.  
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Kursa autors:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā (profesionālais 
bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) A 
Kred ītpunktu skaits 2  
 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju skaits 10 – 20 st. 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

6  - 12 st. 

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

P 

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

Ekonomika, uzĦēmējdarbība 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Ekonomikas  
Kursa mērėi Sniegt zināšanas un veidot izpratni par mārketinga būtību, 

apgūt prasmes mārketinga instrumentu pielietošanā 
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 (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

1.Mārketinga jēdziens. Mārketings kā  2 1 lekcija 

Kursa nosaukums Tirgzinības 

KURSA AUTORS 
 

Vārds, uzvārds 
 

Strukt ūrvienība 
 

Amats, grāds 
Inese Leitāne VadībzinātĦu katedra Lektore, MBA 
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biznesa filozofija. 
2.Tirgus pētīšana un informācijas 
iegūšana 

 2 1 seminārs 

3.Tirgus segmentēšana.  1 1/2 lekcija 
4. Patērētāju un pircēju rīcība tirgū.  1 1/2 lekcija 
5.Mārketinga vide, tās mijiedarbība. 
 

Mārketinga iekšējā un 
ārējā vide, vides faktori 
un attīstības tendences 

6 1 lekcija 
2 semināri 

6.Firmas konkurētspējas 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.Briăe A. Lietišėais mārketings.- R.: Zvaigzne ABC, b/g, 108lpp. 

2. Blaits Dž .Mārketings. – R.: Zvaigzne ABC, 2004. – 284 lpp. 
3.PraudeV., BeĜčikovs J. Mārketings. R.: Vaidelote, 1999.-558lpp. 
4. Praude V., Šalkovska J. Mārketinga komunikācijas.R.: 
Vaidelote, 2005.- 485 lpp. 
5.Praude V. Mārketinga komunikācijas : teorija un prakse / 
Valērijs Praude, JeĜena Šalkovska   2. sēj. - Rīga : Vaidelote, 
2006 : a/s "Preses nams". – 453 lpp. 
6.Mārketiga pamati. – R.:Jumava, 2002.- 351 lpp. 
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7.Andersone I. Tirgzinību plānošana. Māc.līdz. – R.: RTU, 2005. 
– 70 lpp. 
8.Niedrītis J. Ē. Mārketings – R.: Biznesa augstskola Turība, 2000. 
– 240 lpp. 
9. Kotlers F. Mārketinga pamati. – R.: Jumava, 2006. - 647 lpp. 
10.Kotlers F. Mārketings no A līdz Z : 80 koncepcijas, kas jāzina 

katram 
 vadītājam . - Rīga : Jumava, 2007. - 205.lpp. 
11.Kotlers F.Desmit mārketinga grēki : kā uzĦēmumā novērst 
 raksturīgākās mārketinga kĜūdas . - Rīga : Jumava, 2006. - 111lpp 
12.Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V. Grundlagen 
des Marketing. – München: Pearson Studium,Deutschland GmbH, 
2003. – 1118 S. 

Mācību papildliterat ūra 1.Godins S. AtĜaujas mārketings. – R.: SIA Baltijas vadības 
konferences, 2002. –  202 lpp. 
2.Olinss V. Par zīmolu. pēcv. Latvijas zīmoli, 250.-271.lpp., 
sarakst. Ēriks Stendzenieks. - Rīga : Neputns, 2005 : - 279 
lpp.  
3.Colbert F. Marketing Culture and the Arts : chair in Arts 
Management /. - 2nd ed. - Montreal : Press HEC, 2001. - 257 
p. 
4.Klein A. Kultur - Marketing : das Marketingkonzept fur 
Kulturbetriebe / Armin Klein. - Munchen : Deutscher 
Taschenbuch Verlag, 2005. - 536 p. 
5.Purtschert Robert. Marketing fur Verbande und weitere 
Nonprofit - Organisationen / Robert Purtschert. - 2., erganzte 
und aktualisierte Auflage. - Bern : Haupt Verlag, 2005. - 
xxvi, 526 p. 
 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

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

 
Kursa autors:  I.Leitāne  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
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KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) A 
Kred ītpunktu skaits 3 KRP 
 
Kopējais stundu skaits 120 
Lekciju skaits 24 – 48 st. 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

- 

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

P 

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

Bez priekšzināšanām 

ZinātĦu nozare/apakšnozare  
Kursa mērėi  Sniegt vispārēju ieskatu grāmatvedības sistēmā, uzskaitē, 

organizācijā. 
Kursa uzdevumi Radīt izpratni par grāmatvedību kā sistēmu, iepazīstināt ar 

grāmatvedības uzskaites paĦēmieniem, kontiem, kontu 
iedalījumu, apgrozījumu, bilances sastādīšanas principiem, 
uzĦēmuma ienākumiem un izdevumiem, peĜĦas un 
zaudējuma aprēėina sastādīšanas principiem. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Pēc sekmīgas kursa apgūšanas students spēj orientēties naudas 
plūsmā uzĦēmumā, pieĦemot lēmumus spēj tos finansiāli pamatot. 

Kursa valoda Latviešu  
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Studiju kursā tiek izklāstīta grāmatvedības kārtošanas sistēma, ieĦēmumu un izdevumu attaisnojuma 
dokumentu pamatojums ieĦēmumu un izdevumu atzīšanai. NodokĜu  aprēėināšanas un ieturēšanas 
kārtība. Gada pārskatu sastādīšanas principi.  
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

1. Grāmatvedības vēsturiskā 
 nepieciešamība, attīstība, nozīme, uzdevumi, 
galvenie mērėi, prasības, pieĦēmumi. 

Grāmatvedības 
pamatprincipi. Darījuma 
reăistrēšana. 
Nepieciešamie rekvizīi 
Dokumentu aprite 
uzĦēmumā. Darījumu 

4 L 

Kursa nosaukums Grāmatvedība 

KURSA AUTORS 
 

Vārds, uzvārds 
 

Strukt ūrvienība 
 

Amats, grāds 
   

Lilita Ābele VadībzinātĦu katedra Lektore, Bac.oec., Mg.env.sc. 
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kontēšana. 
 

2. Grāmatvedības likumdošana LR to 
regulējošie likumi un pamatprasības. 

Atbildība par 
grāmatvedības 
kārtošanu. Dokumentu 
glabāšanas ilgums, 
arhīvs. NodokĜu 
likumdošana. 

4 L 

3. Grāmatvedības uzskaites pamati, 
objekti, to raksturojums, 
līdzsvarošana, bilance, tās uzbūve. 

LīdzekĜi, līdzekĜu avoti, 
to raksturojums, 
pazīmes. 
LīdzekĜu iedalījums 
grupās, apakšgrupās. 
LīdzekĜu avotu 
iedalījums grupās, 
apakšgrupās. Bilances 
sastādīšanas 
pamatprincipi. 

8 L 

4. Konti, kontu plāns, kontu 
iedalījums, apgrozījums, divkāršais 
ieraksts. 

Konti, to nepieciešamība 
un objektu uzskaite. 
Kontu plāns, tā uzbūves 
principi. Divkāršais 
ieraksts, tā būtība un 
kontroles 
nepieciešamība. 

8 L 

5. Kontu grupas, bilances konti, 
operāciju konti, žurnāli, žurnāl-orderi. 

Kontu iedalījums grupās, 
grupu raksturojumi. 
Aktīvo un pasīvo kontu 
apgrozības shēma. 
Ieraksti žurnālos vai 
žurnāl –orderos. Kontu 
slēgšana. 

10 L 

6.Grāmatvedības organizācijas 
formas, uzskaites reăistri. KĜūdu 
labošana grāmatvedības dokumentos 
un reăistros. 

 6 L 

7. Grāmatvedības gada pārskati, to 
sastādīšanas pamatprincipi. 

 4 L 

8. UzĦēmuma darbības finansiālo 
rezultātu uzskaite, ieĦēmumi, 
izdevumi, peĜĦa un zaudējumi, peĜĦas 
izlietojums. 

 4 L 

    
  

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Grāmatvedības objekti, bilances uzbūve , tās sastādīšanas 
principi, līdzekĜi, līdzekĜu avoti. 
Darījumu kontēšana atbilstoši darījuma saturam. 
Aktīvie, pasīvie konti, to apgrozījums, kontu slēgšana. 
Darba algas aprēėini, darba devēja un darba Ħēmēja nodokĜu 
aprēėini. 
Bilances sastādīšana iekĜaujot peĜĦas vai zudējumu kontu. PeĜĦas 
sadales principi, norēėini par dividendēm. 

 
72 
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Prasības KRP iegūšanai Sekmīgi kontroldarbi, sekmīgi nokārtots eksāmens. 
 
Mācību pamatliteratūra 1. Likums “Par grāmatvedību”. 

2. Konsolidēto gada pārskatu sastādīšanas rokasgrāmata 
– LR Finansu ministrija – Rīga: Finansu 
ministrija,2000. 

3. Benze I. Finansu grāmatvedība. – R., Grāmatvedis, 
1995. 

4. DaĦēviča D. – Finansu pārskatu revīzija – Rīga: 
Biznesa augstskola”Turība”, 2003. 

5. Grebenko M. Grāmatvedība, I daĜa. – R., ADREMS, 
1998. 

6. Grebenko M. Grāmatvedība, II daĜa. – R., 
ADREMS, 1998. 

7. Grigorjeva R., Jesemčika A., Leibus I., Svarinska 
A. – Grāmatvedības pamati, Izglītības soĜi, mācību 
grāmata,2002, 88.lpp. 

Mācību papildliterat ūra 8. Januška M. – Finansu un grāmatvedības kontrole 
firmā, - Rīga: Merkūrijs LAT,2002. 

9. Januška M. – Grāmatvedības uzskaite praktiskās 
situācijas, - R., Merkūrijs LAT, ISBN 9984-640-08-
6, 360.lpp. 

10. Januška M. – Viss par pamatlīdzekĜu uzskaiti, - R., 
Merkūrijs LAT, ISBN 9984-640-19-1, 223.lpp. 

11. Malderis G. - Revīzija un audits. – Rīga, Turība, 
2000, 86.lpp. 

12. Malderis G. - Grāmatvedība, revīzija, audits. – Rīga, 
Turība, 2002, 127.lpp. 

13. Rodionova L. – Esmu gatavs VID pārbaudei – Rīga: 
Dienas bizness,2002. 

14. Stiglica L. – Finansu grāmatvedības praktikums. – 
Rīga, ISBN 9984-543-81-1, 2001, 80.lpp. 

 
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

15. Laikraksts “Latvijas vēstnesis” 
16. Žurnāls “Latvijas ekonomists” 
17. Žurnāls “Bilance” 

 
Kursa autors:  L.Ābele  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
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KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) A 
Kred ītpunktu skaits 2 KRP 
 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju skaits 16 – 32 st. 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

- 

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

P 

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

Bez priekšzināšanām 

ZinātĦu nozare/apakšnozare  
Kursa mērėi Radīt izpratni par finansu un kredītu sistēmām pasaulē, par 

šo sistēmu galvenajiem elementiem, izprast naudas īpašības, 
funkcijas. Radīt priekšstatu par valsts finansu sistēmu, banku 
līmeĦiem, nodokĜu sistēmu, nodokĜu likmēm un 
starptautiskajām konvencijām, uzĦēmuma kreditēšanas 
iespējām. 

Kursa uzdevumi Radīt priekšstatu par valsts finanšu un kredīta sistēmas 
darbību, nodokĜu sistēmu, banku darbību. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Students orientējas finanšu un  kredītu sistēmā, valsts finanšu 
pārvaldē, banku operācijās, nodokĜu politikā. 

Kursa valoda latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Radīt izpratni par finansu un kredītu sistēmām pasaulē, par šo sistēmu galvenajiem elementiem. 
Izpratni par naudu, tās  īpašībām, funkcijām, naudas daudzumu apgrozībā. Kopējo naudas masu, 
banku procentu un aizdevumu likmēm, Kredītiem, to formām un veidiem. Radīt priekšstatu par valsts 
finanšu sistēmu, banku līmeĦiem, nodokĜu sistēmu, nodokĜu likmēm un starptautiskajām 
konvencijām, uzĦēmuma kreditēšanas iespējām. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

Nauda, naudas vēsture. Attīstība, būtība, 
nepieciešamība, īpašības, funkcijas, nauda 
Latvijas valstī, naudas piedāvājums un 
pieprasījums, apgrozījums. 

 4 L 

Aizdevuma kapitāls, tā īpašības, 
aizdevuma procents, kredīta būtība, 
avoti, funkcijas, raksturs, veidi. 

 4 L 

Kursa nosaukums Finanšu teorija KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Lilita Ābele VadībzinātĦu katdra Lektore, Bac.oec., Mg.env.sc. 
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Finansu tirgus, funkcijas, struktūra, 
finansu tirgus starpnieki, finansu tirgus 
instrumenti. 

 4 L 

Kredītiestāžu veidi, Latvijas 
kredītiestāžu sistēma, banku operācijas, 
nebanku finansu institūcijas. 

 4  

Starptautiskās valūtas attiecības, 
sistēmas, valūtas klasifikācija, valūtas 
kursi, lats un ar to saistītās problēmas, 
eiro. 

 4 L 

Valsts finansu saimniecība, IKP pārdale 
ar valsts finansu starpniecību, valsts 
finansu politika, tiesības, valsts finansu 
kontrole. 

 4 L 

NodokĜi, nodevas, nodokĜu funkcijas, 
iedalījums, sociālās apdrošināšanas 
modeĜi, nodokĜu administrēšana. 

 4 L 

Starpvalstu konvencijas, to nozīme un 
darbības sfēras, rezidences un 
pastāvīgās pārstāvniecības, 
diskriminācijas nepieĜaušana. 

 4 L 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Analizēt nodokĜu sistēmu Latvijā. 24 
Valūtas sistēmas, to salīdzinājums. 24 
 
Prasības KRP iegūšanai Sekmīgi nokārtots eksēmens, iesniegti  patstāvīgie darbi. 
 
Mācību pamatliteratūra Briede I. Banku finansu pakalpojumi –SIA Biznesa 

augstskola „Turība”, 2000.  
1. Ekonomikas un finanšu vārdnīca/ red. Saleniece R. , 

Kauėe L – Rīga : Nordea AB, 2003. 
2. KodoliĦa I. – NodokĜi Latvijā’2002: Mācību līdzeklis; 

SIA Biznesa augstskola „Turība”, 2002. 
3. Kudinska M. – Finansu tirgus Latvijā un Eiropas 

Savienībā: TEMPUS projekts; LR IZM – Rīga: Banku 
augstskola, 2001. 

4. Kutuzova O. Finanses un kredīts. – Turība, 2001. 
5. Libermanis G. – Eiro un lats – Rīga: Kamene, 2002.  
6. Likašina O. – NodokĜu sistēma un tās nianses/ tulk. No 

krievu val. A. Lībiete, V. RūtiĦa – Rīga: Merkūrijs LAT, 
2000. 

7. Rurāne M. UzĦēmuma finansu vadība. – Turība, 1997. 
8. Ofmanis J. Eiro un dolārs – Rīga: Kamene, 2002. 
9. OĜevskis G. Starptautiskā ekonomika. – J.Rozes apgāds, 

2000. 
Mācību papildliterat ūra  
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

10. www.krediti.lv 
11. www.bank.lv 
12. www.hipo.lv 
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13. www.fk.lv 
14. www.fktk.lv 
15. www.csb.lv 

 
Kursa autors:  L.Ābele  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
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KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) A daĜa 
Kred ītpunktu skaits 2 KRP 
 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju skaits 26 st. 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

6 st. 

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

P 

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

UzĦēmējdarbība 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Tiesību zinātnes 
Kursa mērėi Veidot izpratni par uzĦēmēju/komersantu un sabiedrisko 

organizāciju darbības tiesisko regulējumu, tās pamatprincipiem. 
Sniegt vispārēju priekšstatu par uzĦēmējdarbības, komercdarbības 
formām, to priekšrocībām, darbību.  

Kursa uzdevumi 5. Radīt izpratni par uzĦēmējdarbību/komercdarbību 
reglamentējošo tiesību normām, to pamatinstitūtiem. 

6. Veidot praktiskas iemaĦas – orientēties plašajā tiesību aktu 
klāstā sagatavot komersanta/biedrības dibināšanas dokumentus. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Studenti iegūst izpratni par uzĦēmējdarbības/komercdarbības 
likumdošanas procesu Latvijā un starptautiskajā mērogā, prot 
orientēties plašajā normatīvo aktu klāstā. Izprot 
uzĦēmējdarbības/komercdarbības formu atšėirības. 

Kursa valoda latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Kursa mērėis ir sniegt zināšanas nejuridisko specialitāšu studentiem par uzĦēmējdarbības/komercdarbības 
tiesisko regulējumu, komercdarbības formām (izveidošana, reorganizācija, likvidācija), sabiedriskām 
organizācijām, to dibināšanu, reorganizāciju, likvidāciju. Kursa apguves laikā tiek veidota izpratne par 
daudzveidīgajām uzĦēmējdarbības formām, to statusu nākotnē.  

 
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 

Kursa nosaukums LR likumdošana uzĦēmējdarbībā 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Iveta Tumaščika Sociālo zinātĦu katedra Asistente, tiesību zinātĦu maăistrs 
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laboratorijas darbi) 
1. Komerctiesību 
jēdziens 

- tiesību norma, tiesību normu hierarhija; 
- tiesību normu spēks laikā un telpā; 
- komerctiesības starp citām tiesību 
nozarēm; 
- komerctiesību, komercdarbības, 
komersanta jēdziens; 
- uzĦēmējdarbības reformas 
nepieciešamība; 
- UzĦēmumu reăistrs, tā funkcijas; 
  

4 lekcija 

2. Komercdarbību 
regulējošie tiesību akti 

- tiesību avoti; 
- civillikums, komerclikums; 
-uzĦēmējdarbību regulējošie tiesību akti; 
- sabiedrisko organizāciju darbību 
regulējošie tiesību akti 

2 lekcija 

3. Komerctiesību 
pamatjēdzieni 

pilnvara, komercpilnvara, prokūra; 
- firma, preču zīme; 
- mākleris, komercaăents 

4 lekcija 

4. Komercdarbības 
/uzĦēmējdarbības 
organizācijas veidi, 
izveidošanas kārtība, 
pārvalde, atbildība 

- individuālais komersants; 
- personālsabiedrības; 
- sabiedrība ar ierobežotu atbildību; 
- akciju sabiedrība; 
- biedrības, nodibinājumi; 
- uzĦēmējdarbības formas – ZS, ZvS, IU 
u.c. 

4 
6 
 

lekcija 
seminārs  
 
 
 
 

5. Reorganizācija, 
likvidācija 

- reorganizācijas jēdiens; 
- reorganizācijas veidi; 
- likvidācijas process 

2 lekcija 
 
 

6. Maksātnespēja - maksātnespējas jēdziens 
- maksātnespējas pazīmes; 
- maksātnespējas risinājumi 

4 
 

lekcija 
 
 

7. Komercdarījumu 
tiesiskais regulējums 

- faktorings; 
- franšīze; 
- līzings 

2 lekcija 

8. Komercdarbība 
Eiropas Savienībā 

 2 lekcija 

8. Atbildības institūts - Civiltiesiskā atbildība, 
- Administratīvā atbildība, 
- krimināllatbildība 

2 lekcija 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

5. Iepazīties ar Komerclikumu, Biedrību un nodibinājumu likumu 
6. Sagatavot SIA vai biedrības dibināšanas dokumentu paketi 
7. Materiālu sagatavošana semināriem 

18 stundas 
12 stundas 
18 stundas 

 
Prasības KRP iegūšanai Iepazīšanās ar obligāto literatūru, likumiem 

Prasme pielietot lekcijās iegūtās teorētiskas zināšanu gatavojot 
SIA/biedrības dibināšanas dokumentus 
Materiālu sagatavošana semināriem 
Piedalīšanās un sava viedokĜa izteikšana un aizstāvēšana 
semināros 
Sekmīga starppārbaudījuma uzdevuma izpilde un eksāmena 
nokārtošana 
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Mācību pamatliteratūra 1. Komerclikums (www.likumi.lv) 

2. Maksātnespējas likums (www.likumi.lv)  
3. Likums Par Latvijas Republikas UzĦēmumu reăistru 
(www.likumi.lv). 
3. UzĦēmuma vadītāja rokasgrāmata. Dienas Biznesa izdevums. 
4. Abizāre V. Ievads uzĦēmējdarbībā. R.: RAKA, 2004. 
5. JakubaĦecs V. Tiesību normas – Rīga, P&K, 2002. 

Mācību papildliterat ūra 7. Juridisko terminu vārdnīca - Rīga, Nordic, 1998. 
8. Likumu terminu vārdnīca – LV, 2004. 
9. Strupišs A. Komerclikuma komentāri. A daĜa. R.: A.Strupiša 

juridiskais birojs, 2003. (kopskaitā  3 daĜas) 
10. Kā kĜūt par komersantu. Latvijas Republikas UzĦēmumu 

reăistrs. R: Kamene, 2004. 
11. Komerctiesības: tālmācības studiju kurss. Biznesa vadības 

koledža, kursa vad. un teksta autors A.Bernārs. R: Latvijas 
UzĦēmējdarbības un menedžmenta akadēmija, 2005. 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

6. Latvijas Vēstnesis 
7. Jurista Vārds 
8. Komersanta Vēstnesis 
9. www.likumi.lv 
10. www.lursoft.lv 
11. www.ur.gov.lv 
12. www.nais.lv 

 
Kursa autors:  I.Tumaščika  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā 
(profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionāl 
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KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 
Kursa nosaukums Lietvedība 

 
KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Ausma Klestrova VadībzinātĦu katedra Lektore, filoloăijas zinātĦu maăistre 

 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju skaits 24 st. 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

 8 st. 

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

P 

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

 

ZinātĦu nozare/apakšnozare  
Kursa mērėi 1. Dokumentēšanas nozīmes un satura izpratne. 

2. Teorētisko zināšanu un praktisko iemaĦu apguve 
lietvedības procesa organizēšanā un īstenošanā atbilstoši LR 
normatīvajiem aktiem. 
3. Praktisko iemaĦu apguve pārvaldes dokumentu 
izstrādāšanā un noformēšanā. 

Kursa uzdevumi 1. Apgūt zināšanas par lietvedības procesa 
organizāciju. 

2. Iepazīties ar galvenajiem lietvedību 
reglamentējošajiem dokumentiem LR. 

3. Pārzināt dokumentu iedalījumu un dokumentu 
juridiskā spēka piešėiršanas nosacījumus. 

4. Prast pielietot dokumentu izstrādāšanas un 
noformēšanas vispārīgos noteikumus. 

5. Apgūt praktiskas iemaĦas galveno pārvaldes 
dokumentu veidu noformēšanā. 

6. Iepazīties ar dokumentu reăistrēšanas un aprites 
prasībām. 

7. Rast priekšstatu par dokumentu uzkrāšanu, arhīvu 
darba pamatprasībām, lietu nomenklatūras 
veidošanu. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Apgūtas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaĦas 
lietvedības darba organizācijā, pārvaldes dokumentu 
noformēšanā un dokumentu uzglabāšanā. 

Kursa valoda latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Studenti tiek iepazīstināti ar lietvedības darba organizāciju, dokumentu noformēšanas noteikumiem un 

Statuss (A, B, C daĜa) A 
Kred ītpunktu skaits 2 
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tos regulējošiem normatīviem dokumentiem, datorlietvedības pamatiem un elektroniskā dokumenta 
jēdzienu, lietu veidošanu un dokumentu saglabāšanu. Tiek veidotas praktiskās iemaĦas pārvaldes 
dokumentu veidu noformēšanā. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 

Tēma Apakštēmas Apjoms 
stundās 

Veids (lekcijas, 
semināri, 
praktiskās 
nodarbības, 
laboratorijas 
darbi) 

1. Lietvedības 
jēdziens 

 
 
 
 

2. Lietvedības 
dienests, 
lietvedības 
organizācija 

 
 
 

3. Dokumentēšana, 
tās juridiskais 
pamatojums 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Pārvaldes 
dokumentu 
izstrādāšanas 
tehniskie 
nosacījumi 

 
5. Dokumenta 

teksts 
 
 
 

6. Dokumentu 
rekvizīti un 
dienesta atzīmes,  
to noformēšanas 

1.1. Lietvedības būtība un nozīme 
pārvaldes darbībā.  
1.2. Galvenie lietvedību reglamentējošie 
normatīvie dokumenti. 
1.3. Ieteicamā literatūra un avoti. 
 
2.1. Iestādes darbības dokumentēšana un 
darba ar dokumentiem jēdziens. 
2.1. Lietvedības darba organizācijas 
formas. 
2.3. Pamatnosacījumi lietvedības darba 
organizācijai valsts iestādēs. 
 
3.1. Iestādes darbības fiksēšana. 
3.2. Dokumenta jēdziena skaidrojums 
šaurākā un plašākā nozīmē. 
3.3. Plašāk lietojamās dokumentācijas 
sistēmas, to īpatnības. 
3.4. Prasības juridiskā spēka piešėiršanā 
dokumentam. 
3.5. Elektroniskie dokumenti un 
elektroniskais paraksts. 
3.6. Dokumentu dalījums pēc dažādām 
pazīmēm: pēc veida, pēc virzības, pēc 
sagatavošanas stadijas, pēc darbības un 
glabāšanas laika, pēc atklātības pakāpes 
u.c. pazīmēm. 
 
4.1. Papīra formāts, dokumenta malas, 
burtu lielums, starprindu attālumi u.c. 
4.2. Krāsu un tehnisko līdzekĜu lietojums, 
burtu veidi, izcēlumi. 
 
 
5.1. Dokumenta teksta iedalījums un teksta 
veidošanas noteikumi. 
5.2. Lietišėais valodas stils, tā galvenie 
principi un iezīmes. 
 
6.1. Rekvizīti ar juridisku nozīmi visos vai 
atsevišėos dokumentu veidos. 
6.2. Rekvizīti ar juridisku palīgfunkciju. 
6.3. Dokumentu oriăinālu atvasinājumu 

2 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
4 
 

Lekcija 
 
 
 
 
 
Lekcija 
 
 
 
 
 
 
Lekcija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lekcija 
 
 
 
 
 
Lekcija 
 
 
 
 
Lekcija 
 
Praktiskās 
nodarbības 
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prasības 
 
 
 

7. Pārvaldes 
dokumenti 

 
 
 
 
 
 
 

8. Darba ar 
dokumentiem 
organizācija 

 
 

9. Dokumentu 
sakārtošana  un 
noformēšana 
turpmākai 
glabāšanai 

pareizības apliecināšanas rekvizīti. 
6.4. Dokumentos lietojamās dienesta 
atzīmes. 
 
7.1. Organizatorisko dokumentu 
noformēšana. 
7.2. Rīkojuma dokumentu noformēšana. 
7.3. IzziĦu un pārskata dokumentu 
noformēšana. 
7.4. Sarakstes dokumenti jeb darījumraksti, 
to noformēšana. 
7.5. Personālsastāva dokumentācijas 
noformēšana. 
8.1. Dokumentu uzskaite, reăistrēšana, 
sagatavošana, nosūtīšana. 
8.1. Dokumentu aprites un izpildes 
kontroles organizācija. 
 
9.1. Arhīvu veidi, uzdevumi un galvenās 
funkcijas. 
9.2. Iestādes arhīva darbības noteikumi. 
9.3. Lietu nomenklatūra. 
9.4. Lietu veidošana. 

 
 
 
 
4 
 
8 
 
 
 
 
 
 
1 
 
2 
 
 
1 
 
2 

 
 
 
 
 
Lekcija 
 
Praktiskās 
nodarbības 
 
 
 
 
Lekcija 
 
Praktiskās 
nodarbības 
 
 
Lekcija 
 
Praktiskās 
nodarbības 
Liepājas pils. 
zonālajā arhīvā 

 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
1. Lietvedību reglamentējošo normatīvo aktu apguve 
2. Teorētisko zināšanu apguve par lietvedības darba organizācijas 

pamatprincipiem 
3. Normatīvo dokumentu apguve par elektroniskajiem 

dokumentiem. Latvijas Pasta mājaslapas par elektronisko 
parakstu izpēte 

4. Dokumentu rekvizītu shēmas izveide 
5. Juridiskās personas veidlapas sagatavošana 
6. Biežāk lietojamo juridiskās personas dokumentu praktiska 

sagatavošana. 
7. Fiziskās personas dokumentu paraugu sagatavošana. 
8. Teorētisko zināšanu apguve par dokumentu uzkrāšanas un 

saglabāšanas noteikumiem, normatīvo aktu izpēte. 

8 
8 
 
4 
 
 
4 
2 
8 
 
6 
2 
 

 

Prasības KRP iegūšanai Piedalīšanās teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās. 
Praktisko uzdevumu izpilde un patstāvīgā darba uzdevumu 
izpilde. Esejas sagatavošana par arhīvu darbības mērėiem un 
uzdevumiem. Pašvērtējuma testa izpilde teorētisko zināšanu 
un praktisko iemaĦu pārbaudei. Zināšanu un iemaĦu 
novērtēšanas forma - ieskaite 

 

Mācību pamatliteratūra Dokumentu izstrādāšanas  un  noformēšanas  noteikumi. – 
Ministru kabineta noteikumi Nr.154.     
Bahanovskis V. Praktiskā lietvedība. – R.: Kamene, 2005.  
Andrejs Jurevičs. Ievads dokumentēšanā. – R.: Pētergailis, 
2003. 
J.Kalējs, M.Ābele. Lietvedības pamati. – R.: KIF “Biznesa 
Komplekss”, 2000. 
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Ieva Kalve, J.Augucēvičs. Dokumentu datorizētā 
sagatavošana. – R.: Biznesa augstskola “Turība”, 2002. 
Ieva Kalve. Jaunās paaudzes lietvedība. - R.: Biznesa 
augstskola “Turība”, 2002. 
Lietvedība: Komerczinības vidusskolēniem “Esi līderis”. – 
R.: Latvijas UzĦēmējdarbības un menedžmenta akadēmija, 
Rīgas Komercskolas Tālmācības nodaĜa, 2003. 
V.SkujiĦa. Latviešu valoda lietišėajos rakstos. – R.: 
Zvaigzne ABC, 2003.. 
V.SkujiĦa. Lietišėo rakstu paraugi. - R.: Zvaigzne ABC, 
2006.. 

Mācību papildliterat ūra Lietvedību  reglamentējošie  tiesību akti un normatīvie 
dokumenti. 
Terminu  vārdnīcas. 
ZemĜanovs V., KrasiĜĦikova I. Sekretāra darbs firmas 
pārvaldes sistēmā. Lietvedība. Darba un dokumentu 
apgrozības vadīšanas organizācija. - .R.: 2002. 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

 

 
Kursa autors:  Ausma Klestrova  20.02.2007. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts: VadībzinātĦu katedra Protokols Nr.6      22.02.2007. 
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:  Inese Leitāne   23.02.2007. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju 
programmā (profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) A daĜa 

Kredītpunktu skaits 1 KRP 
 
Kopējais stundu skaits 40 
Lekciju skaits 7 – 14 st. 
Semināru vai praktisko nodarbību skaits 1 – 2 st. 
Laboratorijas darbu skaits - 
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; 5-6 – 
maăistra; P – profesionālais*; 7- doktora) 

P 

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

 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Tiesību zinātne 
Kursa mērėi Iepazīstināt studentus ar svarīgākajiem autortiesību institūtiem, 

sniegt vispārīgu ieskatu autortiesību jomā, akcentējot pastāvošās 
teorētiskās un praktiskās problēmas. 

Kursa uzdevumi Sniegt priekšzināšanas par autortiesību būtību, tiesību normām, 
normatīvajiem aktiem, kas regulē autortiesību jomu. Iepazīstināt ar 
galvenajiem autortiesību objektiem, veidot izpratni par to 
praktisku izmantošanu un tiesību ierobežojumiem. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Radīta izpratne par autortiesību galvenajiem institūtiem, izveidotas 
minimālas iemaĦas darbā ar tiesību aktiem autortiesību jomā un 
zināšanas par autortiesību objektiem, to aizsardzību. 

Kursa valoda latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm) 
Nejuridisko programmu studentiem dot ievirzi autortiesību jomā, sniedzot pamatzināšanas par Autortiesību 
likuma, starptautisko un citu tiesību normu pielietošanu, kā arī par autortiesību būtību, objektiem 
(aizsargājamiem darbiem), autortiesību subjektiem un veidot praktiskas iemaĦas darbu izmantošanā. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS 
 
Tēma 
 

Apakštēma 
 

Apjoms 
stundās 
 

Veids (lekcijas, 
semināri, praktiskās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

1. Autortiesību būtība 
 

- intelektuālā īpašuma jēdziens, 
- autortiesības, blakustiesības, 
- autortiesību funkcijas 

2 
 

lekcija 
 

2. Tiesību avoti, sistēma, 
terminoloăija 

 1 lekcija 

3. Autortiesību subjekti - autors, 1 lekcija 

Kursa nosaukums Autortiesības 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Iveta Tumaščika  Sociālo zinātĦu katedra                           Mg.iur  
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- līdzautors, 
- tiesību pārĦēmējs 

4. Autortiesību 
raksturojums 

- aizsargājamo darbu veidi (objekti), 
- jaunrades jēdziens, 
- neaizsargājamie darbi 

4 
2 

lekcija 
seminārs 

5. Tiesības - nemantiskās, 
- mantiskās, 
- tiesību ilgums, 
- tiesību aprobežojumi 

2 lekcija 

6. Autortiesību 
civiltiesiskā aprite 

- licence, 
- līgumi, 
- autortiesību mantošana 

2  lekcija 

7. Atbildības jēdziens - civiltiesiskā atbildība, 
- administratīvā atbildība, 
- kriminālatbildība 

2 lekcija 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

gatavošanās semināra nodarbībai; 
patstāvīgais darbs ar normatīvajiem aktiem; 
mājas darbu sagatavošana 

             32  

 
Prasības KRP iegūšanai Piedalīšanās lekcijās (apmeklējums), aktīva līdzdarbošanās 

semināros, patstāvīgais darbs ar tiesību avotiem, mājas darba 
sagatavošana – vārdnīcas izveide, ieskaitē iegūts sekmīgs 
vērtējums 

 
Mācību pamatliteratūra - Autortiesību likums. Konvencijas. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 

2001., 148 lpp. 
- Grudulis M. Ievads autortiesībās. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 
2006., 253 lpp. 
- Paklone I., Lielkalns , u.c. Autortiesības. Rokasgrāmata. Rīga: 
Izdevniecība AGB, 1997., 288 lpp. 

Mācību papildliteratūra - Veikša I. Kas ir autortiesības? Rīga: Biznesa augstskola Turība, 
2007., 145 lpp. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti - Latvijas Vēstnesis 
- Jurista Vārds 
- Komersanta Vēstnesis 
- Likums un tiesības 
- www.likumi.lv 
- www.lv.lv 

 
Kursa autors:  I.Tumaščika  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 
Kurss apstiprināts: Sociālo zinātĦu katedra  protokols Nr.9 08.05.2008. 
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
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KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

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

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Aija Kukuka Matemātikas un 

informātikas katedra 
Lektore, Mg. paed. 

 
Kopējais stundu skaits 120 
Lekciju skaits 30 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

18 

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

P 

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

Vidusskolas informātikas kurss. 

ZinātĦu nozare/apakšnozare  
Kursa mērėi Dot ieskatu dažādu lietojumprogrammu izmantošanā. 
Kursa uzdevumi Praktizēties lietojumprogrammu izmantojamībā 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Studenti būs apguvuši lielformāta darba sagatavošanu, 
noformēšanu un prezentēšanu, 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, interaktīvās tāfeles izmantošanas iespējas, 
interneta izmantošanu. 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Kurss balstīts uz vidusskolā iegūtajām iemaĦām informātikā. Tiek aplūkoti dažādi ārpus skolas 
informātikas kursa reāli izmantojami paĦēmieni. Uzdevumi saistīti ar specialitāti. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
N
r. 

Tēma Apakštēma Apjoms 
stundās 

Veids (lekcijas, semināri, 
praktiskās nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

1. Teksta redaktora 
lietotne 

Lielformāta darba veidošana 8 Lekcija, praktiskais darbs 

2. Izklājlapu lietotne Aptaujas rezultātu datu 
apstrāde 

4 Lekcija, praktiskais darbs 

Kursa nosaukums Lietišėā informātika 
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3.  Prezentāciju 
lietotne 

Izveidotā lielformāta darba 
prezentēšana 

6 Lekcija, praktiskais darbs 

4. Izklājlapu lietotne Funkcijas un to lietojumi 6 Lekcija, praktiskais darbs 
  Darbs ar datu sarakstiem 6 Lekcija, praktiskais darbs 
5. Teksta redaktora 

lietotne 
Sagatavju un sērijveida 
dokumentu veidošanas. 
Darbs ar datnēm. 

6 Praktiskais darbs 

6. Interaktīvā tāfele  4 Lekcija, praktiskais darbs 
7. Filmas veidošana  4 Praktiskais darbs 
8. Interneta 

izmantošana 
Ekrāna kopiju veidošana 4 Praktiskais darbs 

 
 Studenta patstāvīgais darbs Apjoms 

stundās 
1.  Izveidot referātu un noformēt atbilstoši LPA izvirzītajām studiju darbu 

rakstīšanas un noformēšanas prasībām, iekĜaujot elektronisko anketu. 
12 

2.  Elektronikā veidā organizēt aptauju un apstrādāt iegūtos rezultātus un sasaistīt ar 
referātu. 

6 

3.  Izveidot izstrādātajam darbam prezentāciju. 8 
4.  Atrisināt dotos uzdevumus, izmantojot funkcijas 6 
4.  No dotās datu tabulas veikt datu atlasi ar filtrēšanu, veidot starprezultātu un 

šėērsgriezumu tabulas pēc dotajiem kritērijiem 
8 

5.  Izveidota sagatavi pēc dotajiem nosacījumiem. Veikt vēstuĜu sapludināšanu 
adresātiem pēc dotā uzdevuma kritērijiem 

6 

5.  Izveidot trīsdaĜīgu ielūgumu/informatīvu ziĦojumu/reklāmu par norādītu tēmu. 8 
7.  Izveidot filmu kādam no notikušiem pasākumiem 8 
8.  Individuāli atrast atbildes uz dotajiem jautājumiem par internetu un iesniegt 

atbildes. 
10 

 
Prasības KRP iegūšanai Jābūt izpildītiem visiem pieciem patstāvīgajiem darbiem. 
 
Mācību pamatliteratūra 1. Teksta redaktors Microsoft Word. V.Vēža redakcijā. 

Rīga: LU, 2000. 
2. Prezentācijas materiālu sagatavošanas pakete Microsoft 

PowerPoint. V.Vēža redakcijā. Rīga: LU, 2000. 
3. Dukulis Ilmārs. Apgūsim jauno EXCEL! : Microsoft 

Office EXCEL 2003 : mācību līdzeklis / Ilmārs 
Dukulis ; red. Vija Vāvere. - Rīga : Biznesa augstskola 
Turība, 2007 : SIA "Elpa-2" tipogrāfija. - 173 lpp. 

4. KrieviĦš Vitolds. Informācijas meklēšanas stratēăijas 
internetā un meklētāja Google efektīvs lietojums : 
rokasgrāmata - mācību līdzeklis skolām, pašizglītībai, 
profesionālajai un pieaugušo izglītībai / Vitolds 
KrieviĦš. - Rīga : Multineo, 2005. - 56 lpp. 

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. 
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Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

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

 
Kursa autors:  A.Kukuka 2007. gada 30 augusts 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts: Matemātikas un 

informātikas 
Nr.1 2007. gada 30 augusts 

 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:  Dz.Tomsons 2007. gada 30 augusts 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā (profesionālais 
bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) A 
Kred ītpunktu skaits 2 
 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju skaits 4 st. 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

- 

Laboratorijas darbu skaits 28 st. 
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

P 

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

Lietišėā informātika 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Datorzinātne / Datu apstrādes sistēmas un datortīkli  
Kursa mērėi Sniegt informāciju par datu bāzu vadības sistēmām un 

informācijas apstrādes veidiem, iemācīt izmantot un lietot MS 
Access programmu. Sagatavot studentus darbam ar datu bāzēm, 
apgūt datu bāzes izveidošanas tehniku.    

Kursa uzdevumi Iemācīt, kā izveidot un uzturēt programmā Microsoft Access 
veidotu datu bāzi, kā izveidot vienkāršu lietotāja sistēmu datu 
bāzei, efektīvi veikt plaša apjoma datu kārtošanu, atlasi, grupēšanu 
un analīzi, izmantot paplašinātās vaicājumu un pārskatu iespējas 
datu atlasei un kārtošanai, veidot formas un automatizēt datu bāzes 
darbību ar makro palīdzību. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Students prot izveidot datu bāzi. 

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. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

Datu bāzes un 
informācijas sistēmas, 
datu bāzes jēdzieni. 
 

Datu bāze. Informācijas sistēmas. Datu 
bāzes galvenās funkcijas. Datu bāzes 
vadības sistēmas. Datu bāzes raksturotāji. 
Lietotāji. Jaunu datorbāzētu sistēmu 
izstrāde. Datu lietošanas sistēmas. Datu 

4 Lekcija 

Kursa nosaukums Datu bāzes un informācijas sistēmas KURSA AUTORS 
 

Vārds, uzvārds 
 

Strukt ūrvienība 
 

Amats, grāds 
Sergejs Kačanovs Matemātikas un informātikas 

katedra 
asistents, Mg.sc.educ. 
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drošība. Datu aizsardzība, datu aizsardzības 
likums. Datu bāzes termini: tabula, 
ieraksts, lauks, lauka datu tips un īpašības, 
primārā atslēga, vaicājumi, formas, 
pārskati. 

Darba uzsākšana datu 
bāzu vadības sistēmā 
Microsoft Access. 

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

4 Lekcija, laboratorijas 
darbs 

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 

Informācijas meklēšanas 
komandas, filtri. 

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

4 Lekcija, laboratorijas 
darbs 

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

8 Lekcija, laboratorijas 
darbs 

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.  
Datu ievadīšana un filtrēšana ekrāna 
formās. Lauku apiešanas kārtības maiĦa. 
Nodrošināšanās pret kĜūdainu datu 
ievadīšanu. 

4 Lekcija, laboratorijas 
darbs 

Pārskati Pārskatu izveidošanas paĦēmieni. Pārskatu 
konstruēšanas instrumentu rinda. Vadības 
elementi pārskatos, to noformēšana. 
Pārskatu pielietojums.  
Aprēėini pārskatos. Logo ievietošana un 
pārskatu noformēšana izdrukāšanai. 
Diagrammu veidošana pārskatos. 

4 Lekcija, laboratorijas 
darbs 

Vadības formu 
izveidošana 

Jēdziens par makrokomandām, biežāk 
lietojamās makrokomandas. 

4 Lekcija, laboratorijas 
darbs 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Studentam jāizpilda visi uzdotie patstāvīgie darbi. 
 

48 

 
Prasības KRP iegūšanai Jāizpilda nodarbību laikā uzdotos patstāvīgos darbus. 

Jānokārtoto rakstisks eksāmens. 
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Mācību pamatliteratūra 1. Nāgelis J. Microsoft Access 2000 no A līdz Z. – R: 
“Datorzinību  centrs”, 2000., 184.lpp. 

2. Lukažis Dz. Datu bāzes vadība. Programma Microsoft Access.- 
R.: Biznesa augstskola Turība, 2000, 95.lpp.  

3. Kliedere I. Microsoft Access 2000. Rīga: Apmācības un 
konsultāciju centrs "GRĀDA", 2001., 126 lpp.  

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

5. Поспед Б.С. Access 2000 Базы данных и приложения. 
Лекции и упражнения.-К.:”ДиаСофт”, 2000. 

6. Хансен Г., Хансен Д. Базы данных:разработка и 
управление. Пер.с англ.под ред.С.Каратыгина. - Москва: 
БИНОМ, 1999. - 704 с. 

Mācību papildliterat ūra 1. 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. - 560 с. 

2. Базы данных : Интеллектуальная обработка информации / 
В.В.Корнеев,А.Ф.Гареев,С.В.Васютин,В.В.Райх. - Москва : 
Издатель Молгачева С.В., 2001. - 496 с. 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

1. Datorpasaule  
2. E-pasaule 

 
Kursa autors:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts: Matemātikas un 

informātikas 
  

 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā (profesionālais 
bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) A 
Kred ītpunktu skaits     1 

 
Kopējais stundu skaits 40 
Lekciju skaits 8 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

8 

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

P 

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

- 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Informācijas tehnoloăijas 
Kursa mērėi Iepazīties ar biroja darba organizācijas pamatprincipiem, iekārtām, 

kuras tiek izmantotas biroja darbā, darba plānošanas sistēmām un 
apgūt praktiskā darba iemaĦas ar tām. 

Kursa uzdevumi  

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Studenti izpratīs atšėirīgo un vienādo daudzkultūru sabiedrībā. 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Iepazīties ar iekārtām, kuras tiek izmantotas birojā. Prast rīkoties un lietot šādu biroja tehniku. Dators, fakss, 
drukas iekārtas, kopējamā iekārta, modēms, multifunkcionālās iekārtas, grafoprojektors, videoprojektors. 

 
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

1. Ievads  2 L 
2. drošības tehnika  2 L 
3. Darba vietas iekārtošana  2 L 
4. Biroja centrāles  2 L 
5. Faksa aparāta lietošana  2 Praktiskās nodarbības 
6. Datora sistēmas uzturēšana  2 Praktiskās nodarbības 
7. Mobīlo telefonu izmantošana 
biroja darbā 

 2 Praktiskās nodarbības 

Kursa nosaukums        Biroja tehnika 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Viktors Egliens Matemātikas un informātikas 
katedra 

Asist.,Mg.paed. 
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8. Autortiesības Latvijā  2 L 
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
1. Literatūras studijas 
2. Referātu sagatavošana 
3. Apkopes līdzekĜu izpēte tirdzniecības tīklos 

24 

 
Prasības KRP iegūšanai Sekmīgi izpildīts patstāvīgais darbs un nokārtota ieskaite 
 
Mācību pamatliteratūra 1. Forands I. Biznesa vadības tehnoloăijas. Rīga, 2004. 

2. Praude V., BeĜčikovs J. Menedžments. Rīga, 2001. 
3. Eppen G.D., Gould F.J., Schmidt C.P. Introductory 

Management Science: Decision Modeling with 
Spreadsheets. 4th ed. Prentice-Hall, 1998. 

4. Berenson M.L., Levine D.M. Basic Business Statistics. 
Prentice-Hall, 1996. 

Mācību papildliterat ūra  

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

Periodika: 
"Sekretāre", "E - pasaule". 
Iekārtu lietošanas instrukcijas 

 
Kursa autors:  Viktors Egliens  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts: Matemātikas un 

informātikas 
Protokols Nr. 1 30.08.2007. 

 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā 
(profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju pro 
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KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) B daĜa 
Kred ītpunktu skaits 2 KRP 
   
KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
UĜjana Gintnere  Liepājas muzeja Kultūrvēstures 

nodaĜas vadītāja 
 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju skaits 16 -32 st. 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

- 

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

P 

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

Nav nepieciešamas 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Etnogrāfija  
Kursa mērėi Sniegt studentiem zināšanas latviešu etnogrāfij ā – zinātnes 

nozarē, kuras izpētes objekts ir tautas tradicionālā kultūra. 
Kursa uzdevumi Veidot studentiem izpratni par latviešu etnogrāfijas kā 

vēstures zinātĦu nozares izveidi un attīstību, latviešu tautas 
materiālo un garīgo kultūru. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Izpratnes un zināšanu iegūšana par latviešu tradicionālās 
kultūras attīstību un īpatnībām. 

Kursa valoda Latviešu valoda 
 
KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Etnogrāfijas zinātne, tās attīstības posmi. Latviešu etnogrāfijas avoti, to nozīmīgākās un lielākās 
krātuves.  
Tautas celtniecība: celtĦu veidi, saimniecības plānojumu īpatnības novados, celtĦu konstruktīvi – 
dekoratīvie elementi.  
Mājas iedzīves priekšmeti. 
Tautastērpi: apăērba raksturojums līdz 18.gs. vidum, tautastērpu kompleksu lokālie varianti 
(Dienvidkurzemes sieviešu tautastērpi), kultūrvēsturisko sakaru atspoguĜojums latviešu tautastērpos. 
Latviešu zemnieku ăimene 18.gs. v. – 20. gs. sāk.: ăimenes godi, to norise, simbolika. 
Latviešu gadskārtu ieražas. 
 
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 

Tēma Apakštēma Apjoms 
stundās 

Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 

Kursa nosaukums Latviešu tradiconālā kultūra 
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nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

1. Etnogrāfijas zinātne, 
tās attīstības posmi. 

Latviešu etnogrāfijas pirmsākumi 18. – 
19. gs.; perioda īpatnības. 
Latviešu etnogrāfija 19. gs. b. – 20. gs. 
sāk.: nozīmīgākie pētnieki un viĦu 
veikuma raksturojums. 
Latviešu etnogrāfija 1920. – 1940.: 
nozīmīgākie pētnieki un viĦu veikuma 
raksturojums. 
Latviešu etnogrāfija pēc 2. Pasaules 
kara: pētnieki, viĦu veikums. 
Latviešu etnogrāfija mūsdienās. 

6 Lekcijas, seminārs 

2. Latviešu etnogrāfijas 
avoti, to krātuves. 

Lietiskie avoti. Rakstītie avoti. 
Ikonogrāfiskais materiāls ( attēli). 
Nozīmīgākās krātuves: muzeji, arhīvi, 
bibliotēkas. 

4 Lekcijas  

3. Tautas celtniecība. Dzīvojamās ēkas, rija, pirts, vasaras 
virtuve, klēts, kūts. 

2 Lekcijas  

4. Mājas iedzīves 
priekšmeti. 

Tvertnes (vienkoči, kriju un koka 
sloksnes vāceles, mucinieku 
izstrādājumi), pūra lādes, skapji, 
sēdekĜi, guĜvietas, galdi. 

2 Lekcijas  

5. Tautastērpi. Apăērba raksturojums līdz 18. gs. 
vidum. Tautastērpu kompleksu lokālie 
varianti: Vidzemes komplekss, Latgales 
komplekss, Augšzemes komplekss, 
Zemgales komplekss, Kurzemes 
komplekss. 

4 Lekcijas, seminārs 

6. Kurzemes 
kompleksa 
Dienvidkurzemes 
lokālā varianata 
sieviešu tautastērpi. 

Rucavas pagasta sieviešu tautas tērps, 
Nīcas pagasta sieviešu tautastērps, 
Bārtas pagasta sieviešu tautastērps: 
attīstība, īpatnības, valkāšanas 
tradīcijas. Kultūrvēsturisko sakaru 
atspoguĜojums tautastērpu darināšanā 
un valkāšanā. 

2 Lekcijas 

7. Latviešu zemnieku 
ăimene, 18. gs. v. – 20. 
gs. sāk. 

Ăimenes raksturojums (vecuma grupas, 
to savstarpējās attiecības). Ăimenes 
godi: kristības, kāzas, bēres. To norise, 
praktiskais un simboliskais. 

6 Lekcijas, seminārs 

8. Gadskārtu ieražu 
cikls. 

Cikla raksturojums : No 
Ziemassvētkiem līdz Lūcijas dienai. 
Nozīmīgākie svētki ziemas, pavasara, 
vasara un rudens ciklos. Simboliskās 
norises. Kristietības elementi ieražu 
svētkos. 

6 Lekcijas, seminārs 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Patstāvīgi iepazīties ar publikācijām par 1896. gada latviešu 
etnogrāfisko izstādi, veikt to analīzi, sagatavot personu kartotēku, 

48 
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par izstādes veidotājiem. Sagatavot interviju vai atmiĦu pierakstu, 
kontaktējoties ar kādu vecākās paaudzes pārstāvi, akcentējot tēmu 
„Bērnības etnogrāfija”. 
 
Prasības KRP iegūšanai Mācību kurss teorētiski apgūts, izpildīti patstāvīgā darba 

uzdevumi. 
 
Mācību pamatliteratūra Barons Kr. un Vissendorfs H. Latvju dainas. I –VI / 8 

sēj./,Jelgavā, Pēterburgā, 1898.-1915. 
Cimermanis S.Latviešu tautas dzīves pieminekĜi. Celtnes un 
to iekārta. R., 1969. – 151 lpp.   
Latviešu etnogrāfija. R., 1969. – 594 lpp.  
Olupe E. Latviešu gadskārtu ieražas.R.,1992. – 317 lpp. 
Slava M. Latviešu tautas tērpi.-AE, 7, 1966. 

Mācību papildliterat ūra Ārends P. Arhaiskie elementi mūsu etnogrāfiskā celtniecībā.-
SM, 1938, 2, 148. – 160 lpp. 
Barons Kr. Seno latviešu precību un kāzu parašas.-LD, II,1, 
Pēterburga, 1904., 1 .- 102. lpp. 
Ignāte M. Vākas Nīcā.- RLB RKr, 19, 1929, 160.-168. lpp. 
Janševskis J. Nīca. R., / 1928/. – 62 lpp. 
Ăinters V. Latviešu tautas tērpu aizvēsture.-LT- Tērpi, 1936, 
7. - 92. lpp. 
Senkeviča B. Godi Vidus - Kursā.R., 1939.-155 lpp. 
Latviešu tautas paražas. I. Sast. prof. K. Straubergs. – R., 
1944. – 602 lpp. 
Kuplais M., Vēveris E. Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas 
muzejā. – R., 1986. – 223 lpp. 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

Etnogrāfiskas ziĦas par latviešiem. - “Dienas Lapas” 
pielikums. 1.-4., R, 1891. – 1894. 
Latvijas Saule. 1.-99., 1923.-1931. ( žurnāls). 
Liepājas muzeja zinātniskā arhīva materiāli. 
Arheoloăija un etnogrāfija. Rakstu krājums. 1. – 23. –R., 
1960. – 2007. 

 
Kursa autors:  U. Gintnere 2007. g. 4.sept. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes 

protokola Nr. 
Datums 

Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju 
programmā (profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

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

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Lauma Veita Mākslas un dizaina katedra Lektore, Mg.paed. 
 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju skaits 8 (16 ) 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

8 (16) 

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

P 

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

- 

ZinātĦu nozare/apakšnozare  
Kursa mērėi Iepazīstināt studentus ar latviešu tautas kultūras vērtībām 

laika ritmā. 
Kursa uzdevumi 1. analizēt literatūru par tradicionālo kultūru, raksturojot kultūras 

mantojumu; 
2. izprast laika ritmus tradicionālajā kultūrā; 
3. iepazīt amatniecības veidus. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Iegūtas zināšanas par latviešu tradicionālo kultūru kompetentai 
kultūras darba vadīšanai. 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Kursā iegūta izpratne par latviešu tradicionālo kultūru, etnogrāfiju, gadskārtu svētku un godu rituāliem, 
raksturīgākiem amatniecības veidiem. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

Tradicionālās kultūras 
skaidrojums 

 2 Lekcija 

Etnogrāfija 
 

1. Etnogrāfijas priekšmets, metodes un 
problēmas.  
2. Latviešu etnogrāfijas attīstības 
posmi.  
3. Latviešu etnogrāfijas avoti. 
4. Ornaments un krāsa. 

2 
 
2 
 
 
2 

Lekcija, seminārs 

Kursa nosaukums Latviešu tradicionālā kultūra 
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Tradicionālās kultūras 
mantojums 

1.Nozīmīgākās tradicionālās kultūras 
mantojuma krātuves, to izveides 
vēsture. 
2. Nodarbošanās: tautas celtniecība, 
zvejniecība, lauksaimniecība, 
lopkopība. 
3. Mājsaimniecība: uzturs, telpa, 
mājturības priekšmeti, ăērbs. 
4. Tautas lietišėā māksla. 
5. Gadskārtu un godu rituāli. 

2 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
10 
 
6 

Lekcijas, semināri, 
praktiskie darbi 

Svētki un atceres 
dienas 

 2 Lekcija 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

1. Tradicionālā kultūra. 
2. Latvijas valsts kultūrpolitikas nostādnes kultūras mantojuma 

saglabāšanā. 
3. Praktisku amatniecības darbu izstrāde un to pielietojums svētku 

norisēs.  
4. Latviešu un citu tautu svētku rituālu salīdzinājums 

8 
8 
 
20 
 
12 

 
Prasības KRP iegūšanai Dalība lekcijās, patstāvīgo darbu izstrāde, eksāmens 
 
Mācību pamatliteratūra 1. Grīns M., Grīna M. Latviešu gads, gadskārta un godi. – 

Rīga: EVEREST, 1992. - 452 lpp. 
2. Karaša D. Latviskās sadzīves tradīcijas un godi. – Rīga: - 

Zinātne, 1991. – 136lpp. 
3. ĖēniĦš I. Latvija gadsimtu lokos I daĜa. Aizvēsture un 

senvēsture. – Rīga: RaKa, 2003. – 233 lpp. 
4. Kultūras vēsture vārdos, jēdzienos un nosaukumos. Sast. 

Blūma D.– Rīga: IU „RaKa”, 2000. – 470 lpp. 
5. Kursīte J. Mītiskais folklorā, literatūrā, mākslā.- R., 

1999.  
6. Latviešu etnogrāfija. Dzīves pieminekĜi. – R., 1969. 

5.m.Havc 
7. Latviešu tautas dzīvesziĦas 3. Godi. – Rīga: Zvaigzne, 

1991. – 192 lpp. 
8. RadiĦš A CeĜvedis Latvijas vēsturē. – Rīga: Zvaigzne 

ABC, 1996. – 300 lpp. 
9. SiliĦa E. Latviešu tautas tērpu valkāšanas tradīcijas. – 

Rīga: E.MelngaiĜa Tautas mākslas centrs, 1991. – 64 lpp. 
10. Stepanova G. Latviešu tautas svētki un to mielasti. 

Mācību līdzeklis. – Rīga: izglītības, kultūras un zinātnes 
ministrija. Izglītības attīstības institūts, 1994 – 32 lpp. 

Mācību papildliterat ūra 1. BrastiĦš E.Latvju raksta kompozīcija. – Rīga: Latvju 
Dievturu sadraudze, 1924. – 122 lpp. 

2. Birkerts P. Ievads Latvju tautas prātniecībā. – Rīga: 
autora izdevums „Latvju kultūras”, 1937. – 543 lpp. 

3. Latvijas senākā vēsture. 9.g.t.p.Kr. – 1200.g. – R., 2001. 
4. Arheoloăija un etnogrāfija. XX., – R., 2000. 
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Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

www.km.gov.lv 
www.marasloks.lv 
www.dziesmusvetki2008.lv 
www.liis.lv 
 

 
Kursa autors:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā (profesionālais 
bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

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

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Gita GirĦus Literatūras katedra Mg.philol. 
 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju skaits 18 st. 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

14 st. 

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

P 

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

Priekšzināšanas Latvijas kultūras vēsturē, folklorā un literatūras 
zinātnē vidusskolas programmā paredzētajā apjomā. 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Folkloristika: Latviešu folkloristika un mitoloăija. 
Kursa mērėi Mērėi – piedāvāt iespēju iegūt zināšanas: 

1) latviešu folkloristikas vēstures pamatjautājumos; 
2) par latviešu poētisko folkloru un tās novadnieciskajām 

savdabībām; 
3) par atsevišėiem latviešu mitoloăijas jautājumiem  

(politeisms latviešu mitoloăijā, mitoloăisko priekšstatu 
izpausmes latviešu gadskārtu tradīcijās u.c.), akcentējot 
folkloras un mitoloăijas ciešo vienotību.   

Kursa uzdevumi Uzdevumi – dot iespēju studējošajiem: 
1) iepazīties ar latviešu folkloras pētniecības procesu no 

pirmsākumiem līdz mūsdienām, akcentējot nacionālās 
folkloristikas nodibināšanos 19.gs.2.pusē, 

2) iepazīt latviešu poētiskās folkloras veidu (dziesmu 
folklora, vēstītāja folklora, brahiloăismi) un žanru 
daudzveidību un saturisko bagātību atšėirīgu Latvijas 
etnogrāfisko novadu tradicionālajā kultūrā; 

3) izprast mitoloăijas un folkloras savstarpējās attieksmes, 
atklājot iepriekšējo paaudžu pasaules skatījumu ar folklorā 
pausto priekšstatu palīdzību, 

4) aktualizēt folkloras lomu mūsdienās.   
 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Studenti izpratīs latviešu folkloristikas kā zinātnes nozares 
formēšanās gaitu un ar to saistītās problēmas; būs kompetenti par 
folkloristikas nozarē lietotajiem terminiem un jēdzieniem;  
orientēsies žanriski daudzveidīgajā vēstītājas folkloras repertuārā; 
iegūs izpratni par tautas lirikas un parēmiju iespējamo klasifikāciju 
un tematisko daudzveidību; būs kompetenti jautājumos, kas saistīti 
ar politeisma klātbūtni latviešu mitoloăijā, kā arī par gadskārtu 
tradīcijām un ieražām latviešu folkloras atspoguĜojumā; iegūs 

Kursa nosaukums Novadu folklora  
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iemaĦas darbā ar folkloras teicējiem, kā arī izpratni par folkloras 
dzīvotspēju un funkcionēšanas īpatnībām mūsdienu Latvijā.   

Kursa valoda latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Kursā iztirzāti jēdzieni ‘folklora’, ‘folkloristika’, ‘modernā folklora’, ‘feiklora’, ‘folklorisms’, ‘etnogrāfiskie 
novadi’. Izsekota latviešu folkloristikas attīstības gaita, aplūkoti latviešu poētiskās folkloras veidi un žanri, 
akcentējot attiecīgo sacerējumu novadnieciskās īpatnības. Aplūkotas latviešu gadskārtu svinamās dienas, ar 
tām saistītās tradīcijas, kā arī iezīmēts politeisma jautājums latviešu mitoloăijas kontekstā.   
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma 

1. Folkloristika kā 
zinātnes nozare. 
Latviešu 

          folkloristikas  
         attīstības process. 
 
 

 
 
 
2. Latviešu dziesmu 
folklora.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
3. Latviešu vēstītāja 
      folklora. 
 
 
 
4. Brahiloăismi. 

 
 
 
      
 5. Stāstījumu un īsās 
folkloras žanriskā 
daudzveidība tautas 
tradīcijā. 
 
 
 
6. Latviešu gadskārtu 

Apakštēma 
 
1. Folkloristikas nodibināšanās sākumi 
    Rietumeiropā un Latvijā. 
2. Latviešu nacionālās folkloristikas 
    aizsākumi 19. gs. vidū. 
    Latviešu folkloristika 20.gs. un 
    mūsdienās.  
3. Klasiskās folkloras un modernās jeb 
    mūsdienu folkloras (postfolkloras) 
    attiecības. 
 
1. Tautasdziesmu apjoms un tematiskā 
daudzveidība. Iespējamā dziesmu 
klasifikācija pēc to funkcijām un 
izpildīšanas situācijas; novadnieciskais 
aspekts. Dziesmas teksta un melodijas 
attiecības. 
  
2. Mākslinieciskā izteiksme latviešu 
tautasdziesmās, tās iespējamā saistības 
ar atsevišėiem mitoloăiskajiem 
priekšstatiem (animismu, totēmismu, 
tabu). 
 
1. Tautas pasakas. 
2. Tautas teikas un nostāsti. Anekdotes. 
3. Iniciācijas rituāla iespējamais 
atspoguĜojums latviešu tautas pasakās. 
 
1. Sakāmvārdi un parunas. 
2. Mīklas. 
3. Ticējumi. 

 
1.Tautas teiku, nostāstu un anekdošu 
savdabība un žanriskā nošėīruma 
problēma. 
2.Tautas pasaku žanriskās apakšăupas. 
3. Īsās folkloras daudzveidība un 
funkcionalitāte. 
 
1. Folkloriskās liecības par senākajām laika 

Apjoms 
stundās 
2            
 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
4 
 
 
2 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
2 

Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 
 
L,S,P 
 
 
 
 
 
 
L,P 
 
 
 
 
 
 
 
 
L, S 
 
 
 
 
 
L,P 
 
 
L 
 
 
 
S,P 
 
 
 
 
 
 
L,S 
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         ieražas. 
 
 
 
 
 
7. Novadnieciskā 
savdabība latviešu 
folklorā mūsdienās. 

 

skaitīšanas iespējām (saules un mēness 
kalendārs) 
2. Centrālie ar gadskārtu maiĦu saistītie 
svētki tautas tradīcijā, to atspoguĜojums 
latviešu folklorā. 

 
Konsultatīvais darbs, studentiem 
sagatavojot eksāmena darbu novadu 
folklorā. 

 
 
4 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
L,P 

    
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
1. Īsās poētiskās folkloras žanru sacerējumu paraugu kartotēkas 

izveide. 
2. Eksāmena darbs, veltīts folkloras dzīvotspējai un 

funkcionēšanas īpatnībām kādā no Latvijas reăioniem 
(pagastiem, pilsētām u.tml) mūsdienās. 

2 
 
10 

 
Prasības KRP iegūšanai Līdzdalība ar sagatavotiem ziĦojumiem semināru nodarbībās, 

iesniegti un pozitīvi novērtēti patstāvīgie darbi un praktiski 
veicamie uzdevumi (rakstiski pārbaudes darbi). 
Pozitīvi novērtēts eksāmena darbs novadu folklorā. 

 
Mācību pamatliteratūra Ambainis O.Latviešu folkloristikas vēsture.-R.,1989. 

Arājs.K.Krišjānis Barons un „Latvju Dainas”.-R.,1985. 
Grīns M., Grīna M. Latviešu gads, gadskārta un godi: the ancient 
Latvian timerechoning septem, festivāls and celebrations.-
Linkolna,1983. 
Kursīte J.Latviešu folklora mītu spogulī.-R.,1996. 

Mācību papildliterat ūra Kursīte J.Mītiskais folklorā, literatūrā, mākslā.-R.,1999. 
Kursīte J.Dzejas vārdnīca.-R.,2002. 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

www.dainuskapis.lv 

 
Kursa autors: Gita GirĦus   
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts:   01.06.07. 
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā (profesionālais 
bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 
 

 
 



 

 257

 
KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

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

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Inga Papirte Mākslas un dizaina 

katedra 
Liepājas BJC metodiėe, Mag. 
paed. 

 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju skaits 8 – 16 st. 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

8 – 16 st. 

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

P 

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

Nav nepieciešamas 

ZinātĦu nozare/apakšnozare  
Kursa mērėi Iepazīstināt studentus ar deju kultūru, dejas horeogrāfisko leksiku, 

dot ieskatu latviešu dejas attīstībā. 
Kursa uzdevumi 1. Teorētiski un praktiski apgūt dejas vēsturi un sadzīves 

vēsturiskās dejas. 
2. Prasmju un iemaĦu veidošana latviešu dejas mākslā. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Iegūtas zināšanas par deju kultūru, dejas horeogrāfisko leksiku 
profesionālai kultūras darba vadīšanai.  

Kursa valoda latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Studiju kurss iepazīstina ar bagāto deju kultūru sākot no dejas pirmsākumiem, cauri gadsimtiem gūstot ieskatu 
agrīno viduslaiku, Renesanses sadzīves dejās, 15., 16., 17., 18. gadsimta sadzīves dejās. Dejas tiek apgūtas 
praktiskajās nodarbībās, tā attīstot radošās īpatnības, māksliniecisko domāšanu un fantāziju. Kurss dod ieskatu 
latviešu dejas attīstībā, sīkāk iepazīstina ar latviešu horeogrāfisko leksiku, praktiski izdejojot latviešu 
etnogrāfiskās divpāru dejas, apgūstot latviešu dejas pamatus, iepazīstina ar dejas pieraksta sistēmu Latvijā, dod 
iespēju mācīties to pielietot praksē. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma 
 

Apjoms 
stundās 

Veids  

1. Dejas pirmsākumi un rašanās teorijas. 
2. Deja senajās civilizācijās. 
3. Agrīnie viduslaiki. 
4. Itālijas Renesanse. 
5. 17. gs. sadzīves dejas. 
6. 18. gs. sadzīves dejas. 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

Lekcija/praktiskā nod. 
Lekcija/praktiskā nod. 
Lekcija/praktiskā nod. 
Lekcija/praktiskā nod. 
Lekcija/praktiskā nod. 
Lekcija/praktiskā nod. 

Kursa nosaukums Deja 
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7. 19. gs. sadzīves dejas. 
8. Ieskats latviešu rotaĜas un dejas attīstībā. 
9. Latviešu rotaĜu un deju izteiksmes līdzekĜi un konstruktīvais 

izkārtojums. 
10. Roku stāvokĜi, satvērieni, aptvērieni. 
11. Ieskats kontrukcijās. 
12. Kāju pozīcijas un stāvokĜi. 
13. RotaĜu un deju pamatsoĜi. 
14. Etnogrāfiskās pāru dejas. 
15. KadriĜas, to atšėirības dažādos Latvijas  novados. 
16. Latviešu tautas tērpi, to valkāšanas tradīcijas. 

2 
2 
2 
 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Lekcija/praktiskā nod. 
Lekcija/praktiskā nod. 
Lekcija/praktiskā nod. 
 
Lekcija/praktiskā nod. 
Lekcija/praktiskā nod. 
Lekcija/praktiskā nod. 
Lekcija/praktiskā nod. 
Lekcija/praktiskā nod. 
Lekcija/praktiskā nod. 
Lekcija/praktiskā nod. 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Referāts „Latviešu etnogrāfiskā deja cauri gadsimtiem un valstīm” 48 
 
Prasības KRP iegūšanai Lekciju un praktisko nodarbību apmeklējums 70%, eksāmens 30% 
 
Mācību pamatliteratūra 1. Васильева- Рождественская М.  Историкобытовой танец.  М.,     

Исскуство, 1983. 
2. Красовская  В.  Заподноевропейский балетный театр. 

Исскуство,  1981. 
3. Latvju tautas dejas: 1.-3. burtnīca / sast. J. Rinks, J. Ošs.- Alfrēds 

Kalnājs, 1952. 
4. Muktupavels V. Dindaru, dandaru.- Avots, 1989. 
5. Melngailis E. Latviešu dancis. –Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 

1949. 
6. “Rīga dejo” Rīgas 800 gadu jubilejas svinību pasākuma rotaĜu 

krājums, 2001. 
7. Spīčs E. MārtiĦa deju grāmata. Mūsdienu latviešu tradicionālā 

deja 1.-2. burtnīca.- Rīga: Latvijas Universitāte, 2003. 
8. Sūna H. Latviešu sadzīves horeogrāfija. – Rīga: Zinātne, 1966. 
9. Sūna H. Latviešu rotaĜas un rotaĜdejas. –Rīga: Zinātne, 1966. 
10. SiliĦa E. Latviešu deja. – Rīga: Latviešu folkloras krātuves 

izdevums, 1939. 
11. SiliĦa E. Latviešu tautas dejas izcelsme un attīstība.-Rīga: Avots, 

1982. 
12. Zelmene M. Mūzika mazajiem. Dejas un rotaĜas. Mācību līdzeklis: 

3. grāmata- Rīga: Izdevniecība RaKa, 2004. 
Mācību papildliterat ūra 1. Vaskresenska J. Latviešu padomju balets. R., Liesma, 1978. 

2. Jaunās rotaĜas ar dziedāšanu skolai un jaunatnei. / apk. A. Dzintars.-         
Apgādniecība “Saule”, 1922. 
3. Latviešu tautas dejas./ sast. M. Lasmane. – Rīga: Latvijas Valsts 
izdevniecība, 1962. 

Periodika, interneta 
resursi un citi avoti 

 

 
Kursa autors:  I.Papirte  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:    
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KURSA KODS KuldV 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

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

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Linda Zulmane Literatūras katedra Lektore, Mg. philol. 
 
Kopējais stundu skaits 120 
Lekciju skaits 24 st. 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

24 st. 

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

P 

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

Literatūras vēstures un teorijas zināšanas vidusskolas līmenī. 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Literatūrzinātne/Latviešu literatūras vēsture 
Kursa mērėi Sniegt priekšstatu par autora, teksta un lasītāja attiecībām, 

izsekot literatūras (teksta) veidošanās ceĜam, aplūkot 
literatūru kā atsevišėu veidu un žanru – bērnības atmiĦu 
tēlojumu, pasaku, stāstu, romānu, dzejas – kopumu, analizēt 
tekstus. 

Kursa uzdevumi Izlasīt un analizēt literārus tekstus, iepazīties ar atsevišėu literāro 
žanru specifiku. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Literatūras teorijas un vēstures apguve, tekstu analīze 

Kursa valoda latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Literatūras un mākslas  recepcija. Maikla Bentona  10 svarīgākie lasīšanas principi. Literatūras process kā 
komunikācijas modelis Autors – Teksts (literatūra) – Lasītājs. Autora nāve, autora dzimšana (R. Barts, G. 
Berelis). Autors - radītājs, dievs, ăēnijs, pierakstītājs, skriptors, autors kā zaglis.  
Autors un tā vieta dažādu laikmetu literatūras procesā. Biogrāfiskais autors, reālais autors. Autobiogrāfija, 
vēsturiski biogrāfiskā literatūra. Prototipi un protosižeti literatūrā. Autora daiĜrades psiholoăija. Jaunrades 
process. Vēstules  un dienasgrāmatas kā personību atklājošs literatūras žanrs. Autors un pseidonīms. 
Pseidonīmi kā autora maska, spēle, zīme. Zīmes literatūrā. Literatūras veidi un paveidi, žanri ( epika( pasaka, 
stāsts, romāns),  dzeja, dramaturăija). I. Ābeles, N. Ikstenas, A. Neiburgas stāsti,  romāna žanra attīstība. 
Dzeja, dramaturăija. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

Kursa nosaukums Literatūra 
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Kas ir literatūra?  
 

Definīcijas un viedokĜi. Mākslas 
(literatūras) recepcija. Maikla Bentona  
10 svarīgākie lasīšanas paradoksi. 
Lasītājs un lasīšana. Literatūras process 
kā komunikācijas modelis Autors – 
Teksts (literatūra) – Lasītājs. 
 

2 Lekcija, seminārs 

Autors un tā vieta 
dažādu laikmetu 
literatūras procesā 

Biogrāfiskais autors, reālais autors. 
Autobiogrāfija, vēsturiski biogrāfiskā 
literatūra. Prototipi un protosižeti 
literatūrā. Autora nāve, autora 
dzimšana. R. Barts, G. Berelis. Autors 
radītājs, dievs, ăēnijs, pierakstītājs, 
skriptors. Autors (rakstnieks) kā zaglis. 
Autora daiĜrades psiholoăija. Jaunrades 
process. A. Brigaderes, J. Sudrabkalna, 
A. Niedras u.c. rakstnieku daiĜrades 
īpatnības. 
 

4 Lekcija, seminārs 

Autors un pseidonīms  
 

Pseidonīmi kā autora maska, spēle, 
zīme. Zīmes literatūrā. 

2 Lekcija, seminārs 

 
Literatūra – autors – 
teksts - bērnības 
atmiĦu tēlojumi 
 
 

 
A. Niedras bērnības atmiĦu grāmata 
„Mana bērnība un mani puikas gadi”, 
fragmentu analīze. Kultūrvēsturiskais, 
bērnības atmiĦu tēlojumi latviešu 
literatūrā. 
 

 
2 

Lekcija, seminārs 

Pasakas Pasaku iedalījums, literārās pasakas, 
pasaku terapija psiholoăijā, vardarbība 
pasakās, latviešu, cittautu, literāro 
pasaku analīze.  
 

4 Lekcija, seminārs 

Stāsts  
 

Stāsta teorijas aspekti, stāsta, noveles 
žanra robežsituācija, stāsta aktualitāte 
mūsdienās, dzīvesstāsts. I. Ābeles, N. 
Ikstenas, A. Neiburgas stāsti. 

4 Lekcija, seminārs 

Romāns Romāns (pazīmes, žanra attīstība, 
iedalījums, detektīvromāns, 
detektīvliteratūras 3 pamatveidi – 
franču, angĜu, amerikāĦu), tā 
aktualitāte, atsevišėu darbu analīze. 
 

4 Lekcija, seminārs 

Dzeja. Dramaturăija Dzeja (daži dzejas teorijas aspekti, 
dzejoĜu un dzejoĜu krājumu analīze). 
Dramaturăija. Luga un izrāde.  

2 Lekcija, seminārs 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Literatūras apguve atbilstoši semināra tēmām, referāts par izvēlētu 
tēmu. 

24 
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Prasības KRP iegūšanai Aktīva piedalīšanās semināros, referāts par izvēlētu tēmu. 
 
Mācību pamatliteratūra Kiršentāle I.,Vārdaune Dz., SmilktiĦa B. Prozas žanri. - R.: 

Zinātne, 1991.- 212 lpp. 
Valeinis V. Ievads literatūrzinātnē. – R.: LU, 1994.- 353 lpp. 
Niedra A. Mana bērnība un mani puikas gadi.- R.: 
Kreismanis, 1943. 
Ābele I. Sniega laika piezīmes.-R., 2004. 
Ikstena N. Dzīves stāsti.-R., 2002. u.c. 

Mācību papildliterat ūra Berelis G. Latviešu literatūras vēsture.-R., 1998. 
Berelis G. Neēd šo ābolu. Tas ir mākslas darbs. –R., 2001. 
Birkerts P. DaiĜrades psiholoăija. I.II. – R., 1922-1925. 
Bebre R. DaiĜrades procesa posmi.-R, 1985. 
Bebre R. Mākslinieka personība, tās attīstība.- R, 1987. 
 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

Žurnāli „Karogs”, „Kentaurs XXI”, „Teātra Vēstnesis”, 
„Psiholoăijas pasaule”, laikraksti „Kultūras Forums” u.c. 

 
Kursa autors:  L. Zulmane 2007.g.31.aug. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
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KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

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

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Dace Bluėe Mākslas un darbmācības 

katedra 
Mg. art  

 
Kopējais stundu skaits 120 
Lekciju skaits 18 - 36 stundas 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

6 - 12 stundas 

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

P 

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

Orientēšanās vispārējās Rietumeiropas mūzikas vēstures 
jautājumos. 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Mūzika 
Kursa mērėi Iepazīstināt studentus ar būtiskākajām 20. gs. mūzikas vēstures 

tendencēm, paplašināt redzesloku mūzikas kultūras jomā. 
Kursa uzdevumi Sniegt zināšanas par nozīmīgākajām 20. gs mūzikas vēstures 

problēmām un tendencēm, attīstīt spēju kritiski domāt, spriest un 
analizēt kultūrvēsturiskas problēmas, veicināt studentos interesi 
par mūzikas estētikas un filozofijas jautājumiem. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Kursa noslēgumā studenti vispārēji orientējas mūzikas problēmās 
un tendencēs, mūzikas virzienos, estētikas un filozofijas 
jautājumos, ir apguvuši iemaĦas domāt, spriest un analizēt 
mūzikas kultūras dažādas parādības, prot atrast nepieciešamo 
informāciju, skaĦu un video ierakstus, kas ir nepieciešams kultūras 
pasākumu organizēšanā. 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Kurss piedāvā ieskatu nozīmīgākajās 20. gs. mūzikas problēmās un tendencēs, mūzikas virzienos, estētikas un 
filozofijas jautājumos, piemēram, par dažādu mūzikas stilu un žanru izcelsmes vēsturi, politisko un sociāli 
ekonomisko faktoru ietekmi to attīstības procesā. Lekciju cikls papildināts ar mūzikas audio un video 
piemēriem un ilustratīviem materiāliem. Kursa laikā studenti lasa literatūru, ko semināros apspriež, apmeklē 
koncertus, raksta recenzijas un aktīvi interesējas par mūzikas kultūras aktualitātēm. 

 
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 

Kursa nosaukums Mūzika 
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laboratorijas darbi) 
Kas ir mūzika? Mūzika kā māksla un mūzika kā sadzīves 

izpausmes forma; 
Muzikālas un nemuzikālas skaĦas; 

2 
 
2 

Lekcija 
 
Lekcija 

Mūzikas Stili un laikmeti Mūzikas vēsturiskie laikmeti un mūzikas 
Stili; 
 
Diskusija par apgūto vielu un izlasīto 
literatūru 

2 
 
 
2 

Lekcija 
 
 
Seminārs 

20. gs. Mūzikas virzieni Impresionisms - Ekspresionisms - 
seriālisms;  
 
Neoklasicisms; 
 
Elektroniskā mūzika,  
 
Diskusija par apgūto vielu un izlasīto 
literatūru, pirms semināra nodarbības 
studenti iesniedz apmeklēta koncerta 
recenziju 
 
Eksperimenti mūzikā; Aleatorika; SkaĦu 
kompozīcijas; 
 
Jaunā vienkāršība, Minimālisms;  
 
Postmodernisms kultūrā un mūzikā; 
 
Diskusija par apgūto vielu un izlasīto 
literatūru; 

2 
 
 
2  
 
2 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
2 
 
2 

Lekcija 
 
 
Lekcija 
 
Lekcija 
 
Seminārs 
 
 
 
 
Lekcija 
 
 
Lekcija 
 
Lekcija 
 
Seminārs 

20. gs. Populārā mūzika Džezs 
 
Roks 
 
Popmūzika 
 
Pārbaudes tests par apgūto vielu un 
diskusija par izlasīto literatūru; 

2 
 
2 
 
2 
 
2 

Lekcija 
 
Lekcija 
 
Lekcija 
 
Seminārs 

Masu un elitārās 
mūzikas kultūra 

Mūzikas subkultūra; Triviālā mūzikas 
kultūra; 
 
Elitārisma jēdziens mūzikā; Elitārā opera 
20 gs.;  
 
Mūzika kā māksla un kā izklaide; 
Komercmūzika. 
 
Diskusija par apgūto vielu un izlasīto 
literatūru, pirms semināra nodarbības 
studenti iesniedz semestra darbu – eseju 
par noskatītu muzikālu filmu; 

2 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
2 

Lekcija 
 
 
Lekcija 
 
 
Lekcija 
 
 
Seminārs 

Politiskais faktors 20. gs. 
Mūzikā 

Mūzika kā nācijas identitātes izpausme; 
  
Politiskās propagandas iespējas; 

2 
 
2 

Lekcija 
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Politiskas sistēmas kritikas iespējas;  
 
Manipulācijas mūzikā un ar mūziku; 
Cenzūras sistēma mūzikā. Kultūrpolitika 
mūzikā. 
 
Pārbaudes tests par apgūto vielu un 
diskusija par izlasīto literatūru; 

 
 
2 
 
 
 
2 

Lekcija 
 
 
Lekcija 
 
 
Seminārs 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Studentiem patstāvīgi jāizlasa vismaz trīs grāmatas no studiju 
kursa programmā sniegtā literatūras saraksta.  
 
Studentiem jāseko līdzi informācijai par kursa tēmu presē, radio, 
televīzijā un internetā: 

• Mūzika Latvijā: www.music.lv 
• Latviešu mūzikas informācijas centrs: www.lmic.lv 
• Žurnāls Mūzikas Saule – www.m-saule.lv 

 
Studentiem patstāvīgi jāapmeklē koncerts un jāuzraksta recenzija  
par to. 
 
Studentiem patstāvīgi jāuzraksta apcere - eseju par noskatītu muzikālu 
filmu. 
 

30 
 
 
25 
 
 
 
 
 
 
7 
 
10 
 
 

 
Prasības KRP iegūšanai Studenti obligāti lasa ieteicamo literatūru latviski, angliski 

un/vai vāciski/krieviski (minimālā prasība ir izstudēt 3 
grāmatas no ieteicamās literatūras saraksta), klausās lekcijas, 
aktīvi diskutē semināru nodarbībās, sagatavo patstāvīgo 
darbus: 1. apmeklē koncertu un raksta par to recenziju; 2. 
patstāvīgi noskatās muzikālu filmu un uzraksta apceri – eseju 
par to. filozofisku apceri par ar studiju kursu saistītām 
tēmām (filma vispirms jāsaskaĦo ar pasniedzēju, teksta 
apjoms - 3 - 7 lpp. ar pusotru atstarpi starp rindām un 12 
punktu burtu augstumu, iesniedzams izdrukātā veidā pirms 
norādītās semināra nodarbības);  

 
Mācību pamatliteratūra • Avramecs Boriss. Mūzikas instrumentu mācība. Tradicionālā 

un populārā mūzika.: eksperim. māc. Līdz., Rīga: Musica 
Baltica Ltd., 1997.- 277 lpp.: il., n. 

• Dambis Pauls. 20.gadsimta mūzikas vēsture. CeĜi un 
krustceĜi/ Pauls Dambis. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2003. - 262, 
[2] lpp. : il., notis. 

• KārkliĦš Ludvigs. Mūzikas leksikons, Rīga : RaKa, 2006.- 
259 lpp.: il., notis. 

• Krēmers Gidons. VirstoĦi. Rīga: Norden AB, 2002.- 287 
lpp. 

• Kruks Sergejs. Kultūras politika padomju operā un 
koncertzālē : fragmenti no monogrāfijas "Par mūziku 
skaistu un melodisku!" Padomju kultūras politika, 1932-
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1964. Rīga : Mūzikas un mākslas atbalsta fonds, c2007.- 
32 lpp. 

• Mors Francs. Lielie pianisti manā dzīvē. Rīga : 
Atklāsme, 2005.- 161 lpp.   

• Rudaks Uldis. Rokupācija: latviešu rokmūzikas vēsture. 
Rīga: Dienas Grāmata, 2008.- 486 lpp. 

Mācību papildliterat ūra • Bārbera Nikola un Mjūra Mērija. Mūzikas pasaule. Rīga 
: Zvaigzne ABC, 2000.- 94 lpp. 

• Krēmers Gidons. Bērnības lauskas. Rīga: Zvaigzne 
ABC,1996.- 115 lpp. 

• Zemzare Ingrīda. Jauno mūzika. Rīga : Liesma, 1979.- 
269 lpp. 

• Zemzare Ingrīda. Jauno mūzika pēc divdesmit gadiem. 
Rīga : Jumava, 2000.- 350, lpp. 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

• Digitālā kolekcija „Jāzeps Vītols” - 
http://vitols.lnb.lv/fez/index1.php 

• Latviešu mūzikas informācijas centrs: www.lmic.lv 

• Mūzika Latvijā: www.music.lv 

• Mūzikas Saule. Žurnāls, Rīga: SIA "Mūzikas Saule"; 
Mūzikas un mākslas atbalsta fonds, iznāk kops 2000. g. sešas 
reizes gadā, atsevišėiem numuriem pielikumā CD-ROM disks  

• Vispārējā enciklopēdija Wikipedia: http://wikipedia.org  

• Vispārējā enciklopēdija: http://www.uni-
protokolle.de/Lexikon/Hauptseite.html 

• Peter Wicke (Humboldt-Universität, Berlin) JAZZ, ROCK 
UND POPMUSIK: http://www2.hu-
berlin.de/fpm/texte/pop20jh.htm 

• Peter Wicke (Humboldt-Universität, Berlin) Popmusik als 
Industrieprodukt.: http://www2.hu-
berlin.de/fpm/texte/popindu.htm 

• Dave Harker, Manchester The music industry, the crisis and 
the state 

 
Kursa autors:  D.Bluėe  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā (profesionālais 
bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
Statuss (A, B, C daĜa) B 
Kred ītpunktu skaits 3 
 
Kopējais stundu skaits 120 
Lekciju skaits 44  st. 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

2 semināri, 2 mācību ekskursijas 

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

P 

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

Pamatzināšanas Rietumeiropas un 20.gadsimtā arī ASV 
mākslas vēsturē. Izpratne par stiliem periodizāciju. Spēja 
operēt ar terminoloăiju. Atpazīst hrestomātisku darbus un to 
autorus. 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Māksla 
Kursa mērėi Dot studentiem pamatinformāciju par tendencēm Rietumu 

mākslas vēsturē un laikmetīgajā mākslā. Māksla skatīta no 
vispārējo tās izmaiĦu aspekta, atsevišėas parādības izceĜot kā 
evolūcijas veidotājas, nosakot vadošos centrus, mākslinieku 
grupas un personības. 

Kursa uzdevumi Kursa uzdevums ir iezīmēt spilgtāko mākslas nozares 
pārstāvju sniegumu. Katra lekcija sniedz vispārēju 
priekšstatu par konkrēto tēmu un izsmeĜošāk iepazīstina ar tā 
laika nozīmīgāko parādību (stilu, autoru, žanru, tendenci 
u.tml.). 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Spēja patstāvīgi orientēties speciālajā literatūrā. Gūts 
priekšstats par tēlotājas mākslas un arhitektūras procesiem 
un apgūtas pamatzināšanas, lai varētu tos analizēt. 

Kursa valoda Latviešu 
 

 
KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Kurss uzdevums ir studentus ne vien iepazīstināt ar daudzveidīgajām vēsturiskajām un laikmetīgajām 
mākslas izpausmēm Rietumeiropā un ASV, bet arī dot nepieciešamās pamatzināšanas šo parādību 
uztverē un novērtēšanā. NeatĦemama kursa sastāvdaĜa ir mācību ekskursijas (laikmetīgās mākslas 
izstādēm LNMM, Andrejsalā u.c.), kas Ĝaus teoriju iepazīt līdzās oriăināliem. 
 
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 

Kursa nosaukums Māksla 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Santa Mazika MPLab Mg.art. 
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Tēma Apakštēma Apjoms 
stundās 

Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

Ievadlekcija 
 
Senās Ēăiptes māksla 
Antīkā māksla 
Viduslaiku māksla 
Renesanses māksla 
 

17.gadsimta māksla 
18.gadsimta māksla 
19.gadsimta māksla  
 
PārmaiĦas 19./20. 
gadsimtu mijas mākslā 
Klasiskais modernisms 

1.Mākslas vēsture un tās pētījuma 
priekšmets 
2.Senās Ēăiptes mākslas tipaloăija 
3.Egejas kultūra, Senā Grieėija, Roma 
4.Romānika, Gotika 
5.Renesanse Dienvideiropā un 
ZiemeĜeiropā 
6. Baroks, Reālisms, Klasicisms 
7. Rokoko, vēlais Klasicisms 
8. Romantisms, Reālisms, Simbolisms, 
Jūgendstils 
9. Impresionisms, Postimpresionisms 
 
10. Fovisms, Kubisms, Dadaisms, 
Sirreālisms, Futūrisms, 
Abstrakcionisms 

2 
 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 

Lekcija 
 
Lekcija 
Lekcija 
Lekcija 
Lekcija 
Laboratorijas darbi 
Lekcija 
Lekcija 
Lekcija 
Laboratorijas darbi 
Seminārs, 
Laboratorijas darbi 
Mācību ekskursija 
 
 

 
 
 
 
20. gs. 2. puses un 
pēckara kultūras 
konteksts 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medijs laikmetīgajā 
mākslā  
 
 
 
Noslēgums 

11. Laikmetīgās mākslas definīcija un 
orientieri. Ieskats 20. gs. 2. puses un 
pēckara kultūras kontekstā un 
izpausmēs (pop arts, asamblāža) 
12. Minimālisms 
13. Konceptuālisms 
14. Performanču un Procesu māksla 
15. Arte povera 
16. Zemes māksla un Landārts 
17. Reālisms 20. gs. pēdējās dekādēs  
18. Neoekspresionisms, 
neoabstrakcionisms, graffitti  
19. Neokonceptuālisms 
 
20. Fotogrāfija laikmetīgajā mākslā 
21. Video un Instalāciju māksla 
(kinētika) 
22. Digitālā un jauno mediju māksla 
23. Tematiskā māksla 
 
24. Laikmetīgā māksla 21. gadsimtā 

1 
1 
 
 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 

Lekcija 
Laboratorijas darbi 
 
 
Lekcija 
Lekcija 
Lekcija 
Lekcija 
Mācību ekskursija 
Lekcija 
Lekcija 
Laboratorijas darbi 
Lekcija 
 
Lekcija 
Lekcija 
Laboratorijas darbi 
Lekcija 
Lekcija 
Laboratorijas darbi 
Seminārs 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Gatavošanās lekcijām, mācību ekskursijām un laboratorijas 
darbiem un dalībai semināros 

72 

 
Prasības KRP iegūšanai Vizuālās mākslas likumsakarību pārzināšana un prasme tās 

praktiski pielietot izziĦas un analīzes procesā. 
 
Mācību pamatliteratūra • Arnason, H. H. A History of Modern Art. – London: 
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Thames & Hudson, 1998. 
• Barts, R. Camera lucida. Piezīme par fotogrāfiju.-

Rīga: Laikmetīgās mākslas centrs, 2006. 
• Collings, M. This is Modern Art. – London: Seven 

Dials, 2000. 
•  Damus, M. Kunst im 20. Jahrhundert. Von den 

transzendierenden zur affirmativen Moderne. – 
Revolt Taschenbuch Verlag GmbH, 2000;  

• Foster,H.,  Kraus,R., Bois, Y. A. Art since 1900. 
Modernism, Antimodernism, Postmodernism. – 
London: Thames & Hudson, 2005. 

• Gombrihs E. H. Mākslas vēsture. – Rīga: Zvaigzne 
ABC, 1997. 

• Honour, H. A World History of Art. - London : 
Laurence KIng Publishing, 2005. 

• Hopkins, D. After modern art, 1945-2000. - Oxford ; 
New York : Oxford University Press, 2000.  

• Lacy, S. Mapping the Terrain. New Genre Public Art. 
- Washington: Bay Press, 1995.  

• Laneyrie-Dagen, N. Glezniecības enciklopēdija. 
2.daĜa Darbnīcu noslēpumi. - Rīga: Jumava. SIA 
"J.L.V.", 2005 :  

• Liotārs, Ž. F. Postmodernais stāvoklis. Pārskats par 
zināšanām. -Rīga: Laikmetīgās mākslas centrs, 2008. 

• Lucie-Smith, E. Movements in Art since 1945. – 
London: Thames & Hudson, 2000. 

• Manovičs, ě. Jauno mediju valoda. - Rīga: RIXC, 
2006. 

• Merlo-Pontī, M. Acs un gars. – Rīga: Laikmetīgās 
mākslas centrs, 2007. 

• Mile, O. American Photography. - Oxford: Oxford 
University Press, 2003. 

• Paul, C. Digital Art. – London: Thames & Hudson, 
2003. 

• Ruhrberg, Schenckenburger, Fricke, Honnef. Art of 
the 20th Century. – Köln: Taschen, 2000. 

• Rush, M. Video art. – London: Thames & Hudson, 
2007.  

• Rush, M. New media in late 20th – century art. – 
London: Thames & Hudson, 2005.  

• Бонито Олива, А.. Искусство на исходе второго 
тысачилетия. – Москва Художественный журнал, 
2003  

 
Mācību papildliterat ūra • Frida, R. Karasā, P., Markadē, I. Mākslas 

enciklopēdija: Glezniecības virzieni. – Rīga, Jumava, 
2002.  

• Gombrihs, E. H. Mākslas vēsture. – Rīga: Zvaigzne 
ABC, 1997.  
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• Kačalova, T., Pētersons, R. Mākslas vēstures pamati / 
3., pārstrādātais, papildinātais izdevums. – Rīga, 
Zvaigzne ABC, 2005.  

• KĜaviĦš, E. 19.gs. beigu, 20.gs sākuma tēlotājas 
mākslas un arhitektūras vispārējās mākslas vēstures 
problēmas. – Rīga, 1988. 

Sērijā “Mazā mākslas enciklopēdija”:  
Grosmane E. Gotika. – R., 1995. 
Kačalova T. Renesanse. – R., 1995. 
KĜaviĦš E. Jūgendstils. – R., 1994.  
KĜaviĦš E. Simbolisms. – R., 1994.  
KĜaviĦš, E. Impresionisms. – R., 1994  
KĜaviĦš, E. Postimpresionisms. – R., 1994  
KĜaviĦš, E. Kubisms. – R., 1994 
KĜaviĦš, E. Fovisms. – R., 1994 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

Žurnāli  „Art News”, „Art Press”, „Studija” un „International 
Artist”, laikraksts „Kultūras Forums”. 

 
Kursa autors: Santa Mazika   
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes 

protokola Nr. 
Datums 

Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju 
programmā (profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) B 
Kred ītpunktu skaits 2 
 
Kopējais stundu skaits 80 

Lekciju skaits 32 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

48 

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

P 

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

 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Vadības zinātne/ Kultūras vadība 
Kursa mērėi Radīt studentiem priekšstatu par pasaules teātra virzību un 

attīstības tendencēm un perspektīvu, mūsdienu teātra 
pamatvienībām – aktiermākslu, režiju, scenogrāfiju, kritiku.  

Kursa uzdevumi Iemācīties precīzi noteikt teātra mākslas ,mūzikas, literatūras u.c. 
piederību kādam noteiktam sabiedrības attīstības posmam un 
stilam. Apgūt prasmi analizēt izrādi, rakstot recenzijas. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Spēja patstāvīgi spriest par izrādi, analizējot visus izmantotos 
komponentus, veicot patstāvīgas tematisku uzdevumu studijas.  

Kursa valoda Latviešu  
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Kurss satur teātra vēstures apskatu no tā pirmsākumiem līdz mūsdienām Spēja orientēties vēsturiskajos stilos 
bez eksperta klātbūtnes un spēja izprast vienota stila būtību . 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

1.Telpas attīstība 
 Eiropas teātrī kopš 
 pirmsākumiem. 
2. Dramaturăijas krust- 
Punkti – antīkā, 
 Renesanses un klasi- 
cisma drāmā 
3. Mūsdienu Rietum- 
eiropas un Krievijas  
teātra personības. 

 6 
 
 
10 
 
 
 
10 
 
 

L, S 

Kursa nosaukums Teātris 

KURSA AUTORS 
 

Vārds, uzvārds 
Strukt ūrvienība Amats, grāds 

Aldis KĜaviĦš Mākslas un dizaina katedra Profesors, Mg.art. 
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4. Mūziklu vēsturiskā 
attīstība.  

6 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Katrai tēmai studenti veic patstāvīgus pētījumus, kurus katrs publiski 
skaidro un aizstāv diskutējot. 

4x12 

 
Prasības KRP iegūšanai Vismaz 75% lekciju apmeklējums un piedalīšanās semināros ar 

referātiem. 
 
Mācību pamatliteratūra Illustrated Encyclopedia of World Theatre by Martin Esslin, 

Thames and Hudson Ltd.London 1977,320lpp. 
Robert  DucherLA CARACTERISTIQUE DES STYLES, 
Flammarion, Paris 2001, TOUT L’ART Encyclopedie; 223 
lpp 
Kroders R. Teātra vēsture; KundziĦš R. Latviešu teātra 
vēsture 2.sēj.; Latviešu teātris 70.gadi. Dzene L., Akurātere 
L., Radzobe S. Monogrāfijas par teātri un aktieriem. 
Thomas , Terry Create your own STAGE SETS 
Thomas, A&C Bkack 
London,1985 

 
Mācību papildliterat ūra Lielā ilustrētā senlietu enciklopēdija / krievu val. /, 

ARTIJA, Prāga,1986 496 lpp. 
М.Н.Мерцалова ИСТОРИЯ  КОСТЮМА «Искусство» 
Москва 1972, 194 стр. U.Fehlig Mode gestern und heute, 
VEB Fachbuchverlag,Leipzig 1985 231 lpp. 
 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

Raksti  par teātri periodikā un internetā. 

 
Kursa autors:  Aldis KĜaviĦš  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
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KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

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

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Inga Pērkone-Redoviča 
Agris Redovičs 

Mākslas un dizaina 
katedra 

Latvijas Kultūras akadēmijas 
profesore, Dr.art. 

 
Kopējais stundu skaits 120 (kopā ar patstāvīgo darbu) 
Lekciju skaits 18 (36) 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

6 (12) 

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

P 

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

- 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Mākslas  
Kursa mērėi Sniegt izpratni par kino attīstības nozīmīgākajiem virzieniem, 

filmām un to veidotājiem. 
Kursa uzdevumi 1. studēt teorētisko literatūru 

2. analizēt filmas 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Iegūta izpratne par kino attīstības nozīmīgākajiem virzieniem, 
filmām un to veidotājiem kultūras darba vadīšanai. 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Pasaules kino attīstības nozīmīgākie virzieni, filmas un to veidotāji. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

Kino rašanās 
priekšnoteikumi. 

Kino pirmie gadi. Kino valodas 
rašanās. BrāĜi Limj ēri. Braitonas skola. 
Žoržs Meljess. Kino starptautiskā 
izplatība. 

2 Lekcijas  

Holivudas klasicisma 
veidošanās. 

D. V. Grifits un kino narācijas sākumi. 2 Lekcijas 
 

Vācijas kino virzieni. 
1919. – 1929. 

Vācu ekspresionisms. R. Vīne, F. 
Langs, F. V. Mūrnavs, G. V. Pābsts. 

4 Lekcijas, seminārs 
 

Kino Francijā. 1919.-1929. Kino teorijas. 2 Lekcijas 

Kursa nosaukums Kino 
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Impresionisms kino. Kino un modernā 
māksla. 

 

Mēmais kino PSRS. Padomju kino sistēma. Montāžas kino. 
ě. KuĜešovs, S. Eizenšteins, V. 
Pudovkins, A. Dovženko. 

4 Lekcijas, seminārs 
 

Holivuda 1920. gados. Filmu stils un tehnoloăija. Studiju 
sistēma. Žanri. Režisori. Aktieri. 

2 Lekcijas 
 

SkaĦas rašanās kino. Stila un tehnoloăijas attīstība. Pasaules 
kino sistēmas pārveide. Klasiskā kino 
jēdziens. 

2 Lekcijas 
 

Animācija un 
komercija. 

Volts Disnejs. 
 

2 Lekcijas 
 

Holivudas zelta 
laikmets. 

Orsona Velsa filma Pilsonis Keins. 
 

2 Lekcijas 
 

Kino PSRS un Vācijas 
totalitārajos režīmos. 

Lenija Rīfenštāle. 2 Lekcijas 
 

Kino un II Pasaules 
karš. 

Filmu stila un tehnoloăiju attīstība kara 
un pēckara gados. Kino un 
modernisms. Film Noir. 

2 Lekcijas 
 

ItāĜu neoreālisms.  2 Lekcijas 
 

Autors kinomākslā. Autora teorija. Režisori – autori 1950. – 
1960. gados. 

4 Lekcijas, seminārs 
 

Alfr ēds Hičkoks Saspensa fenomens kino. 2 Lekcijas 
 

Franču kino jaunais 
vilnis un tā ietekme 
pasaules kino. 

 2 Lekcijas 
 

IzmaiĦas ASV kino 
industrijā 1950. – 
1960. gados. 

Paaudžu maiĦa ASV kino 1970. gados. 
Mākslas kino Holivudā. Personiskās 
filmas un to veidotāji.  

2 Lekcijas 
 

Kino Eiropā 20. 
gadsimta beigās. 

Dogma 95. 2 Lekcijas 
 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Literatūras studijas. 
Kino filmu analīze. 

48 

 
Prasības KRP iegūšanai Dalība lekcijās. Patstāvīgo uzdevumu izpilde. Eksāmens. 
 
Mācību pamatliteratūra 1. Matīsa Kr., Redovičs A. Dokumentāls logs uz Eiropu. 

Eiropas dokumentālā kino simpoziji 1977-2007. – Rīga: 
Mansards, 2007.  

2. Niedra M. Teātris un kino biogrāfij ās. – Rīga: Preses 
nams, 1999.  

3. Dubina I., Pērkone-Redoviča I. XX gadsimta kultūras 
vēsture. - Zvaigzne ABC, 2006.  

4. Altman, Rick  Film/Genre 
5. Bazin, Andre  What is Cinema 
6. Civjan Juri  Istoričeskaja recepcija kino: kinematograf v 
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Rossii 1896.-1930. 
7. Eisenstein, Sergei  Essays in Film Theory 
8. The Oxford History of World Cinema 
9. Narrative. Apparatus. Ideology. 
10. Thomson, Kristin&Bordwell, David  Film Art an 

Introduction 
11. Truffaut, Francois  Hitchcock 

Mācību papildliterat ūra  
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

www.latfilma.lv 
www.britishfilm.org.uk 
www.france-
ccf.lv/latviski/donnees/infosfrance/culture/cinema  
www.nfc.lv 
 

 
Kursa autors:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā (profesionālais 
bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

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

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Dace Gruntmane Mākslas un dizaina 

katedra 
SIA “Rietumu radio” direkore, 
pasākumu producente 

 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju skaits 14 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

18 

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

P 

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

- 

ZinātĦu nozare/apakšnozare  
Kursa mērėi Apgūt dažādas kultūras institūciju uzĦēmumdarbības formas. 
Kursa uzdevumi 1. Apgūt kultūras institūcijas darbības mērėu saskaĦošanu ar 

kultūrpolitikas nostādnēm. 
2. Izzināt dažādas kultūras institūciju uzĦēmējdarbības 

formas, to darbības pamatprincipus. 
3. Izzināt normatīvos dokumentus, kas regulē kultūras 

institūciju darbību. 
4. Saprast kultūras institūciju budžeta veidošanas 

pamatprincipus. 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Iegūst zināšanas dažādu kultūras institūciju pārvaldes sistēmās. 
Apgūst prasmi izvērtēt dažādu uzĦēmējdarbību formu piemērotību 
kultūras institūciju darbībai.. 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Kursa „Kultūras institūciju pārvalde” ietvaros studenti iepazīstas ar kultūras institūciju darbību, to pakĜautību, 
dažādām uzĦēmējdarbības formām. Tiekoties ar dažādu kultūras institūciju vadību,  iepazīstas ar reālajiem 
nosacījumiem veiksmīgai kultūras institūcijas darbībai, kā arī ar budžeta plānošanas pamatprincipiem. Svarīgi 
saprast „spēles noteikumus” dažādu uzĦēmējdarbības formu plusiem un mīnusiem veiksmīgai kultūras 
institūcijas darbības nodrošināšanai. Iepazīst kultūras institūciju iekšējo darbinieku pārvaldes struktūru. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

1.Kultūrpolitika 1.1. Latvijas Republikas kultūrpolitika. 4 Lekcijas 

Kursa nosaukums  Kultūras institūciju pārvalde 
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1.2. Pašvaldību kultūrpolitika. 
1.3. Kultūrpolitikas ietekme uz kultūras 
institūcijas darbību. 

2.Kultūras institūciju 
uzĦēmējdarbības formas 

2.1. Valsts uzĦēmumi 
2.2. Pašvaldības uzĦēmumi 
2.3. SIA ar valsts vai pašvaldības kapitālu. 
2.4. Aăentūras. 
2.5. Biedrības un nodibinājumi. 
2.6. SIA ar privāto kapitālu. 
2.7. SIA vai AS ar dalītu kapitālu. 

14 
 

Lekcijas/praktiskās 
nodarbības 

3. PakĜautības struktūra. 3.1. PakĜautība valsts vai pašvaldības 
institūcijām. 
3.2. Normatīvie dokumenti, kas regulē 
pakĜautību. 
3.3. UzĦēmuma iekšējā uzbūves struktūra. 
3.4. Normatīvie dokumenti, kas regulē 
pakĜautību uzĦēmuma iekšienē. 

10  
Lekcijas/praktiskās 
nodarbības 

4. Kultūras institūciju 
budžeti. 

4.1. Kultūras institūciju ienākumi. 
4.2. Kultūras institūciju izdevumi. 

4 Lekcijas/praktiskās 
nodarbības 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

1. Pašvaldību kultūrpolitikas nostādĦu izzināšana, to atbilstība valsts 
kultūrpolitikai. 

12 

2. Konkrētas kultūras institūcijas pārvaldes izpēte. 26 
3. Konkrētas kultūras institūcijas budžeta analīze. 10 
 
Prasības KRP iegūšanai Lekciju apmeklējums. Aktīva līdzdalība diskusijās. 
 Patstāvīgie darbi. 
 Prasme analizēt kultūras institūcijas darbības pamatprincipus, to 

pārvaldes sistēmu. 
 Praktisko uzdevumu risināšana. 
 
Mācību pamatliteratūra 1. Praude V. Menedžments: teorija un prakse. - R., 2001. 

2. BeĜčikovs. Menedžments. - R., 2000. 
3. Nacionālā programma „Kultūra 2000. – 2010.” – R., 

1999. 
4. Latvijas Valsts kultūrpolitikas nostādnes. – R., 1996. 
5. www.likumi.lv 
 

Mācību papildliterat ūra  
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

 

 
Kursa autors:  Dace Gruntmane 2007. gada 4. septembrī 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā (profesionālais 
bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

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

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Ilga Erba Mākslas un dizaina 

katedra 
Mg. art 

 
Kopējais stundu skaits 120 
Lekciju skaits  44 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

   4 

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

P  

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

Tirgzinības 

ZinātĦu nozare/apakšnozare  
Kursa mērėi Apgūt un nostiprināt zināšanas kultūras tirgzinību jomā 
Kursa uzdevumi Apgūt teorētisko zināšanu pamatbāzi. 

Veikt praktiskus uzdevumus saistībā ar mārketinga vides analīzi. 
Patstāvīgi studēt, pētīt, analizēt literatūru, kas saistīta ar 
kultūrmārketingu. 
Sagatavoties semināram par mārketinga stratēăiju pielietojuma 
iespējām. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaĦas 

Kursa valoda Latviešu  
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Kultūras tirgzinību kursa programma paredz apgūt pamatzināšanas jomā, kas Ĝoti būtiska kultūras un mākslas 
sfēras piedāvājumu  pozicionēšanai, virzīšanai tirgū, pārdošanai jaunajos ekonomiskajos apstākĜos mainīgajā 
pasaulē. Svarīgi ir apzināties un novērtēt mārketinga vietu stratēăiskās plānošanas sistēmā, iepazīties ar 
mārketinga stratēăiju pielietojuma iespēju variācijām, prast atrast sakarības mārketinga vides analīzē. Kurss 
piedāvā izvērstu mārketinga pasākumu kompleksa apguvi ( produkta politika, cenu veidošanas koncepcija, 
distribūciju politika, komunikāciju politika).Teorētisko zināšanu apguve cieši saistīta ar to pielietošanu 
praktiskajās nodarbībās. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

Kultūrmārketinga   Lekcijas, praktiskās 

Kursa nosaukums Kultūras tirgzinības 
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pamatprincipi. 
Mārketinga stratēăiskie 
virzieni 

 
- Dažādas pieejas mārketinga 

stratēăijai; 
- Inovāciju stratēăija u.c. 
- Inovatīvu risinājumu attīstība un 

novērtēšana 

nodarbības. 

Mārketings stratēăiskās 
plānošanas sistēmā 
kultūras un mākslas 
organizācijās 

- Kultūrmārketinga būtība uz klientu 
orientētā piedāvājumā; 

- No misijas līdz stratēăiskiem 
mērėiem; 

- Mārketinga stratēăiju pielietojuma 
iespējas; 

- Mārketinga vides analīze. 

 Lekcijas, praktiskās 
nodarbības 

Mārketinga pasākumu 
kompleksa izstrāde 
kultūras un mākslas 
organizācijās 

- Produkta politika; 
- Cenu veidošanas koncepcija; 
- Distribūciju politika: produkta 

virzīšana tirgū; 
- Komunikāciju politika; reklāma, 

noieta tirgus veicināšana, 
sabiedrisko attiecību uzturēšana 

 Lekcijas, praktiskās 
nodarbības 

Tirgus un patērētāju 
izpēte. 
Mārketinga pētījumu 
rezultātu praktiskā 
izmantošana un uz 
klientu orientēta 
mārketinga veidošana. 

- Kvalitatīvās tirgus un mārketinga 
izpētes metodes; 

- Kvantitatīvo aptaujas metožu 
priekšrocības un trūkum; 

 

 Lekcijas, praktiskās 
nodarbības 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Mārketinga un komunikācijas stratēăijas izstrāde konkrētai mārketinga 
kampaĦai 

72 

 
Prasības KRP iegūšanai Jāapgūst teorētiskās zināšanas lekcijās un patstāvīgi studējot. 

Jāpiedalās visās praktiskajās nodarbībās. 
Jāsagatavo un jāiesniedz rakstveidā studenta patstāvīgais darbs. 
Jānokārto eksāmens (rakstveidā). 

 
Mācību pamatliteratūra Blaits Džims Mārketings : rokasgrāmata / Džims Blaits ; no angĜu val. tulk. 

Ilze Dukāte. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2004. - 284 lpp. : il. 
Kotlers Filips  Mārketinga pamati / Filips Kotlers ; no angĜu val. tulk. Teika 
Lapsa. - Rīga : Jumava, 2006. - 647 lpp. : il. - (Biroja sērija).   
Kotlers Filips  Kotlers par mārketingu : kā radīt, iekarot tirgu un dominēt 
tajā / Filips Kotlers ; no angĜu val. tulk. Rita BaroniĦa. - Rīga : Lietišėās 
informācijas dienests, 2007. - 269, [2] lpp. 
 Kotlers Filips  Desmit mārketinga grēki : kā uzĦēmumā novērst 
raksturīgākās mārketinga kĜūdas / Filips Kotlers ; no angĜu val. tulk. Teika 
Lapsa ; atb. red. Inga ZariĦa. - Rīga : Jumava, 2006. - 110, [1] lpp.  
Kotlers Filips  Mārketings no A līdz Z : 80 koncepcijas, kas jāzina katram 
vadītājam / Filips Kotlers ; no angĜu val. tulk. Teika Lapsa. - Rīga : Jumava, 
2007. - 204, [1] lpp. : il. 
Kult ūras un mākslas mārketings / Fransuā Kolbērs, Žaks Nantels, Suzanna 
Bilodū, Deniss Ričs ; no angĜu val. tulk. Maija Jurkāne ; zin. red. Leonarda 
Ėestere, Ilze Saulīte-Jansone ; priekšv., 2.-3.lpp., aut. Leonarda Ėestere ; 
priekšv., 4.-5.lpp., aut. Ilze Saulīte-Jansone. - Rīga : RD Rīgas Kongresu 
nams, 2007 : SilverPrint. - 253 lpp., [15] lp. : krās. il., diagr., tab. ; 22 cm. - 
(ěoti noderīga grāmata). - Bibliogr.: 248.-253. lpp. 
Praude Valērijs,BeĜčikovs Jakovs Mārketings - Rīga : Vaidelote, 1999.. - 
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665 lpp.  
Praude Valērijs.  Mārketinga komunikācijas / Valērijs Praude, JeĜena 
Šalkovska. - Rīga : Vaidelote, 2005. - (Menedžments). 1.,2.sēj. Teorija un 
prakse. – 484  lpp. 
 

Mācību papildliterat ūra  
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

 

 
Kursa autors:  I.Erba 11.06.2008. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā (profesionālais 
bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

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

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Valda Vītola LPA bibliotēka Sistēmbibliotekāre; Sociālo 

zinātĦu bakalaura grāds 
bibliotēkzinātnē un informācijā 

 
Kopējais stundu skaits 32 
Lekciju skaits 16 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

8 

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

P 

Pārbaudes forma Patstāvīgo darbu izpilde, piedalīšanās semināros, eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

Kultūras vēsture 
Datorzinības 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Bibliotēkzinātne un informācija 
Kursa mērėi Iepazīstināt studentus ar bibliotēku sistēmu, funkcijām, 

uzdevumiem, vietu informācijas infrastruktūrā, sniegt 
pamatzināšanas elektroniskajā informācijas meklēšanā dažādās 
datu bāzēs. 

Kursa uzdevumi Izprast bibliotēku vietu informācijas sabiedrībā. 
Izprast bibliogrāfiskās aprakstīšanas un kataloăizēšanas nozīmi 
informācijas apstrādē. 
Apgūt elektroniskās informācijas meklēšanas iespējas. 
Apzināt informācijas pakalpojumu veidus. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Iegūt pamatzināšanas par bibliotēku darbu 

Kursa valoda Latviešu  
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Kurss iepazīstina studentus ar bibliotēku kā kultūras un  izglītības vietu informācijas infrastruktūrā; 
bibliotēku sistēmu, to funkcijām un uzdevumiem; sniedz pamatzināšanas par informācijas 
pakalpojumiem; praktiskas zināšanas informācijas resursu apstrādē un elektroniskajā informācijas 
meklēšanā dažādās datu bāzēs. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

Kursa nosaukums Bibliotēka un informācijas tehnoloăijas 
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Bibliot ēka un 
inform ācijas 
sabiedrība 

Bibliotēku vieta informācijas 
infrastruktūrā, funkcijas, bibliotēku un 
bibliotekāru misija informācijas 
sabiedrībā, bibliotekārās apkalpošanas 
sistēma Latvijā un pasaulē, bibliotēku 
tipoloăija. Bibliotēku darbību 
regulējošie normatīvie dokumenti. 
Īss pārskats par bibliotēku vēsturisko 
attīstību, nozīmīgākās bibliotekāru 
personības un organizācijas. 

6 Lekcijas 
 
Eseja „Bibliotēka 
informācijas 
sabiedrībā” 
 
Referāts par kādu no 
bibliotēku vēstures 
tēmām 
 

Bibliot ēkas krājums Bibliotēkas krājuma veidošanas 
politika, krājuma komplektēšana un 
organizācija 

3 Lekcija 
Praktiskais uzdevums: 
bibliotēkas krājuma 
veidošanas politika 

Inform ācijas 
meklēšanas sistēmas 
bibliot ēkā 

Informācijas sistēmas bibliotēkā.  
Tradicionālo un elektronisko 
informācijas avotu (katalogu, kartotēku, 
datu bāzu u. tml.) nozīme 
bibliogrāfiskajā un bibliotekārajā 
apkalpošanā. Elektroniskās 
informācijas meklēšanas iespējas un 
paĦēmieni. Informācijas meklēšana 
dažādās datu bāzēs: e-katalogos, CD-
ROM datu bāzēs, internetā un 
digitālajās bibliotēkās, tiešsaistes firmu 
datu bāzēs 

3 Lekcija 
 
Praktiskais darbs: 
Elektroniskās 
informācijas 
meklēšana dažādās 
datu bāzēs 

Inform ācijas resursu 
apstrāde 

Bibliogrāfiskā aprakstīšana. 
Dokumentu satura apstrādes metodes 
(klasificēšana, priekšmetošana un 
koordinātindeksēšana) 

3 Lekcija 
Praktiskais darbs: 
bibliogrāfiskā 
apraksta izveide 

Bibliot ēku 
automatizācija 
 
Mašīnlasāmā 
kataloăizācija 

Bibliotēku automatizācijas mērėi, 
uzdevumi, nepieciešamība, informācijas 
sistēmas.  
Mašīnlasāmās kataloăizācijas būtība, 
nozīme bibliotēku automatizācijā. 
MARC jēdziens, ieraksta struktūra. 
Bibliogrāfiskā apraksta veidošana 
MARC formātā 

6 Lekcijas  
Seminārs: 
mašīnlasāmās un 
tradicionālās 
kataloăizācijas 
salīdzinājums (darbs 
grupās) 

Inform ācijas 
pakalpojumi    

Informācijas darba struktūra dažāda 
tipa bibliotēkās un informācijas 
dienestos, uzziĦu aparāts, 
informacionālās apkalpošanas virzieni 
un formas. Informācijas darba 
pārvaldības vispārīgie jautājumi. 
UzziĦu aparāts. Informācijas 
pakalpojumi 

3 Lekcija 
Seminārs par 
informācijas 
pakalpojumiem 

Bibliot ēku vadība Bibliotēku vadīšanas principi, funkcijas 
un metodes. 

3 Lekcija 
Praktiskais darbs: 
Bibliotēkas stratēăiskā 
plāna izstrāde 

Digitālās bibliotēkas Digitālo bibliotēku veidi. Nozīmīgākie 3 Lekcija 
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digitalizācijas projekti.  
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Eseja „Bibliotēka informācijas sabiedrībā” (2-5 lpp.) 1 
Referāts par kādu no bibliotēku vēstures tēmām (vēstures periods pēc 
izvēles (~ 5lpp.)  

2 

Praktiskais darbs: bibliotēkas krājuma veidošanas politika 
(apraksts)  

1,5 

Praktiskais darbs: bibliogrāfiskā apraksta izveide 1,5 
Seminārs: mašīnlasāmās un tradicionālās kataloăizācijas 
salīdzinājums (darbs grupās) 

2 

Praktiskais darbs: Elektroniskās informācijas meklēšana dažādās 
datu bāzēs 

1,5 

Seminārs par informācijas pakalpojumiem 1,5 
Praktiskais darbs: Bibliotēkas stratēăiskā plāna izstrāde 2 
 
Prasības KRP iegūšanai Praktisko darbu uzdevumu izpilde, piedalīšanās visos semināros 

un praktiskajās nodarbībās, lekciju apmeklējums, eksāmens. 
 
Mācību pamatliteratūra Bibliogrāfija: vispārīgais kurss : mācību grāmata / red. 

O.Koršunovs. - Rīga : Zvaigzne, 1989. - 377 lpp. - ISBN 5-405-
00146-5. 
 
Bibliotēku likums. 
 
Bibliotēkzinātnes un bibliogrāfijas tezaurs. - Rīga, 2000. - 70 lpp. 
 
Sporāne B. Informācijas pakalpojumi : bibliografēšana : lekciju 
konspekti / Baiba Sporāne. - 2.izd. - Rīga : Latvijas Universitāte, 
1999. - 96.lpp. 

Mācību papildliterat ūra Latvijas bibliogrāfiskās informācijas resursi [Elektroniskais 
resurss] : projekts.- Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga : Projekta 
darba grupa, 2001. - Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: 
http://www.biblio.lv. 
 
Nacionālā bibliogrāfija: no rakstītā līdz digitālajam : starptautiska 
konference, Rīga, 12.-13.sept., 2002. - [Rīga] : Latvijas Nacionālā 
bibliotēka, 2002. - 128 lpp. 

Rancāns F. Jānis MisiĦš un viĦa bibliotēka. - Rīga : Latvijas 
Valsts izdevniecība, 1963. - 332 lpp.  

Endres A. Digitale Bibliotheken: Informatik-Losungen fur 
globale Wissenmarkte. Heidelberg : dpunkt-Verlag, 2000. – 494 S. 
– ISBN 3-932588-77-0. 
 
Hehl H. Die elektronische Bibliothek: Literatur- und 
Informationsbeschaffung im Internet / Hans Hehl. – Munchen : 
K.G.Saur, 2001. – 236 S. – ISBN 3-598-11496-6. 
 
Rowlay Jennifer. The electronic library : forth edition of 
«Computers for libraries» / Jennifer Rowlay. – London : Library 
Association Publishing, 1998. – 396 p. 
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Rubin R. E. Foundations of library and information science. - 
New York : Neal - Schuman Publ., 1998. - 495 p.  

Schneider G. Handbuch der Bibliographie / G. Schneider, 
F.Nestler. - Stuttgart : Hiersemann, 1999. - XII, 726 S. 
 
Taylor Arlene G. The Organization of information / Arlene 
G.Taylor. - Englewood : Libraries Unlimited, 1999. - XV, 280 p. - 
ISBN 1-56308-498-8. 

The public library service : IFLA/UNESCO guidelines for 
development. Munchen : K. G. Saur, 2001. 116 p. ISBN 3-
598-21827-3. 

Земсков А.И. Электронные публикации / А.И.Земсков. – 
Москва : МГКУКИ, 2002. – 40 с. – ISBN 5-85638-073-8. 
 
Шрайберг Я.Л. Интернет – ресурсы и услуги для библиотек : 
учебное пособие / Я.Л.Шрайберг, М.В.Гончаров, 
О.В.Шлыкова. – Москва : ГПНТБ России, 2000. – 140 с. 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

Bibliotēku pasaule. 
Научные и технические библиотеки. 

 
Kursa autors: V.Vītola   
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā (profesionālais 
bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

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

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
UĜjana Gintnere  Liepājas muzeja Kultūrvēstures 

nodaĜas vadītāja 
 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju skaits 16 – 32 st. 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

- 

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

P 

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

Nav nepieciešamas 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Muzeoloăija 
Kursa mērėi Sniegt studentiem teorētiskas un praktiskas zināšanas muzeju 

darbā 
Kursa uzdevumi Veidot studentiem izpratni par muzeju vietu un lomu 

kultūrvēsturiskā mantojuma vākšanā, saglabāšanā, izpētē un 
popularizēšanā. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Prasme veikt ar muzeja pamatdarbību saistītos darbus 
nozarēs: krājuma darbs, muzeja mārketings, darbs ar 
sabiedrību, kā arī izprast  muzeja priekšmetu saglabāšanas 
problemātiku. 

Kursa valoda latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Muzeju tipi. Latvijas Republikas likumdošana, kas reglamentē muzeju darbu. ICOM ( Starptautiskā 
muzeju padome). Muzeju izveides vēsture Latvijā. Muzejs un tā pakalpojumu izmantotāji. 
Ekspozīciju izveide. Muzeja krājuma izveide un pārraudzība. Muzejs un muzeju ēkas. Muzejs un tā 
pārvaldība. ICOM profesionālās ētikas kodekss un tā aktualitāte mūsdienās. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma 
 

Apakštēma Apjoms 
stundās 

Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

Kursa nosaukums Muzeju darba pamati 
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 Muzeju tipi. LR 
likumdošana, kas 
reglamentē muzeja 
darbību. 

Iedalījums pēc kolekcijām. Iedalījums 
pēc finansētāja. Iedalījums pēc 
teritorijas. Iedalījums pēc mērėgrupas, 
kurai tie sniedz pakalpojumus. 
Iedalījums pēc krājuma eksponēšanas 
veida. 
„Latvijas Republikas Muzeju likums”. 
„Noteikumi par Nacionālo muzeju 
krājumu”. 
 

2 Lekcijas 

 
 ICOM 

ICOM izveides vēsture un darbības 
pamatprincipi. Profesionālās ētikas 
kodekss. 

2 Lekcijas 

 
 Latvijas muzeju  

izveides vēsture 

Latvijas Nacionālās vēstures muzejs; 
Latvijas etnogrāfiskais brīvdabas 
muzejs; 
Liepājas muzejs 
 

4 Lekcijas 

 Muzejs un tā 
pakalpojumu 
izmantotāji. 

Muzeji kalpo cilvēkiem.  
Sava tirgus izpratne – muzeja 
mārketings. Muzeja apmeklējums un tā 
veidi. 

4 Lekcijas 

 Ekspozīciju izveide 
muzejā. 
 
 
 

Jaunu ekspozīciju plānošana.  
Izpētes darbs ekspozīcijas 
sagatavošanai. Tekstu rakstīšana. 
Sadarbība ar dizaineri. Ekspozīcijas 
dizains un tā realizēšana. Informatīvie 
pakalpojumi. 

4 Lekcijas 

Izstāžu darbs muzejā. Stacionārs izstādes. CeĜojošās izstādes. 
Tematiskās izstādes, krājuma izstādes. 

4 Lekcijas 

 
 Muzeja krājuma 

uzskaite,  
dokumentēšana, 
zinātniskā izpēte 
 

 
Pamatkrājums, palīgkrājums, apmaiĦas 
krājums. 
Priekšmetu aprakstu veidi. 
Kartotēku veidi. 
Inventarizēšana muzeja krājumā. 

4 Lekcijas 

Krājuma saglabāšana Vides uzraudzība un kontrole. 
Konservācija un restaurācija ( principi, 
prakse). 
Krājuma aizsardzība: fiziskā un 
automātiskā; sistēmas un procedūras 

4 Lekcijas 
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Muzejs un tā 
pārvaldība 

Juridiskais statuss. Vadības plānošana. 
Muzeja darbības novērtēšana ( 
ikgadēja, akreditācija). 
Personāla struktūra. 
Darba kvalitātes un efektivitātes 
novērtēšana. 

4 Lekcijas 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

  
 
Prasības KRP iegūšanai Mācību kurss ir teorētiski apgūts, izpildīti patstāvīgā darba 

uzdevumi, apmeklētas lekcijas. 
 
Mācību pamatliteratūra Ambrozs T., Peins K. Muzeju darbības pamati. – R., 2002. – 

254 lpp. 
Paklone I. Muzeju darbība un autortiesības. – R., 2001. – 86 
lpp. 
RadiĦš A. Zinātniskais darbs muzejā. – R., 2004. – 215 lpp. 
Stranskis Z. Ievads muzeoloăijā. – R., 2001. – 89 lpp. 
Stīvens S. Latvijas muzeju tirgus izpēte. Rokasgrāmata. – R., 
2001. – 62 lpp. 

Mācību papildliterat ūra Muzeoloăijas terminu vārdnīca. – R., 1997. – 179. lpp. 
Knoka I. Muzeju pieejamība cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām.- R., 2003. – 55 lpp. 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

„ Latvijas Muzeju Vēstnesis”. 
www.muzeji.lv 

 
Kursa autors:  U. Gintnere  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola 

Nr. 
Datums 

Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā (profesionālais 
bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) B daĜa 
Kred ītpunktu skaits 2 KRP 
 
Kopējais stundu skaits 80  
Lekciju skaits 16 st. 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

16 st. 

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

P 

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

nav nepieciešamas 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Komunikācijas zinātne   
Kursa mērėi sniegt studentiem teorētiskas zināšanas un praktiskas 

iemaĦas sabiedriskajās attiecībās. 
Kursa uzdevumi veidot studentiem izpratni par sabiedrisko attiecību būtību, 

sabiedrisko attiecību metodēm un to pielietojamību 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

prasme pielietot situācijai atbilstošas sabiedrisko attiecību metodes 
uzĦēmuma konkurētspējas celšanai 

Kursa valoda latviešu valoda 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Sabiedrisko attiecību (PR) būtība un nepieciešamība. PR modeĜi. Sabiedrisko attiecību praktiėu 
funkcionālie pienākumi un lomas. Nepieciešamās prasmes. Vieta organizatoriskajā sistēmā. PR 
metodes (sadarbība ar plašsaziĦas līdzekĜiem (informācija presei, preses konferences utt.), 
informatīvo materiālu veidošana, dalības izstādēs organizēšana u.c.). Sabiedriskās attiecības krīzes 
situācijās. Sabiedrisko attiecību stratēăija. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

1. Sabiedrisko attiecību 
(PR) būtība un 
nepieciešamība. PR 
modeĜi. 

PR definīcijas, tajās kopīgās iezīmes. 
PR nepieciešamība, rašanās. 
PR, mārketings un reklāma. 
PR modeĜi. 

2 1 lekcija 
 

2. Sabiedrisko attiecību 
darba veicējs. 

Sabiedrisko attiecību praktiėu 
funkcionālie pienākumi un lomas.  
Nepieciešamās prasmes. Vieta 
organizatoriskajā sistēmā. 

2 1 lekcija 
 

3. Sabiedrisko attiecību Sadarbība ar plašsaziĦas līdzekĜiem 16 4 lekcijas 

Kursa nosaukums Sabiedriskās attiecības 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Inga Pūre Vadībzinību katedra Lektore, Mg. oec., Mg. philol. 
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metodes. (informācija presei, preses konferences 
utt.). 
Informatīvo materiālu veidošana. 
Dalības izstādēs organizēšana. 
Sponsorēšana un korporatīvā sociālā 
atbildība. 
Lobēšana. 
Iekšējo sabiedrisko attiecību veidošana 
u.c. 

4 semināri / praktiskās 
nodarbības 

4. Sabiedriskās 
attiecības krīzes 
situācijās. 

Krīze. Sagatavošanās krīzes situācijai. 
Komunikācija krīzes situācijās.  

4 1 lekcija 
1 seminārs 

5. Sabiedrisko attiecību 
stratēăija. 

Sabiedrisko attiecību stratēăijas izstrādes 
un īstenošanas posmi.  
 

4 1 lekcija 
1 praktiskā nodarbība 

6. Sabiedrisko attiecību 
aktivitātes Latvijas 
uzĦēmumos. 

Studentu patstāvīgo darbu prezentācijas. 4 2 semināri 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Teorētisko avotu studijas, informācijas presei sastādīšana, referāta 
sagatavošana par vienu no dotajām tēmām / prezentāciju sagatavošana 
par PR aktivitātēm organizācijās. 

48 stundas 

 
Prasības KRP iegūšanai teorētiski apgūts kurss, izpildīti patstāvīgā darba uzdevumi, dalība semināros 

un praktiskajās nodarbībās. 
 
Mācību 
pamatliteratūra 

1. Herbsts Dīters. Sabiedriskās attiecības. - R.: Zvaigzne ABC, 2006. - 184 lpp. 
2. Gregorija Anne (1953-). Sabiedrisko attiecību kampaĦu plānošana un vadīšana / 

Anne Gregorija ; no angĜu val. tulk. Santa Ludbārža ; lit. red. Valda Zvaigzne ; vāka 
noform. Elīna Ducmane. - Rīga : Lietišėās informācijas dienests, 2007. - 199 lpp. 

3. Herbsts Dīters. Komunikācija uzĦēmumā / Dīters Herbsts; no vācu val. tulk. Silvija 
Ăibiete. - Rīga.: Zvaigzne ABC, 2007. - 119 lpp. 

4. Pētersons Andris. Korporatīvā sociālā atbildība : jauns veids, kā pelnīt vairāk / 
Andris Pētersons, Lolita Pavāre. - Rīga: Biznesa augstskola "Turība", 2005. - 191 
lpp. 

5. Teika Lapsa. Sabiedriskās attiecības: ievads teorijā un praksē, Rīga: SIA „Biznesa 
augstskola Turība”, 2002., 147 lpp. 

6. Skots M. Katlips, Alens H. Senters, Glens M. Brūms. Sabiedriskās attiecības. Rīga: 
Avots, 2002., 763 lpp. 

7. Veinberga Sandra. Publiskās attiecības. PR teorija un prakse. Rīga: Zvaigzne ABC, 
2004., 327 lpp. 

Mācību 
papildliterat ūra 

1. Cilvēku, zīmolu, mediju un kultūras menedžments : rakstu krājums / sast. un priekšv. 
sarakst. Ivars BērziĦš, Klauss Pēters Nēbels ; tulk. Ivars BērziĦš ; māksl. Aivars 
Plotka. - Rīga: JāĦa Rozes apgāds, 2006., 238 lpp.  

2. Fred Gijbels, David van der Houwen, Magdalena Mihordea. Sabiedrības 
informēšana un komunikācija kā stratēăisks politikas instruments. Rokasgrāmata 
valsts pārvaldes komunikāciju speciālistiem. Rīga: Eiropas žurnālistikas centrs un 
MATRA, 2003., 63 lpp. 

3. Reputācijas vadības rokasgrāmata. - Rīga : Dienas bizness, 2006. - 1 sēj.   
4. Sabiedriskās attiecības praksē / red. Anne Gregorija ; no angĜu val. tulk. Rita 

BaroniĦa. - Rīga : SIA "Lietišėās informācijas dienests", 2007. - 242 lpp. 
5. Ларионов Аркадий. Media Relations : организация отношений со СМИ Рига: 
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Балтийский Русский институт, 2005 : SIA "JUMI". – 146. 
6. Austin Erica Weintraub. Strategic Public Relations Management : planning and 

Managing Effective Communication Programs / Erica Weintraub Austin, Bruce E. 
Pinkleton. - 2nd ed. - Mahwah, N.J. : L. Erlbaum Associates, Inc., 2006. - xv, 411 p. 

7. Tench Ralph. Exploring Public Relations / Ralph Tench, Liz Yeomans. - Harlow, 
England : FT Prentice Hall, 2006. - 641 p. 

Periodika, 
interneta resursi 
un citi avoti 

1. Profesijas standarts. Reă. Nr. PS 0219, LR IZM, 29.12.2003. 
2. Profesijas standarts. Reă. Nr. PS 0225, LR IZM, 29.12.2003. 
3. Profesijas standarts. Reă. Nr. PS 0226, LR IZM, 29.12.2003. 
4. Gruning J. E. Teaching Public Relation Theory. - Pieejas veids: tīmeklis 

WWW.URL:http://www.prsa.org/_About/pracademy/Lesson_Plans/2002/Teaching_
Public_Relation_Theory.pdf. Strategic planning for public relations. Author:  Smith, 
Ronald D. London; Lawrence Erlbaum Associates, 2005., 382. 

5. http://www.7guru.lv    
 
Kursa autors:  Inga Pūre 10.10.2007. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
 
Katedras vadītājs:  Inese Leitāne  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
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KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

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

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Dace Gruntmane Mākslas un dizaina 

katedra 
SIA “Rietumu radio” direkore, 
pasākumu producente 

 
Kopējais stundu skaits 120 
Lekciju skaits 14 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

34 

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

P 

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

- 

ZinātĦu nozare/apakšnozare  
Kursa mērėi Pasākuma organizēšanas metodikas apguve 
Kursa uzdevumi 5. Pasākumu organizēšanas pamatprincipu apguve. 

6. Pasākumu organizācijas plānošana un kontrole. 
7. Pasākumu darba grupu izveidošanas prasmes. 
8. Sadarbības pamatprincipi ar citām organizācijām. 
9. Likumdošanā ietverto tiesību aktu un normatīvo 

dokumentu apgūšana. 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Iegūst zināšanas pasākumu organizācijas metodiskā plānošanā. 
Apgūst prasmi veidot darba grupas kultūras pasākumiem.Iegūst 
zināšanas LR likumdošanā paredzētajos normatīvajos aktos, kas 
attiecas uz publisku pasākumu organizēšanu. 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Kursa „Pasākuma organizācijas metodika” ietvaros studenti iepazīstas ar pasākuma organizēšanas 
pamatprincipiem, darba grupu izveidi, kā veidot sadarbību ar citām institūcijām, kā plānot publicitāti. Svarīgi  
studentiem apgūt tos normatīvos aktus, ko nosaka LR likumdošana un kas attiecas uz publisku pasāku rīkošanu 
( autoratlīdzības, pasākumu apdrošināšana, u.c.)  Patstāvīgi studenti strādā pie pasākuma organizēšanas plāna  
izveidošanas konkrētam pasākumam noteiktā norises vietā, laikā un apzinātai mērėauditorijai.   
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

1.Pasākuma 1.1. Kopīgais ar uzĦēmuma vadības 4 Lekcijas 

Kursa nosaukums  Pasākumu organizēšanas metodika 
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organizēšanas metodikas  
pamatprincipi 

pamatprincipiem. 
1.2. Specifiskie pasākuma vadības 
pamatprincipi. 

2.Darba grupu izveide 2.1. Administratīvā darba grupa. 
2.2. Mākslinieciskā darba grupa. 
2.3. Tehniskā darba grupa. 

6 
 
 

Lekcijas 
 
 

3. Pasākuma 
organizēšanas plānošana. 

3.1. Laika grafiki loăiskā secībā. 
3.2. Uzdevumu deliăēšana. 
3.3. Uzdevumu izpildes kontrole. 
3.4.Darbs ar juridiskajiem dokumentiem. 
3.5. Darbs ar citām organizācijām. 
 

12 Lekcijas/ praktiskās 
nodarbības 

4. Pasākuma ieĦēmumu 
– izdevumu tāmes. 

4.1. IeĦēmumu prognozēšana. 
4.2. Darbs ar sponsoriem. 
4.3. Izdevumu plānošana. Cenu aptaujas. 

8 Lekcijas/ praktiskās 
nodarbības 

5.Pasākuma publicitātes 
plāns 

5.1. Publicitātes laika grafiks. 
5.2. Publicitātes veidi. 
5.3. Preses relīzes. 
5.4. Publicitāte elektroniskajos masu 
medijos. 

6  
Lekcijas/ praktiskās 
nodarbības 

6. Pasākuma tehniskie 
līdzekĜi un to 
uzstādīšanas grafiki. 

6.1. Video  
6.2. Gaismas  
6.3. SkaĦas  
6.4. Scenogrāfija, saliekamās konstrukcijas 
6.5. Specifiskie tehniskie izteiksmes 
līdzekĜi. 

4 Lekcijas 

7. Pasākuma norises 
plāna grafiks. 

7.1. Plāns mākslinieciskajām vienībām 
7.2. Plāns tehniskajām vienībām. 
7.3. Plāns administrācijai. 

8 Lekcijas/ praktiskās 
nodarbības  

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

1. Dažādu līgumu sastādīšana (autoratlīdzību līgumi, uzĦēmumu līgumi, 
apdrošināšana, sarakste ar drošības institūcijām, u.c.) 

14 

2. Piedāvājums sponsoriem un atbalstītājiem konkrētam pasākumam.. 8 
3. Publicitātes plāna sastādīšana. 8 
4. Reklāmas teksta sastādīšana plakātiem, sludinājumiem. Preses relīzes 
rakstīšana. 

6 

5. Reklāmas sastādīšana elektroniskajiem masu medijiem. 10 
6. Pasākuma organizācijas plāna izveidošana noteiktā laika grafikā. 26 
 
Prasības KRP iegūšanai Lekciju apmeklējums. Aktīva līdzdalība diskusijās. 
 Patstāvīgie darbi. 
 Prasme plānot pasākuma organizāciju loăiskā secībā. 
 Praktisko uzdevumu risināšana. 
 
Mācību pamatliteratūra 6. Praude V. Menedžments: teorija un prakse. - R., 2001. 

7. BeĜčikovs. Menedžments. - R., 2000. 
8. Nacionālā programma „Kultūra 2000. – 2010.” – R., 

1999. 
9. www.likumi.lv 

Mācību papildliterat ūra  
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 
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Kursa autors:  Dace Gruntmane 2007. gada 4. septembrī 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā (profesionālais 
bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) B daĜa 
Kred ītpunktu skaits 2 
 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju skaits 8 – 16 st. 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

8 – 16 st. 

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

P 

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

Realizējams pēc tiesību pamatu kursa, filozofijas vai sociālās 
filozofijas kursu apgūšanas bakalaura līmeĦa studiju programmās 

ZinātĦu nozare/apakšnozare kultūrfilozofija 
Kursa mērėi Veidot sistematizētu priekšstatu par kultūrpolitiku, tās realizācijas 

iespējām un gaitu Latvijā 
Kursa uzdevumi Apgūt teorētiskos kursus un izpildīt semināru uzdevumus, nokārtot 

eksāmenus 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Izprasta kultūrpolitikas būtība, apgūti kultūrpolitikas veidošanas 
instrumenti, gūtas iemaĦas kultūrpolitikas dokumentu analīzē un 
izstrādē, paplašināts redzesloks kultūrpolitikas īstenošanas 
procesos Eiropā 

Kursa valoda latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Studiju kurss atklāj kultūrpolitikas būtību, sniedz ieskatu Latvijas un Eiropas kultūrpolitikas veidošanas 
procesos, apskata kultūrpolitikas īstenošanas iespēja atšėirīgā kultūrvidē, izmantojot dažādas atbalsta sistēmas 
un līdzekĜus. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

1. Kult ūrpolitikas 
būtība 

Kultūras un politikas mijattiecības. 
Indivīda, nācijas un valsts varas attiecības. 
Kultūrpolitika, demokrātija un brīvība.  

2 Lekcija 

 Nacionālā kultūrpolitika un starptautiskā 
prakse. Multikulturālisms. 

2 Lekcija 

 1. Prezentēt patstāvīgi sagatavoto hartas 
projektu. 
2. Pamatot izstrādāto projektu, atbildēt uz 
semināra dalībnieku jautājumiem. 

4 Seminārs 

Kursa nosaukums Kultūrpolitika 

KURSA AUTORS 
 

Vārds, uzvārds 
 

Strukt ūrvienība 
 

Amats, grāds 
Arturs Medveckis Sociālo zinātĦu katedra Lektors, Mg.paed. 
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3. Grupās pa 4- 5 cilvēkiem izanalizēt 
dalībnieku kultūrpolitikas interpretāciju, 
izstrādāt  pārstrādātu vai papildinātu jaunu 
kultūrpolitikas hartas projektu, to prezentēt 
citām darba grupām. 
Pārbaudes veids: 
1) Patstāvīgi sagatavotā Kultūrpolitikas 
hartas projekta pozitīvs vērtējums – 
ieskaite; 
2) sekmīga darba prezentācija, 
argumentētas atbildes uz jautājumiem – 
ieskaite; 
3) izstrādāta grupā jaunā hartas versija, 
pozitīvs grupas dalībnieku pašvērtējums un 
atzinīgs docētāja vērtējums – ieskaite. 
(Kopumā seminārs ieskaitīts, ja pozitīvs 
vērtējums par visiem nosacījumiem.) 

2. Latvijas Valsts 
kult ūrpolitikas 
pamatnostādnes 

Latvijas kultūrpolitikas nolīguma būtība, 
statuss, regulējums. Valsts kultūrpolitikas 
uzdevumi, prioritātes.  

2 Lekcija 

 Kultūrpolitikas īstenošanas mehānisms: 
likumi, valdības lēmumi, normatīvie akti; 
finansējums, pārvalde, sabiedriskās domas 
izpēte, informācijas aprite. 

2 Lekcija 

3. Latvijas Valsts 
kult ūrpolitikas 
dokumentētās 
pamatnostādnes un to 
rezonanse pašvaldību 
realizētajā 
kult ūrpolitk ā. 

1. Iepazīstināt semināra dalībniekus ar 
pārskata ziĦojuma tēzēm. 

2. Darba grupās pa 4-5 cilvēkiem veikt 
analīzi par kultūrpolitikas realizācijas 
sasniegumiem un iespējamajām nepilnībām 
pašvaldību līmeni, pievēršot uzmanību 
valsts kultūrpolitikas uzdevumu, prioritāšu, 
kultūrpolitikas īstenošanas mehānisma: 
likumu, valdības lēmumu, normatīvo aktu; 
finansējuma, pārvaldes, sabiedriskās domas 
izpētes, informācijas aprites jautājumiem. 
3. Darba grupu secinājumus tēžu veidā 
fiksēt protokolā, ar darba rezultātiem 
iepazīstināt citas darba grupas, nodrošināt 
pilnu pārskata ziĦojumu pieejamību visiem 
semināra dalībniekiem. 
Pārbaudes veids: 
1) Pārskata ziĦojuma vai koreferāta 
pozitīvs vērtējums – ieskaite; 
2) Semināra dalībnieki iepazīstināti ar 
tēzēm –ieskaite; 
3) Darba grupā katra dalībnieka 
ieguldījuma pozitīvs novērtējums – 
ieskaite; 
4) Nodrošināta semināra dalībniekiem 
individuālo ziĦojumu pieejamība – 
ieskaite; 
5)Prezentēti grupu darba rezultāti – ieskaite 
(Kopumā seminārs ieskaitīts, ja izpildīti 
visi nosacījumi.) 

4 Seminārs 
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Vispārējā izglītība un kultūrizglītība. 
Papildizglītība, interešu izglītība, speciālā 
izglītība. 

2 Lekcija 4. Izglītības un 
kult ūrpolitikas saikne 
Latvijas un Eiropas 
Savienības kontekstā Profesionālā kultūrizglītība. Mūža izglītība, 

pēcdiploma apmācība un zinātne. 
2 Lekcija 

 1.Katra darba grupa prezentē vienu no 
četrām iepriekš sagatavotajām tēmām; tiek 
izvērtēts katra grupas dalībnieka 
individuālais ieguldījums. 
2.Tiek organizēta “prāta vētra”, lai 
uzklausītu idejas par optimālāko 
kultūrizglītības modeli, kas sekmētu 
kultūrpolitikas pamatnostādĦu iespējamo 
korekciju. 
Pārbaudes veids: 
1) Patstāvīgi sagatavotā individuālā vai 
grupas darba prezentācijas pozitīvs 
vērtējums – ieskaite; 
2) Argumentēts katra dalībnieka 
ieguldījums – ieskaite; 
3) Argumentēts kultūrpolitikas korekcijas 
plāns vai ieteikumi kultūrpolitikas 
īstenošanai – darba grupai ieskaite. 
(Kopumā seminārs ieskaitīts, ja izpildīti 
visi nosacījumi) 

4 Seminārs 

5. Kult ūrvides, 
trad īciju, jaunrades un 
inovāciju pretrun īgais 
raksturs 

Sociālās vides un dabiskās dzīves telpas 
mijattiecības. Dabas ainava, lauku vides 
ainava, zvejniekciemi, mazpilsētas – 
kultūrvēsturiskās identitātes zīmes.  

2 Lekcija 

 Globalizācijas , mūsdienu urbanizācijas, 
komforta prasību izaicinājums 
tradicionālajam dzīvesveidam. Novadu 
tradicionālā kultūra un izklaides industrija: 
- tūrisma attīstības problēmu risinājumi. 

2 Lekcija 

 1. Patstāvīgi sagatavotā 1.darba 
papildināšana ar iztrūkstošajiem 
komponentiem, pretrunu gadījumā 
nepieciešama viedokĜu saskaĦošana. 

2. Izmantojot patstāvīgi sagatavotos 
materiālus, organizēt diskusiju: “Kultūr-
politika un integrācijas procesi veicina vai 
devalvē tradicionālās kultūras vērtības?” 
(Diskusijas rezolūcija) 
Pārbaudes veids: 
1) Iesniegts patstāvīgi sagatavotais 
1.uzdevums - ieskaite; 
2) Iesniegti un pozitīvi novērtēti divi no 
2.,3. vai 4.uzdevumiem - ieskaite; 
3) Pozitīvi vērtēta līdzdarbība seminārā – 
ieskaite. 
(Kopumā seminārs ieskaitīts, ja saĦemtas 
divas ieskaites par patstāvīgi 
sagatavotajiem darbiem un ieskaiti 
seminārā) 

4 Seminārs 
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Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Patstāvīgi sagatavot 1.semināram: 
Izmantojot zinātnisko literatūru, pieejamos starptautiskos un Latvijas 
likumdošanas aktus un normatīvos dokumentus, izstrādāt kultūrpolitikas 
hartas projektu. (Kultūrpolitikas hartas projekts) 
Hartā iekĜaujamie atslēgas vārdi: kultūras mantojums, politika, indivīds, nācija, 
nacionāls, demokrātija, brīvība, etnos, multikulturālisms, valsts, vara, u.c. 

12 

Patstāvīgi sagatavot 2.semināram: 
Izstudēt Latvijas Republikas Kultūras ministrijas “Latvijas valsts 
kultūrpolitikas pamatnostādnes” un „Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 
2006. – 2015.gadam” un tās salīdzināt ar kādas brīvi izraudzītas 
pašvaldības deklarēto kultūrpolitiku. (Dokumentu salīdzinošās analīzes 
pārskata ziĦojums) 
P.S. Semināra dalībniekiem pieĜaujama pēc iepriekšējās vienošanās 
pienākumu sadalīšana, ja kultūrpolitiku reglamentējošie dokumenti vai 
aptvertie darbības virzieni izvēlētajā pašvaldībā ir vairāki. (Iespējams 
koreferāts) 

12 

Patstāvīgi sagatavot 3.semināram vienu no piedāvātajām tēmām, 
akadēmiskajā grupā vienojoties par proporcionālu tēmu sadalījumu 
1. Vispārējās un kultūrizglītības sistēmas (konceptuālo pamatnostādĦu) 
salīdzinājums Latvijā, kādā ES dalībvalstī vai ES kandidātvalstī. 
(Shematisks attēlojums vai cita veida prezentācija) 
2. Papildizglītības, interešu izglītības, speciālās izglītības  konceptuālo 
pamatnostādĦu vai modeĜu salīdzinājums Latvijā un kādā no ārvalstīm. 
(Shematisks attēlojums vai cita veida prezentācija) 
3.Kultūrpolitika profesionālās kultūrizglītības jomā Latvijā un pasaulē. 
(Shematisks attēlojums vai cita veida prezentācija) 
4. Kultūrpolitikas nozīme mūža izglītības, pēcdiploma apmācības un 
zinātnes attīstībā Latvijā un kādā no ārvalstīm. (Shematisks attēlojums vai 
cita veida prezentācija) 

12 

Patstāvīgi sagatavot 4.semināram: 
1.Ieguvumu un zaudējumu kaleidoskops Latvijas teritorijā 20. gatsimta 
kultūrvēsturiskajā panorāmā: sociālās vides un dzīves telpas pārvērtības. 
(Ieguvumu un zaudējumu pretnostatījuma tabula - ne mazāk par 15 
komponentiem) 

2.Kultūrpolitikas nozīme pašidentitātes, kultūrpiederības un vērtību 
mainīgā rakstura atspoguĜojumam literatūrā, mākslā. (Eseja) 

3.Kultūrpolitikas nozīme dabas ainavu, lauku vides, zvejniekciemu, 
mazpilsētu vienreizīguma saglabāšanā. (Dokumentēts veiksmīgas vai 
neveiksmīgas kultūrpolitikas rezultāts; rakstiska fakta interpretācija) 
4. Kultūrpolitikas vieta mūsdienu dzīves kvalitātes nosacījumu 
respektēšanas un novadu pirmatnējās kultūras saglabāšanas procesu 
optimizēšanā: problēmas industrializācijas un globalizācijas apstākĜos. 
(Referāts) 

12 

 
Prasības KRP iegūšanai 1.) apmeklēti visi semināri un par visiem semināriem saĦemta ieskaite,  

2.) par neieskaitītajiem semināriem jāiesniedz iztrūkstošie darbi, -jāsaĦem 
pozitīvs vērtējums, kā arī kolokvijā par neieskaitīto tēmu jāiegūst pozitīvs 
vērtējums.  

Vērtējums: lekciju un nodarbību apmeklējums – 30 %, patstāvīgais darbs – 40 %, 
eksāmens – 30 % 

 
Mācību pamatliteratūra 1. Dzīves kvalitāte Latvijā. – Rīga: Zinātne, 2006. – 430 lpp. 

2. Eiropas padomes līgumu izlase. -R.: Elpa , 2000.- 616.lpp. 
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3. Integrācijas prakse un perspektīvas. – Rīga, 2006. – 250 lpp. 
4. Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2004/2005: Rīcībspēja reăionos. – Rīga, 

2005. – 148 lpp. 
5. Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007 – 2013. – Rīga, 2006. 
6. Latvijas Valsts Kultūrpolitikas pamatnostādnes. –R., 1996 
7. Liepājas kultūras vadības un finansēšanas programma. – Liepāja.: Remix 

MM, 2000.-46.lpp. 
8. Nacionālā programma “Kultūra” 2000 – 2010. R.: 2001.- 182.lpp. 
9. Morēns E. Domājot par Eiropu. –R.: Omnia mea, 1990.-176.lpp. 
10. Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006. – 2015.gadam. Nacionāla valsts. 

IlgtermiĦa politikas pamatnostādnes. – [b.v.], 2006. 
11. Volkovs V. Socioloăijas teorijas: XIX gadsimts – XX gadsimta sākums. – 

Daugavpils:  „Saule”, 2007. – 204.lpp. 
12. Miegel F., Johansson T. Kultursociologi. Andra upplagan – Studentlitteratur, 

2002. – 390.lpp.  
Mācību papildliterat ūra 1. Ārente H. Prāta dzīve I. Domāšana. – R., Intelekts, 2000. – 243 lpp. 

2. Berlins J. Četras esejas par brīvību. – R., Sprīdītis, 2000. – 254 lpp. 
3. Bodrijārs Ž. Simulakri un simulācija. – R., Omnia Mea, 2000. – 157 lpp. 
4. Buzans B. Cilvēki, valstis un bailes. – R., AGB, 2000. – 375 lpp. 
5. Diplomatzīšanas rokasgrāmata. – R., 2000. 
6. Eiropas Savienības valstu izglītības un profesionālās izglītības sistēmu 

struktūra. – R., 1999. 
7. Eriksons E.H. Identitāte: jaunība un krīze. – R., Jumava, 1998. – 271 lpp. 
8. Fulans M. PārmaiĦu spēki. – R., Zvaigzne ABC, 1999. – 166 lpp. 
9. Gadamers H.G. Patiesība un metode. – R., Jumava, 1999. – 508 lpp. 
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KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

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

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Ilga Skābarde LPA Mākslas un dizaina 

katedra 
Mg.art. 

 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju skaits 48 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

 

Laboratorijas darbu skaits 0 
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

1 - 4 

Pārbaudes forma eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

nav nepieciešamas 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Kultūras vadība 
Kursa mērėi Izprast kultūrpolitikas pamatnostādnes un vadlīnijas Latvijā, zināt 

LR likumdošanu kultūrā, zināt kultūrpolitikas svarīgākos 
jautājumus ES valstīs un ES kultūrpolitiku. Iepazīt Kultūras 
ministrijas darbības stratēăiju nākamajiem trim gadiem. 

Kursa uzdevumi Mācīties analizēt, salīdzināt, pētīt kultūras aktualitātes Latvijā, 
ārvalstīs. Iemācīties saprast un analizēt jaunākos dokumentus 
kultūras nozarē. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Apgūstot šo kursu, studenti izprot kultūrpolitikas veidošanas 
principus Latvijā no 1991. – 2006.gadam; zin likumus, kas attiecas 
uz kultūras institūcijām; iegūst zināšanas par menedžmenta teoriju 
pielietojumu kultūras iestāžu vadīšanā; zin kultūrpolitikas 
nostādnes Eiropas Savienībā; prot analizēt un salīdzināt kultūras 
procesus Latvijā, Eiropā un ASV; izprot kultūras svarīgo 
ekonomisko nozīmi tautsaimniecībā. 

Kursa valoda latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Kursā ietilpst šādi jautājumi: kultūrpolitikas dokumenti Latvijā, Kultūras ministrijas darbības stratēăija; 
Eiropas Savienības kultūrpolotika; kultūras ekonomiskā ietekme Latvijā – R.Karnītes un R.ĖīĜa pētījumi; 
kultūra un globalizācija; aktualitātes kultūras jomā Latvijā. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

Kultūrpolitikas Kultūrpolitikas pamatnostādnes. Nacionālā 2 Lekcijas 

Kursa nosaukums Kultūrpolitika 
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dokumenti 
 
 
 
 
Kultūras vadība 
starptautiskā kontekstā 
Kultūras ekonomiskā 
ietekme Latvijā 
 
 
 
Kultūra un globalizācija 
 
Kultūras menedžments 

programma „Kultūra”  
Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006. -
2015.g. Nacionāla valsts. 
Likumdošana, kas regulē kultūras 
institūciju darbību 
Kultūra un Eiropas Savienība 
 
R.Karnītes pētījums „Kultūras sektora 
tautsaimnieciskā nozīmīguma 
novērtējums” 
R.ĖīĜa pētījums „Kultūras ekonomiskā 
ietekme Latvijā” 
Kultūra un globalizācija 
Apmeklētāju piesaiste 
Finanšu piesaiste – fondi, sponsorēšana, 
ziedojumi, mecenātisms 

 
8 
 
2 
 
4 
 
2 
2 
 
2 
 
6 
 
 
4 

 
Lekcijas 
 
Lekcijas 
 
Lekcijas 
 
Lekcijas 
Lekcijas 
 
Lekcijas 
 
Lekcijas 
 
 
Lekcijas 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Pie tā pieder norādītās literatūras meklēšana, lasīšana, studēšana, 
konspektēšana.Patstāvīgais darbs ir gatavošanās kursa noslēguma 
eksāmenam. Gatavošanās debatēm un diskusijām. 

48 stundas 

 
Prasības KRP iegūšanai Piedalīšanās lekcijās, aktīva līdzdalība debatēs, uzdoto materiālu 

izstudēšana; ar pozitīvu vērtējumu jānokārto noslēguma eksāmens 
 
Mācību pamatliteratūra Cilvēku, zīmolu, mediju un kultūras menedžments. Sastādījuši 

I.BērziĦš, K.P.Nēbels; JāĦa Rozes apgāds, 2006. 
Kultūras krustpunkti, 1.laidiens.Latvijas Kultūras akadēmijas 
zinātnisko rakstu krājums, Rīga,2004. 
Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes 2006.-2015.gadam, Rīga, 
KM 2006 
Praude V., BeĜčikovs J. Menedžments. Vaidelote, 2002. 
Klein A. Kulturpolitik VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2003. 
Fabisch N. Fundraising. Deutscher Taschenbuch Verlag. 2002. 
Bendixen P. Einführung  in das Kultur-und Kunstmanagement. 
Westdeutscher Verlag, Wiesbaden 2002. 
Fischer W.B. Kommunikation und Marketing für Kulturprojekte. 
Verlag Paul Haupt, Bern Stuttgart Wien 2001 
Klein A. Kulturmarketing. Das Marketingkonzept für 
Kulturbetriebe. Deutscher Taschenbuch Verlag, München2001. 
Frīmentls D.Aktīva klientu apkalpošana. Zvaigzne ABC, Rīga 
2006. 
Hoks.Dž. Kultūras nozīme valsts attīstības plānošanā. Culturelab 
2007 

Mācību papildliterat ūra Rauhe H. Management zwischen Kultur und Wissenschaft. 
Herausgeber Hermann Rauhe 2001. 
Besucherbindung im Kulturbetrieb. Ein Handbuch. Autor und 
Herausgeber Armin Klein 2002. 
Rozenfelds J. Intelektuālais īpašums Zvaigzne ABC, Rīga 2004. 
R.Ėīla pētījums „Kultūras ekonomiskā ietekme Latvijā” 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

Dienas Kultūra, Forums, Izglītība un Kultūra, Māksla, reăionālā 
prese 
www.km.gov.lv; www.kulturmanagement.de; www.inovativ.lv ; 
www.likumi..lv  
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 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
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KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) B daĜa 
Kred ītpunktu skaits 4 
   

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Dace Bluėe Mākslas un darbmācības 

katedra 
Liepājas pilsētas Domes 
Kultūras pārvalde, Starptautisko 
sakaru un attistības projektu 
vadītāja,  Mg. art. 

 
Kopējais stundu skaits 160 
Lekciju skaits 24 lekcijas (48 stundas) 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

8 lekcijas (16 stundas) 

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

2 bakalaura 

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

Labi apgūti vispārizglītojošās mācību programmas 
priekšmeti: lietišėā informātika, biznesa ekonomikas pamati; 
vēlamas zināšanas vidusskolas izvēles un specializētajās 
programmās – menedžments, mārketings un grāmatvedība. 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Vadība 
Kursa mērėi Izveidot prasmes patstāvīgi izstrādāt un sagatavot kultūras 

projektu aprakstus un iepazīstināt studentus ar projektu 
ieviešanas nosacījumiem. 

Kursa uzdevumi Sniegt teorētisko bāzi par projektu izstrādes etapiem un 
svarīgākajiem pamatjautājumiem. Attīstīt spēju plānot, 
analizēt un racionāli organizēt projekta ieviešanas darba 
procesu. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Kursa rezultātā studentiem ir zināšanas par projekta izstrādes 
etapiem, Studenti prot plānot un organizēt projekta darba 
procesu, prot sagatavot projekta pieteikumu finanšu 
piesaistei kultūras projektiem. 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Studiju kursa laikā paredzētas 32 nodarbības (64 stundas). 23 no tām ir lekcijas par jauno vielu, kas 
tiek papildinātas ar vizuāliem materiāliem – shēmām, tabulām, diagrammām, attēliem un izdales 
materiāliem – dažādu kultūras projektu konkursu nolikumiem, pieteikumu veidlapām, atskaites 
formām u.c. 7 nodarbības atvēlētas teorētiski apgūto zināšanu pielietošanai praksē. Katrs students 
(lielāka studējošo skaita gadījumā tās ir 4 – 5 studentu grupas) par attiecīgo apgūto tēmu izstrādā sava 
projekta kādu no etapiem. Praktiskā darba rezultāti semināra nodarbības laikā tiek prezentēti, 
pamatoti un analizēti grupā. Ārpus nodarbībām studenti patstāvīgi gatavo paša izvēlēta kultūras 

Kursa nosaukums Kultūras projektu izstrāde un vadība 
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projekta aprakstu un tā prezentāciju. Projektu apraksti tiek prezentēti un vērtēti studiju kursa 
noslēguma eksāmenā.  
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

1. Projekta metode.  
 

1. Ievadlekcija -Projekta definīcija, 
projekta pazīmes, projekta darbs un 
projekta vadīšana, projekta darba 
priekšrocības un trūkumi; 

2. Projektu iedalījums, projektu 
vadīšanas līdzekĜi, projektu 
vadīšanas līmeĦi, projekta ideja, 
mērėu un uzdevumu izvirzīšana; 

2 
 
 
 
 
2 

Lekcija 
 
 
 
 
Lekcija 

2. Projektu veidi:  
 

3. iedalījums pēc lieluma, pēc darbības 
nozares, pēc īstenotāja, mārketinga 
projekti, kvalitātes projekti; 

4. Diskusija par apgūto literatūru; 
patstāvīgā praktiskā darba 
prezentācija, jāiesniedz sava kultūras 
projekta idejas apraksts. 

2 
 
 
2 

Lekcija 
 
 
Seminārs 

3. Projekta izstrādes 
etapi: 

5. Definēšana – plānošana – īstenošana 
- Ieviešana – novērtēšana – 
noslēgšana; 

2 
 

Lekcija 
 

4. Projekta 
plānošana:  

 

6. Aktivitātes,  
7. Resursi - projekta termiĦu 

plānošana  
8. Patstāvīgā praktiskā darba 

prezentācija, jāiesniedz sava 
kultūras projekta aktivitāšu 
apraksts un nepieciešamo laika  
resursu plānojumu. 

9. Resursi – projekta personāls, 
projekta finanses; 

10. Projekta budžets; 
11. Kvalitāte, kontrole, atskaites 
12. Patstāvīgā praktiskā darba 

prezentācija, jāiesniedz sava 
kultūras projekta nepieciešamo 
finanšu un personāla resursu 
plānojumu. 

2 
2 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
2 
2 
2 

Lekcija 
Lekcija 
 
Seminārs 
 
 
 
 
 
Lekcija 
 
Lekcija 
Lekcija 
Seminārs 
 

5. Projekta 
dokumentācija 

13. Pieteikums, protokoli, atskaites, 
līgumi, maksājumu dokumenti u.c. 

2 Lekcija 
 

6. Projekta vadība 
organizācijā. 

14. Organizāciju veidi, lemšanas 
tiesības projektā – iestādē; 

15. Projekts un organizācijas kultūra, 
projekti partnerībā, projektu 

2 
 
2 
 
 

Lekcija 
 
Lekcija 
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pasūtīšana; 
16. Diskusija par apgūto literatūru; 

 
2 

 
Seminārs 

7. Projekta 
uzraudzība, 

17. Analīze, ieviešanas stratēăijas, 
starprezultātu noteikšana; 

18. Projekta risku vadība, riska 
varbūtības noteikšana, 
identificēšana, novērtēšana, 
kontrole; 

19. Risku samazināšana, saglabāšana, 
novēršana; 

20. Patstāvīgā praktiskā darba 
prezentācija, jāiesniedz sava 
kultūras projekta potenciālo risku 
vadības analīze; 

2 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
2 

Lekcija 
 
Lekcija 
 
 
 
 
Lekcija 
 
Seminārs 

8. Projekta 
apraksta, 
pieteikuma 
sagatavošana.. 

 

21. Tehnika, koncepcija, mērėu 
uzstādīšana, uzdevumu izvirzīšana; 

22. Ieteikuma vēstules, reklāmas 
teksta, piedāvājuma teksta 
sastādīšana 

2 
 
2 

Lekcija 
 
Lekcija 
 

9. Projekta darba 
grupa 

23. Projekta vadītājs un viĦa 
uzdevumi. 

24. Grupās veidotu kultūras projektu 
apraksts – ideja, mērėi, uzdevumi, 
plānotie rezultāti; 

25. Projekta komandas veidošana, 
darba grupas kategorijas, grupas 
lielums, personāla kvalifikācija, 
darba apjoms un atalgojums; 

26. Darba grupas vadība – pienākumu 
un atbildības sadale, pārrunas, 
darba grupas sapulces, konfliktu 
risināšana. 

27. Darba attiecības, Darba līgums, 
autoratlīdzības līgums;  

28. Diskusija par apgūto literatūru – 
personāla vadības tēmā; 

2 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
2 
 

Lekcija 
 
Seminārs 
 
 
 
Lekcija 
 
 
 
Lekcija 
 
 
 
Lekcija 
 
Seminārs 
 

10. Projekta 
ieviešana.  

 

29. Projekta uzdevumi un aktivitātes, 
kontrolpunkti, perioda darbības 
plāni, laika grafiki, tehniskā 
uzraudzība; 

30. Darba sapulces, krīzes situāciju 
vadība; 

2 
 
 
 
 
1 

Lekcija 
 
 
 
 
Lekcija 

11. Projekta 
noslēgums –  

 

31. noslēguma process, projekta 
analīze, rezultātu apkopojums, 
projektu noslēguma atskaite.  

1 Lekcija 
 

12. Kultūras 
projektu finanšu 
avoti:  

 

32. pašvaldības, valsts, privātie, 
ārvalstu organizāciju Latvijā, ES, 
ārvalstu ārzemēs. 

33. Grupās veidotu kultūras projektu 
aprakstu analīze, projektu 

2 
 
 
 
2 

Lekcija 
 
 
Seminārs 
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prezentācija ppt., pašnovērtējums, 
diskusija 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Studentiem patstāvīgi jāizlasa vismaz divas grāmatas no studiju 
kursa programmā sniegtā literatūras saraksta.  
 
Studenti grupās vai individuāli veido savu kultūras projekta 
pieteikuma aprakstu atbilstoši apgūtajai tēmai.  
 
Noslēguma semināra nodarbībai studenti veido paša izvēlēta 
kultūras projekta prezentāciju ppt.  
 
Studentiem jāseko līdzi informācijai par kursa tēmu internetā: 
 

• www.kkf.lv – Valsts kultūrkapitāla fonds; 
• www.esfondi.lv – Eiropas Savienības struktūrfondi; 
• www.nvo.lv – nevalstisko organizāciju vortāls; 
• www.km.gov.lv – Latvijas Kultūras ministrija 

20 
 
 
 
40 
 
 
6 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prasības KRP iegūšanai Studenti obligāti lasa ieteicamo literatūru latviski, angliski 

un/vai vāciski/krieviski (minimālā prasība ir izstudēt no 
ieteicamās literatūras saraksta vienu grāmatu par projektu 
vadības tēmu un vienu grāmatu par darba grupas vadības 
tēmu), klausās lekcijas, aktīvi diskutē semināru nodarbībās, 
sagatavo patstāvīgo darbus: Sava kultūras projekta 
pieteikuma aprakstu konkrētam finanšu avotam (tēma 
vispirms jāsaskaĦo ar pasniedzēju, teksts - ar pusotru atstarpi 
starp rindām un 12 punktu burtu augstumu, iesniedzams 
izdrukātā veidā pirms pēdējās semināra nodarbības); 
praktiskie darbi semināra nodarbībām. Praktiskos darbu var 
realizēt grupās, izmantojot komandas darba metodi. 

 
Mācību pamatliteratūra 1. Bakingems Markuss. Vispirms pārkāp visus likumus: ko pasaules 

izcilākie menedžeri dara citādāk/ Rīga: Izd. nams Trīs, 2005.- 211 
lpp. 

2. Džeimss P. Lūiss. Projektu vadīšanas pamati/ Rīga: Puse Plus, 
[2001] 111 lpp. 

3. Fjodorova, S. Projektu vadība lekciju konspekts/ Rīga: Rīgas 
Tehniskā univ., 1998,- 58 lpp. 

4. Forands, Ilgvars. Personāla vadība / Rīga: Latvijas izglītības 
fonds, 2002.- 189, [2] lpp. 

5. Forands, Ilgvars. Stratēăija. Kvalitāte: analīze, plānošana, 
vadība/ Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2000.- 253 lpp. 

6. Geipele Ineta, Tambovceva Tatjana. Projektu vadīšana studijām 
un biznesam/ Rīga: Valters un Rapa, 2004.- 187, [2] lpp. 

7. Hellers Roberts. Darba grupas vadība/Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. 
- 72 lpp. 

8. Jerošenko Vadims u.c. Projektu vadīšanas rokasgrāmata 
/ Rīga: Dienas bizness, 2003. –  

9. KodoliĦa, Ieva. NodokĜi māc. līdz. kursa apguvei studiju 



 

 306

programmā "UzĦēmējdarbības vadība"/ Rīga SIA Biznesa 
augstskola Turība 1998.- 51, [4] lpp. 

10. Litke Hanss D., Ilonka Kunova. Projektu vadība/ Rīga: De Novo: 
Balta eko, 2003. - 126 lpp.: il. 

11. Nelke Klaudija. Prezentēšana / Rīga : BALTA eko, 2003.- 119 
lpp.    

12. Reiters Vilfrīds. Kailā patiesība par projektu menedžmentu/ Rīga: 
Vaidelote, 2004.- 196, [1] lpp. 

13. Seržante, Iveta. Komandas veidošana/ Rīga : Rīgas Tehniskā 
universitāte, 2002.- 80 lpp. (LNB:Galv.gr. krātuve) 

14. Spulle, Ārvaldis Alvils. Praktiskais personālmenedžments/ Rīga 
: Biznesa augstskola "Turība", 1998.- 303 lpp. 

15. Tjarve, Baiba. Kultūras projekta pieteikums /Rīga: VKF, 2004.- 
47 lpp. 

16. Uzulāns Juris. Projektu vadība/ Rīga: Jumava, 2004. - 244 lpp. 
 

Mācību papildliterat ūra 17. Bokums, Zigfrīds. Personālvadības rokasgrāmata / Rīga 
: Kamene, 2000.- 141 lpp.  

18. Ešenvalde, Inese. Personāla praktiskā vadība/ Rīga : Merkūrijs 
LAT, 2004.- 308 lpp. 

19. Kisindžers Henrijs. Diplomātija / Rīga: Jumava, 2005.- 1004, [1] 
lpp. 

20. Heinrichs, Werner. Kulturmanagement : eine praxisorientierte 
Einführung/ Darmstadt :Primus Verl., 1999.- 214 S. (LNB:Sociālo 
zin.lit.las.) 

21. Lawrie, Alan. The complete guide to creating and managing new 
projects for voluntary organisations/ London: Directory of Social 
Change, 2002.- V, 197 pp. (LNB:Sociālo zin.lit.las.) 

22. Армстронг Майкл. Практика управления человеческими 
ресурсами/ Москва [и др.] : Питер, 2004.- 831 с. 
(LNB:Sociālo zin.lit.las.)   

23. Фергус О'Коннэл. Как успешно руководить 
проектами: серебряная пуля /Москва : КУДИЦ-ОБРАЗ, 2003.- 
287 с. (LNB:Sociālo zin.lit.las.)   

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

24. www.kkf.lv – Valsts kultūrkapitāla fonds. 
25. www.esfondi.lv – Eiropas Savienības struktūrfondi. 
26. www.nvo.lv – nevalstisko organizāciju vortāls. 
27. www.muzeji.lv – Latvijas muzeju asociācija. 
28. www.km.gov.lv – Latvijas Kultūras ministrija. 
29. www.mmic.lv – mākslas menedžmenta un informācijas centrs 

 
Kursa autors:  D.Bluėe  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā (profesionālais 
bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

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

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Lauma Veita Mākslas un dizaina 

katedra 
Mg.paed., lektore 

 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju skaits individuāls darbs 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

 

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

P 

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

Pētījumu metodoloăija – B 
Lietišėā informātika - A 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Kultūras vadībzinātne 
Kursa mērėi attīstīt un pilnveidot studentu patstāvīgā darba prasmes 

kultūras nozarē 
Kursa uzdevumi 1. analizēt teorētisko literatūru, 

2. veidot prasmes teorētisko un lietišėo informācijas 
materiālu apstrādē; 

3. apgūt patstāvīgā darba prasmes. 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Iegūtas zināšanas pētnieciskā darbā. 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Studiju darbā tiek nostiprinātas zināšanas par pētniecisko darbību, veicot izpēti kādā no kultūras nozarēm – 
mākslā, folklorā, tradicionālā kultūrā, mūzikā, literatūrā, kino, dejas vai teātra mākslā. Praktiski apgūta 
pētījuma darba plānošana, teorētiskās literatūras analīze, pamatota pētījumu metožu izvēle, izstrādāti 
secinājumi un sniegti priekšlikumi.  Darbs tiek aizstāvēts izmantojot informācijas tehnoloăijas. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

1. Ievadnodarbība.   2 Lekcija  
2. Konsultācijas    
3. Studiju darba 
aizstāvēšana 

  Seminārs  

 

Kursa nosaukums Studiju darbs I 
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Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Sadarbībā ar studiju darba vadītāju students veic kultūrvides izpēti 
mākslā, literatūrā vai mūzikā.  

 

 
Prasības KRP iegūšanai Sadarbība ar darba vadītāju, darba izstrāde, 

Darba aizstāvēšana. 
 
Mācību pamatliteratūra Studiju darbu rakstīšana un noformēšana. Metodiski 

norādījumi LPA studentiem. 7. (papildinātais, pārstrādātais) 
izdevums. – Liepāja : LiePA, 2004. – 34 lpp. 

Mācību papildliterat ūra  
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

www.liepu.lv  

 
Kursa autors:  L. Veita  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā (profesionālais 
bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

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

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Al īda Samuseviča Mākslas un dizaina katedra Dr.paed., profesore 
 
 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju skaits 8 (16) 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

8 (16) 

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

P 

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

- 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Kultūras vadība 
Kursa mērėi Attīstīt studentu patstāvīgā pētnieciskā darba prasmes 

kultūras darba vadības jautājumu risināšanā. 

Kursa uzdevumi 1. apgūt zināšanas par pētniecības procesu un metodoloăiju; 
2. iepazīt teorētiskās un empīriskās izpētes metodes un to 

izmantošanu pētniecībā; 
3. izveidot patstāvīgā pētnieciskā darba prasmes; 
4. apgūt prasmes plānot un īstenot patstāvīgu lietišėo 

pētījumu. 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Pētnieciskā darba kompetences 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Studiju kursā tiek aktualizētas studentiem nepieciešamās zināšanas un prasmes patstāvīga pētnieciskā darba 
īstenošanai kultūras darba vadības problēmu diagnosticēšanā un raksturošanā, kultūras vadības problēmu 
cēloĦu konstatēšanā un problēmu risināšanā. 
 Pamatojoties uz iegūtajām zināšanām par pētniecības procesu un metodoloăiju, studenti attīsta prasmes veikt 
lietišėos pētījumus kultūras vadībā un izstrādāt problēmu risināšanas pieejas un individualizētās pētnieciskās 
programmas. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

Kursa nosaukums Pētījumu metodoloăija 
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Pētnieciskā darba 
teorētiskie pamati 
 

1. Zinātnes un pētniecības procesa 
raksturojums.  

2. Zinātnes funkcijas. 
3. Metodoloăijas jēdziens un tā 

būtības atklāsme. 
4. Pētniecības principu raksturojums. 
5. Sociālo zinātĦu pētniecības 

specifika. 
6. Tradicionālo pētījumu veidu 

raksturojums zinātnē. 

8 ( 16) Lekcijas 

Pētniecības 
metodoloăija 
 

1. Pētniecības metodes, to 
klasifikāciju veidi. 

2. Teorētisko izpētes metožu 
raksturojums. 

3. Kvalitatīvā un kvantitatīvā 
pētniecības paradigma, to 
salīdzinājums. 

4. Empīrisko izpētes metožu 
raksturojums 

4 (8) Lekcijas, semināri 

Kult ūras darba 
vadības problēmu 
izpēte 

1. Pētījuma loăika un struktūra. 
2. Pētnieciskā plāna izveide. 
3. Eksperimentālās pētījuma 

programmas izstrāde. 
4. Pētnieciskā darba organizācija 
5. Pētniecisko datu apstrāde, analīze 

un interpretācija. 
6. Modernās tehnoloăijas un 

pētniecība. 

4 (8) Lekcijas, semināri 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās- 48 stundas 

1. Zinātniski pētnieciskās terminoloăijas apguve. Pārbaudes 
veids: glosārija izveide. 

2. Zinātnisko kategoriju definēšana pētniecības darbā. Pārbaudes 
veids: zinātniskās kategorijas atbilstoši izvēlētajai tēmai. 

3. Problēmas pētnieciskajā programmas izstrāde. Pārbaudes 
veids: pētījuma programma. 

4. Izpētes metožu (3 pēc studenta izvēles) pamatojums. 
Pārbaudes veids: metožu raksturojums. 

 8 stundas 
 
12 stundas 
 
 
16 stundas 
 
12 stundas 

 
Prasības KRP iegūšanai Eksāmens: patstāvīgi izstrādāti kultūras vadības problēmas 

izpētes programmas prezentācija auditorijā 
 
Mācību pamatliteratūra 1. Geske, A., Grīnfelds, A. Izglītības pētniecība. Rīga: LU 

Akadēmiskais apgāds, 2006., 261 lpp. 
2. Internet Research Methods: A Practical Guide for the 

Soical and Behavioural Sciencies/ Claire Hewson, Peter 
Yule, Dianna Laurent, Carl Vogel. – London: SAGE 
Publ., 2003., 155 p. 

3. Kroplijs A., Raščevska M. Kvalitatīvās pētniecības 
metodes sociālajās zinātnēs.Rīga: RaKa, 2004., 178 lpp. 
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4. Lasmanis, A. Māksla apstrādāt datus: Pirmie soĜi.  Rīga, 
2003. 

5. Samuseviča, A. Pētnieciskais process pedagoăijā.  
Liepāja: LiePA, 2000., 96 lpp. 

6. Samuseviča, A. Pētīšanas metodes pedagoăiskajā 
procesā.  Liepāja: LiePA, 2000., 81 lpp. 

7. Educotional Research, Methodology, and Measurement: 
An International Handbook / Edited by J. P. Keeves, - 
University of Melbourne, Victoria, Australia, 1990. – 
832 p. 

Mācību papildliterat ūra 1.The A-Z of Social Research: A Dictionary of Key Social Science 
Research Concepts / Edited by Robert L.Miller and John 
D.Brewer. – London: SAGE Publications, 2003. – 345 p. 
2.Wengraf, Tom. Qualitative Research Interviewing: Biographic 
Narrative and Semi- Structured Methods.. London: SAGE 
Publications, 2001., 398 p. 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

 

 
Kursa autors:  A.Samuseviča  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā (profesionālais 
bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

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

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Lauma Veita Mākslas un dizaina kat. Lektore, Mg.paed. 
 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju skaits 16 st. 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

16 st. 

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

P 

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

- 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Kultūras vadība 
Kursa mērėi Attīstīt studentu patstāvīgā pētnieciskā darba prasmes 

kultūras darba vadības jautājumu risināšanā 

Kursa uzdevumi 5. apgūt zināšanas par zinātnisko pētniecību; 
6. iepazīt zinātniskās izpētes metodes; 
7. veidot patstāvīgā izpētes darba prasmes. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Iegūst zināšanas pētniecisko darbu veikšanā. 

Kursa valoda Latviešu  
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Studiju kursa laikā studenti iegūst izpratni par zinātniskās metodoloăijas teorētiskajiem pamatiem, pētniecības 
metodēm kultūras darba vadībā. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

1. Zinātniskās 
metodoloăijas 
teorētiskie pamati 

Zinātnes un zinātniskās pētniecības 
raksturojums.  
Zinātnes funkcijas. 
Metodoloăijas jēdziens un tā būtības 
atklāsme. 
Pētījumu pamatprincipi. 

2 
 
 
2 
 
2 

Lekcijas, semināri 

Kursa nosaukums Pētījumu metodoloăija 
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2. Pētniecības 
metodes zinātnes 
metodoloăij ā 

 

Pētniecības metodes, to klasifikāciju 
veidi. 
Kvalitatīvā un kvantitatīvā pētniecības 
paradigma, to salīdzinājums. 
Kvantitatīvās pētījuma metodes 

2 
 
6 
 
4 

Lekcijas, semināri 
praktiskie darbi 
 
 
 

3. Kultūras darba 
vadības problēmu 
diagnosticējošās 
darbības analīze 

Pētījumi kultūrā. 
Pētījuma loăika un struktūra. 
Pētnieciskā plāna izveide. 
Eksperimentālās pētījuma programmas 
izstrāde. 
Pētnieciskā darba organizācija 
Pētniecisko datu apstrāde, analīze un 
interpretācija. 
Pētniecisko darbu aizstāvēšana. 

4 
2 
 
6 
 
 
 
 
2 

Lekcijas, praktiskie 
darbi 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

5. Literatūras teorētiskās studijas pētnieciskajā problēmā.  
6. Zinātnisko kategoriju definēšana pētniecības darbā.  
7. Problēmas pētnieciskajā programmas izstrāde.  
8. Izpētes metožu pamatojums.  
9. Eksperimentāls pētījums. 

8 
8 
8 
8 
16 

 
Prasības KRP iegūšanai Grupu diskusijas, zināšanu testi, patstāvīgie darbi, eksāmens: 

patstāvīgi izstrādāti kultūras vadības problēmas izpētes 
programmas prezentācija auditorijā. 

 
Mācību pamatliteratūra 1. Geske, Andrejs, Grīnfelds, Andris. Izglītības pētniecība. 

Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 
2. Hoks Dž. Ilgtspējīgas attīstības 4.pīlārs. Kultūras nozīme 

valsts attīstības plānošanā. – Cēsis: Culturelab, 2007. 
3. Kārnegi D. Kā attīstīt pašapziĦu un ietekmēt cilvēkus 

publiskās runās. Kā izbeigt raizēšanos un sākt dzīvot. – R. 
1992. 

4. Kroplijs A., Raščevska M. Kvalitatīvās pētniecības 
metodes sociālajās zinātnēs. – Rīga: RaKa, 2004. – 178 
lpp. 

5. Lasmanis A. Māksla apstrādāt datus: Pirmie soĜi. – Rīga, 
2003. 

6. Pētniecība un zinātne 80 gados: bibliogrāfiskais rādītājs 
1921 – 2001. – Daugavpils: DPU, Saule, 2001. – 115 lpp. 

7. RaĦėis G. Eksaktā zinātne kultūras vēsturē. – R.: Liesma, 
1999. – 496 lpp. 

8. Samuseviča A. Pētnieciskais process pedagoăijā. – 
Liepāja: LPA. – 2000. – 96 lpp. 

9. Samuseviča A. Pētīšanas metodes pedagoăiskajā procesā. 
– Liepāja: LiePA, 2000. - 81 lpp. 

10. SiliĦš E.Lielo patiesību meklējumos. – R.: Jumava, 1999. 
– 512 lpp. 

Mācību papildliterat ūra 1. Cilvēku, zīmolu, mediju un kultūras menedžments : rakstu                               
krājums / sast. un priekšv. sarakst. Ivars BērziĦš, Klauss Pēters 
Nēbels ; tulk. Ivars BērziĦš ; māksl. Aivars Plotka. - Rīga: 
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JāĦa Rozes apgāds, 2006. 
2. Dekarts, Renē. Pārruna par metodi. Rīga: Zvaigzne ABC, 

2007. 
3. Geske A., Grīnfelds A. Izglītības pētījumu metodoloăija un 

metodes. – R.: RaKa, 2001. – 108 lpp.  
4. Pommers J. Studentu zinātniskā darba pamati. – R.: Zvaigzne, 

1989. - 296 lpp.  
5. Hofmanis K.D. Prezentācija un moderācija: Efektīva 
6. komunikācija un mērėtiecīga tehnisko līdzekĜu izmantošana. 
7. R: Zvaigzne ABC, 2005. 
8. Culture Theory and Critique. Taylor & Francis Ltd 
9. Games and Culture. Sage Publications  
10. History of Intellectual Culture. University of Calgary 

Press  
11. Journal of Popular Culture. Blackwell Publishing 

Limited  
12. Journal of Visual Culture. Sage Publications  
13. Performing Arts. Mason Crest Publishers   
14. Lakatos, Imre. The Methodology of Scientific Research 

Programmes: Philosophical Papers Volume 1. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1977  
Лакатос, Имре. Методология исследовательских 
программ. Москва: АСТ, 2003  

15. Popper, Karl. The Logic of Scientific Discovery, New 
York, NY: Routledge, 1959.  
Поппер, Карл. Логика научного исследования. 
Москва: Республика, 2004. 

16. Rakstu krājumi 
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

www.lieppa.lv 
http://www.tns.lv 
www.riski.lv 
www.marketinghouse.lv 
http://owl.english.purdue.edu/owl/ 

 
Kursa autors:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā (profesionālais 
bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

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

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Lauma Veita Mākslas un dizaina 

katedra 
Mg.paed., lektore 

 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju skaits individuāls darbs 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

 

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

P 

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

Pētījumu metodoloăija – B 
Studiju darbi I - B,  
Studiju projekta darbs - B  

ZinātĦu nozare/apakšnozare Kultūras vadībzinātne 
Kursa mērėi Attīstīt un pilnveidot studentu patstāvīgā pētnieciskā darba 

prasmes kultūras darba vadībā  
Kursa uzdevumi 4. analizēt teorētisko literatūru, 

5. veidot prasmes teorētisko un lietišėo informācijas 
materiālu apstrādē; 

6. nostiprināt patstāvīgā darba prasmes. 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Apgūtas zināšanas pētnieciskā darbā. 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Studiju darbā tiek pilnveidotas prasmes pētnieciskā darbā kultūras vadībā, tirgzinībās, finanšu jautājumos vai 
citur. Studenti iegūst pieredzi saskatīt problēmsituācijas, meklēt to risinājumus ar pamatotu pētniecisku metožu 
izvēli, analizēt un sniegt priekšlikumus. Iegūtās atziĦas tiek prezentētas un aizstāvētas, pielietojot informācijas 
tehnoloăijas.  
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

1. Ievadnodarbība.   2 Lekcija  
2. Konsultācijas    
3. Studiju darba 
aizstāvēšana 

  Seminārs  

 

Kursa nosaukums Studiju darbs II 
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Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Sadarbībā ar studiju darba vadītāju students veic kultūrvides izpēti 
vadībā, tirgzinībās u.c.  

 

 
Prasības KRP iegūšanai Sadarbība ar darba vadītāju, darba izstrāde, 

Darba aizstāvēšana. 
 
Mācību pamatliteratūra Studiju darbu rakstīšana un noformēšana. Metodiski 

norādījumi LPA studentiem. 7. (papildinātais, pārstrādātais) 
izdevums. – Liepāja : LiePA, 2004. – 34 lpp. 

Mācību papildliterat ūra  
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

www.liepu.lv  

 
Kursa autors:  L.Veita  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā (profesionālais 
bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

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

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Dace Gruntmane Mākslas un dizaina 

katedra 
SIA “Rietumu radio” direktore, 
pasākumu producente 

 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju skaits 20 st. 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

12 st. 

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

P 

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

- 

ZinātĦu nozare/apakšnozare  
Kursa mērėi Scenārija izveidošanas apguve 
Kursa uzdevumi 10. Dramaturăijas pamatprincipu apguve 

11. Pasākumu scenāriju specifisko priekšnoteikumu 
apzināšana. 

12. Pasākumu žanru izpēte. 
13. Scenārija izveidošana konkrētam pasākumam. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Iegūst zināšanas dramaturăijas pamatprincipos. Apgūst prasmi 
rakstīt dažāda veida scenārijus kultūras pasākumiem. 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Kursa „Pasākuma scenārijs” ietvaros studenti iepazīstas ar dramaturăijas pamatprincipiem, dažādiem 
pasākuma žanriem un specifiskajiem mākslinieciskās izteiksmes līdzekĜiem, kas palīdz īstenot izvirzītos 
mērėus un uzdevumus pasākumu veidošanā. Patstāvīgi studenti strādā pie scenārija  izveidošanas konkrētam 
pasākumam noteiktā norises vietā, laikā un apzinātai mērėauditorijai.   
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

1.Dramaturăijas 
pamatprincipi 

1.1. Klasiskā dramaturăija. 
1.2. Pasākumu dramaturăija 

4 Lekcijas 

2.IzziĦas materiālu atlase 2.1. Dokumentālie fakti un materiāli 
2.2. Mākslinieciskie materiāli ( mūzika, 
literatūra, kustība, u.c.) 

6 
 
2 

Lekcijas 
 
Praktiskās nodarbības 

3. Pasākuma žanra 3.1. Mērėauditorija 8 Lekcijas 

Kursa nosaukums  Pasākuma scenārijs 
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noteikšana 3.2. Norises vieta 
3.3. Norises laiks 
3.4. Specifiskie mākslinieciskās izteiksmes 
līdzekĜi žanra ietvaros. 

4. Pasākuma mērėi un 
uzdevumi, to 
sasniegšanai. 

   

5.Scenārija montāža 5.1. Secīgā montāža 
5.2. Paralēlā montāža 
5.3. Asociatīvā montāža 

6  
Lekcijas/ praktiskās 
nodarbības 

6. Pasākuma tehniskie 
līdzekĜi 

6.1. Video izmantošana 
6.2. Gaismas izmantošana 
6.3. SkaĦas izmantošana 
6.4. Scenogrāfija 
6.5. Specifiskie tehniskie izteiksmes 
līdzekĜi kultūras pasākumos. 
 

4 Lekcijas 

7. Aktivitātes pirms 
pasākuma 

7.1. Pasākuma leăenda 
7.2. Pasākuma dalībnieku un apmeklētāju 
sagatavošana pasākumam. 

2 Lekcijas 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

1. Fabulas morāles pārvēršana pasākuma mērėī. Uzdevumu izvirzīšana. 
Piemērota žanra noteikšana un māksliniecisko izteiksmes līdzekĜu 
izvēle. Pasākuma plāna izveidošana 

12 

2. Scenārijs konkrētam pasākumam.. 26 
3. Kultūras pasākumu apmeklēšana un analīze. 10 
 
Prasības KRP iegūšanai Lekciju apmeklējums. Aktīva līdzdalība diskusijās. 
 Patstāvīgie darbi. 
 Prasme analizēt citu rakstītos scenārijus. 
 Praktisko uzdevumu risināšana. 
 
Mācību pamatliteratūra 1. Daces Micānes – Zālītes kursu „Svētku režija” 

materiāli. 
2. Daces Liepnieces kursa „Scenārijs” materiāli. 
3. Maijas Vilkas kursa „Pasākuma veidošanas 

metodika” materiāli. 
 

Mācību papildliterat ūra  
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

 

 
Kursa autors:  Dace Gruntmane 2007. gada 4. septembrī 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

• Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā 
(profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma 
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KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

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

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Dace Gruntmane Mākslas un dizaina 

katedra 
SIA “Rietumu radio” direktore, 
pasākumu producente 

 
Kopējais stundu skaits 120 
Lekciju skaits 30 st. 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

18 st. 

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

P 

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

- 

ZinātĦu nozare/apakšnozare  
Kursa mērėi Veidot prasmes un sniegt zināšanas par režisora darbu kultūras 

pasākuma veidošanā. 
Kursa uzdevumi 14. Režijas pamatprincipu apguve 

15. Pasākumu režijas specifisko priekšnoteikumu apzināšana. 
16. Pasākumu žanru ietekme uz režisora darbu. 
17. Režisora idejas realizācijas metodika konkrētam 

pasākumam. 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Iegūst zināšanas režijas pamatprincipos. Apgūst prasmi  dažāda 
veida kultūras pasākumiem veidot režiju. 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Kursa „Pasākuma scenārijs” ietvaros studenti iepazīstas ar dramaturăijas pamatprincipiem, dažādiem 
pasākuma žanriem un specifiskajiem mākslinieciskās izteiksmes līdzekĜiem, kas palīdz īstenot izvirzītos 
mērėus un uzdevumus pasākumu veidošanā. Patstāvīgi studenti strādā pie scenārija  izveidošanas konkrētam 
pasākumam noteiktā norises vietā, laikā un apzinātai mērėauditorijai.   
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

1.Režijas pamatprincipi  `4 Lekcijas 
2.Pasākuma režisors 2.1. Mākslinieciskās idejas autors. 

2.2. Mākslinieciskās idejas realizētājs. 
6 
 
 

Lekcijas 
 
 

3. Pasākuma norises 3.1. Tradicionālie spēles laukumi. 8 Lekcijas 

Kursa nosaukums  Pasākuma režija 
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vietas ietekme uz 
režisora darbu 

3.2. Netradicionālie spēles laukumi, to 
ietekme uz režisora ieceri. 

4. Pasākuma mērėi un 
uzdevumi, to 
sasniegšanai. 

4.1. Laika un mērėauditorijas ietekme uz 
režisora darbu. 
4.2.Pasākuma forma, atmosfēra un žanrs. 
4.3.Tēlainības struktūra. 
4.4. Caurviju darbība. 

4  

5.Režisora „instrumenti” 5.1. Māksliniecisko vienību atlase 
5.2. Tehnisko vienību atlase 
5.3. Video izmantošana 
5.4. Gaismas izmantošana 
5.5. SkaĦas izmantošana 
5.6. Scenogrāfija, tās mākslinieciskā 
vienotība ar publicitātes materiāliem. 
5.7. Specifiskie tehniskie un 
mākslinieciskie izteiksmes līdzekĜi kultūras 
pasākumos. 
5.8. Mizanscēna. 

14  
Lekcijas/ praktiskās 
nodarbības 

6. Dokumentālo 
materiālu pārvēršana 
mākslinieciskā 
instrumentā. 

6.1. Darbs ar vēsturiskām liecībām un 
notikumu aculieciniekiem. 
6.2. Darbs ar dokumentāliem kino kadriem. 
6.3. Darbs ar publikācijām periodikā. 

12 Lekcijas 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

1. Fabulas morāles pārvēršana pasākuma mērėī. Uzdevumu izvirzīšana. 
Piemērota žanra noteikšana un māksliniecisko izteiksmes līdzekĜu 
izvēle.  

26 

2.Teatralizētas spēĜu programmas. 12 
3. Režisora ieceres izstrāde konkrētam pasākumam. 34 
 
Prasības KRP iegūšanai Lekciju apmeklējums. Aktīva līdzdalība diskusijās. 
 Patstāvīgie darbi. 
 Orăinalitāte un radoša pieeja. 
 Izvēlētās režisora ieceres  tēlainības struktūras atbilstība. 
 
Mācību pamatliteratūra 1. 20. gs. teātra režija pasaulē un Latvijā. – R.: Jumava, 

2005. 
2. Zabrava G. Aktiera un režisora meistarība. – R. 
3. Kroders R. Teātra vēsture. – R. 
4. Apse A. Runas māksla. – R. 
5. D..Micānes – Zālītes kursu „Svētku režija” materiāli. 
6. D.Liepnieces kursa „Scenārijs” materiāli. 
7. Maijas Vilkas kursa „Pasākuma veidošanas metodika” 

materiāli. 
Mācību papildliterat ūra  
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

 

 
Kursa autors:  Dace Gruntmane 2007. gada 4. septembrī 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:    
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KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) B 
Kred ītpunktu skaits 1 
   

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Dace Bluėe Mākslas un darbmācības 

katedra 
Mg. art  

 
Kopējais stundu skaits 40 
Lekciju skaits 7 lekcijas (14 stundas) 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

2 stundas 

Laboratorijas darbu skaits 24 stundas 
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

P 

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

Orientēšanās sarīkojumu, pasākumu uzbūvē un kompozīcijā, 
scenārija izstrādes pamatprincipos. Pamatzināšanas vispārējā 
mūzikas vēsturē, orientēšanās mūzikas stilos un žanros. 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Mūzikas 
Kursa mērėi Iepazīstināt studentus ar iespējām izmantot mūziku dažādu 

pasākumu rīkošanā 

Kursa uzdevumi Sniegt zināšanas par mūzikas vietu sarīkojumu kopējā 
kompozīcijā; Attīstīt spēju radoši izmantot savas zināšanas 
mūzikā pasākumu skaniskā noformēšanā; Attīstīt spēju 
uztvert mūziku no dažādām klausītāju pozīcijām - 
vēsturiskām, atšėirīgu etnisko un sociālo grupējumu indivīdu 
pieejas u.c.  

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Kursa rezultātā studentiem ir zināšanas mūziku kā otru 
akustiskās komunikācijas formu līdzās runātajai valodai, 
studenti spēj pielietot muzikālās valodas izteiksmes līdzekĜos 
pasākumu un reklāmu veidošanā.  

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Kurss piedāvā ieskatu pasākumu muzikālā noformējuma, jeb mūzikas scenārija veidošanā. Akcents 
likts uz mūzikas plašām simboliskajām iespējām, kā arī mūzikas psiholoăisko ietekmi pasākuma 
formas un struktūras veidošanā.  
Kursa ietvaros tiek sniegtas teorētiskas zināšanas, demonstrēti praktiski audio un video piemēri, tiek 
izdalīti izdales materiāli. Semināra nodarbības bāzētas uz studentu patstāvīgo darbu par iepriekš 
uzdotu tematiku. Studenti paši grupās veic attiecīgai studiju kursa tēmai atbilstošus praktiskos darbus 
un apgūst literatūru. Studenti gatavo apgūto materiālu prezentāciju, kas tiek analizēta grupu darbā. 
Atsevišėa lekciju kursa sadaĜa veltīta attiecināmajai likumdošanai - autortiesību likumam, ar kuru 

Kursa nosaukums Muzikālais noformējums 
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nākas saskarties veidojot muzikālo scenāriju. Lekciju cikls papildināts ar mūzikas audio un video 
piemēriem un ilustratīviem materiāliem 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

1. Mūzika kā 
akustiskās 
komunikācijas forma 

1. Sarīkojuma muzikālā noformējuma 
veidi  

2. Mūzikas izteiksmes līdzekĜi; 
3. Ievads mūzikas semantikā; 

2 
 
2 
2 

Lekcija 
 
Lekcija 
Lekcija 

 4. Diskusija par apgūto literatūru, 
patstāvīgā praktiskā darba 
prezentācija, pašnovērtējums un 
diskusija, jāiesniedz rakstu darbs – 
apcere par vienu no dotajām 
tēmām. 

2 Seminārs 

2. Mūzikas funkcijas  5. Mūzika kā vides atainotāja; 
Vadmotīvu princips;  

6. Mūzika kā sarīkojuma formas un 
struktūras veidotāja; 

7. Audio dizains, audio arhitektūra 

2 
 
1 
 
1 

Lekcija 
 
Lekcija 
 
Lekcija 

3. Mūzikas 
simboliskā nozīme 

8. Ăeogrāfiskās vides un laikmeta 
simbols  

9. Mūzika kā etniskās, sociālās, 
reliăiskās, politiskās u.c. vides 
simbols 

10. diskusija par apgūto literatūru, 
patstāvīgā praktiskā darba 
prezentācija 

1 
 
1 
 
 
1 

Lekcija 
 
Lekcija 
 
 
Seminārs 

4. Attiecināmā 
likumdošana 

12. Autortiesības 1 Lekcija 
 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Studentiem patstāvīgi jāizlasa vismaz viena grāmata un viens 
raksts no studiju kursa programmā sniegtā literatūras saraksta.  
 
Studentiem jāseko līdzi informācijai par kursa tēmu presē, radio, 
televīzijā un internetā: 

- www.muzak.com - audio dizaina piemēri; 
- www.m-saule.lv – intervijas, raksti; 
- www.musicdesign.de/ 

Studentiem patstāvīgi jāveic praktiskie uzdevumi: 
- Analizēt vidi no mūzikas pozīcijām; 
- Atrast pasākumiem atbilstošus skaniskos simbolus; 
- Modelēt akustiskos signālus un melodijas; 

Studentiem patstāvīgi jāuzraksta apcere par vienu no sekojošām 
tēmām (apjoms līdz 3 -7 lpp.) : 

10 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
6 
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- Manas dzīves vietas skaĦu pasaule; 
- Ja vienīgā maĦa būtu dzirde;  
- Mans nepatīkamākais muzikālais piedzīvojums. 

 
 
2 

 
Prasības KRP iegūšanai Studenti obligāti lasa ieteicamo literatūru latviski, angliski 

un/vai vāciski/krieviski (minimālā prasība ir izstudēt 
ieteicamās literatūras sarakstā minētos M. Zilgalves, P. 
Zālīša, T. Ivaščenko, A. Sveces, K. Vringstona rakstus), 
klausās lekcijas, aktīvi diskutē semināru nodarbībās, 
sagatavo patstāvīgo darbus: 1. filozofisku apceri par ar 
studiju kursu saistītām tēmām (tēma vispirms jāsaskaĦo ar 
pasniedzēju, teksta apjoms - 3 - 7 lpp. ar pusotru atstarpi 
starp rindām un 12 punktu burtu augstumu, iesniedzams 
izdrukātā veidā pirms pirmās semināra nodarbības); 2. 
praktiskie darbi abām semināra nodarbībām. Praktiskos 
darbu var realizēt grupās, izmantojot komandas darba 
metodi. 

 
Mācību pamatliteratūra Wrightson, Kendall “An Introduction to Acoustic Ecology.” 

Soundscape. The Journal of Acoustic Ecology. Vol. 1, No 1, 
spring 2000: 10–13. 
(http://interact.uoregon.edu/MediaLit/wfae/journal/wrightson
.pdf) [http://interact.uoregon.edu/MediaLit/wfae/home/ > 
journal] 

Svece A.. Māksla kā valoda. Intervija ar Elgu Freibergu un 
Jāni Taurenu // Publiskās lietas. E-žurnāls. 
(http://filozofija.lu.lv/lat_intervija3.html) 

Zālītis P., Ivaščenko T. Mūzika mūsu dzīvē // Psiholoăijas 
pasaule.-2003.-Nr.12 

Zilgalve M. Audio arhitektūra. 
(http://www.andante.lv/pauze/audio_arhitektura.pdf) 

Zilgalve M. Funkcionālā mūzika dzīves skaistuma kopšanā // 
Psiholoăijas pasaule.-2003.-Nr.8 

Zilgalve M. Mūzikas dizaina 7 grēki tirdzniecības vietās // 
Latvijas tirgotājs. – 2005. jūnijs – Nr. 06 (181), 22 – 23 lpp. 
(http://www.andante.lv/pauze/tirgotajs.pdf) 

Mācību papildliterat ūra Avramecs Boriss. Mūzikas instrumentu mācība. Tradicionālā 
un populārā mūzika.: eksperim. māc. Līdz., Rīga: Musica 
Baltica Ltd., 1997.- 277 lpp.: il., n. 

Boiko M. Mūzikas socioloăija un skaĦdarba individualitāte/ 
Latviešu mūzika. 19. laid. Rīga: Liesma: 1990, 6–34 

Dambis Pauls. 20.gadsimta mūzikas vēsture. CeĜi un 
krustceĜi/ Pauls Dambis. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2003. - 
262, [2] lpp. : il., notis. 

KārkliĦš Ludvigs. Mūzikas leksikons, Rīga: Zvaigzne, 
1990.- 335,lpp.: il., notis. 
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Tirard, Laurent Moviemakers' master class : private lessons 
from the world's foremost directors London ;New York 
: Faber and Faber, 2002. XVII, 215 lpp.: il. ; 21 cm. (LNB) 

Diederich Barbara Musik als generationsprinzip von 
Literatur - http://geb.uni-
giessen.de/geb/volltexte/2000/301/pdf/d000103.pdf 

Jacobshagen Arnold Praxis Musiktheater: ein 
Handbuch/ Laaber-Verl., cop. 2002., 573 lpp. 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

 

 
Kursa autors:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā (profesionālais 
bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) B 
Kred ītpunktu skaits 1 
 
Kopējais stundu skaits 40 
Lekciju skaits 6 st. 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

10 st. 

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

P 

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

Kultūras vadības, B daĜa, 2. studiju gads 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Vadības zinātne /Kultūras vadība 
Kursa mērėi Dot zināšanas par telpas noformēšanu un izmantošanu dažādu 

pasākumu organizēšanai, vēsturisko stilu izvērtēšanu atšėirībās un 
raksturīgajās iezīmēs , Ħemot vērā  starpnozaru līmeni un 
vajadzību šīs zināšanas izmantot mūsdienu apstākĜos. 

Kursa uzdevumi Iemācīties precīzi noteikt mākslas ,mūzikas, literatūras u. c. dzīves 
jomu piederību kādam noteiktam sabiedrības attīstības posmam un 
stilam. Apgūt prasmi telpas maketēšanā un butaforiju 
izgatavošanā. Attīstīt izpratni par vienotu stilu. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Spēja orientēties vēsturiskajos stilos bez eksperta klātbūtnes un 
spēja izprast vienota stila būtību jebkurā dzīves jomā. 

Kursa valoda Latviešu, krievu, angĜu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Kursa ietvaros studenti tiek iepazīstināti ar vēsturisko stilu izveidošanās nosacījumiem un specifiku dažādās 
sabiedrības attīstības jomās un periodos. Šīs zināšanas palīdz precīzi orientēties vēsturiskajos stilos un pielietot 
tos mūsdienu apstākĜos. ViĦi  apgūst spēju izgatavot telpas maketu, lai veidotu noformējumu atbilstoši iecerei. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

 
 

1.Senākās kultūras 
liecības / No Ledus 
laikmeta līdz  3. 

Materiālu izpēte un kopas veidošana, kas 
vispusīgi atsedz tēmu. 
 

16 Lekcijas,semināri,prakt
iskās nodarbības. 

Kursa nosaukums Pasākumu scenogrāfija 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Aldis KĜaviĦš Mākslas un dizaina katedra Profesors, Mg.art. 
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gadsimtam p. m. ēras/. 
2.Ēăiptes kultūra / 
2850.– 525. g. p. m. 
ēras/. 
3.Divupes kultūra/ 
Babilonas un Asīrijas 
kultūra 1850. – 
500.g.pirms m. ēras/ 
4.Antīkās Grieėijas 
kultūra / 10.- 1.gs. pirms 
m. ēras/. 
5. Antīkā Romas kultūra 
/5.gs. . pirms m. ēras – 1. 
mūsu ēras gs./. 
6. Bizantijas kultūra /4. – 
15. gs./. 
7. RomāĦu kultūra / 
1000. g.-12. gs 1. puse/. 
8. Gotiskā kultūra / 12. 
gs 2.puse – 14. gs. /. 
9. Renesanse / 14. – 16. 
gs./. 
10. Baroks / 1600.-
1750./. 
11. Rokoko /1720.-
1770./. 
12. Klasicisms / 1770.-
1830./. 
13. Bīdermeijers 
/19.gs.vidus/.  
14. 19.gs beigas. 
15. Jūgendstils /1890.-
1905./. 
16. 20. gadsimts un 
mūsdienas. 
. 
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
1.Vēsturisko stilu vizuālo materiālu kopu izveidošana. 
2. Telpas maketēšana. 
3. Dažu butaforisku priekšmetu izveidošana. 
4. Afīšas, plakāta, ielūguma u.c. reklāmas ideju realizācija. 

24 

 
Prasības KRP iegūšanai Vismaz 75% lekciju apmeklējums un piedalīšanās semināros ar 

referātiem. 
 
Mācību pamatliteratūra Robert  DucherLA CARACTERISTIQUE DES STYLES, 

Flammarion, Paris 2001, TOUT L’ART Encyclopedie; 223 
lpp. 
Ăula Kess MĒBEěU STILI, Ungārijas ZinātĦu akadēmijas 
izdevums, Budapešta, 1981. / krievu valodā /269 lpp. 
Nadēža Lanerī-Dažāna Glezniecības Enciklopēdija 
LAROUSSE/Jumava 2004, 272 lpp. 
Patrisija FRIDA R. KARASĀ, Izabella MARKADĒ Mākslas 
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enciklopēdija, LAROUSSE/Jumava, 2002, 239lpp. 
U.Fehlig Mode gestern und heute, VEB Fachbuchverlag,Leipzig 
1985 231 lpp. 

Mācību papildliterat ūra Lielā ilustr ētā senlietu enciklopēdija  / krievu val. /, ARTIJA, 
Prāga,1986 496 lpp. 
М.Н.Мерцалова ИСТОРИЯ  КОСТЮМА «Искусство» 
Москва 1972, 194 стр. 
МАЛАЯ ИСТОРИЯ ИСКУССТВ «Искусство» Москва 1973, 
319 стр. «ПЕРВОБЫТНОЕ И ТРАДИЦИОННОЕ 
ИСКУССТВО» В.Б.Мириманов. 
1974, «ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО ХУ11 
ВЕКА» И.Е.Прусс, 383 стр. 
1975,  «ИСКУССТВО СРЕДНИХ ВЕКОВ» В.Тяжелов, 
О.Сопоцинский, 366 стр. 
1976, «ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО 
ВОСТОКА»В.Афанасьева,В.Луконин,Н.Померанцеваб 374 
стр. 
1977, «ИСКУССТВО ХУ111 ВЕКА» А.М.Кантор, 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

Www.stage design, events 

 
Kursa autors:  Aldis KĜaviĦš  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
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KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) Kultūras darba vadība, B daĜa 
Kred ītpunktu skaits 2 KRP 
   

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds 
 Sandra OkuĦeva 

Struktūrvienība  
Literatūras katedra 

Amats, grāds 
 Lektore Mg. philol. 

   
 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju skaits 8 - 16 stundas 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

8 - 16 stundas 

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

P 

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

 -  

ZinātĦu nozare/apakšnozare Valodniecība/ Praktiskā valodniecība 
Kursa mērėi Pilnveidot komunikatīvās kompetences publiskajā saziĦā 

Kursa uzdevumi 1. Studēt teorētisko literatūru par publisko runu; 
2. Analizēt un veidot runas situācijas, attīstot prasmi 
izvēlēties valodas un uzstāšanās līdzekĜus atbilstoši situācijai 
un mērėim. 
3. Pilnveidot publiskas uzstāšanās iemaĦas. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Prasme raksturot dažādas komunikācijas situācijas, sagatavot runu, 
uzstāties ar to, prezentēt. 

Kursa valoda Latviešu  
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Kursa ietvaros plānots izzināt publiskās runas teorētiskos un praktiskos aspektus komunikācijas teorijas 
kontekstā; iepazīt un analizēt atšėirīgas runas situācijas; sagatavot un uzstāties ar prezentāciju. Kursa 
noslēgumā, pamatojoties uz videoierakstā fiksēto uzstāšanas analīzi,  tiek izstrādāts komunikatīvo kompetenču 
attīstības plāns. 

Tēmu apguve notiek plānveidīgi, atbilstoši kursa saturam un programmai lekciju, praktisko darbu, diskusiju un 
patstāvīgā darba veidā. 

 
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

1.Ievads komunikācijas  Komunikācijas jēdziens. Publiskā runa kā 4 Lekcija 

Kursa nosaukums Publiskā runa 
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procesa izpratnē.  viens no komunikācijas modeĜiem. 

Ieskats runas mākslas (retorikas) vēsturē. 
Mūsdienu runas mākslas pamatprincipi.  

2. Verbālā un neverbālā 
komunikācija. 

ĖermeĦa valodas (acu kontakts, mīmika, 
roku žesti, stāja, teritorija) nozīme 
publiskajā runā.  

Runas intonācijas elementi jeb runas 
izteiksmīguma līdzekĜi. Loăiskais uzsvars, 
pauze, intonatīvais tembrs, intonatīvais 
spēks, intonatīvais temps, intonatīvais 
pārgarums, teikuma melodija. 

8 Lekcija 
Seminārs 

3. Runas tehnika  

 

Balss. Balss īpašības. Balss attīstības 
iespējas. Balss higiēna. 
Elpošana. Elpošanas tipi (apzinātā un 
neapzinātā elpošana, krūšu un diafragmālā 
elpošana). Pareizas elpošanas nozīme 
publiskajā runā. 
Runas dikcija. Neskaidras dikcijas cēloĦi. 
Dikcijas pilnveides iespējas (runas orgānu 
vingrinājumi, pareizrunas vingrinājumi). 

4 Seminārs  

4. Runas formālie 
aspekti. 

Runas uzbūve. Runas ievads, tā funkcijas, 
iespējamie varianti. Runas galvenās daĜas 
veidošanas nosacījumi. Runas nobeiguma 
funkcijas, iespējamie varianti.) 
Runu klasifikācija. Runu veidi. Informatīvā 
runa. Svinību jeb iedvesmojošā runa. 
Pārliecināšanas jeb argumentācijas runa. 
Prezentācija. 

8 Lekcija 
Seminārs 

5. Uzstāšanās. Uzstāšanās ar pārliecināšanas runu. 
Prezentācija. Savu spēju novērtēšana. 
Komunikatīvo kompetenču attīstības plāns. 

8 Praktiska nodarbība 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

1. Literāra teksta sagatavošana lasīšanai (dzejolis bērniem, 3 tautas 
dziesmas). 

6 

2. Literāra teksta lasījumi. Literāra teksta analīze. 
Dzejas un prozas tekstu lasīšanas īpatnības. Tautas dziesmu 
skandēšana. 

12 

3. Uztraukuma mazināšanas iespējas. Eseja (2 – 3 lpp. datorrakstā) 6 
4. Uzstāšanās sagatavošana. Pārliecināšanas runas teksts (3 -5 min. 
garai runai). Uzstāšanās mērėa formulēšana. Klausītāju iepazīšana. 
Materiāla vākšana un atlase. Runas teksta rakstīšana. 

12 

5. Tehnisko līdzekĜu izmantošana. Audiovizuālie līdzekĜi. Mikrofona 
lietošana. Prezentācijas materiāla sagatavošana. 

12 

 
Prasības KRP iegūšanai 1) piedalīšanās lekcijās un praktiskajās nodarbībās; 

2) patstāvīgi veicamo darbu sekmīga izpilde (50%) 

3) eksāmena darbs (50%). 

 
Mācību pamatliteratūra 1. Geikina Ā. Retorikas pamati. – Rīga: RaKa, 2003. 

2. Hindls T. Prasme uzstāties. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2000.  
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3. KramiĦš E. Runas prasme saziĦā. – Rīga: Turība, 2005. 
4. Mencels V. Retorika. – Rīga: De NOVO, 2002.  
5. Nelke K. Prezentēšana. – Rīga: DE NOVO,  
6. Pīzs A. ĖermeĦa valoda.- Rīga: Jumava, 1995. 

Mācību papildliterat ūra  1. Alekse I. Runātprasme. Palīgs runātājiem un viĦu skolotājiem. 
– Rīga:  

 RaKa, 2003. 
 2. Apele A. Runas māksla. - Rīga: Zvaigzne, 1982. 
 3. Ceplītis L., Katlape N. Izteiksmīgas runas pamati. - Rīga:  
 Zinātne, 1968. 
 4. Denijs R. Prasme sazināties un uzstāties. – Rīga: JāĦa  
 Rozes apgāds, 2002. 
 5. Hofmanis K.D. Prezentācija un moderācija: Efektīva 
 komunikācija un mērėtiecīga tehnisko līdzekĜu izmantošana. 
 R: Zvaigzne ABC, 2005. 

 6. Kārnegi D. Kā attīstīt pašapziĦu un ietekmēt cilvēkus  
 publiskās runās. Kā izbeigt raizēšanos un sākt dzīvot. – R.  
 1992. 
 7. Omārova S. Cilvēks runā ar Cilvēku/Saskarsmes  
 psiholoăija.-Rīga: Kamene, 1998. 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

 

 
Kursa autors:  Sandra OkuĦeva  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes 

protokola Nr. 
Datums 

Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā 
(profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

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

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Dace Reinkopa Vadzinību katedra Galvenā valsts inspektore 

Kuldīgas rajonā, Kuldīgas RP 
Kultūras nodaĜas vadītāja, 
Mg.art. 

 
Kopējais stundu skaits 120 
Lekciju skaits 24 (48 stundas) 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

- 

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

P 

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

Nav nepieciešamas 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Komunikācijas zinātne 
Kursa mērėi sniegt izpratni par kultūras pasākumu producēšanas procesa 

būtību, gaitu un nosacījumiem 
Kursa uzdevumi 1)sagatavot kultūras pasākumu organizatoru (producentu) un 

vadītāju teorētisko zināšanu bāzi; 
2)sniegt praktiskas zināšanas un iemaĦas kultūras pasākumu 
producēšanas procesa plānošanā, menedžmentā un 
mārketingā 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Iegūta izpratne par pasākumu producēšanas būtību un apgūtas 
kultūras pasākumu producēšanā nepieciešamās zināšanas un 
iemaĦas  

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Kursa laikā paredzēts sniegt izpratni par kultūras pasākumu producēšanas procesa būtību un ciešo saikni ar 
kultūras menedžmentu un mārketingu, par kopīgām iezīmēm kultūras projektu un producēšnas procesa vadībā. 
Jēdzienu un definīciju skaidrojums. Kultūras organizāciju, mākslinieku un producentu loma kultūras produktu 
radīšanā un kultūras piedāvājuma veidošanā. Producēšanas procesa gaitas plānošana un etapi, galvenās 
darbības, producēšanas objektīvie nosacījumi, producēšanas procesa vadības struktūra. Producenti un to 
sadarbība ar māksliniekiem un līgumorganizācijām 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

Kursa nosaukums Pasākumu producēšana 
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1. Kultūras 
pasākumu 
producēšanas 
būtība 

 

Kultūras pasākums kā projekts 
Kultūras pasākums kā produkts. Kultūras 
produkta īpatnības un daudzveidīgā daba. 
Definīcijas, kopīgās un atšėirīgās pazīmes 
Kultūras organizāciju loma kultūras 
pasākumu producēšanas procesā un 
kultūras produktu radīšanas procesā. 
Mākslinieks un kultūras organizācija. 
Kultūras pasākumu producēšanas procesa 
iespējamie modeĜi 

12 Lekcijas 

2. Kultūras 
pasākumu 
producēšanas 
procesa gaita 

1.Idejas radīšana, koncepcijas izstrāde. 
2.Plānošana un sagatavošana: Vīzija, 
misija, stratēăija. 
Mēķėi un uzdevumi, resursu 
apzināšana, komandas veidošana, 
atbildības plānošana, vispārējā un 
detalizētā plānošana, mārketinga plāns, 
struktūrplāns, laika un termiĦu plāns, 
finanšu plāns, budžeta veidošana, 
līgumu slēgšana, līgumu veidi. 
3.Īstenošana un realizācija.  

          Finansējuma piesaiste 
4. Novērtējums un analīze. 
 

20 Lekcijas 
Praktiskās nodarbības 

3. Producēšana un 
kultūras 
menedžments. 

 

Kultūras menedžments. Apmeklētājos 
orientētas kultūras institūcijas un 
kultūras produkti 
Pieprasījums pēc mākslas un kultūras 
produktiem. Apmeklētāju izpēte. 
Apkārtējās vides analīze, konkurence 
kultūrā un konkurentu analīze, SWOT 
analīze  

8 Lekcijas 
Praktiskās nodarbības 

4. Producēšanas 
procesa piemērs: 
koncertprogram
mu producēšana 

Koncertprogrammas rīkošanas 
pamatdarbības. 
Objektīvie pasākuma producēšanas 
nosacījumi 
Mākslinieka menedžmenta struktūra, 
līguma slēgšana ar mākslinieku, citi 
līgumu veidi 
 

8 Lekcijas 
Praktiskās nodarbības 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Teorētisko avotu studijas, producēšanas procesa plāna sastādišana, 
producēšanas procesa struktūrplāna prezentācijuas gatavošana 

72 

 
Prasības KRP iegūšanai Teorētiski apgūts kurss, dalība praktiskās nodarbībās, patstāvīgo 

uzdevumu zstrāde 
 
Mācību pamatliteratūra 1. Cilvēku, zīmolu, mediju un kultūras menedžments : rakstu                               

krājums / sast. un priekšv. sarakst. Ivars BērziĦš, Klauss 
Pēters Nēbels ; tulk. Ivars BērziĦš ; māksl. Aivars Plotka. - 
Rīga: JāĦa Rozes apgāds, 2006. 

2. Kotlers F. „Mārketinga pamati“, apgāds „Jumava“, Rīga 2006 
3. Kolbērs F., Nantels Ž., Bilodū S., Ričs D. „Kultūras un 
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mākslas mārketings“, Rīga 2007  
4. Bendixens P. „Ievads kultūras un mākslas menedžmentā”, 

Jānā Rozes apgāds , Rīga 2008-06-11 
5. I. Geipele, T.Tambovceva „Projektu vadīšana”, apgāds 

Valters un Rapa, Rīga 2004. 
 

Mācību papildliterat ūra  1.   B. Tjarve „Festivālu mārketings”, Rīga, 2000 
2. Werner Heinrich, Armin Klein „ Kulturmanagement von A-

Z” (Kultūras menedžments no A-Z), Deutscher Taschenbuch 
Verlag, München 2001 

3. A.Klein „Kulturmarketing” ( „Kultūras mārketings”) 
Deutscher Taschenbuch Verlag, München 2001 

4. A.Klein „Besucherbindung im Kulturbetrieb” ( „Apmeklētāju 
piesaiste kultūras iestādēs”) Westdeutscher Verlag, 
Wiesbaden 2002 

5. Walter Boris Fischer „ Kommunikatuion und Marketing für 
Kulturprojekte” („Komunikācija un mārketings kultūras 
projektiem”) Verlag Paul Haupt, Wien 2001 

6. Nicole Fabisch „Fundraising”, Deutscher Taschenbuch 
Verlag, München 2002 

7. Bobs Makkerčers, Hilarija du Krosa „Kultūras tūrisms: 
tūrisma un kultūras mantojuma partnerība“apgāds „Neptūns“, 
Rīga 2007 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

  1.  www.km.gov.lv 
 

Kursa autors:  Dace Reinkopa 
 

 

 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā (profesionālais 
bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

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

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Lauma Veita Mākslas un dizaina 

katedra 
Mg.paed., lektore 

 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju skaits individuāls darbs 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

 

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

P 

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

Pētījumnu  metodoloăija - B 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Kultūras vadībzinātne 
Kursa mērėi Attīstīt un pilnveidot studentu patstāvīgā darba prasmes 

kultūras projektu izpētē. 
Kursa uzdevumi 1. analizēt teorētisko literatūru, 

2. veidot prasmes teorētisko un lietišėo informācijas 
materiālu apstrādē; 

3. apgūt patstāvīgā darba prasmes. 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Iegūtas prasmes pētnieciskā darbā izstrādājot studiju projekta 
darbu kultūras darbā. 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Studiju darbā tiek apgūtas prasmes pētnieciskā darbā, veicot izpēti kultūras darba projektos. Veikta teorētiskās 
literatūras un dokumentu analīze, izstrādāts projekts kultūras darbā. Darbs tiek aizstāvēts izmantojot mūsdienu 
tehnoloăijas. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

1. Ievadnodarbība.   2 Lekcija  
2. Konsultācijas    
3. Studiju darba 
aizstāvēšana 

  Seminārs  

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Kursa nosaukums Studiju projekta darbs  
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Sadarbībā ar studiju darba vadītāju students veic izpēti kultūras darbā 
un izstrādā projektu.  

 

 
Prasības KRP iegūšanai Sadarbība ar darba vadītāju, darba izstrāde, 

Darba aizstāvēšana. 
 
Mācību pamatliteratūra Studiju darbu rakstīšana un noformēšana. Metodiski 

norādījumi LPA studentiem. 7. (papildinātais, pārstrādātais) 
izdevums. – Liepāja : LiePA, 2004. – 34 lpp. 

Mācību papildliterat ūra  
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

www.liepu.lv  

 
Kursa autors:  L.Veita  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā (profesionālais 
bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

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

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Ilze Miėelsone Pedagoăijas katedra Asociētā profesore 

 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju skaits 16 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

16 

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

P 

Pārbaudes forma eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

Vispārīgā psiholoăija 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Pedagoăija 
Kursa mērėi Pilnveidot izpratni par cilvēka kreatīvas (radošas) darbības 

būtību, tās ietekmējošiem faktoriem un attīstības iespējām. 
 

Kursa uzdevumi 1.Iepazīstināt studentus ar dažādām pieejām kreativitātes 
fenomena skaidrojumā. 
2.Izzināt  kreatīvas darbības struktūru un šīs darbības 
sekmēšanu. 
3. Apgūt dažas radošās darbības formas un metodes un to 
praktiskā pielietojuma specifiku. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Pilnveidota akadēmiskā kompetence uztvert un novērtēt 
cilvēka radošā potenciāla  attīstību kopveselumā (holistiski), 
kā arī profesionālā kompetence – radošas pieejas realizēšana 
nestandarta situācijās.  

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Studiju kurss piedāvā izzināt dažādās pieejas kreativitātes fenomena skaidrojumā, izzināt diverăentās un 
koverăentās domāšanas iezīmes, veikt tās salīdzinājumu. Atbilstoši diverăentās (Gilfords) un laterālās (de 
Bono) domāšanas specifikai izpētīt un noteikt savu pieeju radošās darbības sekmēšanai.  

 
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

1. Kreativitātes jēdziens, 1.1.Kreativitātes definējums dažādu autoru 4 Lekcija, seminārs 

Kursa nosaukums Kreativitātes psiholoăija 
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tā būtība, specifika un 
tās izpausmes 
ietekmējošie faktori 

pieejās. Tās salīdzinājums. 
1.2. Kreativitāte – radošo spēju sistēma: 
intelektuālā, pastāvīgās domāšanas, 
personības īpašību vērtību un motivācijas 
sistēma. 
1.3. Kreativitātes struktūra: produktivitāte, 
procesualitāte; tās ietekmējošie apstākĜi- 
personiskās īpašības, ārējie apstākĜi. 
1.4. Kreativitātes attīstību sekmējošie un 
kavējošie apstākĜi 

2.Kreativitātes 
intelektuālie nosacījumi 

2.1. Diverăentās domāšanas (Gilfords, 
Torrens) iezīmes, to salīdzinājums ar 
koverăentās domāšanas iezīmēm. 
2.2. Diverăentās domāšanas vingrinājumi 
un piemēri. 
2.3. Kreativitātes komponenti (Gilfords). 
2.4.Tradicionālās un radošās domāšanas 
salīdzinājums. 

8 Lekcija, seminārs, 
praktiskā nodarbība 

3. Laterālā domāšana (de 
Bono). 

3.1. SmadzeĦu darbības specifika, 
akcentējot laterālo domāšanu radošajā 
procesā. 
3.2. Vingrinājumi labās smadzeĦu puslodes 
darbības aktivizācijai. 

12 Lekcija, seminārs, 
praktiskā nodarbība 

4.Kreativitāte kā 
personības īpašība. 

4.1.Radošās personības būtība, tās 
raksturojums (radošas personības īpašības). 
4.2. Radošuma saistība ar cilvēka 
motivāciju un vērtību sistēmu (A.Maslovs). 

8 Lekcija, seminārs, 
praktiskā nodarbība 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

1. Izzināt kreativitātes jēdziena un cilvēku attieksmi pret to 
histogrāfiskā skatījumā. 
Katram studentam pirms semināra jāiesniedz: 

• cilvēka radošuma raksturojums dažādos 
vēsturiskajos periodos un attieksme pret to. 

• jautājumi diskusijai un studenta personiskās 
attieksmes izklāsts. 

24 

2. Balstoties uz lekciju materiāliem un ieteicamo literatūru, 
noteikt kritērijus radošuma raksturošanai. Raksturot savu pieeju 
kreativitātes sekmēšanā mūsdienu sabiedrībā 
Katram studentam pirms semināra jāiesniedz: 

• noteiktie / izstrādātie kritēriji radošuma 
raksturošanai, 

• savas personiskās pieejas apraksts  kreativitātes 
sekmēšanai ( 2 lpp. datorrakstā). 

24 

 
Prasības KRP iegūšanai Ieskaite – 50% 

Patstāvīgo darbu izpilde un prezentācija –  40% 
Aktīva piedalīšanās semināros -10% 

 
Mācību pamatliteratūra 1. Baltušīte R. Neirolingvistiskā programmēšana 

pedagoăijā. – R.:RaKa, 2000.-130 lpp. 
2. Бьюзен Т. Максимально используйте свой разум. 
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– Мн.: ООО» Попурри», 2001.- 192 с. 
3. Бьюзен Т. Супер- мышление. – Мн.: ООО» 

Попурри», 2003. -304 с. 
4. Edwardsa B. (1999) The New Drawing on the Right 

Side of the Brain. 
5. Дружинин В. Психодиагностика общих 

способностей. – М.: Изд. центр «Академия», 
1996.- 224 с. 

6. Garīgās veselības veicināšanas aspekti./ sast. 
M.Vidnere. – R.: SIA Mācību apgāds NT, 1998. -127 
lpp. 

7. Goulemens D. Tava emocionālā inteliăence. – R.: 
Jumava, 2001.- 461 lpp. 

8. Goleman D. (2004).  A Dialoque with The Dalai 
Lama. Destructive Emotions and how we can 
overcome them. –Bloomsbury. -404 p. 

9. Gardner H.( 1993). Creating Minds. An Anatomy of 
Creativity. Basic Books a Member of The Perseus 
Books Group. 

10. Gardner H. (1999).  Intelligence Reframed. Multiple 
Intelligences for the 21 st Century.- Basic Book. -291 
p. 

11. Грецов А. Тренинг креативности для 
старшеклассников и студентов. – СПб.: Питер, 
2007. – 208 с. 

12. Frajs R. Radošas personības rokasgrāmata. – J.Rozes 
apgāds, 2001. -247 lpp. 

13. Freed J. & Parsons L. ( 1998). Right- Brained 
Children in a Left – Brained World. A Fireside Book 
Published by Simon&Schuster 

14. Козырева А. Лекции по педагогике и психологии 
творчества.- Пенза, 1994.- 338 с. 

15. Маслоу А. Дальние пределы человеческой 
психики. Спб.: Евразия, 1997.- с.430 

16. Nellke M. Kreativitātes metodes radošo spēju 
attīstīšanai. – R.: DeNovo, 2003. – 126 lpp. 

17. OzoliĦa Nucho A., Vidnere M. Iztēles psiholoăija. – 
R.: Izdevniecība AGB, 2000. – 158 lpp. 

18. OzoliĦa Nucho A., Vidnere M. Māksla kā 
pašatklāsme. – R.: Izdevniecība AGB, 1999. -223 
lpp. 

19. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. 
Становление человека.- М.: Прогресс, 1994. 480 с. 

20. Sternberg R. ( 1999). Handbook of Creativity.-
Cambridge University Press.- 490 p. 

21. Teperveins K. Superintuīcija. – R.: SolVita, 1999.- 
299 lpp. 

22. Takacs C.A. Одарённые дети.Пер. с англ. – М.: 
Прогресс, 1991.- с.379  

23. Туник Е. Психодиагностика творческого 
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мышления. Креативные тесты. - СПб.: Дндактика 
Плюс, 2002.- с.48 

24. Хрящева Н. Психогимнастика в тренинге. - Спб. 
«Речь», 2000. – с.250  

25.  
26. Veilers P. Kreativitāte- tavas veiksmes atslēga. – R.: 

Jumava, 2001. – 253 lpp. 
27. Weisberg. R.W. (1993). Creativity Beyond The Myth 

of Genius. W.H. Freeman and Company. New York 
Mācību papildliterat ūra 1. Armstrong T. (1998). Awakening Genius. 

Association for Supervision and Curriculum 
Development Alexandria, Virginia USA 

2. Алдер Г. СQ, или мускулы творческого 
интеллекта. – М.: ФАИР- ПРЕСС, 2004 с.496. 

3. Csikszentmihalyi M.(1998).  Living Well. The 
Psychology of Everyday Life. Phoenix.London 

4. Дэй Л. Самоучитель по развитию интуиции. – М.: 
АСТ, 2002. -207 с. 

5. Гэймон Д. Брегдон А. Эффективная работа мозга. – 
М.: Эксмо, 2002.- 352 с. 

6. Ieskats holistisko terapiju formās./ sast. I HadaĦonoka. – 
R.: SIA Izglītības soĜi, 2003.- 143 lpp. 

7. Перкинс Д. Как стать гением, или искусство 
взрывного мышления. – М.: ООО АСТ, 2004.- 315 с. 

8. Ozola E. Krāsu terapija. – R.: Jumava, 2004.- 190 lpp. 
9. Nucho A., Vidnere M. Garīgās veselības veicināšana. – 

R.: RaKa, 2002.- 104 lpp. 
10. Siler T. (1992). Breaking the Mind Barrier. 

Touchstone book Published by Simon & Schuster. 
11. Холодная М. Когнитивные стили. О природе 

индивидуального ума. - СПб.: Питер, 2004.- 384 с. 
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

// Psiholoăijas pasaule 
// Skolotājs 

 
Kursa autors:  Ilze Miėelsone 13.09.2007. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts: Pedagoăijas katedra  28.09.2007. 
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. 3 Datums 
Katedras vadītājs:  Anita Līdaka 28.09.2007. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā (profesionālais 
bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) B 
Kred ītpunktu skaits 1 
   

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Lauma Veita Mākslas un dizaina 

katedra 
Lektore, mg.paed. 

 
Kopējais stundu skaits 40 
Lekciju skaits 4 st. 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

12 st. 

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

P 

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

Pedagoăija - A 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Pedagoăijas 
Kursa mērėi Veidot prasmes mācību procesa organizēšanā interešu 

izglītībā  
Kursa uzdevumi 1. studēt literatūru  

2. veikt praktisku pedagoăiskus uzdevumus  
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Veidotas pedagoăiskas prasmes darbam interešu izglītībā 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Kursa laikā studenti veic pedagoăiskus uzdevumus, lai iegūtu pieredzi mācību procesa organizēšanā un 
vadīšanu interešu izglītībā. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

1. Ievads Mācību metodes interešu grupu mācību 
procesa organizēšanai. Mācību 
uzdevumi, to izvēle atbilstoši 
interesēm. Mācību uzdevumu izstrāde.  

2 Lekcija  

2. Mācību procesa 
organizēšana un 
vadīšana 

Stundas vadīšana, analīze 14 Praktiskās nod. 

3. Radošo darbu Izstādes, teātris, koncerti u.c. 2 Praktiska nodarbība 

Kursa nosaukums Interešu grupu mācību metodika 
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uzdevumu 
praktiskā 
realizācija 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Literatūras studijas, pedagoăisku uzdevumu sagatavošana. 24 
 
Prasības KRP iegūšanai Dalība praktiskās nodarbībās, patstāvīgo uzdevumu izstrāde 
 
Mācību pamatliteratūra 1. Geidžs N.L., Berliners D.C. Pedagoăiskā psiholoăija. – 

R: Zvaigzne ABC  
2. Komenskis J.A. Lielā didaktika.- R.: Zvaigzne ABC, 

1992  
3. Šibajevs V. Neformālā izglītība interešu centros. – R: 

RaKa, 2002. 
4. Žukovs S. Pedagoăijas vēsture. – Rīga, RaKa, 1999. 

Mācību papildliterat ūra 5. Radošs bērns kultūras vadībā//Izglītības programma Radošs 
bērns kultūras menedžmentā. – Rīga: Musica Baltica, 2006. 

6. konferenču rakstu krājumi. 
7. Art and crafts with children. Andrew Wright. – Oxford, 

2002, 164 
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

8. žurnāls Skolotājs, Psiholoăija mums u.c.   
 

 
Kursa autors:  L.Veita  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā (profesionālais 
bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

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

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Lauma Veita Mākslas un dizaina 

katedra 
Lektore, Mg.paed. 

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

26 st. 

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

P 

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

 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Mākslas 
Kursa mērėi Izskaidro jēdzienus, kuri iekĜauti kompozīcijā un nostiprināt 

izpratni ar praktiskiem vingrinājumiem. 
Kursa uzdevumi 1. studēt teorētisko materiālu par kompozīciju 

2. veikt praktisku uzdevumus 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Iegūtas prasmes kompozīciju veidošanā   

Kursa valoda Latviešu  
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Studiju kursa laikā studenti praktiski iepazīst kompozīcijas veidus, māksliniecisko izteiksmes līdzekĜus. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

1. Jēdzienu skaidrojums Vizuālās ilustrācijas 4 Lekcija 
2. Praktiski kompozīciju 
risinājumi  

 26 Seminārs, praktiskās 
nodarbības 

3. Uzdevumu skate  2 Seminārs  
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Literatūras studijas, praktisku uzdevumu izstrāde 48 
 
Prasības KRP iegūšanai Dalība nodarbībās, uzdevumu izstrāde, piedalīšanās skatēs 
 

Kursa nosaukums Kompozīcija 
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Mācību pamatliteratūra 1. Freimanis K. Latviešu etnogrāfiskais raksts. – R: Latvijas 
Tautas izglītības ministrija, 1990. 

2. Hibnere V. Bērna vizuālā darbība: I daĜa Pedagoăiskā 
psiholoăija. – RaKa, 1998. - 198 lpp. 

3. Kavacs V. Mākslas valodas pamati. – R: Zvaigzne ABC, 
1999.  

4. Rubenis A. Senās zīmes un simboli. – R: Vides aizsardzības 
kluba Arkādijas nodaĜa, 1990. 

5. Šusts V. Telpas uztvere un kompozīcija. – R: Liesma, 1979. 
6. ZirdziĦa V. Vizuālās mākslas valodas ābece. – R: Sprīdītis, 

1995. 
7. Ozola E. Krāsas uztvere un iedarbība – Rīga: Jumava, 2006. – 

152 lpp.  
Mācību papildliterat ūra 1. Mākslas vēsture. Gombrihs E.H. – R:Zvaigzne ABC, 

1997 – 688 lpp. 
2. Mākslas vēsture. II Purvīša red. – R: Grāmatu draugs, 

PeĦăerots V.redaktors – 600 lpp. 
 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

Psiholoăija mums, Ilustrācijas, izstādes 
http://ai1.mii.lu.lv/kultura/orn01.htm   

 
Kursa autors:  L.Veita  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā (profesionālais 
bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) B 
Kred ītpunktu skaits 1 
 
Kopējais stundu skaits 40 

Lekciju skaits 10 st. 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

6 st. 

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

P 

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

 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Vadības zinātnes/Kultūras vadība 
Kursa mērėi Dot studentiem zināšanas par mākslas produktu prezentācijas 

veidiem un iespējām. 
Kursa uzdevumi Attīstīt spēju analizēt dažādu mākslas produktu prezentāciju 

kvalitātes un attīstīt studentu radošās potences prezentāciju jomā 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Kompetenti analizēt citu darbus un būt spējīgam sagatavot 
patstāvīgu mākslas produktu prezentācijas projektu. 

Kursa valoda Latviešu  
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Kurss ietver pieejamo pasaules praksi mākslas produktu prezentācijā, atsedzot šīs jomas daudzveidību un 
jaunrades iespējas, sekojot prezentācijas sistēmu un līdzekĜu nemitīgai attīstībai un pilnveidei. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

1.Mākslas produkta 
 daudzveidība 
2.Prezentācijas sistēmas 
 un līdzekĜi. 
3. Izdevīgākā prezentāci 
jas veida izvēle, atkarībā 
no produkta. 
4. Dažādu prezentācijas  
piemēru analīze. 

Kas ir mākslas produkts. 
 
Vizuālās un verbālās prezentācijas iespējas. 
 
Kā izvēlēties izdevīgāko paĦēmienu un 
līdzekĜus. 
 
Sagatavoti un pašatrasti pasaules piemēri. 
 

4 
 
4 
 
2 
 
 
4 
 

lekcija 
 
lekcija 
 
lekcija 
 
 
pr.nodarbības 
 

Kursa nosaukums Mākslas produktu prezentācija 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Aldis KĜaviĦš Mākslas un dizaina katedra Profesors, Mg.art. 
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5. Prezentācijas projekta 
Izstrāde kādam konkrēta 
m produktam. 
6. Prezentācijas projekta 
 Prezentācija. 
 
  
  

Brīvas izvēles uzdevums. 
 
 
Noslēguma seminārs. 

2 
 
 
4 
 
 

lekcija 
 
 
seminārs 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

1.Kas ir mākslas produkts. 
2. Vizuālās un verbālās prezentācijas iespējas 
3. Kā izvēlēties izdevīgāko paĦēmienu un līdzekĜus. 
4. Brīvas izvēles uzdevums. 
5. Noslēguma seminārs. 
 

4 
4 
4 
4 
4 

 
Prasības KRP iegūšanai Vismaz75%nodarbību apmeklējums un projekta prezentācija 
 
Mācību pamatliteratūra 1. Bendiksens. Ievads kultūras un mākslas menedžmentā. – 

Rīgā: J.Rozes apgāds, 2008. 
2. BernsE. Spēles, ko spēlē cilvēki. – R.: SIA „Birojs 2000 

Plus” 
3. Gadamers H. – G. Skaistā aktualitāte. Māksla kā spēle, 

simbols un svētki. – R.: Zvaigzne ABC, 2002. 
4. Gofmanis Ē. Sevis izrādīšana ikdienas dzīvē. - R.: SIA 

„Madri”,  2001. 
5. Hofmanis K.D. Prezentācija un moderācija: Efektīva 

komunikācija un mērėtiecīga tehnisko līdzekĜu izmantošana. 
R: Zvaigzne ABC, 2005. 

6. Nelke K. Prezentēšana. - R.: SIA „BALTA eko”  
Mācību papildliterat ūra 6. Cilvēku, zīmolu, mediju un kultūras menedžments : rakstu                               

krājums / sast. un priekšv. sarakst. Ivars BērziĦš, Klauss 
Pēters Nēbels ; tulk. Ivars BērziĦš ; māksl. Aivars Plotka. - 
Rīga: JāĦa Rozes apgāds, 2006. 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

 

 
Kursa autors:  Aldis KĜaviĦš  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
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KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) B 
Kred ītpunktu skaits 6 
   

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Lauma Veita (u.c. docētāji) M ākslas un dizaina 

katedra 
Lektore, Mg.paed. 

 
Kopējais stundu skaits 360 
Lekciju skaits 8 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

88 

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

P 

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

 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Mākslas 
Kursa mērėi Radīt iespēju iegūt zināšanas par materiālu un tās 

pašizpausmes veidiem, kā arī veidot prasmes un iemaĦas 
vizuālā mākslā, amatniecībā vai citā brīvā laika pavadīšanas 
veidiem.  

Kursa uzdevumi 1. Sniegt zināšanas par mākslinieciskiem izteiksmes 
līdzekĜiem; 

2. Veidot prasmes un iemaĦas mākslinieciskā jaunradē 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Iegūtas zināšanas un prasmes kādā no izvēlētiem pašizpausmes 
veidiem 

Kursa valoda Latviešu  
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Studiju kursa laikā studenti iegūst zināšanas kādā no izvēlētiem mākslas vai amatniecības veidiem, piedalās 
jaunrades procesā kultūrvides veidošanai un mākslas kolektīva organizēšanas labākai izpratnei. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

1. Praktiskais darbs 
ar materiālu ( pēc 
izvēles) 

 2 Lekcija 

2. Mākslinieciskā 
pašizpausme un 

 92 Lekcija, praktiskās 
nodarbības 

Kursa nosaukums Mākslas studijas 
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jaunrade. 
3. Skate  2 Seminārs  
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Literatūras studijas izvēlētā jomā, izstāžu apmeklēšana un vērtējums, 
praktisko uzdevumu izstrāde 

264 

 
Prasības KRP iegūšanai Dalība nodarbībās, praktisko uzdevumu izstrāde 
 
Mācību pamatliteratūra  
Mācību papildliterat ūra  
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

Māksla +, Dizains,  

 
Kursa autors:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā (profesionālais 
bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

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

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Lauma Veita Mākslas un dizaina 

katedra 
Mg.paed., lektore 

 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju skaits individuāls darbs 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

 

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

P 

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

Pētījumnu  metodoloăija - B 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Kultūras vadībzinātne 
Kursa mērėi Attīstīt un pilnveidot studentu patstāvīgā darba prasmes 

kultūras projektu izpētē. 
Kursa uzdevumi 4. analizēt teorētisko literatūru, 

5. veidot prasmes teorētisko un lietišėo informācijas 
materiālu apstrādē; 

6. apgūt patstāvīgā darba prasmes. 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Iegūtas prasmes pētnieciskā darbā izstrādājot studiju projekta 
darbu kultūras darbā. 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Studiju darbā tiek apgūtas prasmes pētnieciskā darbā, veicot izpēti kultūras darba projektos. Veikta teorētiskās 
literatūras un dokumentu analīze, izstrādāts projekts kultūras darbā. Darbs tiek aizstāvēts izmantojot mūsdienu 
tehnoloăijas. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

1. Ievadnodarbība.   2 Lekcija  
2. Konsultācijas    
3. Studiju darba 
aizstāvēšana 

  Seminārs  

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Kursa nosaukums Studiju projekta darbs  
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Sadarbībā ar studiju darba vadītāju students veic izpēti kultūras darbā 
un izstrādā projektu.  

 

 
Prasības KRP iegūšanai Sadarbība ar darba vadītāju, darba izstrāde, 

Darba aizstāvēšana. 
 
Mācību pamatliteratūra Studiju darbu rakstīšana un noformēšana. Metodiski 

norādījumi LPA studentiem. 7. (papildinātais, pārstrādātais) 
izdevums. – Liepāja : LiePA, 2004. – 34 lpp. 

Mācību papildliterat ūra  
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

www.liepu.lv  

 
Kursa autors:  L.Veita  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā (profesionālais 
bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

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

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Lauma Veita 
 

Mākslas un dizaina 
katedra 

Lektore, Mg.paed. 
 

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

 

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

P 

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

Pasākumu scenārijs – B,  
Pasākumu režija – B,  
Muzikālais noformējums – B,  
Pasākumu scenogrāfija – B,  
Pasākumu producēšana – B,  
Publiskā runa – B 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Vadībzinības/ kultūras vadība 
Kursa mērėi Sniegt priekšstatu par kultūras un mākslas pasākumu 

organizēšanu 
Kursa uzdevumi 1.Nostiprināt prasmes kultūrvides, iestādes struktūras 

raksturošanā; 
2. Iegūt izpratni par kultūras pasākumu organizēšanu. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Pilnveidotas studentu vispārējās prasmes analizēt, sistematizēt, 
sintezēt iegūto informāciju par kultūras pasākumu organizēšanu. 
Izprastas kultūras pasākumu veidošanas un organizēšanas principi 
un paĦēmieni. Plānot un organizēt savu darbu. Komunicēt ar 
kultūras darbiniekiem. Sagatavot un sniegt prezentāciju. 

Kursa valoda Latviešu  
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Prakses laikā studenti padziĜina izpratni kultūras pasākumu organizēšanā valsts vai nevalstiskās kultūras 
institūcijās, vērtē teorētiskajos kursos iegūto zināšanu pielietojumu praksē. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

1. Ievirzes nodarbība 1.1.Prakses plāns: prakses mērėi, 2 Lekcija 

Kursa nosaukums Specializācijas prakse - Kultūras pasākumu organizēšanas 
prakse I – kultūras institūcijās 
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uzdevumi, norise (individuālā darba plāna 
izstrāde) un vērtēšana.  
1.2. Praktiskā pētījuma uzdevumu 
apspriešana 

2. Prakses realizācija Prakses uzdevumu apspriešana un analīze 2 Seminārs 
3. Noslēguma 
konference 

Prakses rezultātu prezentācija un analīze 4 Seminārs 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

1.Kultūrinstitūcijas vides veidošanās apstākĜi un nosacījumi: 
1.1. Ăeogrāfiskās vides raksturojums. 
1.2. Sociālās vides raksturojums. 

8 

2. Kultūrinstitūcijas struktūras raksturojums 6 
3. Kultūras pasākumu organizēšana: 

3.1.Kultūras pasākumu ideja un mērėa pamatojums 
3.2.Pasākumu scenārijs un norises plāns. 
3.3. Pasākuma tāme. 
3.4. Kultūras pasākuma analīze. 

58 

 
Prasības KRP iegūšanai Līdzdalība ievirzes, realizācijas, noslēgumu nodarbībās – 50% 

Darbība kultūras institūcijā – 50% 
Veikt atskaiti par prakses uzdevumu izpildi (iesniegta Mākslas un 
dizaina katedrā 3 dienas pēc prakses beigām): 
• norādīto jautājumu aprobācija kultūras institūcijā; 
• institūcijas vērtējums; 
• pašvērtējums; 
• prakses uzdevumu prezentācija (diskā). 

 
Mācību pamatliteratūra 1. Apele A. Runas māksla. – R., 1982. 

2. Apse A. Runas māksla. – R. 
3. Avramecs Boriss. Mūzikas instrumentu mācība. Tradicionālā 

un populārā mūzika.: eksperim. māc. Līdz., Rīga: Musica 
Baltica Ltd., 1997.- 277 lpp.: il., n. 

4. Boiko M. Mūzikas socioloăija un skaĦdarba individualitāte/ 
Latviešu mūzika. 19. laid. Rīga: Liesma: 1990, 6–34 

5. Dambis Pauls. 20.gadsimta mūzikas vēsture. CeĜi un krustceĜi/ 
Pauls Dambis. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2003. - 262, [2] lpp. : 
il., notis. 

6. 20. gs. teātra režija pasaulē un Latvijā. – R.:Jumava, 2005., 
912 lpp. 

7. Gorčakova N.M. redakcija. Izrādes noformējums. – R: LVI, 
1951.  

8. Gorčakovs N.M. „K. StaĦislavska režijas mācība” 
9. Graumanis Z. Argumentācijas teorija un polemikas prasmes. – 

Liepāja, 1998. 
10. Hindls T. Prasme uzstāties. – R., 2000. 
11. KārkliĦš Ludvigs. Mūzikas leksikons, Rīga: Zvaigzne, 1990.- 

335, lpp.: il., notis. 

12. Keoders R. Teātra vēsture. – R. 
13. Migla „Masu  svētku attīstības pirmsākumi” 
14. Pīzs A. ĖermeĦa valoda. – R., 1995. 
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15. Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku. – R., 1998 
16. Skangare L.Latvijas valsts svētku un atceres dienas. – R.: 

Zvaigzne ABC, 2000. 
17. Šusts V. Telpas uztvere un kompozīcija. – R., 2005. 
18. Zabrava G. Aktiera un režisora meistarība. – R. 
19. N. Gorčakovs „K. StaĦislavska režijas mācība” 
20. Šarojevs „Режисура эстрады и массовых представлений” 

Mācību papildliterat ūra 1. Micānes – Zālītes D. kursu „Svētku režija” materiāli. 
2. Liepnieces D. kursa „Scenārijs” materiāli. 
3. Rasas I. ”Padomi sarīkojumu scenārija veidošanā” materiāli.  
4. Sučanskana Slovenska scenografia. – Bratislava: Pallas, 1977. 
5. Vilkas M. kursa „Pasākuma veidošanas metodika” materiāli. 
6. Vispārējā enciklopēdija: http://www.uni-

protokolle.de/Lexikon/Hauptseite.html 

7. Jacobshagen Arnold Praxis Musiktheater: ein 
Handbuch/ Laaber-Verl., cop. 2002., 573 lpp. 

8. Fehlis U. Mode Gesterm und Heute. – Leipcig: Veb 
Fachbuchyerlāg, 1985. 

9. Munch Thomas 24 Stunden in 3 Minuten - 
http://froehlich.hfm-
wuerzburg.de/~muench/texte/klangart/klangart.html 

10. Phillis Hartuoll. A Cousice History  of the Theatre. – London: 
Thames and Hudson, 1980. 

11. Tirard, Laurent Moviemakers' master class : private lessons 
from the world's foremost directors London ;New York 
: Faber and Faber, 2002. XVII, 215 lpp.: il. ; 21 cm. (LNB) 

12. Мюллер B. Декорационное оформления. – Москва. 
Искусство 1956. 

13. Энциклопедия 
”Кругосвет”http://www.krugosvet.ru/culture.htm - 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

1. Vispārējā enciklopēdija Wikipedia: http://wikipedia.org  

2. Diederich Barbara Musik als generationsprinzip von 
Literatur - http://geb.uni- 
giessen.de/geb/volltexte/2000/301/pdf/d000103.pdf 

 
Kursa autors:  L. Veita 2007. 09. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā (profesionālais 
bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) B 
Kred ītpunktu skaits 4 
   

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Lauma Veita 
Dace Gruntmane 

Mākslas un dizaina 
katedra 

Mg.paed., lektore 
Uz laiku pieĦemta darbā 

 
Kopējais stundu skaits 160 
Lekciju skaits 8 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

- 

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

P 

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

Pasākumu producēšana – B 
Sabiedriskās attiecības - B 
Specializācijas prakse - Kultūras pasākumu organizēšanas prakse I 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Vadībzinības/ kultūras vadība 
Kursa mērėi Veidot prasmes kultūras un mākslas pasākumu organizēšanā 
Kursa uzdevumi 1.Analizēt kultūras iestādes kultūrvidi; 

2. Nostiprināt prasmes kultūras pasākumu organizēšanā. 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Pilnveidotas studentu profesionālās prasmes analizēt, sistematizēt, 
sintezēt iegūto informāciju par kultūras pasākumu organizēšanu. 
Izteikt viedokli un priekšlikumus par kultūras pasākumu 
veidošanas un organizēšanas principiem un paĦēmieniem. Plānot 
un organizēt savu darbu, komunicējot ar kultūras un pasākumā 
iesaistītiem darbiniekiem.  Sagatavot un sniegt prezentāciju. 

Kursa valoda Latviešu  
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Prakses laikā studenti veidot profesionālās iemaĦas kultūras pasākumu organizēšanā valsts vai nevalstiskās 
kultūras institūcijās, vērtē teorētiskajos kursos iegūto zināšanu pielietojumu praksē. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

1. Ievirzes nodarbība 1.1.Prakses plāns: prakses mērėi, 
uzdevumi, norise (individuālā darba plāna 
izstrāde) un vērtēšana.  
1.2. Praktiskā pētījuma uzdevumu 
apspriešana 

2 Lekcija 

Kursa nosaukums Specializācijas prakse - Kultūras pasākumu organizēšanas 
prakse II  – kultūras institūcijās  
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2. Prakses realizācija Prakses uzdevumu apspriešana un analīze 2 Seminārs  
3. Noslēguma nodarbība Prakses rezultātu prezentācija un analīze 4 Seminārs  
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
1. Kultūrinstitūcijas vides veidošanās apstākĜi un nosacījumi: 

1.1. Vēsturiskais un ăeogrāfiskās vides raksturojums. 
1.2. Sociālās vides raksturojums. 

8 

2. Kultūrinstitūcijas struktūras raksturojums 8 
3. Kultūras pasākumu organizēšana: 

3.1.Kultūras pasākumu ideja un mērėa pamatojums 
3.2.Pasākumu scenārijs un norises plāns. 
3.3.Pasākuma tāme. 
3.4.Kultūras pasākuma analīze. 
3.5.Sadarbība ar medijiem. 
3.6.Sadarbība ar pasākumā iesaistītiem darbiniekiem, 
organizācijām u.c.  

136 

 
Prasības KRP iegūšanai Līdzdalība ievirzes, realizācijas, noslēgumu nodarbībās – 50% 

Darbība kultūras institūcijā – 50% 
Veikt atskaiti par prakses uzdevumu izpildi (iesniegta Mākslas un 
dizaina katedrā 3 dienas pēc prakses beigām): 
• norādīto jautājumu aprobācija kultūras institūcijā; 
• institūcijas vērtējums; 
• pašvērtējums; 
prakses uzdevumu prezentācija.  

 
Mācību pamatliteratūra 21. Apele A. Runas māksla. – R., 1982. 

22. Avramecs Boriss. Mūzikas instrumentu mācība. Tradicionālā 
un populārā mūzika.: eksperim. māc. Līdz., Rīga: Musica 
Baltica Ltd., 1997.- 277 lpp.: il., n. 

23. Boiko M. Mūzikas socioloăija un skaĦdarba individualitāte/ 
Latviešu mūzika. 19. laid. Rīga: Liesma: 1990, 6–34 

24. Dambis Pauls. 20.gadsimta mūzikas vēsture. CeĜi un krustceĜi/ 
Pauls Dambis. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2003. - 262, [2] lpp. : 
il., notis. 

25. 20. gs. teātra režija pasaulē un Latvijā. – R.:Jumava, 2005., 
912 lpp. 

26. Geikina Ā. Retorikas pamati. – Rīga: RaKa, 2003. 
27. Gorčakova N.M. redakcija. Izrādes noformējums. – R: LVI, 

1951.  
28. Gorčakovs N.M. „K. StaĦislavska režijas mācība” 
29. Graumanis Z. Argumentācijas teorija un polemikas prasmes. – 

Liepāja, 1998. 
30. Hindls T. Prasme uzstāties. – R., 2000. 
31. KārkliĦš Ludvigs. Mūzikas leksikons, Rīga: Zvaigzne, 1990.- 

335, lpp.: il., notis. 

32. Keoders R. Teātra vēsture. – R. 
33. KramiĦš E. Runas prasme saziĦā. – Rīga: Turība, 2005. 
34. Pīzs A. ĖermeĦa valoda. – R., 1995. 
35. Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku. – R., 1998 
36. Skangare L.Latvijas valsts svētku un atceres dienas. – R.: 
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Zvaigzne ABC, 2000. 
37. Šusts V. Telpas uztvere un kompozīcija. – R., 2005. 
38. Zabrava G. Aktiera un režisora meistarība. – R. 
39. N. Gorčakovs „K. StaĦislavska režijas mācība” 
40. Šarojevs „Режисура эстрады и массовых представлений” 

Mācību papildliterat ūra 14. Micānes – Zālītes D. kursu „Svētku režija” materiāli. 
15. Liepnieces D. kursa „Scenārijs” materiāli. 
16. Rasas I. ”Padomi sarīkojumu scenārija veidošanā” materiāli.  
17. Sučanskana Slovenska scenografia. – Bratislava: Pallas, 1977. 
18. Vilkas M. kursa „Pasākuma veidošanas metodika” materiāli. 
19. Vispārējā enciklopēdija: http://www.uni-

protokolle.de/Lexikon/Hauptseite.html 

20. Jacobshagen Arnold Praxis Musiktheater: ein 
Handbuch/ Laaber-Verl., cop. 2002., 573 lpp. 

21. Fehlis U. Mode Gesterm und Heute. – Leipcig: Veb 
Fachbuchyerlāg, 1985. 

22. Munch Thomas 24 Stunden in 3 Minuten - 
http://froehlich.hfm-
wuerzburg.de/~muench/texte/klangart/klangart.html 

23. Phillis Hartuoll. A Cousice History  of the Theatre. – London: 
Thames and Hudson, 1980. 

24. Tirard, Laurent Moviemakers' master class: private lessons 
from the world's foremost directors London ;New York 
: Faber and Faber, 2002. XVII, 215 lpp.: il. ; 21 cm. (LNB) 

25. Мюллер B. Декорационное оформления. – Москва. 
Искусство 1956. 

 
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

3. Vispārējā enciklopēdija Wikipedia: http://wikipedia.org 

4. Diederich Barbara Musik als generationsprinzip von 
Literatur - http://geb.uni- 
giessen.de/geb/volltexte/2000/301/pdf/d000103.pdf 

5. Энциклопедия 
”Кругосвет”http://www.krugosvet.ru/culture.htm 

 
Kursa autors:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā (profesionālais 
bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) B 
Kred ītpunktu skaits 9 
   
KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Lauma Veita 
 

Mākslas un dizaina 
katedra 

Lektore, Mg.paed. 
 

 
Kopējais stundu skaits 360 
Lekciju skaits 6 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

 

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

P 

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

Vadības teorija – A, 
Cilvēku resursu vadība – A 
Stratēăiskā vadība – A 
Biroja darba organizācija – A 
Kultūras institūcijas pārvalde – B 
Kultūras projektu izstrāde un vadība - B 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Vadībzinātne / kultūras vadība 
Kursa mērėi Nostiprināt teorētiskās atziĦas vadībā kultūras institūcijās un 

organizācijās. 
Kursa uzdevumi 1. Iepazīties un analizēt kultūras institūcijas modeli. 

2. Apgūt kultūras institūcijas vadīšanai nepieciešamās darba 
iemaĦas. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Pilnveidotas studentu izpratne par aktuālām ekonomikas 
likumsakarībām un principiem. Pielietotas teorētiskās zināšanas 
kultūras institūciju vadīšanā. Strādāts komandā, deleăēti un 
koordinēti darbinieku pienākumu izpilde. Patstāvīgi apgūtas 
zināšanas. Pilnveidotas vispārējās prasmes analizēt, sistematizēt, 
sintezēt iegūto informāciju. Komunicēts ar kultūras darbiniekiem, 
partneriem, masu saziĦas līdzekĜiem, valsts un nevalstiskajām 
institūcijām. Analizēta kultūras institūcijas darbība, identificētas 
problēmas un izstrādāti to risinājumi. Izprasti kultūras darbā 
notiekošie procesi un pieĦemti lēmumi atbilstoši situācijas 
izmaiĦām. Novērtēti un motivēti darbinieki. Pielietotas teorētiskās 
un praktiskās zināšanas. Sagatavota un sniegta prezentācija. 

Kursa valoda Latviešu 
 
KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Prakses laikā studenti pilnveido izpratni par kultūras darba pakāpju dažādu valsts vai nevalstiskās kultūras 
institūcijās, vērtē teorētiskajos kursos iegūto zināšanu pielietojumu praksē. 
 

Kursa nosaukums Kultūras institūcijas vadības prakse I - 
kultūras institūcijās 
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KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

1. Ievirzes nodarbība 1.1.Prakses plāns: prakses mērėi, 
uzdevumi, norise (individuālā darba plāna 
izstrāde) un vērtēšana. 
1.2. Praktiskā pētījuma uzdevumu 
apspriešana. 

2 Lekcija 

2. Prakses realizācija. Prakses uzdevumu apspriešana un analīze. 2 Seminārs 
3. Noslēguma nodarbība. Prakses rezultātu prezentācija un analīze. 4 Seminārs 
 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
1. Kult ūras institūcijas vispārējs raksturojums 
Izpētes jautājumi: kultūras institūcijas juridiskais statuss, piederība, 
struktūra, mērėu sistēma, personāls 

40 

2. Kult ūras nozares raksturojums 
Izpētes jautājumi: kultūras nozare – tautas māksla, teātris, mūzika, 
muzeji vai citi - un attīstības tendences, tirgus niša, patērētāju 
vajadzības, pieprasījums, galvenie konkurenti, to draudi. 

60 

3. Kultūras institūcijas stratēăiskās attīstības virzieni 
Izpētes jautājumi: institūcijas gatavība pārmaiĦām un attīstībai - kādas 
pārmaiĦas notikušas pēdējos gados, kā notiek pārmaiĦu procesa vadība, 
darbinieku un resursu vadība, situācijas raksturošana attīstības virzienu 
noteikšanā – personāla, kvalitātes vadība, kultūras institūciju prioritāšu, 
mērėu un uzdevumu saskaĦošana. 

60 

4. Kult ūras projektu vadīšana 
Izpētes jautājumi: kultūras projekta izvēles pamatojums (raksturot 
vienu), mērėu raksturojums kultūrpolitikas dokumentos, mērėu 
realizācija projekta vadīšanas procesā. 

60 

5. Kult ūras institūcijas vadītāja darbība 
Izpētes jautājumi: vadītāja pienākumu raksturojums, vadīšanas metodes, 
darba stils. 

40 

6. Kultūras institūcijas tirgus mērėis un aktivitāšu 
raksturojums 
Kultūras produkta apraksts. Cenas no tirgus viedokĜa. Reklāmas 
veidi un efektivitāte. 

60 

7. Ieteikumi uzĦēmuma darba uzlabošanai. 32 
 
Prasības KRP iegūšanai Līdzdalība ievirzes, realizācijas, noslēgumu nodarbībās – 50% 

Darbība kultūras institūcijā – 50% 
Veikt atskaiti par prakses uzdevumu izpildi (iesniegta Mākslas un 
dizaina katedrā 3 dienas pēc prakses beigām): 
• norādīto jautājumu aprobācija ar video materiālu kultūras 

institūcijā; 
• institūcijas vērtējums; 
• pašvērtējums; 
• prakses uzdevumu prezentācija (diskā). 

 
Mācību pamatliteratūra 1. Arie de Geus. Dzīvīgais uzĦēmums. – R: Preses nams, 2004. 

2. Cilvēku, zīmolu, mediju kultūras menedžments.Sast. BērziĦš 
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I., Nēbels K.P. – R: JāĦa Rozes apgāds, 2006. - 240 lpp. 
3. DeniĦš A. Inovatīvas uzĦēmējdarbības vadība kā uzĦēmuma 

konkurētspējas virzītājspēks. Ekonomika IV, Latvijas 
Universitātes raksti, 1989. 

4. Hoks Dž. Ilgtspējīgas attīstības 4.pīlārs. Kultūras nozīme 
valsts attīstības plānošanā. – Cēsis: Culturelab, 2007. 

5. Kotlers F. Mārketinga pamati. - R: Jumava, 2007. – 689.lpp. 
6. Kotlers F. Mārketings no A-Z.- R: Jumava, 2007. – 276.lpp. 
7. Rivža B., I.Baraškina Mārketinga pētījumu metodes, 

Ekonomisko pētījumu metodes un informācijas avoti. Mācību 
līdzeklis, Jelgava, 2001. - 49 lpp. 

8. Vadībzinības rokasgrāmata: viss par uzĦēmējdarbību un 
vadību/R.Helera red. – R:Zvaigzne ABC, 2004. - 256.lpp. 

9. Curvin J., Stater R. Quantitative Methods for Bussiness 
Decisions – 5th edition. - London 

Mācību papildliterat ūra 1. Eko, U. Kā uzrakstīt diplomdarbu.- R: JāĦa Rozes apgāds, 
2006. - 319 lpp. 

2. Mouls Dž. Biznesa kultūra un etiėete Eiropas valstīs. – R: SIA 
„JāĦa Rozes apgāds”, 2003. – 336.lpp. 

3. Pommers J. Studentu zinātniskā darba pamati. – R: Zvaigzne, 
1989. - 296 lpp. 

4. Praude V., BeĜčikovs J. Menedžments – R:Vaidelote, 2002. – 
508.lpp. 

5. Alley, M. The craft of scientific writting. New York: Springer, 
1996. - 282 p. 

6. Психология и культура \ под ред. Д. Мацумто. – СПб.: 
Питер, 2003 - 718 с. 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

www.kultura.lv; www.km.gov.lv; www.rixc.lv; www.goethe.de/ins/lv; 
www.thomsonlearning.co.uk 
prese – Māksla +, Mūzika, Studija, Kultūras forums u.c. 

 
Kursa autors:  L. Veita 2007. 09. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā (profesionālais 
bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) B 
Kred ītpunktu skaits 7 
   

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Lauma Veita Mākslas un dizaina 

katedra 
Mg.paed., lektore 

 
Kopējais stundu skaits 280 
Lekciju skaits 8 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

 

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

P 

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

Nokārtoti studiju kursi un prakses  
 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Vadībzinātne / kultūras vadība 
Kursa mērėi Nostiprināt teorētiskās atziĦas kultūras darba vadībā 

pētnieciskā darba veikšanai. 
Kursa uzdevumi 1. raksturot kultūras institūciju darbības modeli, 

2. raksturot problēmsituāciju, 
3. veikt pētījuma analīzi. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Analizēta kultūras institūcijas darbība, identificētas problēmas un 
izstrādāti to risinājumi. Izprasti kultūras darbā notiekošie procesi 
un pieĦemti lēmumi atbilstoši situācijas izmaiĦām. Pielietotas 
teorētiskās un praktiskās zināšanas. Iegūta pētnieciskā pieredze 
problēmsituācijas risināšana kultūras darbā. Sagatavota un sniegta 
prezentācija. 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Praksē studenti nostiprina pētnieciskā darba iemaĦas kultūras darba problēmsituāciju risināšanā. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

1. Ievirzes nodarbība 1.1.Prakses plāns: prakses mērėi, 
uzdevumi, norise (individuālā darba plāna 
izstrāde) un vērtēšana. 
1.2. Praktiskā pētījuma uzdevumu 
apspriešana. 

2 Lekcija, seminārs 

Kursa nosaukums Kultūras institūcijas vadības prakse II - 
kultūras institūcijās 
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2. Prakses realizācija. Prakses uzdevumu apspriešana un analīze. 2  
3. Noslēguma nodarbība. Prakses rezultātu prezentācija un analīze. 4  
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
1. Kult ūras institūcijas vispārējs raksturojums 24 
2. Pētījuma darba problēmsituācijas raksturošana.   24 
3. Pētījuma darba praktisk ā izpēte. 200 
4. Prezentācijas sagatavošana 24 
 
Prasības KRP iegūšanai 1. Piedalīšanās prakses ievadinstruktāžā, noslēguma 

konferencē – 33% 
2. Prakses vietas vērtējums – 33 % 
3. Prakses metodiėa vērtējums – 34% 

 
Mācību pamatliteratūra 10. Arie de Geus. Dzīvīgais uzĦēmums. – R: Preses nams, 2004. 

11. Cilvēku, zīmolu, mediju kultūras menedžments.Sast. BērziĦš 
I., Nēbels K.P. – R: JāĦa Rozes apgāds, 2006. - 240 lpp. 

12. DeniĦš A. Inovatīvas uzĦēmējdarbības vadība kā uzĦēmuma 
konkurētspējas virzītājspēks. Ekonomika IV, Latvijas 
Universitātes raksti, 1989. 

13. Hoks Dž. Ilgtspējīgas attīstības 4.pīlārs. Kultūras nozīme 
valsts attīstības plānošanā. – Cēsis: Culturelab, 2007. 

14. Kleins P. Kultūrpolitika. – Rīga: J.Rozes apgāds, 2007. 
15. Kotlers F. Mārketinga pamati. - R: Jumava, 2007. – 689.lpp. 
16. Kotlers F. Mārketings no A-Z.- R: Jumava, 2007. – 276.lpp. 
17. Rivža B., I.Baraškina Mārketinga pētījumu metodes, 

Ekonomisko pētījumu metodes un informācijas avoti. Mācību 
līdzeklis, Jelgava, 2001. - 49 lpp. 

18. Vadībzinības rokasgrāmata: viss par uzĦēmējdarbību un 
vadību/R.Helera red. – R:Zvaigzne ABC, 2004. - 256.lpp. 

19. Curvin J., Stater R. Quantitative Methods for Bussiness 
Decisions – 5th edition. - London 

 

Mācību papildliterat ūra 7. Eko, U. Kā uzrakstīt diplomdarbu.- R: JāĦa Rozes apgāds, 
2006. - 319 lpp. 

8. Mouls Dž. Biznesa kultūra un etiėete Eiropas valstīs. – R: SIA 
„JāĦa Rozes apgāds”, 2003. – 336.lpp. 

9. Pommers J. Studentu zinātniskā darba pamati. – R: Zvaigzne, 
1989. - 296 lpp. 

10. Praude V., BeĜčikovs J. Menedžments – R:Vaidelote, 2002. – 
508.lpp. 

11. Alley, M. The craft of scientific writting. New York: Springer, 
1996. - 282 p. 

12. Психология и культура \ под ред. Д. Мацумто. – СПб.: 
Питер, 2003 - 718 с. 

 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

www.kultura.lv; www.km.gov.lv; www.rixc.lv; www.goethe.de/ins/lv; 
www.thomsonlearning.co.uk 
prese – Māksla +, Mūzika, Studija, Kultūras forums u.c. 

 

 
Kursa autors:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:    



 

 361

 
 

KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) B 
Kred ītpunktu skaits 4 
   

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Lauma Veita 
 

Mākslas un dizaina 
katedra 

Lektore, Mg.paed. 
 

 
Kopējais stundu skaits 160 
Lekciju skaits 2 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

6 

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

P 

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

Sociālā psiholoăija - A 
Latviešu tradicionālā kultūra – B 
Latviešu novadu folklora – B 
Māksla – B 
Kino – B 
Literatūra – B 
Deja – B 
Mūzika – B 
Teātris - B 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Vadībzinātne / kultūras vadība 
Kursa mērėi Veidot pieredzi informācijas apkopošanā un analizēt 

apkārtējās lokālās kultūrvides veidošanās un attīstības 
procesus – materiālajā jomā, sabiedriskajā jomā un cilvēku 
resursu jomā. 

Kursa uzdevumi 1. Veidot prasmes daudzpusīgu aspektu kultūrvides 
raksturošanā; 

2. Iepazīt kultūrveidošanās procesus;  
3. Veidot kontaktu ar kultūras mantojuma glabātājiem un 

veidotājiem, apgūstot prasmi iegūt informāciju un to 
pierakstīt. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Izprastas aktuālās kultūras attīstības likumsakarības un principi, 
analizēta kultūras darbība, identificētas problēmas, pilnveidotas 
prasmes darba plānošanā, lietotas informācijas iegūšanas un 
apstrādes tehnoloăijas. 

Kursa valoda Latviešu  
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
 Prakses laikā studenti padziĜina izpratni par kultūras darbu vadību dažādu pakāpju un veidu valsts un 
nevalstiskās kultūras institūcijās, apzina, vērtē un dokumentē kultūras darbā aktuālās problēmas kultūras 

Kursa nosaukums Kult ūrvides izpētes prakse –  
kultūras un kultūrizglītības institūcijās 
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nozarē. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

1.Ievadinstruktāža Prakses plāns: prakses mērėi, uzdevumi, 
norise (individuālā darba plāna izstrāde) un 
vērtēšana.  
Praktiskā pētījuma uzdevumu apspriešana 

2 Lekcija 

2. Prakses realizācija Prakses uzdevumu apspriešana un analīze 2 Semināri 
3.Prakses prezentācija Prakses rezultātu prezentācija un analīze 4 Semināri  
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
1.Vides veidošanās apstākĜi un nosacījumi. 

1.1. Vides (ciems, pilsēta) ăeogrāfiskais raksturojums; 
1.2. Vides (ciems, pilsēta) vēsturiskais raksturojums; 
1.3. Vides (ciems, pilsēta) kultūras iezīmes 
1.4. Kultūrinstitūcijas struktūra 

14 +30 

2. Kultūras problēmas apzināšanas izpēte un dokumentēšana / 
sistematizēšana. Dokumentē (kultūras mantojuma aizsardzība, 
liecību apzināšana, uzskaite, saglabāšana, izmantošana vai arī 
kultūras norišu pētniecība - intervijas, apraksts, zīmējumi, video-
audio ieraksti u.c., un iesaistīšana mūsdienu dzīves apritē) vienu 
no izvēlētām tēmām: 
• Tradicionālās kultūras mantojuma glabātājs.  
• Netradicionālās kultūras veidotājs.  
• Profesionālās mākslas izpildītājs.  
• Tradicionālā mantojuma glabāšanas iespējas. 
• Brīvā laika izmantošana mākslas/kultūras jomā. 

26 + 44 

Sagatavot prakses dokumentāciju un prezentācijas materiālus 8 + 30 
 
Prasības KRP iegūšanai Prakses vietas vērtējums, pašvērtējums, prakses uzdevumu 

izpildes mape. 
 
Mācību pamatliteratūra 1. Autoru kolektīvs. Tūrisma ăeogrāfija. – R, 1998. 

2. Alksne – Sāne L. CeĜvedis Liepājas arhitektūrā. – 
Liepāja, 1980. 

3. Blūms P. Par koku Rīgu krāsu priekā. – Latvijas 
Vēstnesis, 2001. 15.jūn. 

4. Četras pastaigas pa Liepāju. – Liepāja, 1996. 
5. Hoks Dž.. Ilgtspējīgas attīstības 4.pīlārs. Kultūras nozīme 

valsts attīstības plānošanā. – Cēsis: Culturelab, 2007. 
6. Jansons G. Kurzemes pilsētas senās koku ēkas. – R, 

1984. 
7. Lancmanis I. Liepāja no baroka līdz klasicismam. – R., 

1983. 
8. Vīks I., Rusmanis I. Kurzeme. – R, 1997. 
9. Vīks I., Rusmanis I. Kurzemnieki. – R, 1998. 
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Mācību papildliterat ūra 10. Bunkše E.V. Sirēnu balsis: ăeogrāfija kā cilvēcīga 
erudīcija. – Rīga, apg. ”Norden AB”, 2000. 

11. Rubīns R. Saulīt’ tecēj tecēdama. – Liepāja, 2000. 
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

www.km.gov.lv  
www.kulturaskarte.lv  
www.kulturpolitika.lv 
www.mantojums.lv  
 

 
Kursa autors:  L.Veita 2007. 09. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā (profesionālais 
bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) B 
Kred ītpunktu skaits 12 
   

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Lauma Veita un docētāji M ākslas un dizaina 

katedra u.c.  
 

 
Kopējais stundu skaits 480 
Lekciju skaits  
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

Individuāls darbs 

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

P 

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

Teorētisko kursu un prakses apguve 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Kultūras vadībzinātnes 
Kursa mērėi Veikt zinātniski pētniecisko darbu kultūras vadībā. 
Kursa uzdevumi Iegūtās teorētiskās zināšanas prast aprobēt un pielietot pētnieciskā 

darbā. 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Prasmes konstatēt problēmas kultūras darbā, izvēlēties atbilstošas 
metodes problēmas risināšanā, veikt konstruktīvus secinājumus. 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Bakalaura darba izstrāde ir individuāls, kura izstrādes laikā konsultējoties ar darba vadītāju tiek veikts 
pētījums kultūras darba vadībā. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

Kultūras vadības 
problēmsituācijas 
izpratne un risināšana ar 
pētnieciskām metodēm. 

   

Kultūras darba vadības 
problēmu 
diagnosticējošās 
darbības analīze 

1. Pētījuma loăika un struktūra. 
2. Pētnieciskā plāna izveide. 
3. Eksperimentālās pētījuma programmas 

izstrāde. 
4. Pētnieciskā darba organizācija. 
5. Pētniecisko datu apstrāde, analīze un 

  

Kursa nosaukums Bakalaura darbs  
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interpretācija. 
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
  
 
Prasības KRP iegūšanai Izstrādāts bakalaura darbs, dalība prezentācijās un aizstāvēšanā 
 
Mācību pamatliteratūra Individuāli ar bakalaura darba zinātnisko vadītāju veidots izziĦas 

avotu  
Mācību papildliterat ūra  
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

www.liepu.lv  

 
Kursa autors:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā (profesionālais 
bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS Kultūras vadības u.c. 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) C 
Kred ītpunktu skaits Modulis (6 KRP) 
   

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Ilze Miėelsone 
Lauma Veita 

Pedagoăijas katedra 
Mākslas un dizaina katedra 

Asociētā profesore 
Lektore  

 
Kopējais stundu skaits 360 
Lekciju skaits 16 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

38 

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

4; P 

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

Sociālā psiholoăija. Pedagoăija 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Psiholoăija. Pedagoăija  
Kursa mērėi 1) pilnveidot izpratni par cilvēka kreatīvas (radošas) darbības 

būtību, tās ietekmējošiem faktoriem un attīstības iespējām, 
2) veicināt pašizpausmi kādā no mākslas virzieniem un 
pulciĦa praktiskā darba vadīšanā 

Kursa uzdevumi 1.Iepazīstināt studentus ar dažādām pieejām kreativitātes 
fenomena skaidrojumā. 
2.Izzināt kreatīvas darbības struktūru un šīs darbības 
sekmēšanu. 
3.Apgūt dažas radošās darbības formas un metodes un to 
praktiskā pielietojuma specifiku. 
4.Sniegt zināšanas par mākslinieciskiem izteiksmes 
līdzekĜiem. 
5.Veidot prasmes un iemaĦas mākslinieciskā jaunradē. 
6.Izzināt prezentācijas formas un sabiedrības uzmanības 
piesaistes līdzekĜus.  

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Pilnveidota akadēmiskā kompetence uztvert un novērtēt 
cilvēka radošā potenciāla attīstību kopveselumā (holistiski), 
kā arī profesionālās kompetences- sekmēt cilvēka radošuma 
pilnveidi izmantojot dažādas metodes, stratēăijas un 
tehnoloăijas. Izprastas mākslinieciskās pašizpausmes 
iespējas, praktiskā darba organizēšanas metodes un vadīšana. 

Kursa valoda Latviešu 
 

 
KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 

Modulis piedāvā izzināt dažādās pieejas kreativitātes fenomena skaidrojumā, izzināt diverăentās un 

Kursa nosaukums Kreativitāte un pulciĦa darba praktikums 
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koverăentās domāšanas iezīmes, veikt tās salīdzinājumu. Atbilstoši diverăentās (Gilfords) un laterālās (de 
Bono) domāšanas specifikai izpētīt un noteikt savu pieeju radošās darbības sekmēšanai. Modulī tiek sniegta 
iespēja izstrādāt savu pieeju  kultūras aktivitāšu radošai pilnveidei.  
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

1. Kreativitātes jēdziens, 
tā būtība, specifika un 
tās izpausmes 
ietekmējošie faktori 

1.1.Kreativitātes definējums dažādu autoru 
pieejās. Tās salīdzinājums. 
1.2. Kreativitāte – radošo spēju sistēma: 
intelektuālā, pastāvīgās domāšanas, 
personības īpašību vērtību un motivācijas 
sistēma. 
1.3. Kreativitātes struktūra: produktivitāte, 
procesualitāte; tās ietekmējošie apstākĜi- 
personiskās īpašības, ārējie apstākĜi. 
1.4. Kreativitātes attīstību sekmējošie un 
kavējošie apstākĜi 

2 Lekcija, seminārs 

2.Kreativitātes 
intelektuālie nosacījumi 

2.1. Diverăentās domāšanas (Gilfords, 
Torrens) iezīmes, to salīdzinājums ar 
koverăentās domāšanas iezīmēm. 
2.2. Diverăentās domāšanas vingrinājumi 
un piemēri. 
2.3. Kreativitātes komponenti (Gilfords). 
2.4.Tradicionālās un radošās domāšanas 
salīdzinājums. 

4 Lekcija, seminārs, 
praktiskā nodarbība 

3. Laterālā domāšana (de 
Bono). 

3.1. SmadzeĦu darbības specifika, 
akcentējot laterālo domāšanu radošajā 
procesā. 
3.2. Vingrinājumi labās smadzeĦu puslodes 
darbības aktivizācijai. 

2 Lekcija, seminārs, 
praktiskā nodarbība 

4.Kreativitāte kā 
personības īpašība. 

4.1.Radošās personības būtība, tās 
raksturojums (radošas personības īpašības). 
4.2. Radošuma sekmēšanas psiholoăiskie 
nosacījumi (K.Rodžers) 
4.3. Radošuma saistība ar cilvēka 
motivāciju un vērtību sistēmu (A.Maslovs). 
4.4. Kreativitātes saistība ar individualitāti, 
iniciatīvu, intuīciju. 

2 Lekcija, seminārs, 
praktiskā nodarbība 

5. Radoša personība 5.1.Radoša personība un tās dzīves 
ceĜš. 
 5.2. Brīvais un reglamentētais darbs.  

2  

5. Kreativitātes treninš 5.1.Kreativitātes treniĦa principi (de Bono, 
A.Maslovs, H.Gardners) 
5.2. Vingrinājumi kreatiīvā potenciāla 
attīstībai, to metodika un darba specifika. 

4 Lekcija, seminārs, 
praktiskās nodarbības 

6. Kultūras mantojums 6.1.  
6.2. 

2 Lekcijas, seminārs 

7. Mākslinieciskās 
darbības, formas un 
līdzekĜi 

7.1. 
7.2. 
7.3. 

4 Lekcijas, seminārs 
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8.Mākslinieciskā 
pašizpausme 

8.1. 
8.2. 

26 Praktiskā nodarbība 

9. Prezentācijas formas  2 Lekcijas, seminārs 
10.Sabiedrības 
uzmanības piesaistes 
līdzekĜi 

 6 Lekcijas, seminārs, 
praktiskā nodarbība 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

1. Izzināt kreativitātes jēdziena un cilvēku attieksmi pret to 
histogrāfiskā skatījumā. 
Katram studentam pirms semināra jāiesniedz: 

• cilvēka radošuma raksturojums dažādos 
vēsturiskajos periodos un attieksme pret to. 

• jautājumi diskusijai un studenta personiskās 
attieksmes izklāsts. 

20 

2. Balstoties uz lekciju materiāliem un ieteicamo literatūru, 
noteikt kritērijus radošuma raksturošanai. Raksturot savu pieeju 
kreativitātes sekmēšanā mūsdienu sabiedrībā 
Katram studentam pirms semināra jāiesniedz: 

• noteiktie / izstrādātie kritēriji radošuma 
raksturošanai, 

• savas personiskās pieejas apraksts  kreativitātes 
sekmēšanai ( 2 lpp. datorrakstā). 

22 

3. Izstrādāt  vingrinājumu sistēmu cilvēka radošā potenciāla attīstībai 
skolā.  
Katram studentam pirms semināra jāiesniedz: 

• izstrādātā vingrinājuma sistēma 
• metodikas apraksts/ pamatojums tās pielietošanai  

20 

  
 
Prasības KRP iegūšanai Eksāmens – 50% 

Patstāvīgo darbu izpilde un prezentācija – 40% 
Aktīva piedalīšanās semināros -10% 

 
Mācību pamatliteratūra 28. Baltušīte R. Neirolingvistiskā programmēšana pedagoăijā. – 

R.:RaKa, 2000.-130 lpp. 
29. BernsE. Spēles, ko spēlē cilvēki. – R.: SIA „Birojs 2000 Plus” 
30. Бьюзен Т. Максимально используйте свой разум. – Мн.: ООО» 

Попурри», 2001.- 192 с. 
31. Бьюзен Т. Супер- мышление. – Мн.: ООО» Попурри», 2003. -

304 с. 
32. Edwardsa B. (1999) The New Drawing on the Right Side of the 

Brain. 
33. Дружинин В. Психодиагностика общих способностей. – М.: 

Изд. центр «Академия», 1996.- 224 с. 
34. Gadamers H. G. (2002)– Skaistā aktualitāte. Māksla kā spēle, 

simbols un svētki. – R.: Zvaigzne ABC  
35. Garīgās veselības veicināšanas aspekti./ sast. M.Vidnere. – R.: SIA 
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247 lpp. 
43. Freed J. & Parsons L. ( 1998). Right- Brained Children in a Left – 

Brained World. A Fireside Book Published by Simon&Schuster 
44. Козырева А. Лекции по педагогике и психологии творчества.- 

Пенза, 1994.- 338 с. 
45. Маслоу А. Дальние пределы человеческой психики. Спб.: 

Евразия, 1997.- с.430 
46. Nellke M. Kreativitātes metodes radošo spēju attīstīšanai. – R.: 

DeNovo, 2003. – 126 lpp.  
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Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

// Psiholoăijas pasaule 
// Skolotājs 
// Māksla + ; //Mūzikas saule; //Dizains;  

 
Kursa autors:  Ilze Miėelsone 13.09.2007 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā (profesionālais 
bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

 

Statuss (A, B, C daĜa) C 
Kred ītpunktu skaits 2 
 
Kopējais stundu skaits 32 
Lekciju skaits 20 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

12 

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

1-4 

Pārbaudes forma Nepieciešams izpildīt nodarbību laikā uzdotos patstāvīgos darbus. 
Eksāmens 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

Pamatzināšanas darbā ar datoru 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Informācijas Tehnoloăijas 
Kursa mērėi Apgūt dizaina izstrādi ar datora palīdzību 
Kursa uzdevumi Apgūt sekojoša iemaĦas un prasmes:  

1) vektorgrafikas veidošanas principus un struktūru, 
2) populārāko vektorgrafikas risinājumu pielietošanu, 
3) darbu izstrādi iespiešanai tipogrāfijai 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Pēc kursa apgūšanas ir zināšanas par vektorgrafikas principiem un 
gatavu dizainu izstrādi ar datora palīdzību 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Kursa ietvaros tiek apgūtas pamatzināšanas grafisko produktu izstrādē.  
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

Grafiskā redaktora 
CorelDRAW interfeiss: 
 

- PaneĜi, joslas un to iestatīšana 
- Dokumenta mēroga maiĦa un pārskats 
- Palīgrīki 
 

2 lekcijas 

Primitīvās figūras 
- Kontūras un figūras: 
darbs ar kontūru instrumentiem, kontūru 
īpašības 

2 
lekcijas, praktiskās 

nodarbības 

Kursa nosaukums Datorgrafika  

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Jānis Letinskis Matemātikas un informātikas 
katedra 

Lektors, Mg.sc.educ. 
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Teksta apstrāde 
- Teksta veidi, noformēšana, liekšana ap 
kontūru. 
 

2 
lekcijas, praktiskās 

nodarbības 

Objektu aizpildīšana ar 
krāsu 

- Objektu pildījuma veidi un iespējas 
- Kontūras veidi un aizpildīšanas 

iespējas 
- Krāsu pāreja 
- Tīkla aizpildījums 

4 
lekcijas, praktiskās 

nodarbības 

Objektu organizēšana 
- Grupēšana 
- Objektu izlīdzināšana 
- Kārtas 

4 
lekcijas, praktiskās 

nodarbības 

Interaktīvie darbarīki 

- Objektu pāreja 
- Kontūrējums 
- Apvalks 
- Apjoms 
- Ēna 
- Caurspīdīgums 

  

Speciālie efekti 
- Speciālo efektu pielietojumi 
- Attēla kvalitātes uzlabošana 2 

lekcijas, praktiskās 
nodarbības 

Izdruka 
 

- Darbu sagatavošanai izdrukai ar dažāda 
veida printeriem 

- Darbu sagatavošana iespiešanai 
tipogrāfij ā 

2 
lekcijas, praktiskās 

nodarbības 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Zīmējums „Pilsēta” izmantojot primitīvās figūras 4 
Afiša pasākumam 6 
Istabas dizains 6 
Reklāmas brošūra 6 
Pastkarte 5 
Apsveikuma kartiĦas 5 
Kolāža 8 
Drukāts darbs „Kalendārs” 8 
 
Prasības KRP iegūšanai Jāiesniedz visi patstāvīgie darbi un jānokārto teorētiskais 

eksāmens 
 
Mācību pamatliteratūra  

1. А.М.Тайц, А.А.Тайц “CorelDRAW 12 Самоучителъ”, 
Санкт-Петербург: «ПИТЕР», 2006. 

 
2. М. Петров, С. Попов “CorelDRAW  новые 

инструменты”, Mockва ЛБЗ 2006. 
 
3. А.М.Тайц, А.А.Тайц “CorelDRAW X3 все программы 

пакета”, Санкт-Петербург: «ПИТЕР», 2007. 
 
4. Informātikas vārdnīca. AngĜu, latviešu, krievu. Autoru 

kolektīvs. Rīga: “Avots”, 2001. 
 
5. Simonovičs S. V. Datorgrafika / S. V. Simonovičs, G. A. 

Jevsejevs, A. G. Aleksejevs ; red. Irina Kulakova. - Rīga 
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: Kamene, 2005. - 144 lpp. : zīm., sh. - Tulk. no izd.: 
Практическая информатика и Общая информатика / 
С. В. Симонович, Г. А. Евсеев, А. Г. Алексеев (1998). 
 

6. Михаил Бурлаков, Corel Draw 12 в подлиннике, 
BHV-Санкт-Петербург 2004, 688 lpp. 
 

7. Бурлаков Михаил Викторович. CorelDRAW X3 / Михаил 
Бурлаков. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2006 : 
Типография "Наука". - XVIII, 740 с. : ил., табл. ; 24 см. - (В 
подлиннике) 

 
8. Ефремов Александр А. Фотография и Photoshop : секреты 

мастерства / Александр Ефремов. - Москва [и др.] : Питер, 
2006 : Правда 1906. - 190, [2] с. : цв. ил. ; 25 см.  

 
9. Raits Maikls. Digitālā fotogrāfija : [vienkārša ilustrēta 

rokasgrāmata] / Maikls Raits ; no angĜu val. tulk. Daina SiliĦa 
; red. Jūlijs Aldersons. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2005. - 239 
lpp.  

 
Mācību papildliterat ūra 1. Prezentācijas materiālu sagatavošanas pakete 

Microsoft PowerPoint. V.Vēža redakcijā. Rīga: LU, 
2000. 

 
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

Periodiskie izdevumi: 
 Žurnāls “e-pasaule”. 
 Žurnāls “КомпьюАрт”. 

Interneta resursi. 
http://www.w3schools.com 
http://www.webteacher.org 
http://webtutoriais.com 
http://www.mcli.dist.maricopa.edu 
http://msconline.maconstate.edu 
 

 
Kursa autors:  Jānis Letinskis 19.02.2007 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
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KURSA KODS PedaPG56 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

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

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Lauma Veita Mākslas un dizaina 

katedra 
Lektore, Mg. paed. 

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

14 

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

1-4; P 

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

Pedagoăijas kursi 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Pedagoăija  
Kursa mērėi Pilnveidot pedagoăisko pieredzi brīvā laika organizēšanā, 

izmantojot dažādus materiālus un tehnikas  
Kursa uzdevumi 1. Izzināt metodes brīvā laika organizēšanai 

2. Apgūt dažus mākslinieciskas pašizpausmes uzdevumus 
3. Veidot prasmes un iemaĦas brīvā laika organizēšanā 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Pilnveidota profesionālā kompetence brīvā laika 
organizēšanā, sekmēta mākslinieciskā pašizpausme, 
praktiskā darba organizēšana un vadīšana. 

Kursa valoda Latviešu  
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Studiju kurss piedāvā pilnveidot pedagoăisko pieredzi brīvā laika organizēšanā. Veidot 
māksliniecisko pašizpausmi, izmantojot dažādus materiālus un tehnikas pēc izvēles (tekstilmateriāls, 
papīrs, dabas materiāli, pārtika u.c.) kā brīvas personības realizēšanās iespēja. Pilnveidot pedagoăisko 
pieredzi praktisko uzdevumu pielietošanā. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

1. Pārskats par metodēm 
brīvā laika organizēšanā 

 2 Lekcija  

2. Brīvā laika nodarbību 
organizēšana 

2.1. Mākslinieciskās pašizpausmes 
nodarbību mērėi, uzdevumi, norises 
plānošana, vērtēšana 

2 
 
 

Lekcija  
 
 

Kursa nosaukums Pedagoăijas praktikums brīvā laika organizēšanā 
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2.2. Mākslinieciskās pašizpausmes 
praktiskie uzdevumi  

8 Praktiskie darbi 

3.Pedagoăiskais 
praktikums 

 8 Praktiskie darbi 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

1.Izzināt dažādus viedokĜus par mācīšanas metodēm  10 
2.Izgatavot dažādus praktiskus uzdevumus brīvā laika organizēšanai 30 
3.Sagatavot praktisku pedagoăisku uzdevumu brīvā laika organizēšanai 20 
 
Prasības KRP iegūšanai Eksāmens – 50% 

Patstāvīgo darbu izpilde un prezentācija – 40% 
Aktīva piedalīšanās semināros -10% 

 
Mācību pamatliteratūra 58. Baltušīte R. Neirolingvistiskā programmēšana pedagoăijā. – 

R.:RaKa, 2000.-130 lpp. 
59. BernsE. Spēles, ko spēlē cilvēki. – R.: SIA „Birojs 2000 Plus” 
60. Druvaskalne-Urdze A. Krāsas un skaĦas sintēze kā metode. – R.: 

RaKa, 2004. 
61. Garīgās veselības veicināšanas aspekti./ sast. M.Vidnere. – R.: SIA 

Mācību apgāds NT, 1998. -127 lpp. 
62. Goulemens D. Tava emocionālā inteliăence. – R.: Jumava, 2001.- 

461 lpp. 
63. Gofmanis Ē. Sevis izrādīšana ikdienas dzīvē. R.: SIA „Madri” – 

2001. 
64. OzoliĦa Nucho A., Vidnere M. Iztēles psiholoăija. – R.: 

Izdevniecība AGB, 2000. – 158 lpp. 
65. OzoliĦa Nucho A., Vidnere M. Māksla kā pašatklāsme. – R.: 

Izdevniecība AGB, 1999. -223 lpp. 
66. Radošs bērns Kultūras vadībā./Izglītības programma kultūras 

menedžmentā. Sag.Klišāne J. U.c. - Izdevniecība „Mucica Baltica” 
2006. 

67. Rubana I.M. Mācoties darot. – R.: RaKa, 2000. 
68. Šibajevs V. Neformālā izglītība interešu centros. – R.: RaKa, 2002. 

 

Mācību papildliterat ūra 23. Hibnere V., Grasmane L., Bērna vizuālā darbība II. – R.: RaKa, 
2000. 

24. Ozola E. Krāsu terapija. – R.: Jumava, 2004.- 190 lpp. 
25. Nucho A., Vidnere M. Garīgās veselības veicināšana. – R.: RaKa, 

2002.- 104 lpp. 
 

 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

// Psiholoăijas pasaule // Skolotājs 
// Māksla + ; //Mūzikas saule; //Dizains  
www.creativechild.eu 

 

 
Kursa autors:  L.Veita  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā (profesionālais 
bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma) 
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KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

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

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Daina Kandevica Mākslas un dizaina 

katedra 
SIA “4 vēji” pasākumu 
producente 

 
Kopējais stundu skaits 80  
Lekciju skaits 16 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

16 

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

P 

Pārbaudes forma E 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

 

ZinātĦu nozare/apakšnozare  
Kursa mērėi Attīstīt un pilnveidot PRASMES 

a) analizēt aktieru un režisoru darbu izrādēs, performancēs, 
pasākumos, prezentācijās un taml. 

b) pašiem piedalīties pasākumu vadīšanā un līdzīgās norisēs 
 

Kursa uzdevumi 1.Dot teorētisko pamatu vajadzīgo prasmju iegūšanai 
2. Norādīt un apzināt aktiermākslas tehniku, ar kuras palīdzību 
attīstīt minētās prasmes 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Beidzot norādīto kursu, studentam būtu jāapgūst divas galvenās 
prasmes – spēju analizēt un pašam piedalīties dažādu pasākumu, 
prezentāciju vai performanču norisēs. 

Kursa valoda latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Galvenais, kas studentam būtu jāapgūst – izprast StaĦislavska sistēmas pamatprincipus darbā pie lomas, prast 
tos saskatīt aktieru atveidotajos tēlos. Prast analizēt redzēto. Pielietot pašu radošajā darbā, veidojot pasākumus. 
Atpazīt aktiera – pasākuma vadītāja profesionalitāti. Iepazīstinot studentus ar StaĦislavska sistēmas būtību, 
panākt, lai viĦi paši kā aktieri (vadot savus pasākumus) praktiski sajustu  teorētiskos principus un atziĦas. 
Sniegt nelielu ieskatu citās aktiermeistarības skolās, dodot iespēju tās atpazīt un salīdzināt. Kursa 
pamatprincips – teorija un praktiskās nodarbības, kurās šī teorija tiek pielietota. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma 
Darbība – StaĦislavska 
sistēmas pamats 
 

Apakštēma 
“Ja būtu” 
“Dotie apstākĜi” 
Skatuviskā darbība 

Apjoms 
stundās 
 
8 

Veids  
Lekcijas 
Praktiskās nodarbības 
 

Kursa nosaukums Aktiermeistarība 
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Skatuviskā uzmanība 
 
 
 
Saskarsme 
 
Virsuzdevums – tēmas 
virz ītājs 
 
 
Skatuves mākslinieka 
īpašibas, spējas, 
piemērošanās prasme, 
apdāvinātība u.c. 
daiĜrades elementi 
 
Atbilstoša tēla 
veidošana – visu 
aktiermeistarības skolu 
uzdevums 

 
Iztēle 
MuskuĜu atbrīvošana 
Etīdes , spēles, vingrinājumi 
 
Uzdevums – skatuviskās cīĦas virzītājs 
Iniciat īva – skatuviskās cīĦas elements 
Lomas un izrādes tēmas saskarsmes 
punkti 
Pasākuma vadītāja virsuzdevums 
 
 
Psihiskās dzīves virzītāji 
Psihiskās dzīves strāvojuma līnijas 

 
 
6 
 
 
8 
 
 
6 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
Lekcijas 
Praktiskās nodarbības 
 
Lekcijas 
Praktiskās nodarbības 
 
Lekcijas 
Praktiskās nodarbības 
 
 
Lekcijas 
 
 
 
 
 
Lekcijas 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Teorētisks referāts 
Etīde un tās analīze 

24 
24 

 
Prasības KRP iegūšanai Izvēlētās referāta tēmas aizstāvēšana. Veidot un analizēt etīdi. 
 
Mācību pamatliteratūra K.StaĦislavskis. “Aktiera darbs” LVI 1951.g., Rīga 

3. –13. nodaĜai 
B.Zahava “Aktiera un režisora meistarība”  Zvaigzne 1976.g. Rīga 
II daĜa, pielikums 
V. Spolina “Teātra spēles – improvizācijas” Preses nams 
1999.g.Rīga 
L. SmildziĦa “Ievads teātra spēles pamatos” RAKA 1998.g. Rīga 

Mācību papildliterat ūra N. Ohlopkovs “Visiem jaunajiem” LVI 1963.g. Rīga 
P.Pētersons “Darbības māksla” LIESMA 1978.g. Rīga 
P.Jeršovs “Režija kā praktiskā psiholoăija” ISKUSSTVO.1972.g. 
Maskava 
 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

 

 
Kursa autors:  Daina Kandevica  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju 
programmā (profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju 
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5.    Par augstākās izglītības programmas apgūšanu 
izsniedzamā diploma un tā pielikuma paraugs 
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PROFESIONĀLĀ BAKALAURA 

Sērija XX <X> 
Nr.<0000> 

PARAUGS 

 

 

Ar valsts pārbaudījuma komisijas 

XXXX. gada XX. mēneša lēmumu 

Nr.000 

ARTICLE I.  

ARTICLE II. VĀRDS UZVĀRDS 

Section 2.01 _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ 

 
ieguvis/ -usi 

 
 

PROFESIONĀLO BAKALAURA GRĀDU 

KULTŪRAS VADĪBĀ 

 
un 

 

KULT ŪRAS DARBA VADĪTĀJA 

 

kvalifikāciju 
 

Iegūtā kvalifikācija atbilst piektajam profesionālās 
kvalifikācijas līmenim 

Z.v. 

 Rektors    Vārds 
Uzvārds 
  
 Valsts pārbaudījuma komisijas 
 priekšsēdētājs   Vārds Uzvārds 
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PARAUGS 

LIEPĀJAS PEDAGOĂIJAS AKADĒMIJA 

 

                     

                      
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 paobeigto studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. 
Diploma pielikumā nedrīkst būt norādes par kvalifikācijas novērtējumu, norādījumi 
par tās ekvivalenci vai ieteikumi tās atzīšanai. Informācija jāsniedz visās 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: 

Profesionālais bakalaura grāds kultūras vadībā; Kultūras darba vadītājs 
 

2.2  Galvenā(s) studiju joma(s) kvalifikācijas iegūšanai: 
Kultūras vadība 
 

2.3  Kvalifikāciju piešėīrušās iestādes nosaukums un statuss: 
Liepājas Pedagoăijas akadēmija, valsts akreditēta (01.03.2001), valsts dibināta, 
neuniversitātes tipa augstskola) 

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

punktā 
 
2.5  Studiju un eksaminācijas valoda(-s): Latviešu 

 
 

Reă.Nr.90000036859   
 

 Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401 ·  tālr.: 3423568,3424011; fakss: (371) 3424223 · e-pasts : lpa@lieppa.lv  
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3. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI 
 
3.1 Kvalifikācijas līmenis: Pirmais (pamatstudiju) profesionālais grāds 
 
3.2 Oficiālais programmas garums: 

4 gadi pilna laika studiju, 160 Latvijas kredītpunkti, 240 ECTS kredītpunkti 
vai 
4.5 gadi nepilna laika studiju, 160 Latvijas kredītpunkti, 240 ECTS kredītpunkti 
 
 
 
 

3.3 UzĦemšanas prasības: 
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 filozofiju, socioloăiju, politoloăiju, civiltiesības, sociālo psiholoăiju, pedagoăiju, valodas 
kultūru, svešvalodu, ievadu studijās, vadības teoriju, cilvēkresursu vadību, stratēăijas vadību, 
kvalitātes vadību, kvantitatīvās metodes vadībā, ekonomikas teoriju, uzĦēmējdarbību, tirgzinības, 
grāmatvedību, finansu teoriju, LR likumdošanu uzĦēmējdarbībā, autortiesības, lietvedību; apgūt 
kultūras teorētiskos pamatus - latviešu tradicionālajā kultūrā un novadu folklorā, literatūrā, 
mūzikā, mākslā, dejā, teātrī, kino, veikt pētījumu un veidot prasmes kultūrvides izpētes praksē, lai 
veidotu kultūras darba vadītāja izpratni kultūras jomā; apgūt kultūrpolitiku, kultūras institūciju 
pārvaldi, muzeja darba pamatus, bibliotēku un IT, sabiedriskās attiecības, kultūras projektu 
izstrādi un vadību, zinātnisko darba metodoloăiju, iegūstot pētniecības un praktiskās 
kompetences kultūras institūciju praksēs. Specializēties (izvēle): kultūras pasākumu 
organizēšanā, kurā apgūst scenāriju un režiju veidošanu, muzikālā noformēšanu, scenogrāfiju, 
producēšanu, publisko runu, mākslas kolektīva vadīšanā, kurā apgūst kreativitātes psiholoăiju, 
interešu grupu mācību metodiku, kompozīciju, mākslas produktu prezentāciju, mākslas studijas; 
veikt studiju, studiju projektu darbu un iegūt prasmes kultūras pasākumu organizēšanas praksē 
vai mākslas kolektīvu vadīšanā, kultūras institūciju vadības praksē, kas nodrošina uzĦēmuma, 
iestādes vai struktūrvienību vadīšanu; apgūt kursus, kuri padziĜina vai papildina profesionālo 
kompetenci; sekmīgi beidzot programmu studentam tiek piešėirts profesionālais bakalaurs 
kultūras vadībā un kvalifikācija kultūras darba vadītājs. 

 
4.3 Programmas sastāvdaĜas un personas iegūtais 

novērtējums/atzīmes/kredītpunkti: 
 

 
A DAěA (OBLIGĀTA) 

Kursa nosaukums Kredītpunkti ECTS kredīti Vērtējums 
Filozofija 2 3  
Civiltiesības 2 3  
Kultūras socioloăija 2 3  
Pedagoăija  2 3  
Politoloăija 2 3  
Svešvaloda: angĜu / vācu / krievu 5 7.5  
Valodas kultūra 2 3  
Ievads studijās 1 1.5  
Sociālā psiholoăija 2 3  
Vadības teorija 4 6  
Cilvēku resursu vadība 2 3  
Stratēăiskā vadība 2 3  
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Kvalitātes vadība 2 3  
Kvantitatīvās metodes vadībā 2 3  
Ekonomikas teorija 4 6  
UzĦēmējdarbība 2 3  
Tirgzinības 2 3  
Grāmatvedība 3 4.5  
Finansu teorija 2 3  

LR likumdošana uzĦēmējdarbībā 2 3  

Lietvedība 2 3  

Autortiesības 1 1.5  

Lietišėā informātika 3 4.5  

Datu bāzes un informācijas sistēmas 2 3  

Biroja tehnika 1 1.5  

B DAěA (IEROBEŽOTA IZVĒLE) 
Kursa nosaukums Kredītpunkti ECTS kredīti Vērtējums 

Latviešu tradicionālā kultūra 2 3  
Latviešu novadu folklora 2 3  
Deja  2 3  
Literatūra 3 4.5  
Mūzika 3 4.5  
Māksla 3 4.5  
Teātris 2 3  
Kino 3 4.5  
Kultūras institūciju pārvalde 2 3  
Kultūras tirgzinības 3 4.5  
Bibliotēka un Informācijas tehnoloăijas  2 3  
Muzeja darba pamati 2 3  
Sabiedriskās attiecības 2 3  
Pasākumu organizēšanas metodika 3 4.5  
Kultūrpolitika 2 3  
Kultūras projektu izstrāde un vadība 4 6  
Studiju darbs I 2 3  
Zinātniskā darba metodoloăija 2 3  
Studiju darbs II 2 3  
Pasākumu scenārijs 2 3  

Pasākumu režija 3 4.5  

Muzikālais noformējums 1 1.5  
Pasākumu scenogrāfija 1 1.5  
Publiskā runa 2 3  
Pasākumu producēšana 3 4.5  
Studiju-projekta darbs 2 3  
Kreativitātes psiholoăija 2 3  
Interešu grupu mācību metodika 1 1.5  
Kompozīcija 2 3  
Mākslas produktu prezentācija 1 1.5  
Mākslas studijas 6 9  
Studiju projekta darbs 2 3  

C DAěA (BRĪVA IZVĒLE) 
Kreativitāte un pulciĦa darba praktikums 6 9  
Datorgrafika 2 3  
Brīvā laika organizēšana 2 3  
Aktiermeistarība 2 3  

PRAKSE 
Specializācijas prakse I; II 6 9  
Kultūras iestāžu vadība I; II 16 24  
Kultūrvides izpētes prakse 4 6  

VALSTS PĀRBAUDĪJUMI 
Bakalaura darbs 12 18  
 

 
4.4 Atzīmju sistēma un  norādījumi par atzīmju sadalījumu: 
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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 maăistra 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 Pedagoăijas akadēmija. 
 
Liepājas Pedagoăijas akadēmijas profesionālās augstākās izglītības maăistra studiju programma ‘Kultūras vadība” ir 
akreditēta no                  līdz 

 
 

 
 

6.2 Papildinformācijas avoti: 
 

 
 
7. PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS 
 
7.1 Datums: 
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7.2 Paraksts un tā atšifrējums: ____________________ Vārds, Uzvārds 
 
7.3 Parakstītāja ieĦemamais amats: Liepājas Pedagoăijas akadēmijas rektors 
 
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 tipveida plāns 
 
 

Studiju gads  Pārbaudes forma Mācību spēks Studiju kursa nosaukums KRP 
Pilna laika 
klātienes 
studijas 

Nepilna laika 
neklātienes 

studijas 

Ieskaites  
(I) 

Eksāmens 
(E) 

 

Obligātie studiju kursi  
A daĜa 
Vispārizglītojošie studiju kursi 
Filozofija 2 1. 1.  E Zaigonis Graumanis, Dr. phil. 
Civiltiesības 2 4. 4.  E Iveta Tumščika, Mg. iur. 
Kultūras socioloăija 2 4. 4.  E Arturs Medveckis, Mg.paed. 
Pedagoăija  2 2. 3.  E Lauma Veita, Mg.paed. 
Politoloăija 2 4. 4.  E Ārijs Orlovskis, Mg.paed. 
Svešvaloda:  
angĜu / vācu / krievu 

5 1., 2. 1., 2.  E, E Gunta Reinfelde, Mg.paed. /  
ReinisBahs, Ilga Skābarde, Mg.art. /   
Larisa Pavlovska, Dr.paed., 
asoc.prof. 

Valodas kultūra 2 1. 2.  E Velga Laugale, Mg.philol. 
Ievads studijās 1 1. 1. I  Lauma Veita, Mg.paed. 
Sociālā psiholoăija 2 2. 2.  E Irina StrazdiĦa, Dr.psych., asoc.prof. 
Nozares teorētiskie pamatkursi 
Vadības teorija 4 3. 3.  E, E Daina Celma, Dr.oec., asoc.prof. 
Cilvēku resursu vadība 2 3. 3.  E Anita Mežinska, Mg.oec. (MBA) 
Stratēăiskā vadība 2 3. 3.  E Anita Mežinska, Mg.oec. (MBA) 
Kvalitātes vadība 2 3. 4.  E Kārlis Dobelis, Dr.math. 
Kvantitatīvās metodes vadībā 2 4. 4.  E Inese Briška Mg.sc.educ., 

Dina Barute Mg.sc.educ. 



 

 389

Ekonomikas teorija 4 3. 3.  E, E Diāna Līduma, Mg.oec. 
UzĦēmējdarbība 2 3. 3.  E Diāna Līduma, Mg.oec. 

Meldra Kivlena, maăistrante 
Tirgzinības 2 3. 3.  E Inese Leitāne, Mg.oec. (MBA) 
Grāmatvedība 3 3. 3.  E Lilita Ābele, Bac.oec., Mg.sc.env. 
Finansu teorija 2 4. 4.  E Lilita Ābele, Bac.oec., Mg.sc.env.,  
LR likumdošana uzĦēmējdarbībā 2 3. 3.  E Iveta Tumaščika, Mg.iur. 
Lietvedība 2 3. 3.  E Ausma Klestrova, Mg.philol. 
Autortiesības 1 1. 1. I E Iveta Tumaščika, Mg.iuv. 

Informācijas tehnoloăiju kursi       
Lietišėā informātika 3 1. 1.  E Aija Kukuka, Mg.paed. 

Dina Barute, Mg.sc.educ. 
Datu bāzes un informācijas sistēmas 2 4. 4.  E Segejs Kačanovs, Mg.sc.educ. 
Biroja tehnika 1 2. 3. I  Viktors Egliens, Mg.sc.educ. 
B daĜa 
Nozares profesionālās specializācijas kursi 
Latviešu tradicionālā kultūra 2 1. 1.  E UĜjana Gintnere, Liepājas muzeja 

Kultūrvēstures nodaĜas vadītāja 
Lauma Veita, Mg.paed. 

Latviešu novadu folklora 2 1. 1.  E Vineta TrumsiĦa, Mg.philol. 
Gita GirĦus, Mg.philol. 

Deja  2 1. 1.  E Inga Papirte, Mg.paed. 
Literatūra 3 1. 1.  E Linda Zulmane, Mg.philol. 
Mūzika 3 1. 1.  E Dace Bluėe, Mg.art.  

Mirdza Paipare, Mg.art. 
Māksla 3 1. 1.  E Alberts Eglītis, mākslas vēsturnieks 

Santa Mazika, Mg.art. 
Teātris 2 1. 1.  E Edīte Leščinska, Dr.art. 

Aldis KĜaviĦš, Mg.art. 
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Kino 3 1. 1.  E Inga Pērkone-Redoviča, Dr.art. 
Kultūras institūciju pārvalde 2 2. 2.  E Dace Gruntmane, Kultūras pārvaldes 

Kultūras komisijas locekle 
Kultūras tirgzinības 3 3. 4.  E Ilga Erba, Mg.art. 
Bibliotēka un Informācijas tehnoloăijas  2 3. 3.  E Marina Kapitonova, Mg. 

Valda Vītola, LPA bibliotekāre 
Muzeja darba pamati 2 4. 4.  E UĜjana Gintnere,muzeja 

Kultūrvēstures nodaĜas vadītāja 
Sabiedriskās attiecības 2 2. 2.  E Inga Pūre, Mg.oec., Mg.philol. 
Pasākumu organizēšanas metodika 3 2. 3.  E Dace Gruntmane, Kultūras pārvaldes 

Kultūras komisijas locekle 
Kultūrpolitika 2 4. 4.  E Arturs Medveckis, Mg.paed. 

Ilga Skābarde, Mg.art. 
Kultūras projektu izstrāde un vadība 4 2. 2.  E Dace Bluėe, Mg.art. 

Sanda Vjakses-Liepa, Mg.paed. 
Studiju darbs I 2 1. 1.  E Docētāji 
Pētījumu metodoloăija 2 1. 1.  E Alīda Samusēviča, Dr.paed. 

Lauma Veita, Mg.paed. 
Studiju darbs II 2 3. 4.  E Docētāji  
Ierobežotās izvēles specializācija I – Kultūras pasākumu organizators 
Pasākumu scenārijs 2 2. 2.  E Dace Gruntmane, Kultūras pārvaldes 

Kultūras komisijas locekle 
Pasākumu režija 3 2. 2.  E Dace Gruntmane, Kultūras pārvaldes 

Kultūras komisijas locekle 
Muzikālais noformējums 1 2. 2. I  Dace Bluėe, Mg.art. 
Pasākumu scenogrāfija 1 2. 2. I  Aldis KĜaviĦš, Mg.art., prof. 
Publiskā runa 2 2. 2.  E Sandra OkuĦeva, Mg.philol. 
Pasākumu producēšana 3 2. 2.  E Dace Reinkopa, Mg.art. 
Studiju projekta darbs 2 2. 2.  E Docētāji 



 

 391

Ierobežotās izvēles specializācija II - Mākslas kolektīvu vadīšana 
Kreativitātes psiholoăija 2 2. 2.  E Ilze Miėelsone, Dr.paed., asoc.prof. 
Interešu grupu mācību metodika 1 2. 2. I  Lauma Veita, Mg.paed. 
Kompozīcija 2 2. 2.  E Lauma Veita, Mg.paed. 
Mākslas produktu prezentācija 1 2. 2. I  Aldis KĜaviĦš, Mg.art., prof. 
Mākslas studijas 6 2. 2.  E Docētāji 
Studiju projekta darbs 2 2. 2.  E Docētāji 
Prakse 
Specializācijas prakse I; II 6 2. 2., 3.  E, E Lauma Veita, Mg.paed. 

Dace Gruntmane, Kultūras pārvaldes 
Kultūras komisijas locekle 

Kultūras iestāžu vadība I; II 16 3., 4. 4., 5.  E, E Lauma Veita, Mg.paed., D.Bluėe, 
Mg.art., Ilga Skābarde, Mg.art., 
D.Celma Dr.oec. 

Kultūrvides izpētes prakse 4 1. 1.  E Lauma Veita, Mg.paed., 
G.SilakatiĦš, Valsts kultūras 
pieminekĜu aizsardzības inspekcijas 
eksperts, Ā.Orlovskis, Mg.paed. 

Gala/valsts pārbaudījumi 
Bakalaura darbs 12 4. 5. I E Docētāji 
C daĜa - brīvās izvēles kursi  
Kreativitāte un pulciĦa darba 
praktikums 

6 2. 2  E Ilze Miėelsone, Dr.paed., asoc.prof. 
Lauma Veita, Mg.paed. 

Datorgrafika 2 3. 3.  E Jānis Letinskis, Mg.sc.educ. 
Brīvā laika organizēšana 2 4. 4.  E Lauma Veita, Mg.paed. 
Aktiermeistarība 2 4. 4.  E Daina Kandēvica, SIA “4 vēji” 

pasākumu producente 
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7.    Studiju satura un realizācijas apraksts 
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7.  Studiju satura un realizācijas apraksts 
 
 

7.1. UzĦemšanas nosacījumi 
Vidējā izglītība 
 
 
 

7.2. UzĦemšanas prasības  
Pamatprasības: 
• centralizētie eksāmeni (latviešu valoda un literatūra, svešvaloda);  
• personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam, kā arī personas, kuras 

ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs, vai personas ar īpašam vajadzībām, CE vietā 
var iesniegt vidējās izglītības dokumentā norādītos rezultātus – latviešu valodā un 
literatūrā / gada vidējā atzīme / vai valsts valodā / gada atzīme /, pirmajā 
svešvalodā / gada atzīme/. 

Citi papildus nosacījumi:  
• profilējošie priekšmeti (latviešu valoda, literatūra, vēsture). Profilējošos 

priekšmetos zināšanu vērtējums nav zemāks par „4” desmit ballu sistēmā. 
• konkursa gadījumā, ja iepriekš norādīto CE vai vidējās izglītības dokumenta 

rezultātu norādītajos mācību priekšmetos vērtējumu summa ir vienāda, tiek Ħemta 
vērā izglītības dokumenta atzīme visos priekšmetos. 

 
 
 

7.3. Studiju ilgums 
Programma tiek apgūta:  
• pilna laika klātienes studijās - 4 gadi, 
• nepilna laika neklātienes studijās - 4,5 gadi. 
 
 
 

7.4. Programmas apjoms kredītpunktos 
Studiju programmas apjoms ir 160 kredītpunkti (KRP). 
 
 
 
 
 
 

7.5. Programmas struktūra 
1. Obligātie izvēles A daĜa, ko veido vispārizglītojošie studiju kursi (20 KRP), 

nozares teorētiskie pamatkursi (30 KRP), informācijas tehnoloăiju kursi (6 KRP); 
2. Ierobežotās izvēles kursi B daĜa, nozares profesionālās specializācijas kursi (60 

KRP), kas ietver izvēli kultūras pasākumu organizēšanā vai mākslas kolektīva 
vadīšanā; 3 studiju darbi (6KRP); 

3. Brīvās izvēles kursi C daĜa (6 KRP). Šajā daĜā tiek piedāvāta iespēja studēt citu 
zinātĦu kursus vai padziĜināti apgūt pamatzinātĦu disciplīnas, kas tiek piedāvātās 
Brīvās izvēles kursu katalogā. 

4. Prakse (26 KRP);  
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5. Valsts pārbaudījums - bakalaura darbs (12 KRP). 
 

7.6. Prasības profesionālā grāda un kvalifik ācijas ieguvei 
Pamatprasības: 
    A daĜā apgūt filozofiju, socioloăiju, politoloăiju, civiltiesības, sociālo psiholoăiju, 
pedagoăiju, valodas kultūru, svešvalodu, ievadu studijās, vadības teoriju, 
cilvēkresursu vadību, stratēăijas vadību, kvalitātes vadību, kvantitatīvās metodes 
vadībā, ekonomikas teoriju, uzĦēmējdarbību, tirgzinības, grāmatvedību, finansu 
teoriju, LR likumdošanu uzĦēmējdarbībā, autortiesības, lietvedību; 
    B daĜā apgūt kultūras teorētiskos pamatus - latviešu tradicionālajā kultūrā un 
novadu folklorā, literatūrā, mūzikā, mākslā, dejā, teātrī, kino, veikt pētījumu un veidot 
prasmes kultūrvides izpētes praksē, lai veidotu kultūras darba vadītāja izpratni 
kultūras jomā; apgūt kultūrpolitiku, kultūras institūciju pārvaldi, muzeja darba 
pamatus, bibliotēku un IT, sabiedriskās attiecības, kultūras projektu izstrādi un 
vadību, zinātnisko darba metodoloăiju, iegūstot pētniecības un praktiskās 
kompetences kultūras institūciju praksēs. Specializēties (izvēle): 

3. kultūras pasākumu organizēšanā, kurā apgūst scenāriju un režiju 
veidošanu, muzikālā noformēšanu, scenogrāfiju, producēšanu, publisko 
runu,  

4. mākslas kolektīva vadīšanā, kurā apgūst kreativitātes psiholoăiju, interešu 
grupu mācību metodiku, kompozīciju, mākslas produktu prezentāciju, 
mākslas studijas,  

veikt studiju, studiju projektu darbu un iegūt prasmes kultūras pasākumu 
organizēšanas praksē vai mākslas kolektīvu vadīšanā, kultūras institūciju vadības 
praksē, kas nodrošina uzĦēmuma, iestādes vai struktūrvienību vadīšanu; 
C daĜā apgūt kursus, kuri padziĜina vai papildina profesionālo kompetenci. 
Sekmīgi beidzot programmu studentam tiek piešėirts profesionālais bakalaurs 
kultūras vadībā un kvalifikācija kultūras darba vadītājs. 
 

7.7. Studiju formas 
Programmu var apgūt pilna laika klātienes dienas un nepilna laika neklātienes studiju 
formās. 
 

7.8. Darbības formas 
Lekcijas, praktiskās nodarbības, prakses, konsultācijas, gadījumu pētījums, grupu, 
komandu un kooperatīvā darba paĦēmieni, referātu un studiju darba izstrāde, 
patstāvīgais darbs u.c. 
 

7.9. Pārbaudes formas 
Ieskaites un eksāmeni. 
 

7.10. Programmas īstenošanā iesaistīto struktūrvienību (katedru, 
profesoru grupu, laboratoriju, instit ūtu u.c.) uzskaitījums, norādot to 
uzdevumus konkrētās programmas īstenošanā 

Mākslas un dizaina katedra nodrošina - kultūrpolitikas, kultūras tirgzinības, kultūras 
institūciju vadības, kultūras pasākumu scenārija, režija, scenogrāfijas, kultūras 
pasākumu metodikas, producēšanas, kultūras projektu izstrādes un vadību, 
tradicionālajās kultūras, dejas nozaru, mākslas nozaru, pedagoăijas studiju kursu 
apguvi, vada un konsultē prakses gaitu un rezultātus, piedalās studentu pētnieciskā un 
projektu darba vadīšanā, administrē programmas realizāciju. 
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Latviešu valodas katedra nodrošina valodas kultūras apguvi. 
Literatūras katedra nodrošina literatūras, teātra, latviešu novadu folkloras, bibliotēku 
un IT kursu apguvi, piedalās studentu pētnieciskā un projektu darba vadīšanā. 
Svešvalodas katedra nodrošina angĜu, vācu un krievu valodas apguvi. 
VadībzinātĦu katedra nodrošina vadības teorijas, cilvēkresursu vadības, ekonomikas 
teorijas, uzĦēmējdarbības, tirgzinības, grāmatvedības, finansu teorijas, lietvedības 
apguvi, piedalās studentu pētnieciskā darba vadīšanā. 
Sociālo zinātĦu katedra nodrošina filozofijas, civiltiesības, LR likumdošanu 
uzĦēmējdarbībā, autortiesības, socioloăijas, politoloăijas kursu apguvi, piedalās 
studentu pētnieciskā un projektu darba vadīšanā. 
Matemātikas un informātikas katedra nodrošina kvantitatīvās metodes vadībā, 
kvalitātes vadību, biroja tehnikas, informācijas tehnoloăijas kursu apguvi, piedalās 
studentu pētnieciskā darba vadīšanā. 
Pedagoăijas katedra nodrošina kreativitātes psiholoăijas, pētījumu metodoloăijas 
kursu apguvi, piedalās studentu pētnieciskā darba vadīšanā. 
Psiholoăijas katedra nodrošina sociālās psiholoăijas apguvi. 
Mūzikas katedra nodrošina mūzikas, pasākumu muzikālā noformējuma kursu apguvi, 
piedalās studentu pētnieciskā un projektu darba vadīšanā. 
Kurzemes Humanitārais institūta pētniecības tēmas (pētnieki): Latviešu folkloristika 
(G.GirĦus), Latviešu literatūras vēsture, Teātra un kino vēsture un teorija 
(E.Tišheizere-Leščinska), Mūzikas vēsture un teorija u.c. Tās sastāvā iekĜauts 
Kurzemes folkloras un valodas centrs (vadītāja G.GirĦus).  
Mākslas pētījumu laboratorija [www.mplab.lv] (vadītāja S.Mazika) mērėis ir veikt 
zinātniskus pētījumus jauno mediju, mākslas, kultūras un izglītības jomā un veidot 
dinamisku, inovatīvu un draudzīgu pētniecības vidi. Mākslas pētījumu laboratorija no 
2008. gada plāno izdot ikgadēju zinātnisku rakstu krājumu „Jaunie mediji, māksla, 
kultūra”. 
Sociālo zinātĦu, komerczinātĦu, tiesību un pakalpojumu studiju programmu padome 
ir koleăiāla vadības institūcija, kas organizē divu izglītības tematisko grupu: sociālās 
zinātnes, komerczinātnes, tiesības un pakalpojumi akadēmisko un profesionālo studiju 
programmu izstrādes, īstenošanas un kvalitātes vadības pārraudzību. 
Izstrādes gaitā ir VadībzinātĦu institūts. 
Dažādas valsts un nevalstiskās institūcijas vai organizācijas, ar kurām ir noslēgti 
sadarbības līgumi prakses, t.sk. arī pētnieciskā darba organizēšanai.  
 

7.11. Palīgpersonāla raksturojums, norādot tā uzdevumus 
Mākslas un dizaina katedras sekretāru uzdevumi ir: 
• piedalīties studiju programmas akreditēšanas dokumentu sagatavošanā;  
• sniegt informāciju studējošiem un mācībspēkiem par studiju procesa un pasākumu 

norisi; 
• piedalīties organizēto konferenču, semināru u.c. pasākumu sagatavošanā; 
• kārtot un pārzināt katedras bibliotēku; 
• veidot un uzturēt bakalaura darbu kartotēku; 
• uzraudzīt aprīkojumu un informēt apkalpojošos dienestus par atklātajiem 

bojājumiem; 
• veikt materiālo vērtību uzskaiti. 
 
 

7.12. Materiālās bāzes raksturojums 
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Pēdējo divu gadu laikā bibliotēka ir iegādājusies ~ 60 nosaukumu grāmatas 
kultūras darba vadības specialitātes studentiem. Bibliotēkā ir elektroniskais un 
analītikas katalogs, LPA publikāciju un LPA studentu darbu datu bāzes. 

Studentiem un docētājiem ir iespēja izmantot abonētās datu bāzes un citus 
elektroniskos resursus. Bibliotēka abonē 13 datu bāzes (Letonika, Leta, Nozare, 
NAIS, ProQuest, LURSOFT, Eiropa.lv, Rubricon, EBSCO, SAGE, SIAM, Science 
Direct un Springer) un elektroniskā versijā laikrakstus. 

Patstāvīgajam darbam tiek izmantota arī datu statistiskās apstrādes 
datorprogramma SPSS 1,5 for Windows. Studiju mērėu sasniegšanai programmas 
studentiem pieejamas četras datorklases (galvenokārt nodarbību laikā, pēc saskaĦota 
grafika arī ārpus tām). 
Studiju vide (auditorijas, datoru skaits, bibliotēka), materiāli tehniskais nodrošinājums 
studijām atbilstošs. Sadarbībā ar LPA Reăionālās tālmācības centru un Matemātikas 
un informātikas katedru notiek resursu modernizācija, attīstot e-studiju vidi un 
optimizējot tās izmantošanu. 
 

7.13. Programmas izmaksas 
Valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieĦēmumiem vienai pilna laika bakalaura 
studiju programmas studiju vietai 2007./2008. studiju gadam aprēėināts saskaĦā ar LR 
MK 12.12.2006. noteikumiem Nr.994 „Kārtība, kādā augstskolas tiek finansētas no 
valsts budžeta līdzekĜiem”. 
 
Fs = Tb . ki + 145,50 
 
kur 
Fs - studiju programmas valsts dotācija no vispārējiem ieĦēmumiem (Ls) vienam par 
valsts finansējumu studējošam; 
Tb – studiju vietas bāzes izmaksas (2007. gadā LPA nav bijušas no valsts budžeta 
līdzekĜiem finansētās studiju vietas; 2008. gadā studiju vietas bāzes izmaksas 1267,20 
Ls); 
ki – attiecīgās izglītības tematiskās jomas studiju izmaksu koeficents (IZM noteiktā 
koeficenta vērtība uzĦēmējdarbības un administrēšanas jomā 2008. gadā 1,212); 
145,50 – studiju vietas sociālā nodrošinājuma izmaksas bakalaura studiju programmās 
(pēc Izglītības un zinātnes ministrijas un Liepājas Pedagoăijas akadēmijas 2008. gada 
27. februāra līguma Nr-1-23/108 Vienošanās protokola (2008. gada 27. februāra) ). 
 

Fs =  40,116950,145212,18
12

20,1267
=+⋅⋅  (Ls/studentu) 

 
Studiju programmas izmaksas vienam par valsts finansējumu studējošam 
Valsts piešėirto dotāciju no vispārējiem ieĦēmumiem studiju programmas realizēšanai 
uz vienu studentu var uzskatīt arī par šīs studiju programmas izmaksām vienam par 
valsts finansējumu studējošajam 2007./2008. st. gadā. 
 
Studiju programmas izmaksas vienam maksas vietā studējošam 
Pilna laika bakalaura studiju programmas par maksu studējošam izmaksas 
2007./2008. 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 
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kur 
Is - studiju programmas izmaksas (Ls) vienam maksas vietā studējošam; 
Tb – studiju vietas bāzes izmaksas (2007. gadā 1057,33 Ls; 2008. gadā 1267,20 Ls); 
ki – attiecīgās izglītības tematiskās jomas studiju izmaksu koeficents (IZM noteiktā 
koeficenta vērtība uzĦēmējdarbības un administrēšanas jomā 2007. gadā 1,14; 
2008.gadā 1,212); 
145,50 – studiju vietas sociālā nodrošinājuma izmaksas bakalaura studiju programmās 
(pēc Izglītības un zinātnes ministrijas un Liepājas Pedagoăijas akadēmijas 2008. gada 
27. februāra līguma Nr-1-23/108 Vienošanās protokola (2008. gada 27. februāra) ). 
9,5 – sporta, kultūras un dienesta viesnīcas izmaksas (Ls) uz vienu studiju vietu gadā. 
 

Is =   19,14355,9212,18
12

20,1267
14,14

12

33,1057
=+⋅⋅+⋅⋅  (Ls/studentu) 

 
Nepilna laika 
Studiju programmas izmaksas vienam maksas vietā studējošam 
Nepilna laika bakalaura studiju programmas par maksu studējošam izmaksas 
2007./2008. 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 (Ls) vienam maksas vietā studējošam; 
¾ - studiju izmaksu koeficenta vērtība nepila laika studijās; 
9,5 – sporta, kultūras un dienesta viesnīcas izmaksas (Ls) uz vienu studiju vietu gadā. 
 

Is =   77,10785,9
4

3
212,18

12

20,1267
14,14

12

33,1057
=+⋅








⋅⋅+⋅⋅  (Ls/studentu) 

 
Studiju programmai 2007. / 2008. studiju gadam noteiktā studiju maksa pilna laika 
studijās ir 720 Ls/ gadā, nepilna laika 540 Ls/gadā. Studiju maksa noteikta, ievērojot 
Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Senāta lēmumu par „Studiju maksas noteikšanas 
principiem LPA”, kas apstiprināts 2007.gada 26. februārī. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 398

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.    Citi studiju programmu raksturojošie dokumenti 
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8.1. 
Studiju programmu licences lapa 
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8.2. 
L īgums par studējošo iespējām turpin āt studijas citā studiju 

programmā vai augstskolā
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8.3. 
Apliecinājumi studējošo prakses nodrošināšanai
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8.4.  
Atsauksmes par studiju programmu
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LATVIJAS KULT ŪRAS   DARBINIEKU BIEDR ĪBA  
Reă.nr.40008066373, Pils laukums 4, Rīga, LV-1365 

 
 

Rīgā  
15.05.2008.  Nr. 3                                                           
            

Liepājas Pedagoăijas akadēmijai  
 
 

Latvijas Kultūras darbinieku biedrības( turpmāk tekstā LKDB) valde š.g. 
12.maija sēdē izskatīja Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Otrā līmeĦa profesionālās 
augstākās izglītības bakalauru studiju programmas  „Kultūras  vadība” aprakstu un 
tipveida plānu.  
LKDB valde atzīst šo studiju programmu kā Ĝoti nepieciešamu Latvijas kultūras 
centru  vadītāju un speciālistu tālākizglītībai.  

Izstrādātā studiju programma  raksturojas ar  pastāvīgu izziĦas darbību un 
personības viedokĜu veidošanos paaugstinātas informativitātes apstākĜos. Tā sniedz 
praktiėiem kultūras un vadības teorētiskās zināšanas tālākai profesionālai darbībai, 
attīsta domāšanu, analīzes spējas un prasmi patstāvīgi risināt Latvijas kultūrvidei 
aktuālas problēmas.   

Piedāvātā  programma Ĝaus apvienot vispārēja rakstura plašas zināšanas ar 
labām profesionālām sagatavotības prasmēm, mācību procesā nodrošinot personības 
pašrealizāciju un pašizteikšanos. Tā  veidos pašvērtējumu par savas profesionālās 
izvēles atbilstību savām spējām, sociāli ekonomiskai videi un nākotnes perspektīvām.     

    Atzinīgi vērtējam, ka programmas Brīvas izvēles daĜa  piedāvā izglītoties 
dažādos darbības veidos, kas saistīta ar savu spēju attīstīšanu un personības 
pilnveidošanos augstāku personisko mērėu un sabiedrības labā.  Tā sekmēs 
profesionālās darbības virziena atbilstošāku izvēli, studiju motivācijas kāpuma un 
pozitīvā pašvērtējuma pieaugumu.  

 
 
 

Latvijas Kultūras darbinieku biedrības valdes priekšsēdētāja  
Jolanta Borīte  
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8.5. 
LPA reăistrācijas apliecība 
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8.6. 
Profesijas standarts
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9.   Norādes par nepievienoto dokumentu 
atrašanās vietu 



 

 425

 
 

 

Nr.p.k. Pielikuma nosaukums Vieta, kur pielikums atrodas 

1.  Nolikums par studijām Studiju daĜa 

2.  Studijas reglamentējošie dokumenti Studiju daĜa 

3.  UzĦemšanas un imatrikulācijas 
noteikumi 

Studiju daĜa 

4.  Prakses uzdevumi Mākslas un dizaina katedra, 
Prakses vadītāja 

5.  Vērtēšanas sistēma Studiju daĜa 

6.  Studiju programmas īstenošanā 
iesaistītie mācībspēki, CV 

PersonāldaĜa 

7. 

 

Studējošo iespējas turpināt studijas citā 
augstskolā vai programmā 

Mākslas un dizaina  katedra, 
Humanitārā fakultāte 

8. Programmas studiju kursu apraksti 

 

Studiju daĜa, LAIS sistēma 

 
 
 
 

 


