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1. IEVADS 
 

 Profesionālā bakalaura programma „Sabiedriskās attiecības” izveidota 
atbilstoši Latvijas Republikas Augstskolu likuma, Latvijas Republikas profesionālās 
izglītības standarta prasībām saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 
noteikumiem Nr. 481, saskaņā ar Augstskolu, koledžu un augstākās izglītības 
programmu akreditācijas kārtību.  
Latvijas Kristīgās Akadēmijas sabiedrisko attiecību profesionālās bakalaura studiju 
programmas aktualitāti nosaka Latvijas ekonomikas un sabiedrības attīstības dinamika 
un pieprasījuma pieaugums pēc sabiedrisko attiecību speciālistiem vietējos 
uzņēmumos, starptautiskajās korporācijās, valsts, pašvaldības un nevalstiskajās 
organizācijās.  
Pilsoniskās sabiedrības nostiprināšanās, nevalstiskā sektora nozīmes palielināšanās, 
ekonomikas attīstība un konkurences piegums, Latvijas integrācija, pārstāvniecība un 
darbība Eiropas Savienībā rada nepieciešamību sagatavot mūsdienīgi izglītotus, augsti 
kvalificētus, kompetentus un starptautiski konkurētspējīgus sabiedrisko attiecību 
speciālistus, kas varētu profesionāli augstā līmenī strādāt valsts pārvaldē un 
pašvaldības iestādēs, uzņēmējdarbībā, sabiedriskajās organizācijās un citās struktūrās. 
Latvijas dalība ES vienlaikus veicina arī sabiedrisko attiecību nozares attīstību un 
pieprasījumu pēc speciālistiem, jo, apgūstot ES līdzekļus, ir jārealizē sabiedrības 
informēšana. Līdz ar to pieprasījumu pēc sabiedrisko attiecību speciālistiem nosaka ne 
vien komercstruktūru un valsts pārvaldes vajadzības, bet arī dažādu ES projektu 
attīstība un realizācija. Turklāt dalība ES rada arī papildu pieprasījumu pēc augsti 
profesionāliem interešu aizstāvjiem, kas spēj nodrošināt valsts, komercstruktūru un 
citu institūciju interešu aizstāvību ES institūcijās, tādēļ būtiska ir sabiedrisko attiecību 
speciālistu sagatavošana darbam vairāku valodu vidē un atšķirīgās komunikācijas 
sistēmās.  

 
Sabiedrisko attiecību speciālistu loma aizvien pieaugs, nostiprinoties demokrātijas 
principiem sabiedrībā, turpinot attīstoties uzņēmējdarbībai un uzņēmēju izpratnei par 
sabiedrisko attiecību lomu uzņēmuma attīstībā, kā arī pieaugot uzņēmēju izpratnei par 
korporatīvo sociālo atbildību un tās realizēšanas nepieciešamību. Tāpat aizvien vairāk 
uzņēmumu un iestāžu novērtē pieaugošo iekšējās komunikācijas nozīmi, kas ir būtisks 
faktors, lai veicinātu darba ražīgumu, radītu darbinieku motivāciju un arī kopumā 
veidotu pozitīvu organizācijas tēlu. Ņemot vērā sabiedriska attiecību nozares 
dinamisko attīstību, sabiedrisko attiecību funkciju palielināšanos, uzņēmumu un 
organizāciju ieinteresētību veidot mūsdienīgas un konkurētspējīgas institūcijas, 
pieprasījums pēc sabiedrisko attiecību speciālistiem Latvijā turpinās pieaugt.  
 
Lai gan sabiedrisko attiecību joma Latvijā sāka attīstīties un nostabilizējās kā 
pakalpojumu nozare 90. gadu sākumā, joprojām nozarē vērojama dinamiska attīstība, 
kas pakļauta izmaiņām sabiedrībā kopumā, tās globalizācijas procesiem, jaunu 
tehnoloģiju attīstībai un ieviešanai komunikācijā. Tas nozīmē, ka šodien sabiedrisko 
attiecību speciālistiem nepieciešams gan ļoti plašs redzesloks, gan vienlaikus arī 
specifikas zināšanas, kas spēj akumulēt tehnoloģiskos jauninājumus un mainīgās 
teorētiskās nostādnes, kas ir tieši pakļautas sabiedrības un biznesa vides izmaiņām. 
Līdz ar to sabiedrisko attiecību speciālistiem ir labi jāpārzina sociālās zinātnes un labi 
jāorientējas ekonomiskajos, sabiedriskajos procesos, kā arī jāorientējas starptautiskajās 
norisēs. Jo īpaši nozīmīgi tas ir aizvien pieaugošajos globalizācijas apstākļos. Dažādu 
tautību, to kultūru, reliģiju pārzināšana var būt ļoti svarīgs faktors augsti profesionāla 
sabiedrisko attiecību speciālista sagatavošanas procesā, kas ļauj šiem speciālistiem 
profesionāli darboties starptautiskajā vidē.  
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Mūsdienu sabiedrībā komunikācijas jomā tieši sabiedrisko attiecību speciālisti būs tie, 
kas nodrošinās strauji augošas Latvijas ekonomikas un sabiedrības attīstības procesus, 
veidos tolerantu un iecietīgu sabiedrību, norošinot sabiedrības integrāciju. 
 
Ņemot vērā uzņēmējdarbības vides strauju attīstību un valsts pārvaldes, kā arī 
nevalstisko organizāciju funkciju paplašināšanos, iekļaušanos Eiropas Savienības un 
pasaules globalizācijas procesos, sabiedrisko attiecību profesionālā bakalaura 
programma ir pamats ilgtspējīgai sabiedrisko attiecību nozares attīstībai. Studējošo 
kvalitatīvā sagatavošana turpmākam darbam sabiedrisko attiecību jomas dažādos 
virzienos ir nozares kvalitātes garants un attīstības stimuls. 
 
Pašlaik Latvijas straujā ekonomiskā izaugsme, starptautisko korporāciju ienākšana 
Latvijā, Latvijas uzņēmumu darbības paplašināšanās starptautiskajos tirgos, kā arī 
Latvijas lomas pieaugums kopējās Eiropas Savienības un arī pasaules politiskajos un 
ekonomiskajos procesos pieprasa sabiedrisko attiecību procesam daudz augstākā 
līmeņa darba saturu. Proti, sabiedrisko attiecību nozarei ir jādarbojas stratēģiju 
izveides un ekspertīzes līmenī daudz lielākā mērā nekā līdz šim. Vienlaikus 
sabiedrisko attiecību nozarei ir jābūt ar augstu inteliģences un zināšanu līmeni, lai 
spētu veidot dialogu starp ļoti dažādām sabiedrības grupām, kurām ir ne vien dažāda 
tautība, tradīcijas, reliģija, bet arī dažāda poliskā, ekonomiskā un sociālā pieredze. 
Turklāt sabiedrības attīstības tendences diktē to, ka sabiedrisko attiecību speciālistiem 
ir jābūt ļoti labi sagatavotiem teorētiskajā ziņā, jo nozare ļoti strauju attīstās, ātri 
noveco koncepcijas un pieejas, tāpēc sabiedrisko attiecību speciālistiem ir jāspēj iegūto 
teorētisko bāzi akumulēt aizvien jaunās situācijās un jāspēj to pielāgot mainīgā 
sabiedrības vidē. Savukārt sabiedrisko attiecību programmas akadēmiskajam 
personālam sabiedrības attīstības dinamika, vērtību maiņa, dzīves stila izmaiņas, 
izmaiņas biznesa vidē liek lielāku vērību veltīt pētnieciskajam darbam, tādējādi radot 
pamatu teorijas un prakses integrācijai un  nodrošinot nozares ilgtspējīgu attīstību. 
 
Latvijas Kristīgās akadēmijas profesionālā bakalaurs programma „Sabiedriskās 
attiecības” savā saturā un īstenošanas praksē paredz sagatavot speciālistus, kas spētu 
strādāt sabiedrības, politikas un ekonomikas globalizācijas apstākļos, kas spētu uztvert 
izmaiņas sabiedrībā un veicināt sabiedrības integrāciju, dažādu sabiedrības grupu 
savstarpējo sapratni, kas spētu veicināt ekonomikas izaugsmi, un  realizēt sabiedrībai 
un valsts ekonomikas attīstībai atbilstošu un labvēlīgu interešu aizstāvību. Tikpat 
nozīmīga ir sabiedrisko attiecību joma politisko procesu caurspīdīguma un tolerances 
veicināšanā, kā arī veiksmīgas un efektīvas valsts pārvaldības nodrošināšanā.  
Turklāt jāmin tas, ka joprojām sabiedrisko attiecību jomā strādā darbinieki bez 
atbilstošas izglītības, un samērā bieži gadās, ka darbinieku teorētisko un praktisko 
zināšanu trūkums rada nepareizus priekšstatus par nozari, darba uzdevumiem dažādās 
sabiedrības grupās. Pietiekams skaits akadēmiski sagatavotu speciālistu var nodrošināt 
arī nozares attīstību tādējādi, ka tajā mazinātos darbinieku skaits bez teorētiskās bāzes.   
 
Latvijas Kristīgās akadēmijas profesionālās bakalaura programmas „Sabiedriskās 
attiecības” priekšrocības un unikalitāte ir plašs un daudzveidīgs specializēto kursu 
apjoms, kā arī vispārizglītojošo priekšmetu būtisks īpatsvars, kas spēj nodrošināt 
daudzpusīgi izglītotu speciālistu sagatavošanu, kuriem ir plašs redzesloks un spēja 
izprast sabiedrības procesus, neignorējot sabiedrības un cilvēka uztveres garīgo 
pamatojumu. Programma rada iespēju veidot stipru un uz pasaules kultūras izpratni 
balstītu personību, kas spēj konkurēt gan vietējā, gan starptautiskajā darba tirgū, 
profesionāli augstvērtīgi darbojoties sabiedrisko attiecību jomā, arī kristīgās reliģiskās 
pārliecības cilvēku vidē baznīcās, draudzēs, atšķirīgās konfesijās.  
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1. 1. Profesionālās  balakaura studju programmas „Sabiedriskās attiecības” 
kursu plāns 
 
Pilna laika studijas 
 
A daļa 

1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss Vispārizglītojošie studiju kursi, nozares 
teorētiskie pamatkursi, informācijas 
tehnoloģiju un valodu kursi 

I.sem. II.sem. III. 
sem 

IV.se
m. 

V.se
m. 

VI.se
m. 

VII.se
mm. 

VIII.s
emm
m. 

1.   Ievads studijās un specialitātē  2 KP        
2.   Ievads sabiedriskajās attiecībās  2 KP        
3.   Socioloģija    2 KP      
4.   Sociālā psiholoģija      2 KP    
5.   Ievads filozofijā   2KP       
6.   Ievads politikā   2KP       
7.   Kristīgā ētika  2KP        
8.   Komunikācijas teorijas        2 KP  
9.   Diskusra analīze         2 KP  
10. Tiesības komunikācijā      2KP    
11. Eiropas ideju vēsture      2 KP   
12. Pētniecības metodes sociālajās 
zinātnēs  

  2 KP      

13. Pasaules kultūras vēsture      2 KP    
14. Latvijas kultūras vēsture    2 KP      
15. Pasaules reliģijas un reliģiskās 
kustības  

2 KP        

16. Teoloģijas vēsture     2 KP    
17. Personas psiholoģija       2 KP  
18. Valsts un baznīca       2KP  
19. Baznīcas sociālā mācība.       2 KP  
20. Datormācība I 2KP        
21. Datormācība II     2 KP    
22. Sabiedrisko attiecību metodes un 
menedžments 

2 KP 2 KP       

23. Projekta vadība   2 KP 2 KP     
24. Kursa darbs  2 KP  2 KP  2 KP 

 
  

 4 KP  4 KP 8 KP  2 KP 8 KP   25. Prakse 
 (2.ned.)  (4.ned.)  (4.ned.)   

26. Bakalaura darbs        12 
Kopā semestrī 12 12 12 12 12 12 10 12 
Kopā  A daļā         94 

KP 
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B daļa 

1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss Nozares profesionālās specializācijas kursi 
(obligātās izvēles kursi) I.sem. II.sem

. 
III. 
sem. 

IV.se
m. 

V.se
m. 

VI.se
m. 

VII.se
m. 

VIII.s
em. 

1. Sabiedrisko attiecību veidošana 
nevalstiskajā organizācijās  
2. Sociālais mārketings  

    2 KP 2 KP   

3. Integrētās mārketinga komunikācijas  
4. Realitātes sociālā integrācija masu 
komunikācijā  

   2 KP 2 KP 
 

   

5. Zīmolvedība  
6. Vizuālās komunikācijas pamati 

    2  KP 
 

2 KP   

7. Sabiedrisko attiecību kampaņas  
8. Krīžu komunikācija sabiedriskajās 
attiecībās  

  2 KP 
 
 

2 KP 
 

    

9. Starptautiskās sabiedriskās attiecības  
10. Mediju sistēma Latvijā un ES 

  2 KP 
 

2 KP    
 

 

11.Informatīvo materiālu sagatavošana 
sabiedriskajās attiecībās  
 

    2 KP 2 KP 
 

  

12. Žurnālistikas teorija un prakse  
13. Komunikācija ES struktūrās 

2 KP 2 KP       

14. Personāla vadība  
15. Organizācijas psiholoģija 

 2KP 2 KP      

16. Korporatīvo pasākumu režija un 
organizēšana  
17. Mediju plānošanas principi  

     2 KP 2 KP  

18. Etiķete un protokols  
19. Runas kultūra un prezentācijas prasmes  

2 KP 2 KP       

 20. Politiskais mārketings  
21. Lobisms kā sabiedrisko attiecību 
instruments  

     2 KP 2 KP  

22.Sabiedriskās attiecības kristīgajās 
institūcijās  
23.Kristīgā tematika masu medijos  

     2 KP 2 KP  

24.Bībliskā antropoloģija un komunikācijas  
 

2 KP 2 KP       

25.Organizācijas iekšējā komunikācija  
26.Korporatīvā identitāte un tēla veidošana 

  2 KP 2 KP     

27.Sabiedrisko attiecību vēsture  
28.Mediju tipi un specifika  

2KP 2 KP       

Kopā semestrī B daļā 8 10 8 8 8 12 6 60  
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C daļa 

1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss Brīvās izvēles kursi 
I.sem. II.sem

. 
III. 
sem. 

IV.se
m. 

V.se
m. 

VI.se
m. 

VII.se
m. 

VIII.s
em. 

1 Publisko runu rakstīšana        2 KP  
2. Reklāma    2 KP      
3. Bībeles doktrīnu integrācija sociālajā 
vidē   

      2KP  

Kopā semestrī 0 0 2 0 0 0 4 0 
Kopā C daļā (jāizvēlas 6 KP)        6 

 
 
Kredītpunktu sadalījums pa semestriem 
 

Semestri I II III IV V VI VII VIII Kopā 
A daļa 12 12 12 12 12 12 10 12 94 KP 
B daļa 8 10 8 8 8 12 6 0 60 
C daļa 0 0 2 0 0 0 4 0 6 
Kopā 20 22 20 20 20 24 22 12 160 
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Nepilna laika studijas 
A daļa 

 I. 
kurss 

I. 
kurss 

II. 
kurss 

II. 
kurss 

III. 
kurss 

III. 
kurss 

IV. 
kurss 

IV. 
kurss 

V. 
kurss 

V. 
kurss 

Vispārizglītojošie studiju kursi, 
nozares teorētiskie pamatkursi, 
informācijas tehnoloģiju un 
valodu kursi 

I.sem
. 

II.se
m. 

III. 
se 

IV.se
m 

V.se
m. 

VI.se
m 

VII.s
e 

VIII.
se 

IX. 
se 

X.se
m 

1.  Ievads studijās un specialitātē  2 KP          
2.  Ievads sabiedriskajās 
attiecībās  

 2 KP         

3.  Socioloģija          2 KP  
4.  Sociālā psiholoģija          2 KP  
5.  Ievads filozofijā    2KP        
6.  Ievads politikā      2KP      
7.  Kristīgā ētika  2KP          
8.  Komunikācijas teorijas        2 KP    
9.  Diskursa anlīze          2 KP  
10. Ētika un tiesības 
komunikācijā  

    2KP      

11. Eiropas ideju vēsture        2 KP   
12. Pētniecības metodes 
sociālajās zinātnēs  

  2 KP        

13. Pasaules kultūras vēsture         2 KP   
14. Latvijas kultūras vēsture    2 KP        
15. Pasaules reliģijas un 
reliģiskās kustības   

    2 KP      

16. Teoloģijas vēsture       2 KP    
17. Personas psiholoģija       2 KP    
18. Valsts un baznīca         2 KP  
19.  Baznīcas sociālā mācība.       2 KP    
20. Datormācība I 2KP          
21. Datormācība II     2 KP      
22. Sabiedrisko attiecību 
metodes un menedžments 

2 KP 2 KP         

23. Projekta vadība   2 KP 2 KP       
24. Kursa darbs    2 KP  2 KP 

 
 2 KP   

25.  Prakse  4 KP 
(2.ned.) 

4 KP 8 KP 
(4.ned.) 

 8 KP 
(4.ned.) 

 2 KP   

26. Bakalaura darbs          12 
Kopā semestrī 8 8 12 12 8 10 8 8 8  
Kopā A daļā           94 

KP 
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B daļa 
 

 I. 
kur
ss 

I. 
kur
ss 

II. 
kur
ss 

II. 
kur
ss 

III. 
kur
ss 

III. 
kur
ss 

IV. 
kur
ss 

IV. 
kur
ss 

V. 
kur
ss 

V. 
kur
ss 

Nozares profesionālās specializācijas kursi 
(obligātās izvēles kursi) 

I.se
m. 

II.s
em. 

III. 
se 

IV.
se 

V.s
e 

VI.
se 

VII
.se 

VII
I.s 

IX. 
se 

X.s
em 

1. Sabiedrisko attiecību veidošana 
nevalstiskajās organizācijās  
2. Sociālais mārketings  

    2 
KP 

2 
KP 

    

3. Integrētās mārketinga komunikācijas  
4. Realitātes sociālā konstruēšana masu 
komunikācijā  

  2 
KP 

2 
KP 

      

5. Zīmolvedība  
6. Vizuālās komunikācijas pamati 

    2  
KP 

2 
KP 

    

7. Sabiedrisko attiecību kampaņas  
8. Krīžu komunikācija sabiedriskajās attiecībās  

  2 
KP 

2 
KP 

      

9. Starptautiskās sabiedriskās attiecības  
10.Mediju sistēma Latvijā un ES 

2 
KP 

2 
KP 

     
 

   

11.Informatīvo materiālu sagatavošana 
sabiedriskajās attiecībās  

2 
KP 

2 
KP 

   
 

     

12. Žurnālistikas teorija un prakse  
13. Komunikācija ES struktūrās  

2 
KP 

2K
P 

        

14. Personāla vadība  
15. Organizācijas psiholoģija 

       2 
KP 

2 
KP 

 

16. Korporatīvo pasākumu režija un 
organizēšana  
17. Mediju plānošanas principi  

  2 
KP 

2K
P 

      

18. Etiķete un protokols  
19. Runas kultūra un prezentācijas prasmes 

    2 
KP 

2 
KP 

    

20. Politiskais mārketings  
21. Lobisms kā sabiedrisko attiecību 
instruments 

      2 
KP 

2 
KP 

  

22. Sabiedriskās attiecības kristīgajās 
institūcijās  
23. Kristīgā tematika masu medijos 

       2 
KP 

2 
KP 

 

24. Bībliskā antropoloģija un komunikācijas      2 
KP 

2 
KP 

    

25. Organizācijas iekšējā komunikācija  
26. Korporatīvā identitāte un tēla veidošana  

  2 
KP 

2 
KP 

      

27. Sabiedrisko attiecību vēsture  
28. Mediju tipi un specifika 

      2K
P 

2 
KP 

  

Kopā semestrī B daļā 6 6 8 8 8 8 4 8 4 -- 
Kopā B daļā          60 
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Nepilna laika studijas 
C daļa 
 

Brīvās izvēles kursi 1.k
urs
s 

1.k
urs
s 

2.k
urs
s 

2.k
urs
s 

3.k
urs
s 

3.k
urs
s 

4.k
urs
s 

4.k
urs
s 

5.k
urs
s 

5.k
urs
s 

 I.se
m. 

II.s
e 

III. 
se 

IV.
se 

V.s
e 

VI.
se 

VII
.se 

VII
I.s 

IX. 
se 

X.s
e 

1 Publisko runu rakstīšana  
 

 2 
KP 

        

2. Reklāma  
 

        2 
KP 

 

3. Bībeles doktrīnu integrācija sociālajā vidē        2K
P 

   

Kopā semestrī 0 2 0 0 0 0 2 0 2  
Kopā C daļā (jāizvēlas 6 KP)          6 

 
Kredītpunktu sadalījums pa semestriem 
 

Semes
tri 

I II III IV V VI VII VIII IX X Kopā 

A daļa 8 8 12 12 8 10 8 8 8 12 94 KP 
B daļa 6 6 8 8 8 8 4 8 4 0 60 
C daļa 0 2 0 0 0 0 2 0 2  6 
Kopā 14 16 20 20 16 18 14 16 14 12 160 
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2. STUDIJU PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS NO 
LATVIJAS VALSTS INTEREŠU VIEDOKĻA 
 
Latvijas Republikas neatkarības atjaunošana noteica ļoti būtiskas izmaiņas sabiedrībā. 
Izmaiņas un atgriešanas Eiropas demokrātisko un tirgus ekonomikā balstīto sabiedrību 
saimē veidoja priekšnoteikumus veiksmīgai ekonomikas un politikas procesa attīstībai. 
Uzņēmējdarbība tirgus ekonomikas ietvaros radīja konkurenci, kas veidojās arī 
politisko lēmumu ietekmē. Veidojoties tirgus ekonomikai un pilsoniskai sabiedrībai, 
aizvien nepieciešamāka kļuva saiknes veidošana ar sabiedrību, ko nodrošina arī 
sabiedrisko attiecību prakse. Arī šodien valsts ekonomiskās attīstības apstākļos un 
demokratizācijas nostiprināšanas posmā aizvien ļoti liela nozīme ir komunikācijai, kas 
ir šo procesu neatņemama sastāvdaļa. Turklāt pieaugot globalizācijai un sabiedrības 
plurālismam, aizvien būtiskāk ir uzrunāt mērķa grupas aizvien pietuvinātāk viņu 
interesēm, vērtībām un uzskatiem. Veiksmīgs dialogs veidojas tad, ja tas ir patiess, 
precīzi adresēts atbilstošajai auditorijai un ētisks.  
 
Latvijas Kristīgā akadēmija, kas sagatavo daudzpusīgi izglītotus speciālistus, lielu 
uzmanību pievērš profesionālajai ētikai, kas ir viens no profesionalitātes kritērijiem. 
Diemžēl Latvijā atšķirībā no valstīm, kurās sabiedriskās attiecības jau attīstījušās kopš 
pagājušā gadsimta beigām, nav profesionālajā vidē nostiprinātu ētikas kodeksu. Lai 
gan Latvijā darbojas divas profesionālās sabiedrisko attiecību organizācijas, vienots 
profesionālās ētikas kodekss nav izveidots. Diemžēl šis apstāklis rada ne vien 
profesionālās vides izkropļojumus, bet dažkārt arī sabiedrības neizpratni par 
sabiedrisko attiecību būtību, mērķiem un vērtībām.  
 
Latvijas Kristīgā akadēmija, kas savu studiju saturā veicina kristīgo jeb 
vispārcilvēcisko vērtību izpratni un ievērošanu, arī sabiedrisko attiecību studiju 
programmā akcentē profesijas ētiskās normas, kas pēc savas būtības ir vērtības, ko 
cilvēce aizstāvējusi gadu tūkstošos. Tāpēc var teikt, ka salīdzinot ar citu augstskolu 
piedāvātajām sabiedrisko attiecību studiju programmām, LKrA piedāvā unikālu studiju 
programmu, kas nodrošina gan unikālu saturu, gan studentu perspektīvas strādāt 
reliģiskās un laicīgās organizācijās. To pamato aktuālās sabiedrisko attiecību 
koncepcijas attīstības tendences.  
 
Līdz ar sabiedrisko attiecību attīstību, līdztekus norit arī diskusijas par sabiedrisko 
attiecību darba ētiku, par sabiedrisko attiecību darbinieku atbildību sabiedrības priekšā 
par to, kāda ir izplatīto vēstījumu ietekme apstākļos, kad ļoti lielu publiski pieejamās 
informācijas īpatsvaru rada un kontrolē ar sabiedrisko attiecību vai integrētās 
komunikācijas paņēmieniem. 
 
Ir būtiski ne vien diplomētam speciālistam realizēt ētisku darbu, bet jau studiju laikā 
studentiem radīt sapratni par ētiskas rīcības nepieciešamību jebkurā dzīves un darba 
jomā. Svarīgi, lai studentiem, saņemot diplomu, būtu izveidojusies noteikta vērtību 
sistēma, uz kuras balstīties, pieņemot lēmumus problemātiskās darba situācijās. 
Kristīgo vērtību sistēma ir izturējusi daudzu gadsimtu pārbaudījumu un ir atzīta vērtību 
sistēma, uz kuras balstās Eiropas vienotība un daudzu valstu kultūra. Tādēļ ir svarīgi 
sniegt studentiem ne tikai mūsdienīgu, konkurētspējīgu izglītību, bet arī veidot viņu 
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pasaules uzskatu un vērtību sistēmu. Tas ļaus viņiem būt ne tikai labiem cilvēkiem, bet 
arī augsta līmeņa profesionāliem, kuru lēmumiem būs stingrs vērtību pamats.   
 
Programmā iekļauti arī mācību priekšmeti, kas sniedz zināšanas par darba specifiku 
kristīgo konfesiju vadības organizācijās un baznīcu draudzēs. Latvijas Kristīgajā 
akadēmijā tiek uzņemti studenti no visām konfesijām un studiju laikā studenti apgūst 
vairākus teoloģiskos priekšmetus un integratīvās teoloģijas metodi, tāpēc pēc Latvijas 
Kristīgās akadēmijas beigšanas absolventi var profesionāli darboties jebkuras 
tradicionālās konfesijas draudzē. 
 
Šobrīd Latvijā ir aizvien biežāk tiek realizētas sociālās kampaņas, kas vērstas uz 
sabiedrības veselības, veselīga dzīves veida, indivīda un sabiedrībai drošas rīcības 
nodrošināšanu, vides aizsardzību un citiem sabiedriski nozīmīgiem tematiem. Ņemot 
vērā, ka šī joma, pieaugot valsts labklājībai un arī sociālajai atbildībai, tikai attīstīsies, 
Latvijas Kristīgā akadēmija savā programmā īpašu uzmanību velta tieši sabiedrisko 
attiecību darbam sociālajā jomā. Kursā ietverti vairāki priekšmeti, kas kalpo par bāzi 
arī specifisku zināšanu ieguvei darbam sociālajā jomā.  
 
Profesionālā programma „Sabiedriskās attiecības” nodrošina vispārējo sociālo zinātņu 
zināšanu apguvi, kas sagatavo plaša profila speciālistus darba tirgus mainīgajām 
prasībām. Specializētie kursi un prakse sabiedrisko attiecību uzņēmumos veido 
priekšnoteikumus praktisko prasmju un kompetences veidošanai, kas paaugstina 
programmas absolventu konkurētspēju Latvijas un starptautiskajā darba tirgū. 
 
Mācību procesā iekļauts arī pētnieciskais darbs, kas tiek realizēts izstrādājot kursa 
darbus un bakalaura darbu, kā arī , kā arī prakse, kas ļauj iegūt iemaņas un pieredzi un 
to integrēt ar teorētiskajām zināšanām. Līdz ar to var apgalvot, ka Latvijas Kristīgās 
akadēmijas profesionālā bakalaura studiju programma “Sabiedriskās attiecības” dod 
nozīmīgu ieguldījumu kvalificētu un ētiski motivētu sabiedrisko attiecību speciālistu 
sagatavošanā Latvijas un starptautiskajam darba tirgum. Lai gan studiju programma 
veidota atbilstoši profesijas un profesionālās bakalaura izglītības standartam, tā 
atšķiras no citu Latvijas augstskolu programmām ar to, ka mācību procesā integrēti 
ētiskas pārliecināšanas, un komunikācijas principi un sabiedrisko attiecību darba 
specifikai sociālajā jomā, arī antropoloģijas kursi, kas nodrošina pārliecinošu izpratni 
par cilvēkiem un viņa darbību sociālajā vidē.  
 
Arī citur Eiropā un pasaulē ir kristīgas augstskolas, kurās mūsdienīga izglītība tiek 
balstīta uz kristīgajām vērtībām. Tādas augstskolas ir Polijā, Vācijā, Itālijā, ASV un 
citur. Latvijas Kristīgajai akadēmijai ir izkopta kopprojektu sadarbība ar Somijas 
Diakonija politehnikumu (Diaconia Polytechnic DIAK) tīklu. Tas ir septiņu privātu 
augstskolu tīkls, kura vienojošā koncepcija ir modernās sociālās diakonijas un 
sabiedrības sadarbība augstāks izglītības līmenī. DIAK sniegtā izglītība tiek balstīta uz 
kristīgajām vērtībām. Somijas izglītības sistēmā politehniskā izglītība ir orientēta uz 
profesionālu zināšanu un prasmju ieguvi. Politehniskais grāds tiek pielīdzināts 
bakalaura grādam. Vienā no DIAK tīkla augstskolām Lathti Polytechnic var iegūt 
bakalaura grādu Komunikāciju un mediju programmā. 
 
Latvijas Kristīgā akadēmija, veidojot profesionālo bakalaura sabiedrisko attiecību 
programmu par galveno mērķi izvirzīja augsti profesionālas, kvalificētas sabiedrisko 
attiecību nozares veicināšanu Latvijā. Nozares attīstību var veicināt daudzpusīgi 
izglītoti un savu nozari labi pārzinoši speciālisti. Programmas veidota tā lai 
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nodrošinātu speciālistu sagatavošanu atbilstoši jaunākajām tendencēm sabiedrisko 
attiecību teorijā un praksē.  
  
 
 

2.1. Studiju programmas atbilstība Latvijas Republikas Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.481”Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības valsts standartu” (Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 19.punktu) 
 
Latvijas Kristīgās akadēmijas profesionālā bakalaura studiju programma “Sabiedriskās 
attiecības” atbilst valsts 2.līmeņa profesionālās izglītības standartam, profesijas 
“Sabiedrisko attiecību menedžeris” standartam. Profesionālās bakalaura studiju 
programmas „Sabiedriskās attiecības” ietvaros tiek nodrošināta vispārēja humanitāro 
un sociālo zinātņu nozaru kursu apguve, kā arī nozares teorētisko pamatkursu un 
informācijas tehnoloģiju kursu apguve (ievads filozofijā, ievads politikā, 
komunikācijas teorijas, sociālā psiholoģija, pasaules kultūras vēsture, Latvijas kultūras 
vēsture, ētika un tiesības sabiedriskajās attiecībās, organizācijas psiholoģija u.c).  
Atbilstoši LR MK noteikumu Nr. 481 prasībām LKA profesionālās bakalaura studiju 
programmas „Sabiedriskās attiecības” saturu veido šādas sadaļas: 
 
Obligātā daļa 
1.Vispārizglītojošie studiju kursi 30 kp.:  
Humanitāro un sociālo zinātņu teorētiskie kursi – 30 kp 
• Socioloģija - 2 kp 
• Sociālā psiholoģija - 2 kp 
• Personas psiholoģija – 2kp  
• Ievads filozofijā - 2 kp 
• Ievads politikā - 2 kp 
• Kristīgā ētika - 2 kp 
• Latvijas kultūras vēsture - 2 kp 
• Pasaules kultūras vēsture - 2 kp  
• Eiropas ideju vēsture - 2 kp  
• Pasaules reliģijas un reliģiskās kustības - 2kp 
• Teoloģijas vēsture - 2 kp 
• Projekta vadība – 4 kp 
• Sabiedrisko attiecību metodes un menedžments - 4 kp 
 
 
2. Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi 20 kp.: 
• Ievads studijās un specialitātē – 2 kp 
• Ievads sabiedriskajās attiecībās – 2 kp 
• Komunikācijas teorijas - 2 kp 
• Ētika un tiesības komunikācijā - 2 kp  
• Pētniecības metodes sociālajās zinātnēs- 2 kp 
• Diskursa analīze - 2 kp   
• Valsts un baznīca – 2 kp  
• Baznīcas sociālā mācība – 2 kp  
• Datormācība I - 2 kp 
• Datormācība II – 2 kp  
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3. Nozares profesionālās specializācijas kursi – 60 kp. 
• Sabiedrisko attiecību veidošana nevalstiskajās organizācijās vai  
• Sociālais mārketings – 4 kp   
• Integrētās mārketinga komunikācijas vai  Realitātes sociālā konstruēšana masu 
komunikācijā –  4  kp 
• Zīmolvedība vai 
• Vizuālās komunikācijas pamati - 4 kp 
• Sabiedrisko attiecību kampaņas vai  
• Krīžu komunikācija sabiedriskajās attiecībās – 4 kp 
• Starptautiskās sabiedriskās attiecības vai  
• Mediju sistēma Latvijā un ES – 4 kp 
• Informatīvo materiālu sagatavošana sabiedriskajās attiecībās  – 4 kp 
• Žurnālistikas teorija un prakse vai 
• Komunikācija ES struktūrās -  4 kp  
• Personāla vadība vai  
• Organizācijas  psiholoģija – 4 kp  
• Korporatīvo pasākumu režija un organizēšana vai  
• Mediju plānošanas principi – 4 kp  
• Etiķete un protokols vai  
• Runas kultūra un prezentācijas prasmes – 4 kp   
• Politiskais mārketings vai 
• Lobisms kā sabiedrisko attiecību instruments – 4 kp 
• Sabiedriskās attiecības kristīgajās institūcijās  vai  
• Kristīgā tematika masu medijos – 4 kp 
• Bibliskā antropoloģija un komunikācijas – 4 kp 
• Organizācijas iekšējā komunikācija vai  
• Korporatīvā identitāte un tēla veidošana – 4 kp  
• Sabiedrisko attiecību vēsture  vai  
• Mediju tipi un specifika – 4 kp  
 
4. Bakalaura programmas brīvās izvēles kursi – 6 kp 
• Publisko runu rakstīšana -  2 kp  
• Reklāma - 2 kp 
• Bībeles doktrīnas integrācija  sociālajā vidē - 2 kp 
 
Prakses un prakses darbu izstrādāšana - 26 kp  
 
Valsts pārbaudījums – Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana - 12 kp 
 
Programmas apguves rezultātā tiek piešķirts profesionālā bakalaura grāds sabiedrības 
vadībā ar piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju – sabiedrisko attiecību menedžeris. 
 
Kā to paredz minētie MK noteikumi nr. 481,- 30% no studiju kursa apjoma tiek 
īstenoti praktiski, paredzot, ka studenti, apgūstot galvenokārt nozares pamatkursus veic 
gan prakses gadījumu studijas, gan sagatavo praktiskos darbus, lai apgūtu un trenētu 
profesionālās iemaņas. 
Mācību process nodrošina arī studējošo pētniecisko iemaņu attīstīšanu, piedāvājot 
pētniecisko metožu kursus (“Sabiedrisko attiecību metodes un menedžments”, 
“Pētniecības metodes sociālajās zinātnēs”, “Socioloģija”, “Mediju plānošanas 
principi”), kas veido 12 KP. Pētnieciskās iemaņas tiek attīstītas arī trīs kursa darbu un 
bakalaura darba izstrādes procesā, kas veido  18 KP. 
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Apgūstot programmu studējošajiem jāpiedalās praksē, kas kopā veido 26  KP no 
kopējā kredītpunktu skaita.  
KOPĀ šajā programmā pilna un nepilna laika klātienes studijā var iegūt 160 KP.  
 
 

2.2. Programmas atbilstība profesijas standartam (PS 0225) 
 
Salīdzinot studiju programmā piedāvāto studiju kursa saturu ar profesionālajā standartā 
aprakstītajiem sabiedrisko attiecību menedžera pienākumiem un uzdevumiem, kā arī 
zināšanām un prasmēm, var secināt, ka : 
 
• Studiju programmā ietvertie kursi ir atbilstoši sabiedrisko attiecību menedžera 
nodarbinātības aprakstam; 
• Tie nodrošina profesijas standartā norādīto prasmju uz zināšanu līmeņa apguvi;  
• Tie veido pamatu, lai programmas absolvents spētu izpildīt profesijas standartā 
aprakstītos pienākumus un uzdevumus.   

 
Studiju kurss nodrošina iespējas studentiem iegūt vispārējas zināšanas, kas veido 
izpratni par sabiedrības procesiem un to vēsturi, ētikas principiem (“Ievads filozofijā”, 
Socioloģija”, “Eiropas ideju vēsture”, “Kristīgā ētika”, “Teoloģijas vēsture”, “Ievads 
politikā” u.c.). Studenti apgūstot specialitātes kursus, gūst zināšanas un prasmes, lai 
analizētu mediju vidi (“Mediju sistēma Latvijā un ES”, “Mediju tipi un specifika”, 
“Žurnālistikas teorija un prakse”, “Mediju plānošanas principi”), gūst zināšanas par 
organizāciju darbības principiem (“Organizācijas psiholoģija”, “Organizācijas iekšējā 
komunikācija” u.c.) . Programmas saturs iekļauj plašu specializēto kursu skaitu, kas 
palīdz apgūt gan sabiedrisko attiecību darbības pamatprincipus un metodes (“Ievads 
sabiedriskajās attiecībās, “Sabiedrisko attiecību metodes un menedžments”, 
“Korporatīvās identitātes un tēla veidošana, “Sabiedrisko attiecību kampaņas” u.c.), 
gan arī sniedz izpratni par jaunākajām tendencēm sabiedrisko attiecību attīstībā 
(“Integrētās mārketinga komunikācijas”) gan arī nodrošina praktiskajā darbā 
nepieciešamo zināšanu un iemaņu iegūšanu  (“Informatīvo materiālu sagatavošana 
sabiedriskajās attiecībās”, “Publisko runu rakstīšana”, “Korporatīvo pasākumu režija 
un organizēšana” u.c.).  Kursa saturā ir ietverti kursi, kas sniedz zināšanas par 
sabiedrisko attiecību darba specifiku kristīgajās organizācijās, kā arī sociālajos 
projektos (“Sabiedriskās attiecības kristīgajās institūcijās”, “Sociālais mārketings”).   
LKrA studiju programma “Sabiedriskās attiecības” ir  vērsta uz daudzpusīgi izglītota 
un profesionāla sabiedrisko attiecību menedžera sagatavošanu, kas spēj analizēt  
sabiedrisko politiskos procesus, izprast sabiedrības attīstības tendences, orientējas 
darba specifikā un darbā ievēro augstas morāles un ētikas normas.  
 

2.3.Programmas salīdzinājums ar radniecīgām studiju programmām citās ES 
valstīs 
 
LKrA akadēmiskā studiju programma „Sabiedriskās attiecības” piedāvā četru gadu 
mācību procesu, kurā iegūstamo kredītpunktu skaits veido 160 KP. Līdz ar to 
programma nedaudz atšķiras no to augstskolu programmām, kurās tiek realizēta 3 
gadu apmācība, iegūstot 120 KP. Atšķirība saistīta arī ar faktu, ka citās valstīs 
augstākās izglītības sistēmā nepastāv dalījums profesionālajās un akadēmiskajās 
bakalaura studiju programmās. 
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LKrA studiju programma salīdzināta ar šādu ārzemju augstskolu radniecīgajām studiju 
programmām: 
 Helsinku universitātes bakalaura programmu Communication; 
Tallinas universitātes mediju skolas (Media School) bakalaura programmu 
„Mediji”(Media)  
Tamperes universitātes studiju programmu „Žurnālistika un masu komunikācija” 
(Journalism and Mass Communication). 
 
Jāatzīmē, kā atšķirībā no vairākām citām vairākām studiju programmām Latvijā un arī 
LKrA, sabiedrisko attiecību studiju kursi citu valstu augstskolās nereti ir tiek realizēti 
ciešā saturiskā mijiedarbībā ar žurnālistikas un reklāmas vai mediju studiju 
programmu vai komunikācijas studiju programmu. Arī LKrA programmā iekļauti 
žurnālistikas un ar mārketinga studiju kursi, jo tādējādi LKrA sabiedrisko attiecību 
programmā studējošie iepazīstas ar daudzveidīgām zināšanām, kas attiecas uz visām 
komunikācijas jomām: sabiedriskajām attiecībām, žurnālistiku un reklāmu. Tik plašas 
un daudzpusīgas zināšanas nodrošina studentu iespējas brīvi iekļauties darba tirgū un 
izprast visas tās jomas, ar kurām sabiedrisko attiecību speciālisti atrodas nemitīgā 
mijiedarbībā. 
 
1. Helsinku universitāte1 
 
Helsinku universitātes komunikācijas fakultātes akadēmiskā programma 
„Komunikācija” paredz iegūt bakalaura grādu komunikācijas zinātnē 3 studiju gadu 
laikā, iegūstot 120 KP (180 ECTS). Šīs programmas būtība pēc satura un pēc 
iegūstamā grāda ir līdzvērtīga LKA piedāvātajai „Sabiedrisko attiecību” programmai, 
tikai atšķiras studiju ilgums.  
 
Helsinku universitātes studiju programmas „Komunikācija” studiju saturu veido piecas 
daļās: 
 Pamatkursi – 55 KP (80 ECTS) 
Izvēles/obligātie kursi – 40 (60 ECTS) 
Svešvalodu kursi – 12 KP (18 ECTS) 
Informācijas tehnoloģiju kursi – 8.5 KP (13 ECTS) 
Brīvās izvēles kursi – 12.5 (19 ECTS) 
 
Bakalaura studiju programmā ietilpst plašs priekšmetu klāsts, kas nodrošina 
daudzpusīgu studiju procesu sabiedrisko attiecību nozarē, komunikācijas zinātnē un 
mediju studijās: 
• Ievads komunikāciju teorijās 
• Komunikācija un sabiedrība 
• Mediju politika un tiesības 
• Mediju vēsture 
• Multikulturālu Web mediju veidošana 
• Reprezentācija medijos 
• Informācijas sabiedrība 
• Pētnieciskās metodes 
• Mediju analīze 
• Komunikācijas studiju vēsture 
• Mediju institūcijas 
• Mediji un kultūra 

                                                 
1 www.valt.helsinki.fi  
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• Specializētā komunikācija 
• Jaunie mediji 
 
Programmas ietvaros ir paredzēts sagatavot un aizstāvēt bakalaura darbu, kas sastāda 4 
KP (6 ECTS). Helsinku universitātes akadēmiskās programmas galvenā atšķirība ir 
priekšmetu spektra plašums un akcents un jaunajiem medijiem. 
 
2. Tallinas universitāte2 
    
Tallinas universitātes bakalaura studiju programmu „Mediji” paredzēts apgūt trijos 
gados, iegūstot 120 kredītpunktus (180 ECTS). Studiju specializācija ir sabiedriskās 
attiecības un komunikācijas menedžments. Tallinas universitātē bakalaura studiju 
programmā ir paredzēti: 
1. Bāzes pamatstudiju kursi – 33 KP (49,5 ECTS) 
2. Pamatkursi, ieskaitot pamatspecializāciju – 60 KP (90 ECTS) 
3. Brīvas izvēles vai papildus specializācijas kursi – 21 KP (31,5 ECTS) 
 
Programmā ir paredzēta arī prakse un bakalaura darba izstrāde, kas kopā veido 6 KP (9 
ECTS) 
 
Bāzes pamatstudiju kursos ietilpst šādi kursu bloki (moduļi): 
 
Sociālo zinātņu kursi – 20 KP (30 ECTS): 
• Masu mediju teorijas 
• Mediju kultūra un kritika 
• Mediju analīzes metodes un principi 
Ievads socioloģijā 
• Ievads politikas zinātnē 
• Sociālā psiholoģija 
• Ievads uzņēmējdarbībā, vadzinībā un mārketingā 
 
Humanitāro zinātņu kursi  – 13 KP (19,5 ECTS): 
• Angļu valoda 
• Komunikācija un kultūra 
• Ētika 
• Filosofijas vēsture 
• Mākslas vēsture 
• Salīdzinošā pasaules vēsture 
• Salīdzinošā pasaules literatūras vēsture 
 
Pamatkursu studiju kursu programmā ietverti sekojoši studiju kursi: 
• Ievads žurnālistikā; 
• Sabiedrisko attiecību pamati; 
• Pētnieciskais darbs; 
• Starpkultūru komunikācija 
• Politiskā komunikācija; 
• Sabiedriskais viedoklis; 
Multimediālās prasmes; 
• Jaunie mediji un sabiedrība; 
• Sabiedrisko attiecību prakses; 

                                                 
2 Papildus informācija sk. http://www.tlu.ee/?LangID=2&CatID=790  
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• Uzņēmumu komunikācija; 
• Sabiedrisko attiecību teorijas; 
• Riska un krīzes komunikācija; 
• Sabiedrisko attiecību kampaņas; 
• Integrētā marketinga komunikācija; 
• Sabiedrisko attiecību stratēģijas; 
• Starptautiskās sabiedriskās attiecības. 
 
Brīvās izvēles kursu spektrs ir plašs un ietver šādus priekšmetus: 
• Preses dizains; 
• Publiskā administrācija u.c.; 
• Patērētāja uzvedība; 
• Protokols un etiķete; 
• Prezentācijas prasmes u.c. 
 
Apkopojot informāciju par Tallinas universitātes studiju programmas „Mediji” 
piedāvātajiem studiju kursiem, var teikt, ka programmas uzbūves pamatprincipi ir ļoti 
līdzīgi un liela daļa piedāvāto studiju kursu sakrīt ar LKrA programmu „Sabiedriskās 
attiecības”. Nelielas atšķirības pastāv programmā ietverto priekšmetu klāstā, jo LKA 
programmā ir vairāk ar kristīgajām vērtībām saistītu kursu un tādu sabiedrisko 
attiecību studiju kursu, kas iepazīstina ar praktiskajām zināšanām un komunikācijas 
procesu psiholoģiju. 
 
 
3. Tamperes universitāte3 
 
Tamperes universitātes Sociālo zinātņu fakultātē tiek realizēta akadēmiskā studiju 
programma „Žurnālistika un masu komunikācija”, kas pēc saturiskās struktūras ir ļoti 
līdzīga LKA akadēmiskās programmas „Sabiedriskās attiecības” saturam un uzbūves 
principiem. Būtiski uzsvērt, ka Tamperes universitātes programma, līdzīgi kā LKrA 
studiju programma, savā saturā paralēli specializācijai masu komunikācijā iekļāvusi 
izvēles priekšmetus žurnālistikā. 
 
Atšķirībā no LKrA studiju programmas, Tamperes universitātes programma ir 
paredzēta trim gadiem un šajā laikā studējošais iegūst 120 KP (180 ECTS). Studiju 
laikā tiek apgūti ne tikai Sociālo zinātņu fakultātē piedāvāti priekšmeti, bet notiek 
aktīva mijiedarbība ar citām universitātes fakultātēm. 
 
Programmas kursi ir sadalīti četrās grupās: 
• Pamatkursi specializācijai (žurnālistika vai masu komunikācija) – 57 KP (85 
ECTS); 
• Papildus specializācijas kursi (obligāta izvēle) – 34 KP(52 ECTS) 
• Vispārēji kursi sociālajās zinātnēs – 18 KP (27 ECTS); 
• Svešvalodu kursi – 11 KP (16 ECTS); 
 
Programmas saturā ietilpst šādi kursi masu komunikācijas nozarē (arī izvēles kursi): 
 
• Komunikācijas teorijas; 
• Mediju pētniecības pamati; 
• Mediju analīzes un kritika; 

                                                 
3 www.uta.fi 
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• Mediju vēsture; 
• Mediju sistēma; 
• Mediju ekonomika un politika; 
• Mediju ētika un tiesības; 
• Somijas mediji un komunikācijas sistēma; 
• Krievijas masu mediji; 
• Audiovizuālie mediji: globālais, lokālais un transnacionālais; 
• Somu valoda; 
• Valodu struktūras; 
• TV žurnālistika; 
• Radio žurnālistika un producēšana; 
• Foto žurnālistika  
 
Salīdzinot šo studiju programmu ar LKrA piedāvāto, var teikt, ka Tamperes 
universitātē lielāks uzsvars likts tieši uz daudzveidīgu komunikācijas procesu analīzi, 
mediju sistēmas izpratni un studijām mediju ekonomikā. Līdz ar to tikai nedaudzi kursi 
abās programmās sakrīt. 

2.4.LKrA studiju programmas „Sabiedriskās attiecības” salīdzinājums ar tāda 
paša līmeņa Latvijas augstākas izglītības programmu - Vidzemes augstskolas 
programmu „Komunikācija un sabiedriskās attiecības” 
 
Atbilstoši Ministru kabineta Noteikumiem Nr. 821 no 3.10. 2006. „Augstskolu, 
koledžu un augstākās izglītības programmu akreditācijas kārtību” LKrA akadēmiskā 
bakalaura studiju programma „Sabiedriskās attiecības” ir salīdzināta ar Vidzemes 
augstskolas profesionālo studiju programmu  
„Komunikācija un sabiedriskās attiecības”, kas paredz iegūt profesionālā bakalaura 
grādu komunikācijā un sabiedriskajās attiecībās un tāpāt kā LKrA šī profesionālā 
bakalaura programma tiek realizēta 4 gadu (8 semestru laikā)4. 
Programmā ietilpst šādi ar komunikāciju un sabiedrisko attiecību darbību saistīti 
studiju kursi:  
• Ievads sabiedriskajās attiecībās 
• Masu komunikācija 
• Komunikācijas un sabiedrisko attiecību teorijas 
• Sabiedrisko attiecību prakse 
• Sociālā psiholoģija 
• Žurnālistikas pamati un tehnikas 
• Rakstītā komunikācija 
• Runas komunikācija 
• Organizāciju komunikācija 
• Krīžu komunikācija 
 
• Komunikācijas treniņš 
• Sabiedriskās attiecības un politika 
• Korporatīvās sabiedriskās attiecības 
• Reklāma  
 
• Sabiedriskās attiecības un ētika 
• Sabiedrisko attiecību tiesiskie aspekti 
• Mūsdienu informācijas tehnoloģijas 

                                                 
4 www.va.lv 
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• Socioloģija 
• Mārketings 
• Uzņēmējdarbības vadība 
• Sabiedrības pārvalde 
 
Šī programma paredz praksi katrā studiju gadā. 
 
Salīdzinot abas programmas var konstatēt, ka programmu pamatmērķi ir līdzīgi, tikpat 
kā neatšķiras arī studiju programmas satura struktūra. Būtiskākās atšķirības vērojamas 
piedāvāto kursu saturā, it īpaši obligātās izvēles sadaļā. Tā, piemēram, LKrA 
piedāvātajā studiju programmā „Sabiedriskās attiecības” iekļauts vairāk sabiedrisko 
attiecību nozarei raksturīgo studiju kursi: kursi žurnālistikā, reklāmā un sabiedriskajās 
attiecībās, kā arī mediju studijās, savukārt VA obligātās izvēles kursos ir galvenokārt 
vispārēja rakstura studiju kursi. VA programmā tiek piedāvāts līdzīga apjoma 
praktisko sabiedriskos attiecību kursu spektrs, tomēr būtiski uzsvērt, ka LKrA 
prioritāte ir humanitāro zinātņu studiju kursu un integratīvās teoloģijas kursu 
mijiedarbība ar sabiedrisko attiecību, komunikācijas un mediju studiju kursiem, 
tādējādi studiju apjoms A un B sadaļās LKrA ir atbilstoši sabalansēts. Svarīgi, ka 
LKrA programmā vieta ierādīta arī projekta vadības un personāla vadības kursiem, 
tādējādi daudz plašākā apjomā izprotot sabiedrisko attiecību profesionāļa karjeras 
iespējas, nekā tās tiek skatītas VA un citu Latvijas augstskolu piedāvātajās sabiedrisko 
attiecību programmās. LKrA programmā ietilps vairāki kursi, kuros fiksēta aktuālā 
nepieciešamība piemērot sabiedrisko attiecību speciālistu prasmes arvien plašāk 
attīstītajai sociālo sabiedrisko attiecību un sociālā mārketinga praksei. Salīdzinot ar 
VA studiju programmu, LKrA piedāvātā programma piedāvā studentiem daudz 
plašāku informāciju un daudzveidīgāku sagatavotību profesionālajam darbam ES 
struktūrās un ES vidē, jo vairākos kursos iekļauta informācija par SA un mediju 
darbību ne vien Latvijā, bet arī Baltijas valstīs, Skandināvijā un citās ES valstīs. 
 
 
3. STUDIJU PROGRAMMAS PAŠNOVĒRTĒJUMS 
 

3.1. Studiju programmas mērķi, uzdevumi un plānotie rezultāti 
Mērķi: 
• Sekmēt sabiedrisko attiecību nozares profesionālu attīstību;  
• Nodrošināt iespēju Latvijas Kristīgās akadēmijas profesionālās bakalaura 
programmas studentiem iegūt teorētiskās zināšanas un pētnieciskā darba iemaņas, kā 
arī prasmes patstāvīgam darbam sabiedrisko attiecību jomā (valsts un pašvaldību 
iestādēs, uzņēmējsabiedrībās, nevalstiskajās organizācijas un baznīcu draudzēs); 
• Sagatavot augsti kvalificētus, starptautiski konkurētspējīgus sabiedrisko attiecību 
speciālistus un menedžerus ar plašām zināšanām sociālo un humanitāro zinātņu jomā; 
• Nodrošināt iespēju sabiedrisko attiecību speciālistiem un menedžeriem iegūt 
zināšanas par integratīvās teoloģijas metodi, kas sniedz izpratni par sabiedrisko 
attiecību ētikas problēmu risināšanu, pamatojoties uz biblisku motivāciju, kas attiecīgi 
nodrošina Latvijas Kristīgās akadēmijas studiju programmas unikalitāti starp Latvijas 
augstskolu un Eiropas augstskolu piedāvātajām līdzīgām studiju programmām; 
• Nodrošināt sabiedrisko attiecību speciālistu un menedžeru sagatavotību darbam 
sabiedrisko attiecību jomā sociālajā sfērā. 
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Uzdevumi: 
• Nodrošināt iespēju iegūt sociālo, vadības un komunikācijas zinātņu teorētiskajos 
pamatos sakņotas un profesijas standartam atbilstošas zināšanas un kompetences 
sabiedriskajās attiecībās;  
• Nodrošināt iespēju iegūt izglītību, kas balstās integratīvās teoloģijas metodē, kas 
ļautu veidot profesionālo izaugsmi sabiedrisko attiecību jomā un risināt profesionālās 
ētikas dilemmas, balstoties uz biblisku motivāciju; 
• Nodrošināt iespēju iegūt zināšanas un prasmes, kuras nepieciešams kvalificētam un 
profesionālam sabiedrisko attiecību menedžera darbam un ir pieprasītas mūsdienu 
darba tirgū;  
• Veicināt studējošo prasmes turpmākam darbam specializētajās sabiedrisko 
attiecību nozares sektoros (valsts pārvaldes, nevalstisko organizāciju, starptautisko 
organizāciju un pārstāvniecību darbā, darbam krīžu komunikācijas jomā, baznīcu 
draudzēs  u.c.); 
• Nodrošināt iespēju iegūt izpratni par dažāda līmeņa un apjoma komunikācijas 
procesiem, valsts un sabiedrības pārvaldes procesiem un iegūt zināšanas par 
ekonomikas, politoloģijas, socioloģijas un psiholoģijas pamatiem; 
• Nodrošināt iespēju pilnveidot un papildināt teorētiskās zināšanas un izpratni 
praksē, lai paaugstinātu profesionālo praktisko iemaņu un kompetenču apguves 
kvalitāti. 
• Veicināt studējošo pētnieciskās darbības un radošo aktivitāšu attīstību, studiju laikā 
veidojot patstāvīgus projektus, kursa un bakalaura darbus; 
• Attīstīt akadēmiskos pētījumus sabiedrisko attiecību jomā, vienlaikus nodrošinot to 
saikni ar sabiedrisko attiecību profesionālo vidi un praksi; 
• Uzlabojot docētāju kvalifikāciju, izvērst studiju vides attīstību un studju 
organizāciju sabiedrisko attiecību jomā. 
 
Plānotie rezultāti: 
• Studenti iegūst gan vispārējas, gan specifiskas zināšanas un kompetences 
sabiedrisko attiecību un komunikācijas jomā, kas dod iespēju veidot iekšējo un ārējo 
organizācijas komunikāciju sociāli atbildīgi un sabiedrības attīstības labā; 
• Studenti iegūst zināšanas integratīvās teoloģijas metodē, kas dod izpratni par ētikas 
dilemmu risināšanu, balstoties bibilskā motivācijā; 
• Studenti iegūst sabiedrisko attiecību menedžera darbam nepieciešamās kopējas 
zināšanas un prasmes, piemēram, kompetenci orientēties Latvijas un ES ekonomiskās 
un politiskās dzīves mērķos un lēmumu pieņemšanā; 
• Studenti iegūst vispārējas zināšanas un kompetences, kuras pieprasītas un 
nepieciešams sekmīgai konkurētspējai mūsdienu darba tirgū, t.sk., komandas 
veidošana, projektu vadīšana, pētnieciskā darba iemaņas, prezentācijas prasmes, 
svešvalodu zināšanas; 
• Studenti iegūst plašas zināšanas par ētikas un tiesiskajiem aspektiem dažādās 
komunikācijas sfērās; 
• Studenti iegūst izpratni par mediju sistēmas darbības un attīstības 
pamatprincipiem, iemācoties tos izmantot sabiedrisko attiecību praksē; 
• Studenti apgūst pētnieciskā darba iemaņas, tādējādi gūstot pamatzināšanas dziļākai 
sabiedrisko attiecību jomas procesu analīzei. 
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3.2. Studiju programmas organizācija  
 
Studiju programmas saturs ir plānots un veidots atbilstoši programmā izvirzītajiem 
mērķiem un uzdevumiem, kā arī balstoties uz Latvijas Kristīgās akadēmijas koncepciju 
un integratīvās teoloģijas metodi.  
Studiju programma kopumā nodrošina iespēju studentiem iegūt zināšanas un 
kompetences, kuras nepieciešamas sabiedrisko attiecību menedžera darbā, kā arī 
izpratni par dažādu profesionālo jautājumu, īpaši ētikas dilemmu, risināšanu, balstoties 
bibliskā motivācijā. Attiecīgi ikviens programmas studiju priekšmets ir veidots 
atbilstoši programmas mērķiem un Akadēmijas koncepcijai. Ļoti liela uzmanība 
programmas izveidē un tās realizācijas organizācijā pievērsta praktisko darbu 
iekļaušanai studiju kursu saturā un prakses organizēšanai. Visa programma 
konceptuāli balstīta uz apziņu, ka tās organizācijā nepieciešams turpmāk vēl dziļāk 
integrēt sociālo zinātņu teorētiskās pamatnostādnes ar kristīgo vērtību pasaules 
redzējumu. 
 

3.3. Studiju programmas praktiskā realizācija  
 
Studiju programmas īstenošana ir veidota atbilstoši tās mērķu un uzdevumu 
sasniegšanai, tādēļ studiju procesā ir izmantotas dažādas studiju metodes un formas, 
piemēram, lekcijas, semināri un diskusijas, grupu darbs, lomu spēles, referātu izstrāde, 
projektu darbs un prezentācijas.  
Akadēmiskais personāls īpašu uzmanību pievērš radošajam, praktiskajam, un 
zinātniski pētnieciskajam darbam, piedaloties ar referātiem gan starptautiskās 
zinātniskās konferencēs, gan Akadēmijas metodiskajos semināros, kā arī uzsākot darbu 
pie doktora darba pētījumiem. Tas ir devis būtisku ieguldījumu studiju programmas 
kvalitātes uzlabošanā. Nākamajos mācību gados būtu ieteicams pievērst īpašu 
uzmanību programmas studentu iesaistīšanai pētnieciskajos projektos, rīkojot studentu 
zinātniski pētniecisko darbu konferences un seminārus. 
2006./2007. studiju gada laikā ir būtiski pilnveidots studiju metodiskais darbs: studiju 
priekšmetu programmas ir pārstrādātas un papildinātas atbilstoši Akadēmijas 
koncepcijai, kā arī lielākai daļai specialitātes studiju priekšmetiem ir sagatavotas 
metodiskās mapes (kompendiji). 
Profesionālā bakalaura studiju programma „Sabiedriskās attiecības” paredzēta pilna un 
nepilna laika studējošajiem dienas nodaļā un vakara nodaļā, tā ir sagatavota, ievērojot 
mācību priekšmetu pēctecību, veicinot patstāvīgā darbu zināšanu apguvē, zināšanu un 
prasmju daudzpusīgu vērtēšanu un sekmējot intensīvu pētniecisko darbu, kas ilgst visā 
studiju laikā un noslēdzas ar bakalaura darba izstrādi un aizstāvēšanu. Līdztekus 
pētnieciskajam darbam, studiju programmas ietvaros liels uzsvars tiek likts uz 
praktisko prasmju apgūšanu, kas tiek panākta izmantojot seminārus un praktisko grupu 
darbu, kuru laikā studentiem jāizstrādā komunikāciju plāni, stratēģijas, jāsagatavo 
informatīvi materiāli, jārīko preses konferences, jāanalizē dažādi sabiedrisko attiecību 
prakses gadījumi utt.   
 
Studiju programmas laika sadalījums atbilst semestru principam – katrā mācību gadā ir 
paredzēti divi (2) semestri. Katrā semestrī studējošajam ir jāiegūst no 20 līdz 24 KP 
pilna laika studijās un no 14 līdz 18 līdz nepilna laika studijās.  
 
Lai nokārtotu eksāmenu, studējošajam jāapgūst gan teorētiskā literatūra latviešu 
valodā un svešvalodās, gan jāizpilda semināru uzdevumi un praktiskie darbi. Katra 
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mācību priekšmeta ietvaros tiek veicināta studējošo pētnieciskā un analītiskā darbība 
(esejas, referāti, prezentācijas, gadījumu analīze, u.c.) 
 
Lai iegūtu bakalaura grādu profesionālajā programmā „Sabiedriskās attiecības” 
studējošajiem 4 mācību gadu laikā (8 semestri) jāiegūst 160 KP, astotajā semestrī 
sekmīgi  aizstāvot bakalaura darbu. 
 
Studiju procesa efektivitātes nodrošināšanai katrs studējošais pirms mācību kursa no 
pasniedzēja saņem detalizēti izstrādātu kursa aprakstu, ar pasniedzēja 
kontaktinformāciju, konsultāciju laikiem, kursa mērķu un uzdevumu aprakstu, lekciju 
īsu sarakstu un obligātas literatūras sarakstu. Par vienu no programmas priekšrocībām 
un ērtībām, ko arī augsti vērtē studējošie, ir katram kursam sagatavotās metodiskās 
mapes (kompendiji) , kas palīdz studentiem apgūt kursa vielu un  sistemātiski apkopot 
teorētisko literatūru kursa darbu un  bakalaura darba izstrādei.  
  
Izvērtējot studiju procesa nodrošināšanu, jāsecina, ka programmas uzbūve ir loģiska, 
veicina patstāvīgu pētniecisko un praktisko iemaņu apgūšanu pasniedzēju vadībā 
darbību, par prioritāti izvirzot vispārējo sociālo zinātņu priekšmetu apguvi ciešā 
saistībā ar specializācijas kursiem un humanitāro priekšmetu klāstu, kā arī  sniedzot 
ieskatu integratīvās teoloģijas metodē, kas sniedz izpratni par sabiedrisko attiecību 
ētikas problēmu risināšanu, pamatojoties uz biblisku motivāciju. Programmas saturs un 
tā realizēšanas princips nodrošina iespējas saņemt humanitāru izglītību, kas balstīta uz 
sociālajām zinātnēm, kristīgo zināšanu un literatūras studijām un integrēta ar 
sabiedrisko attiecību specifiku. 
 
Tabula. Programmas mācību priekšmetu sadale atbilstoši A,B un C daļām (četru 
studiju gadu ietvaros, % ) 
 
Pilna laika studijas   

Nr. p.k. 1 studiju 
gads KP 
un % 

2 studiju 
gads KP 
un % 

3studiju 
gads  
KP un % 

4 studiju gads 
KP un % 

Kopā 4 gadu 
laikā 

A daļa 24 (25,5 %) 24 ( 25,5%) 24 ( 25,5 %) 225 (23,4%) 94 KP 
(58,7%) 

B daļa 18 (30 %) 16 (26,6 %) 20 (33,3 %) 6 (10%) 60 KP 
C daļa 0 (0%) 2 (33,3 %) 0 (0%) 4 (66,6%)  6 KP 
Kopā 
studiju gadā 

42 (26, 25%) 40 (25%) 44 (27,5%) 34 (21, 25%) 160 KP 

 
Nepilna laika studijas 

Nr. p.k. 1 studiju 
gads KP un 
% 

2 studiju 
gads KP 
un % 

3studiju 
gads  
KP un % 

4 studiju gads 
KP un % 

5 studiju 
gads un % 

Kopā 4 
gadu 
laikā 

A daļa 16 (17, 1 %) 24 ( 25,5%) 18 (19 %) 16 (17,1 %) 206 (21,2%) 94 KP 
B daļa 12 (20 %) 16 (26,6 %) 16 (26,6 %) 12 (20 %) 4 (6,6%) 60 KP 
C daļa 2 (33,3 %) 0 (0 %) 0 (0%) 2 (33,3 %) 2 (33,3 %) 6 KP 
Kopā 
studiju 
gadā 

30 (18,75%) 40 (25%) 34 
(21,25%) 

30 (18,75%) 26 (16,25%) 160 KP 

                                                 
5 Ieskaitot bakalaura darba izstrādi,t.i. 12 KP. 
6 Ieskaitot bakalaura darba izstrādi,t.i. 12 KP. 
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3. 4. Studiju vērtēšanas sistēma  
 
Galvenās studiju formas profesionālajā studiju programmā bakalaura grāda iegūšanai 
komunikācijas zinātnē – sabiedriskās attiecības ir lekcijas, semināri, studentu 
patstāvīgais darbs, praktiskās nodarbības un praktizēšanās valsts iestādēs, 
sabiedriskajās organizācijās un uzņēmumos. 
 Galvenās studiju metodes programmā ir sabiedrisko attiecību prakses analīze, 
patstāvīgo darbu un referātu sagatavošana, individuālo un grupu projektu sagatavošana 
un prezentācija, praktiskie vingrinājumi, mācību pētījumu veikšana. Kā vēl vienu 
būtisku uzlabojumu var minēt studentu dalību dažādu sabiedrisko organizāciju un 
baznīcu draudžu projektos, kas ļauj studentiem iepazīt potenciālās darba vietas. 
 Studiju metodes ir vērstas uz patstāvīgas, analītiskas un kritiskas domāšanas un 
pētnieciskā darba iemaņu apguvi. Pasniedzēju pienākums motivēt studentus 
patstāvīgam radošam pētnieciskam darbam tiek realizēts, izmantojot vieslektoru 
ieguldījumu un zināšanas, kā arī praktizējot ārpus universitātes telpām organizētas 
izbraukuma lekcijas, kas stimulē studentu interesi par konkrētu sabiedrisko attiecību 
fenomenu un mudina sintezēt praktiskās un teorētiskās zināšanas.  
 Programmas efektīva īstenošana nav iespējama bez studējošo līdzdalības 
mācību procesa pilnveidošanā, ko programmas ietvaros nodrošina regulārās studējošo 
aptaujas visā mācību gada garumā par katru kursu. Studiju programmas studenti tiek 
aptaujāti pēc katra mācību kursa apguves. Aptaujās studenti vērtē pasniedzēja darba 
kvalitāti, nodrošinājumu ar mācību materiāliem un izsaka savas ierosmes par 
nepieciešamajām izmaiņām kursa un mācību saturā. Studentu izteikumi tiek apkopoti 
katra semestra beigās.   
 
Studiju programmas vērtēšanas sistēma ietver: 
• obligātuma principu, t.i, nepieciešamību iegūt pozitīvu vērtējumu par studiju 
programmas apguvi; 
• dažādības principu, t.i., tiek izmantotas dažādas starppārbaudījumu veidus 
(piemēram, referātu prezentācijas, grupu darba prezentācijas) un divus gala 
pārbaudījumu pamatveidus: ieskaite un eksāmens; 
• atbilstības principu, t.i., pārbaudes darbos studentiem tiek dota iespēja parādīt 
savas analītiskās, radošās un pētnieciskās spējas, studiju programmā un attiecīgajā 
studiju priekšmetā iegūtas kompetences, kā arī prasmi pielietot sabiedrisko attiecību 
teorētiskās pamatnostādnes praksē. 
• Studiju rezultāti tiek vērtēti 10 ballu sistēmā, novērtējot teorētisko un praktisko 
studiju priekšmetu apguvi, praksē iegūtās iemaņas un izstrādāto bakalaura darbu.  
• Mācību vielas apguve tiks vērtēta ar sekojošu pārbaudes formu palīdzību:  
• līdzdalība lekcijās  
• līdzdalība semināru nodarbībās  
• esejas par lekciju un semināru literatūras saturu  
• noslēguma darbs  
• eksāmens  
• Attiecīgi katrs līdzdalības veids sniedz ieguldījumu atzīmes veidošanā. 
 
Gala atzīmi (10 ballu sistēmā) veido vērtējumi par:  
• lekciju apmeklējumu – 5% no kopējas atzīmes   
• aktivitāti un atbilžu kvalitāti semināros – 30% no kopējas atzīmes   
• atzīmēm par referātiem un esejām – 30% no kopējas atzīmes   
• eksāmena vērtējums – 35% no kopējas atzīmes   
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Lekciju un semināru apmeklēšana ir obligāta. Slimības gadījumā ir jābūt apliecinošiem 
dokumentiem, kas jāiesniedz studiju programmas vadītājam. Ja neattaisnoti tiek 
kavētas 50% nodarbību un vairāk, gala atzīme var tikt samazināta līdz 50%. Kavētas 
semināru nodarbības obligāti jāatstrādā 2 nedēļu laikā.  
 Eksāmena kārtošanas atlikšana vai nesekmīgi nokārtota eksāmena pārlikšana ir 
iespējama tikai attaisnotas situācijas gadījumā, kuru apstiprina attiecīgi dokumenti.  
 Nepārtraukta vērtēšanas sistēma un akumulējošā atzīme ir objektīvāka un 
precīzāk novērtē studenta zināšanu līmeni par visa mācību saturu, nepieļaujot iespēju 
saņemt nejaušības diktētu vērtējumu. Turklāt šāda sistēma ļauj arī pasniedzējam 
pastāvīgi sekot līdzi katra studenta mācību darba un zināšanu līmeņa izmaiņām.  
Studentu sekmes izvērtē studiju programmas vadītājs, kas apspiež tās ar katru 
programmas studentu.  
Kursa un bakalaura darba aizstāvēšanas komisijas sastāvu piedāvā programmas 
vadītājs, bet apstiprina Latvijas Kristīgās akadēmijas Senāts. 
 

3. 5. Studiju programmas studentu raksturojums 
 
SA studentu statistika (pēc atskaitēm, kas tika iesniegtas Statistikas pārvaldei un IZM) 

 
 

1.
ku

rs
s 

2.
ku

rs
s 

3.
ku

rs
s 

4.
ku

rs
s 

5.
ku

rs
s 

Kopā 
(sievietes) 

Par studiju 
maksu 

Imatriku
lēti ar 
vidējo 
izglītību 
(beiguši 
atskaites 
gadā) 

Imatrikulēti ar 
vidējo 
profesionālo 
izglītību 
(beiguši 
atskaites 
gadā) 

Iegu
vuši 
grād
u 
2005
./200
6.ak.
gadā 
(siev
ietes
) 

Atska
itīti 

2005.gadā            
Pilns laiks 15 4 5 10  46 (30) 46 15 (12)    
Nepilns laiks 19 - - -  19(12) 19 16 (2) 3   
2006.gadā            
Pilns laiks 7 17 1 8  33 (27) 33 7 (3)  7 (6) 3 
Nepilns laiks 8 19 1  10 38 (22) 38 7 (1) 1   

 
 
2005./2006. studiju gadā programmu ir absolvējuši 7 studenti, kuri ir ieguvuši 
profesionālā bakalaura grādu sabiedrîbas vadîbâ un sabiedrisko attiecību menedžera 
kvalifikāciju. Jāatzīmē, ka šie ir pirmie studiju programmas absolventi. 
Katra mācību semestra noslēgumā tiek veikta studējošo aptaujas par studiju 
priekšmetu saturu, lietderību, pasniedzēja kompetenci un zināšanām atbilstošajām 
studiju priekšmetā. Iegūtie aptauju dati sniedz iespēju pilnveidot gan studiju 
programmas kopējo saturu, gan pasniedzēju individuālo veikumu. 
Ņemot vērā to, ka šajā studiju programmā ir bijis tikai viens absolventu izlaidums, tad 
pagaidām absolventu aptaujas nav tikušas veiktas.  
Studiju priekšmeti programmā ir veidoti un pasniegti, izmantojot dažādas studiju 
formas un metodes, kuras nodrošina studējošo līdzdalību un aktivitāti studiju procesā. 
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Tas nodrošina gan atsevišķa studiju priekšmeta, gan programmas pilnveidošanu 
kopumā. Papildus tam Akadēmijā darbojas Studentu padome, kura tiek iesaistīta gan 
Akadēmijas organizatoriskajā un akadēmiskajā darbā.  

3.6.Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
LKrA Studentu padomē ietilpst visu struktūrvienību un studējošo pārstāvji, tai skaitā 
Sabiedrisko attiecību programmā studējošie. Studentu Padomei ir būtiska loma studiju 
darba kvalitātes nodrošināšanā; tā uzrauga studiju programmas atbilstību 
nospraustajiem mērķiem, darba kvalitāti, piedalās studiju satura un studiju procesa 
apspriešanā. Savus ierosinājumus un priekšlikumus studenti var izteikt vistiešākajā 
veidā: 
• LKrA Studentu Padomes Nolikumā, kuru apstiprinājis LKrA senāts, paredzētas 
Padomes veto tiesības studējošo intereses skarošos jautājumos, kurus pieņem LKrA 
Senāts vai Satversme. 
• Studentu Padome vajadzības gadījumā var vērsties pie Senāta ar ieteikumiem. 
Senātā ir viens balstiesīgs studentu pašpārvaldes izvirzīts pārstāvis (studējošo īpatsvaru 
Senātā - 15 % nosaka LKrA Satversme un Augstskolu likums), bet Senāta sēdēs 
parasti piedalās vairāki studējošo pārstāvji.  
• 3 studējošo pārstāvji ietilpst LKrA Satversmes sapulces sastāvā. 
• Studiju procesa gaitā studenti var izteikt iebildumus un priekšlikumus par studiju 
procesa operatīvo organizēšanu (nodarbību vietas, laika, mācību spēka nomaiņu u.c.), 
vēršoties pie studiju programmas direktora, akadēmijas rektora, prorektora vai mācību 
metodiķa Studiju daļā. 
• Katru studiju gada ceturksni studenti tiek aicināti uz mācībspēku, administrācijas 
un studentu kopsapulcēm, kurās tiek uzklausīti un apspriesti studējošo ieteikumi par 
studiju programmas darbu. 
• Divas reizes gadā (katra semestra noslēgumā) studenti aizpilda aptaujas anketas, 
kurās novērtē akadēmiskā un administratīvā personāla darba kvalitāti pēc vairākiem 
kritērijiem (anketu veidlapas skat. Pielikumā). 
• Regulāras studentu aptaujas, kā arī regulāri mācībspēku pašnovērtējumi ir kļuvuši 
par būtisku kvalitātes nodrošināšanas sastāvdaļu LKrA. 

3.7. Studējošo aptaujas un to analīze  
Katra semestra beigās studenti aizpilda anonīmas aptaujas anketas, kurās skalā no 1 
līdz 5 (1-zemākais vērtējums, 5- augstākais vērtējums) novērtē katra pasniedzēja un 
viņa lasītā kursa kvalitāti, kā arī administratīvā personāla darba kvalitāti (Anketas 
paraugu skat. Pielikumā). Visas saņemtās anketas apstrādā sociologs, kurš tās apkopo 
un izveido gan katra pasniedzēja un viņa kursa novērtējuma grafiku, gan visu 
pasniedzēju un administrācijas darba vidējā novērtējuma grafikus. Šīs aptaujas palīdz 
uzlabot darbu gan akadēmijā kopumā, gan katram pasniedzējam veidojot savu kursu. 
Aptaujās studenti bieži izsaka dažādus priekšlikumus, piemēram, par bibliotēku un tās 
darbu, par kafejnīcu un tās darbu, par mācību daļas darba organizāciju. Šie 
priekšlikumi tiek izvērtēti un iespēju robežās ņemti vērā. Tāpat katrs pasniedzējs var 
iepazīties ar anketām par savu kursu un saprast, kas viņa darbā ir labs, kas uzlabojams, 
kas maināms. Pasniedzēju novērtējumu anketās ņem vērā arī akadēmijas 
administrācija, novērtējot pasniedzēja darbu un domājot par tālāku sadarbību ar šo 
pasniedzēju. Ja pasniedzēja darbs vairumā anketu tiek vērtēts ļoti slikti un studentu 
iebildumi ir argumentēti, akadēmija var pārtraukt sadarbību ar šo pasniedzēju.  
2004./2005. gada 1.semestra nobeigumā aizpildītajās anketās akadēmijas mācību 
daļas(dienas, vakara, neklātienes nodaļas) darbs novērtēts vidēji ar 4,3 punktiem, 
bibliotēkas darbs – vidēji ar 4,2 punktiem, iespējas strādāt datorklasē novērtētas vidēji 
ar 4,3 punktiem. Šajā pašā aptaujā akadēmijas pasniedzēju darbs un viņu pasniegtie 
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kursi vidēji netiek vērtēti zemāk par 4,28 punktiem. Visaugstāk tiek vērtēta 
pasniedzēju profesionalitāte, t.i., ka viņi ir profesionāļi savā jomā, - 4,84, kā arī 
pasniedzēju laipnība un atsaucība. Zemāk tiek vērtēta uzskates materiālu izmantošana 
pasniedzēja darbā. Vidējais vērtējums pasniedzēju darbam un viņu lasītajiem kursiem 
akadēmijā ir 4,6. 
2005./2006. gada 1.semestra nobeigumā aizpildītajās anketās akadēmijas mācību 
daļas(dienas, vakara, neklātienes nodaļas) darbs novērtēts vidēji ar 4,3 punktiem, 
bibliotēkas darbs – vidēji ar 4,2 punktiem, iespējas strādāt datorklasē novērtētas vidēji 
ar 4,3 punktiem. 
2006./2007. gada 1.semestra nobeigumā aizpildītajās anketās akadēmijas mācību 
daļas(dienas, vakara, neklātienes nodaļas) darbs novērtēts vidēji ar 4,8 punktiem, 
bibliotēkas darbs – vidēji ar 5,2 punktiem, iespējas strādāt datorklasē novērtētas vidēji 
ar 5 punktiem. 
Ar atsevišķiem pasniedzēju vērtējumiem var iepazīties akadēmijas Personāla daļā.  
Tomēr pasniedzēju novērtējumu veido ne tikai anketas, bet arī programmas vadības 
personiskas sarunas ar studentiem. 
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3.8. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 
Akadēmisko personālu veido pasniedzēji, kuri ir ieguvuši sociālo zinātņu izglītību un 
plašu profesionālo pieredzi sabiedrisko attiecību un komunikācijas jomā, kā arī kuri ir 
ieguvuši teoloģijas zinātņu doktora un maģistra grādus. Studiju programmas 
īstenošanā iesaistīti 20 pasniedzēji, no kuriem 13 ir Latvijas Kristīgās akadēmijas 
mācībspēki, kas ievēlēti LkrA vai piedalās izsludinātjā konkursā par amata vietu. 
Pārējie pasniedzēji ir pieaicināti kā specifisko nozaru speciālisti ar atbilstošu 
zinātnisko grādu (maģistri un doktori).  
No Latvijas Kristīgās akadēmijas 13 pasniedzējiem, kas iesaistīti programmas 
„Sabiedriskās attiecības” realizācijā, 4 ir ar doktora grādu dažādajās sociālo un 
humanitāro zinātņu nozarēs, 9  – ar sociālo un humanitāro zinātņu maģistra grādu.  
  

Akadēmiskā personāla saraksts 2006.2007.akad.g. 
 

N.p.
k. 

Kursa nosaukums Mācību 
kursu 
apjoms 
kredītpunkt
os  

Vārds, uzvāds Zinātniskais 
grāds 

Akadēmiskais 
amats 

1. Ievads filozofijā 
Kristīgā ētika  
Pētniecības metodes sociālajās 
zinātnēs 
Teoloģijas vēsture 
Eiropas ideju vēsture  

2 
2 
2 
2 
2 

Jānis Vējš Dr.habil.phil. Profesors, 
ievēlēts LKrA, 
pamatdarbā 
LKrA 

2. Bibliskā antropoloģija un 
komunikācijas nosacījumi  

4 Skaidrīte 
Gūtmane  

Dr. philol. Asoc. Profesore, 
ievēlēta LKrA, 
pamatdarbā 
LKrA 

3. Baznīcas sociālā mācība 4 Andris Kravalis Mag.theol. Pieaicināts  
pasniedzējs 

4. Latvijas kultūras vēsture 
pasaules kultūras vēsture 

2 
 
2 

 
Guntis Dišlers  

Mag.philol un 
Mag.theol. 

Docents, ievēlēts 
LKrA 

5. Bībeles doktrīnu integrācija 
sociālajā vidē  

4 Viljams Bells  Dr.theol.  Pieaicināts  
pasniedzējs  

6. Starptautiskās sabiedriskās 
attiecības 
Organizācijas psiholoģija  
Integrētās mārketinga 
komunikācijas  
Zīmolvedība  
Projekta vadība  
Organizācijas iekšējā 
komunikācija  
Personāla vadība 

4 
 
4 
4 
 
4 
 
4 
 
4 

Ervīns Butkevičs  MBA Docents, ievēlēts 
LKA, 
pamatdarbā 
LKrA 

7. Datormācība 1 2 Francis Zeps  Mag.ing. Lektors, 
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Datormācība 2 2 ievēlēts, 
pamatdarbā 
LKrA 

8. Tiesības komunikācijā  2 Agnese Koligina   Mag.jur. un 
Mg theol. 

Lektore, 
ievēlēta, 
pamatdarbā 
LKrA 

9. Vizuālās komunikācijas pamati  2 Ieva Sergejeva  mag.art. Asociētā 
profesore, 
ievēlēta, 
pamatdarbā 
LKrA 

10. Ievads studijās un specialitātē  
Komunikācijas teorijas 
Diskursa analīze 
Komunikācija ES struktūrās  

2 
 
2 
2 
2 

Sarmīte  Meinerte Dr.philol. Docente, ievēlēl 
pamatdarbā 
LKrA  

11. Ievads sabiedriskajās attiecībās  
Informatīvo materiālu 
sagatavošana sabiedriskajās 
attiecībās  
Sabiedriskās attiecības 
kristīgajās institūcijās  
Kristīgā tematika masu medijos   
 

2 
2 
2 
2 
2 
 
2 

Sandra Urtāne  Mag. soc. Docente ievēlēl 
LKA, 
pamatdarbā 
LKA 

12 Pasaules reliģijas un kulti  2 Miks Solovejs  Mg.theol. Lektors, 
ievēlēts, 
pamatdarbā 
LKrA 

13. Socioloģija  
Realitātes sociālā konstruēšana 
masu komunikācijā  
Valsts un baznīca   

2 
4 
 
2 

Edgars Vaikulis  Mag.soc. Lektors, 
ievēlēts, 
pamatdarbā 
LKrA 

14. Sociālā psiholoģija  
Personas psiholoģija  

2 
2 

Anita Lasmane  Dr. psuh. Pieaicināta 
pasniedzēja  

15. Ievads politikā  
Lobisms kā sabiedrisko attiecību 
instruments  
 

2 
2 

Reinis Āboltiņš  Mag.pol. Lektors, ievēlēl 
LKrA 

16. Sabiedrisko attiecību metodes un 
menedžments 
Korporatīvās identitātes un tēla 
veidošana  
Politiskais mārketings  
Sabiedrisko attiecību vēsture  
Sociālais mārketings  
Korporatīvo pasākumu režija un 
organizēšana   

4 
 
4 
 
2 
2 
2 
4 

Vita Savicka  mag.soc  Pieaicināta 
pasniedzēja  

17. Mediju sistēma Latvijā un ES  
Žurnālistikas teorija un prakse  
Mediju tipi un specifika  

2 
2 
2 

Anda Rožukalne  Mag. soc. Pieaicināta 
pasniedzēja 
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Publisko runu rakstīšana  
Runas kultūra un prezentācija 

2 
4 

18. Krīžu komunikācija  
Sabiedrisko attiecību veidošana 
nevalstiskajās organizācijās  
Sabiedrisko attiecību kampaņas 

2 
 
2 
2 

Tatjana Hanova Mag..soc. Pieaicināta 
pasniedzēja 

19. Mediju plānošana  2 Valdis Tilgalis  MBA Pieaicināts 
pasniedzējs  

20. Etiķete un protokols  4 Aija Odiņa 
 

 Lektore, ievēlēl 
LKrA 

 

3.9. Akadēmiskā personāla attīstības politika 
Studiju programmas akadēmiskais personāls ir komplektēts tā, lai tā profesionālā un 
akadēmiskā kvalifikācija būtu atbilstoša un tiktu arī turpmāk attīstīta atbilstoši studijas 
programmas mērķu un uzdevumu īstenošanai.  
Studiju programmas akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, mācības un attīstības 
politika ir veidota atbilstoši Akadēmijas koncepcijai studijas programmas mērķu un 
uzdevumu sasniegšanai. Programmas pasniedzēji ir mērķtiecīgi papildinājuši 
teorētiskās zināšanas un kompetences atbilstoši Akadēmijas un studiju programmas 
vajadzībām, tostarp, piedaloties ikmēneša Akadēmijas rīkotos metodiskos semināros, 
kuros augstskolas akadēmiskais personāls ir apspriedis aktuālus Akadēmijas studiju 
programmu attīstības jautājumus, pasniedzēju dažādus zinātniski pētnieciskos 
pētījumus, dažādus zinātniskā darba metodoloģijas jautājumus, īpašu uzmanību 
pievēršot Akadēmijas koncepcijas integrācijai gan studiju programmā kopumā, gan 
ikvienā atsevišķā programmas studiju priekšmetā. 
Atsevišķu kursu nolasīšanai šobrīd tiek piesaistīti pasniedzēji, kuru pamatdarba vieta ir 
citās augstskolās vai sabiedrisko attiecību uzņēmumos, jo, pastāvot kvalificētu 
mācībspēku trūkuma specializētajos priekšmetos, ir grūtības atrast pasniedzējus, kas 
jau nav iesaistīti citu augstskolu mācību procesā.  
Visi programmas pasniedzēji nodarbojas ar zinātniski pētniecisko darbu, seši no 
programmā stra’dājošajiem pasniedzējiem studē doktorantūrā. Akadēmijā katru 
mēnesi notiek teorētiski semināri, kurā akadēmiskais personāls ziņo par sava 
zinātniskā darba rezultātiem ,lasa referātus par jaunāko literatūru izvēlētajā tēmā. 
Referātam seko jautājumi un diskusijas par priekšlasījumā skartajām problēmām.  
LKrA pasniedzēji arī regulāri piedalās dažādos Latvijas un ārzemju semināros un 
konferencēs.  
Lai aktivizētu akadēmiskā personāla zinātniski pētniecisko darbu LKrA izdod 
zinātnisko rakstu krājumu un organizē starptautiskas zinātniskās konferences. 
Atskaites gadā ir notikušas 12 LKrA akadēmiskā personāla zinātniski teorētiskā 
semināra sesijas. 2005./06. m. g. teorētiskais seminārs tika organizēts četrās saturiskās 
grupās: 
Aktuālā problemātika akadēmiskā personāla individuālajā pētnieciskajā darbā 
(doktora disertācijās): 
Baznīcas sociālā prakse (Semināru vada D. Dolace, studē doktorantūrā); 
Anikonisms Vecajā Derībā un mūsdienu sociālajā apziņā (G. Dišlers, studē 
doktorantūrā); 
Antropoloģiskās nostādnes patristikā (J. Doveiko, studē doktorantūrā); 
Komunitārisma problēma kopienu sociālajā darbā (V. Dolacis). 
Starpdisciplinaritāte: teoloģijas un sociālo zinātņu integrācija: 
Integratīvā teoloģiskā metode (Semināru vada as.prof.S. Gūtmane); 
Psiholoģijas un teoloģijas integrācijas modeļi (prof. A. Lasmane); 
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Integratīvās teoloģiskās metodes lietojums programmas mācību priekšmetu saturā: (D. 
Dolace); 
Kristīgā antropoloģija kā cilvēkzinātņu pamatparadigma (J. Doveiko). 
3)   Eiropas Savienības sociālā problemātika:   
ES sociālie jautājumi un attīstības stratēģijas (Semināru vada as.prof.S. Gūtmane); 
Sociālais darbs Eiropā (as.prof. S. Gūtmane); 
Demogrāfiskie procesi Latvijā (prof. P. Zvidriņš). 
Augstākās izglītības likuma projekta apspriešana (Semināru vada L. Cīrule). 
 
Studiju programmas akadēmiskais personāls aktīvi piedalās Latvijas Kristīgās 
akadēmijas rīkotajās zinātniskajās konferencēs, semināros un projektos, veic ES 
pasūtītus pētījumus.  
 

3.10. Ar studiju darbu saistītā pētnieciskā darbība. 
LKrA studiju programmas „Sabiedriskās attiecības” pasniedzēji pastāvīgi papildina 
savu kvalifikāciju piedaloties starptautiskās zinātniskajās konferencēs Latvijā un citās 
valstīs, uzturot kontaktus ar nozares profesionāļiem, sagatavojot zinātniskas 
publikācijas un veicot pētījumus.   
Asociētais profesors, Dr. habil. phil. JĀNIS NAMEISIS VĒJŠ 
1. Dalība konferencēs 
Latvijas Kristīgās akadēmijas starptautiskā zinātniskā konference “Kristīgās augstākās 
izglītības stratēģija” Rīgā, 2005. gada 12. maijā, referāts “Lingvistiski analītiskā pieeja 
augstskolas apmācībā” (referāts iesniegts publicēšanai konferences rakstu krājumam) 
2. Zinātniskās publikācijas 
Darbdienas filozofija (monogrāfija). – R.: Zinātne, 2005. – 381 lpp. 
3. Tālākizglītība 
04.04.-27.06.2005. – Sertifikāts par profesionālās pilnveides kursiem “Inovācijas 
augstākās izglītības sistēmā” (40 st., Daugavpils Universitāte) 
 
Asoc. profesore, Dr. philol. SKAIDRĪTE GŪTMANE 
1. Zinātniskā darbība, iesaiste projektos un publikācijas 
Latvijas Kristīgās akadēmijas zinātniskās koncepcijas radītāja un stratēģiskās 
īstenošanas vadītāja, EK EZA organizācijas darba koordinatore Latvijā.  
ECEN Baznīcu Padomes konference „Radošais spēks teoloģiskajā izglītībā” projekta 
„For Sustainable Lifestyle” ietvaros Prāgā, 2006. gada 23.-27. augustā, referāts 
„Kristīgā izglītība vienotībā ar Eiropas kristīgo demokrātiju”. 
Starptautiska konference 2006. 8.un 9. septembris – “Toleranta pieeja, toleranta 
organizācija, tolerants cilvēks: praktiskā tolerance”. Referāts “Antropoloģiskā robeža 
un tolerances problēma”  
Eiropas Komisijas, EZA (Europäisches Zentrum für Arbeitnehmerfragen) 
starptautiskais seminārs „Sociāli labs paraugs un tā prakses Eiropas un nacionālajā 
līmenī”, Rumānijā, 2006. gada jūnijā, referāts „Vienādas un vienlīdzīgas radošās 
iespējas” 
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas III Starptautiskā zinātniskā 
konference “Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā”. Referāts “Izglītības 
attīstības modernās orientācijas”.  
RPIVA Kreativitātes centrs, raksts „Cilvēka radošais stāvoklis: stratēģiskā platforma 
Svētajos Rakstos” (2006). 
Eiropas Komisijas, EZA Projektu kvalitātes novērtēšanas seminārs Tallinā, 2006. gada 
marts, referāts „Sociālais projekts: administrēšana un izglītošana” 
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Rēzeknes augstskolas starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība, integrācija, 
izglītība” Rēzeknē, 2006. gada februārī, referāts „Kristīgās pedagoģijas 
antropoloģiskais pamats” (referāts iesniegts publicēšanai konferences zinātnisko rakstu 
krājumam) 
Latvijas Kristīgās akadēmijas zinātniskā konference „Atrasts Amerikā – kāpēc? 
Migrācija: teoloģiskie, cilvēktiesību un sociālekonomiskie aspekti” Rīgā, 2005. gada 
10. novembrī, referāts „Migrācijas teoloģiskie aspekti” 
1997-2005 – Eiropas Baznīcu padomes ECEN projekta „For Sustainable Lifestyle” 
zinātniskā vadītāja Latvijā 
Kopš 2002. gada – Dalība SHUV pētnieciskā institūta projektā (Sietla, ASV) 
“Rekonsiliācijas projekts Austrumeiropā (cilvēktiesības un teoloģija)” 
Sākot ar 2001. gadu – VETURI starptautiskā pētniecības projekta „Ekumēniskā 
izglītība, diakonija un sociālā darbība” zinātniskā vadītāja Latvijā (sadarbībā ar 
Somijas, Īrijas, Rumānijas, Ungārijas, Čehijas un Igaunijas speciālistiem) 
Kopš 1998. gada – Starptautiskās vasaras akadēmijas Gnādentālē (Vācijā) 
“International Sommer-Akademie Gnadenthal” Valdes locekle, koncepcijas 
izstrādāšanas darba grupas locekle 
Sākot ar 1994. gadu – Starpvalstu arheoloģiskās izpētes projekta „Emmaus/Latroun” 
(sadarbībā ar Israel Antiquities Authority, Somijas Teoloģijas institūtu, Vācijas Jesus 
Brüderschaft) Latvijas līdzdalības koordinatore 
Zinātniskās publikācijas: 

1) Kā novilkt apli (Raksts iesniegts publicēšanai krājumā par Latvijas aktuālajām 
garīgās kultūras un mākslas norisēm, plānots izdot 2006. gada augustā) 

2) Izglītības attīstības orientācijas. – Krāj.: Teorija praksei mūsdienu sabiedrības 
izglītībā. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas III Starptautiskās 
zinātniskās konferences (6.-8. aprīlis, 2006) zinātniskie raksti, konferences 
referāti. – Rīga: RPIVA, Tipogrāfija „Ulma”. – 174.-180. lpp. 

Citas publikācijas: 
1) Error fundamentalis: nemūsdienīgas pārdomas par pamatattiecību jautājumu// 

Psiholoģijas Pasaule, 2006/03. – 15.-20. lpp. 
2) Laika zīmes laikmeta sejā. Recenzija par A. Grūtupa grāmatu „Beilisāde”// 

Neatkarīgā Rīta Avīze, 2005. gada 10. decembris. 
2. Tālākizglītība 
04.04.-27.06.2005. – Sertifikāts par profesionālās pilnveides kursiem “Inovācijas 
augstākās izglītības sistēmā” (40 st., Daugavpils Universitāte) 
 
 
 
Docente, Dr. psych. ANITA LASMANE 
1. Zinātniskā darbība un publikācijas 
Projekti 

1) Latvijas Zinātņu Padomes Granta pētījums Nr. 04.1324 „Dažādu specialitāšu 
studentu un docētāju psihiskās realitātes atspoguļojums valodā” (2004. – 
2006., projektu īsteno LU Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte, vadošais 
pētnieks) 

2) LR IZM apakšprogrammas Nr. 03.15.00 „Zinātnes infrastruktūras 
nodrošināšana un attīstība augstskolā” projekts „Personāla vadības zinātnes un 
prakses attīstība Latvijā un pasaulē” (2006. – 2007., projektu īsteno RPIVA 
Vadības un ekonomikas nodaļa, projekta vadītāja)  

Referāti starptautiskās konferencēs un kongresos 
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas III Starptautiskā zinātniskā 
konference „Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā” Rīgā, 2006. gada 7. aprīlī, 
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referāts „Pusaudžu psiholoģiskās depresijas un priekšstatu par dzīves notikumiem 
saistība” 
Piedalīšanās Latvijas Kristīgās akadēmijas, Eiropas Centra darba ņēmēju jautājumos 
(EZA), Latvijas Sociālā dialoga izglītības centra (LSDIC) starptautiskā konferencē 
„Atrasts Amerikā – kāpēc? Migrācija: teoloģiskie, cilvēktiesību un sociālekonomiskie 
aspekti” Rīgā, 2005. gada 10.-11. novembrī 
Zinātniskās publikācijas (raksti recenzētos izdevumos) 
Lasmane A. Sociālo un ekonomikas zinātņu 1. un 4. kursu studentu trauksmes un 
subjektīvās labklājības izjūtas sakarības. ATEE konferences (LU PPF) 2006. gada 
rakstu krājumā elektroniskā veidā, 12 lpp.  
Kreatīvā adaptācija // Psiholoģija Mums, 2006, Nr. 6(19). – 26.-30. lpp.  
Lasmane A., Stepule S., Fiļimonova J. Pusaudžu psiholoģiskās depresijas un 
priekšstatu par dzīves notikumiem – Krāj.: Teorija praksei mūsdienu sabiedrības 
izglītībā. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas III Starptautiskās 
zinātniskās konferences (6.-8. aprīlis, 2006) zinātniskie raksti, konferences referāti. – 
Rīga: RPIVA, Tipogrāfija „Ulma”. – 269.-277. lpp. 
Lasmanis A., Lasmane A., Vanaga I., Lasmane D. Television in Children’s Education: 
Analysis of Research // Proceedings of the International Conference ”Communication 
and Individual Opinion: Media in Human Education”, May 12-13, 2006, Vityebsk, 
Belarus (rakstu krājums izdošanā) 
LZP granta pētījuma Nr. 04.1324 „Dažādu specialitāšu studentu un docētāju psihiskās 
realitātes atspoguļojums valodā” ietvaros izstrādāts un LU Zinātņu padome 
apstiprinājusi izmantošanai mācību materiālu „Valodas psiholoģija” – 2005. gada 
decembris, 36 lpp. 
Monogrāfiskie darbi  
Iesniegta publicēšanai monogrāfija A. Lasmane, K. Mārtinsone „Psiholoģija – vēsture 
un šodiena”, 600 lpp., iekļauta izdevniecības „Zvaigzne ABC” izdošanas plānā.  
Vadītie semināri 
Seminārs Kauguru vidusskolas pedagogiem „Skolotājs – skolēns – disciplīna” 2006. 
gada 9. janvārī 
Semināri „Psiholoģisks atbalsts pieaugušo skolotājam” LVAVA seminārā „darbs ar 
vecākiem izglītības reformas veiksmīgai realizēšanai” 2005. gada 9. un 10. decembrī 
Seminārs „Cilvēka negatīvisma ietekme uz profesionālo darbību” Ventspils rajona 
Piltenes Sociālās aprūpes centra darbiniekiem, Bauskas un Rīgas rajona sociālajiem 
darbiniekiem 2005. gada 28. novembrī un 2006. gada 9. februārī & 16. martā. 
Seminārs „Uzvedības un saskarsmes aspekti skolā” pedagogu tālākizglītības kursu 
klašu audzinātājiem, sociāliem pedagogiem, psihologiem, vecākiem ietvaros Ogres 
rajona un Jūrmalas Izglītības pārvaldēs 2005. gada 24. oktobrī & 29. decembrī 
Semināri „Stresa menedžments” un „ Skolotāja un skolēna efektīva saskarsme” Ludzas 
rajona Izglītības pārvaldes metodisko apvienību pasākumos 2005. gada 25. augustā 
2. Tālākizglītība 
Leipcigas Universitātes Darba un organizāciju psiholoģijas institūta profesoru K. Otto 
un G. Moras lekciju kurss par Darba, organizāciju psiholoģijas un personāla vadības 
aktuāliem jautājumiem pasaulē (2006. gada aprīlis-maijs) 
 
Docents, Dr. theol. VILJAMS BELLS 
1. Zinātniskā darbība un publikācijas 

1) Raksts „Tolerance robežas un modernās sabiedrības cilvēks” Latvijas Kristīgās 
akadēmijas rīkotajai starptautiskajai konferencei „Toleranta pieeja, toleranta 
organizācija, tolerants cilvēks: Praktiskā tolerance” 8.-9. septembrī, Rīgā 

2) Latvijas Kristīgās akadēmijas starptautiskā zinātniskā konference „Kristīgās 
augstākās izglītības stratēģija” Rīgā, 2005. gada 12.-13. maijā, referāts „From 

 33



the ivory tower to the public square: The integration of biblical theology to 
everyday life” [Nokāpt no ziloņkaula torņa pasaulē: Bibliskās teoloģijas 
integrācija ikdienas dzīvē] (referāts iesniegts publicēšanai konferences rakstu 
krājumā) 

2. Publikācijas 
Bībeles patiesības meklējumos: 21. gadsimta ceļvedis Bībeles eksegēzē (mācību 
metodiskais līdzeklis studentiem Latvijas Kristīgajā akadēmijā). – Jūrmala: Latvijas 
Kristīgā akadēmija, 2005. – 126 lpp. (Tulkojums no William Bell. Finding Meaning in 
Biblical Truth: A Guide to Biblical Exegesis for the Twenty-first Century, 106 p) 
 
Docents, Mag. oec. ERVĪNS BUTKĒVIČS 
1. Zinātniskā darbība 

1) Uzsācis doktorantūras studijas Rīgas Tehniskās universitātes 
Inženierekonomikas fakultāte (no 2005. gada decembra). Disertācijas tēma 
„Būvniecības eksporta ekonomiskie aspekti”. Sekmīgi pabeidzis I. studiju gadu  

2) 2006. gada pavasarī uzsākta un patreiz intensīvi tiek veidota jauna mācību 
programma būvniecības inženierspeciālistu tālākizglītībai (kopā ar Rīgas 
Tehniskās universitātes un Latvijas Būvinženieru asociāciju), kas ir valsts 
mēroga izglītības projekts: izstrādāti 9 jauni priekšmeti, jauna mācību 
programma. 

Dalība konferencēs un publiskās uzstāšanās 
1) BMDA (Baltic Management Development Associaton) 5. konference 

Helsinkos, 2006. gada 5.-7. jūnijā. Piedalījies kā jaunais zinātnieks, kas vadīja 
darba grupu izpētes darbam vienā no Somijas lielākajiem uzņēmumiem ABB. 
Sagatavojis pētniecības atskaiti (kopā ar doktorantu no Lietuvas) un uzstājies 
konferencē ar atskaiti. Pētnieciskais materiāls iesniegts publicēšanai 
konferences rakstu krājumā. Iesniegta publikācija arī starptautiski citējamā 
Baltic Journal of Management (Emerald izdevums) 

2) Uzstāšanās kā nozares ekspertam Latvijas Bankas padomes un vadības sēdē 
2006. gadā ar referātu „Būvniecības nozare Latvijā” (analītisks pārskats un 
vērtējums par būvniecības nozares attīstību) 

3) Divas prezentācijas par attiecību marketingu (marketinga stratēģiju) avīzes 
“Dienas Bizness” rīkotajā konkursa „Pārdošanas Tīģeris” finālā – izvēlēts kā 
viens no 10 labākajiem, ieguvis Skatītāju simpātiju balvu 

 
 
 
 
Lektors, Mag. theol. GUNTIS DIŠLERS  
1. Zinātniski pētnieciskais darbs un publikācijas 
Uzsāktas doktorantūras studijas Tartu universitātes Teoloģijas fakultātē, Igaunija (no 
28.06.2005.). Disertācijas tēma – „Anikonisms Vecās Derības mākslā” 
Piedalīšanās konferencēs 

1) Piedalīšanās LKrA, Eiropas Centra Darba ņēmēju jautājumos (EZA) un 
Latvijas Sociālā Dialoga Izglītības Centra (LSDIC) starptautiskajā konferencē 
„Atrasts Amerikā – Kāpēc? Migrācija: teoloģiskie, cilvēktiesību un 
sociālekonomiskie aspekti” Rīgā, no 2005. gada 10.-11. novembrim 
(konferences simultānā tulkošana, piedalīšanās darba grupā). 

2) Eiropas Baznīcu padomes starptautiskā ECEN konference „For Sustainable 
Lifestyle” Gēteborgā, 2006. gada 27. septembra līdz 1. oktobrim, referāts 
„Reliģiskā un sakrālā izglītība: Svēto Rakstu pamats.”  
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Publikācijas 

1. Konsultants kompleksam pētījumam (monogrāfijai) „Rīgas dievnamu 
māksla svērtības”. ( 2007)  

2. Dafijs. „Svētie un grēcinieki: pāvestības vēsture” (tulk., sagatavošanā). ( 
2007) 

3. G.Florovskis. „Austrumu Baznīcas tēvi” (tulk., sagatavošanā). ( 2007) 
4. Zinātniskais konsultants A.Grūtupa monogrāfijai „Beilisāde”. ( 2007) 
5. Vai meklēt to, kas jau vienreiz ir atrasts? Kanons un jaunrade mākslā no 

teoloģiskā skatu punkta// Studija, 2006, Nr.48. – 56.-60. lpp. 
6.  Kulta māksla Vecajā Derībā (monogrāfija). – R.: Jumava, 2005. – 261 lpp. 

(Darba ietvaros bija komandējums uz Somijas Teoloģijas institūtu 2002. 
gada novembrī (divas nedēļas), kur glabājas ziemeļvalstīs plašākā 
bibliotēka par Israēlas arheoloģiju) 

2. Iesaistīšanās projektos 
Līdzdalība starptautiskā projektā SOCRATES/GRUNDTVIG ietvaros „The Role 

of Religion in the Reconciliation between Conflicting groups in Society” 
(dalībnieki no Zviedrijas Mullsjo un Sundsgārtenas augstskolām, kā arī no 
Belfāstas ECONI, papildus vēl jauni dalībnieki no Somijas un Grieķijas) 
pilnībā atbilst LKrA koncepcijai, jo nozīmē kristietības nostādņu integrāciju. 
Tas ir projekts ar nozīmi reālu sabiedrībā esošu konfliktu risināšanā, un LKrA 
šajā ziņā ir veikusi priekšdarbus, tā ka šis projekts turpina iesākto. 

Starptautiskais Pasaules Baznīcu padomes ECEN projekts „Ekoteoloģija”. 
3. Tālākizglītība 
04.04.-27.06.2005. – Sertifikāts par profesionālās pilnveides kursiem “Inovācijas 
augstākās izglītības sistēmā” (40 st., Daugavpils Universitāte) 
  
 
Lektors, Mag. theol. MIKUS SOLOVEJS  
1. Zinātniskā darbība 
Uzsāktas doktorantūras studijas Tartu universitātes Teoloģijas fakultātē, Igaunija (no 
29.06.2006.). Disertācijas tēma – „Baznīcas kanona princips un mūsdienu sakrālā 
māksla” 
2. Tālākizglītība 
04.04.-27.06.2005. – Sertifikāts par profesionālās pilnveides kursiem “Inovācijas 
augstākās izglītības sistēmā” (40 st., Daugavpils Universitāte) 
 
Pieaicinātā pasniedzēja  Anda Rožukalne sadarbībā ar pieaicināto pasniedzēju T. 
Hanovu laikā no 2005. līdz 2007. gada februārim veica pētījumu „2006. gada Saeimas 
vēlēšanas – partiju reprezentācija un iespējama slēptā reklāma”. 
 
LKrA organizētās starptautiskās konferences  
 
LKrA sadarbībā ar Eiropas komisijas organizācijām EZA un EUROMF 2006.g. 8.-9. 
sept. rīkoja starptautisku zinātnisku un praktisku  konferenci “Toleranta pieeja, 
toleranta organizācija, tolerants cilvēks: praktiskā tolerance”. 
Konferences referātu temati:  

• Tolerances koncepts filozofijas vēsturē un mūsdienās (prof.J.Vējš); 
• Eiropas pilsoniskā tolerance (Pj.Sciakva (Itālija) Eiropas komisijas eksperts, 

EZA valdes loceklis); 
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• Tolerance un patiesība Eiropā : brīvā tirgus prasības (Jans Gosners 
(Norvēģija),Eiropas diakonijas darba vadītājs, starpkultūru darba eksperts 
Eiropas protestantu draudzēs); 

Transnacionālās diasporas, protests un tolerance mūsdienu dsemokrātiskajā sabiedrībā 
( Andrejs Berdņokovs, Mg.pol, LU politikas zinātnes doktorants)      
 
LKrA sadarbībā ar EZA, LSDIC (Latvijas Brīvo arodbiedrību apvienību) un ar Eiropas 
Savienības atbalstu organizējusi starptautisku zinātnisku konferenci “Migrācija: 
teoloģiskie, cilvēktiesību un sociālekonomiskie aspekti. Atrasts Amerikā – kāpēc?” 
(10.-11. 11.2005) 
      Konferences referātu un diskusiju tēmas: 
• Migrācijas problemātika Eiropas Savienībā (L. Pauels, Eiropas Centra darba 
ņēmēju jautājumos (EZA) prezidents); 
• Latvijas imigrācijas politika (I. Indāns, Latvijas Ārpolitikas institūts); 
• Migrācijas sociālie aspekti (V. Dombrovskis, Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvalde); 
• Migrācijas fenomena konfrontācija ar Latvijas Baznīcu (A. Priede, Romas katoļu 
Baznīca); 
• Pētījums par migrācijas cēloņiem (L. Rozentāle, Jaunatnes veselības centra 
padome); 
• Darbaspēka kustības sociālekonomiskie aspekti (P. Krīgers, Brīvo arodbiedrību 
apvienība); 
• Migrācijas pētījumi (A. Lulle, LU); 
• Migrācijas teoloģiskie aspekti (S. Gūtmane, LKrA). 
 
2007.gada aprīlī LKrA sadarbībā ar EZA un EUROMF rīkoja starptautisku semināru 
“ES sociālā politika sociālā dialoga ietvaros”.Diskusiju vadīja I.Indāns , LU doktorants 
un  EUROMF prezidents B. Machiels. Temati: 
• B.van Kallenbergs , EUROFEDOP ( Eiropas federācijas pakalpojumu sfērā 
strādājošo jautājumu ģenerālsekretārs) “Sociālās partnerības atbalsta sistēmas 
paplašinātajā Eiropā” 
• Dr.theol. Viljams Bells (ASV), SHUV institūta viceprezidents “Tolerances 
dimensijas: mūsdienu attieksmes un prasmes definīcijas daudzveidīgajā pasaulē”; 
• As.prof. S.Gūtmane, LKrA rektore ,”Antropoloģiskā robeža un tolerances 
problēma”, 
• Integrācijas lietu ministre K.Pētersone  “Tolerances problēma mūsdienu 
demokrātiskajā sabiedrībā”.     
       

 
  

3.11. Studentu aptaujas un to analīze. 
    

Latvijas Kristīgajā akadēmijā studenti tiek rosināti Studenti regulāri izteikt savu 
viedokli par mācību procesa kvalitāti, tiek veiktas aptaujas  
Reizi semestrī notiek programmas vadītāja tikšanās ar katra kursa studentiem, kā arī 
šādas tikšanas tiek rīkotas pēc nepieciešamības vai studentu ierosinājuma. Izteiktie 
viedokļi un atziņas tiek ņemtas vērā, pilnveidojot studiju programmu. 
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Tabula Nr. 1 Programmas izvēles rādītāji 
 
Raksturojums Pilnīgi 

apmierināts /-a 
Daļēji 
apmierināts/ -a. 

Kopā 

Apmierinātība ar 
augstskolas izvēli 

  72 % 28% 
 
  

100% 

Apmierinātība ar 
studiju 
programmas izvēli

63 % 37% 100% 

 
Tabula Nr. 2 Studiju kvalitātes rādītāji 
 

Ļoti laba 85% 
Laba 15% 

 
Tabula Nr.3  Apmierinātība ar praksi  

Jā 45 % 
Drīzāk apmierināti 55 % 

Aptaujas rezultāti liecina, ka nepieciešams turpināt uzlabot mācību procesu, literatūras 
klāstu akadēmijas bibliotēkā.  
 
 
 

3.12. Finansēšanas avoti, programmas materiālais nodrošinājums.  
Studiju programmas finansēšanas avotus veido studentu studiju maksa un ziedojumi. 
Sākot ar 2006./2007. studiju gadu studiju programma tiek īstenota Akadēmijas 
renovētajā ēkā, kurā ir plaša zinātniskā bibliotēka un lasītava ar kvalitatīvu un studiju 
programmai atbilstošu zinātniskās, mācību un pētnieciskās literatūras klāstu. 
Augstskolā tie rūpīgi strādāts pie tehnisko līdzekļu izmantošanas pilnveidošanas.  
Latvijas Kristīgās Akadēmijas telpas atrodas Jūrmalā, Bulduros, 5. līnijā 3. Kopējā 
telpu platība 1031 m2. Auditorijas 260,7 m2, kapela 59,7 m2, kafejnīca 500 m2. 
  Studiju programmas realizācijas resursus nodrošina mācību auditorijas, kas ir 
labā līmenī, aprīkotas ar tāfelēm, kodoskopiem un citu audiovizuālo aparatūru. Telpu 
nodrošinājums pašreizējam studējošo skaitam uzskatāms par pietiekošu. Studentu 
rīcībā ir datoru klase, kā arī zinātniskā bibliotēka un lasītava, kas aprīkota ar mūsdienu 
prasībām atbilstošiem datoriem.  
 
Uzziņa par LKrA Zinātnisko bibliotēku Pielikumā. 
 
Studiju programmas īstenošanai nepieciešamās materiālās bāzes raksturojums un 
datoru saraksts Pielikumā  
 
Studiju programmas izmaksu aprēķins uz vienu studiju vietu gadā pilna un nepilna 
laika studentiem atrodams Pielikumā  
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3.13. Ārējie sakari   
LKA programmas „Sabiedriskās attiecības” realizācijas gaitā tiek veidota un 
attīstītas sekojošas sadarbības ar citām augstskolām: 
LKA uztur kontaktus un apmainās ar informāciju par studiju procesu ar tām 
kristīgajām augstskolām, kurās studijas tiek realizētas pēc līdzīgiem principiem (Polijā, 
Vācijā, Itālijā, ASV un citur); 
Latvijas Kristīgajai akadēmijai ir izkopta kopprojektu sadarbība ar Somijas Diakonija 
politehnikumu (Diaconia Polytechnic DIAK) tīklu. Tas ir septiņu privātu augstskolu 
tīkls, kura vienojošā koncepcija ir modernās sociālās diakonijas un sabiedrības 
sadarbība augstāks izglītības līmenī. DIAK sniegtā izglītība tiek balstīta uz kristīgajām 
vērtībām. Somijas izglītības sistēmā politehniskā izglītība ir orientēta uz profesionālu 
zināšanu un prasmju ieguvi. Politehniskais grāds tiek pielīdzināts bakalaura grādam. 
Vienā no DIAK tīkla augstskolām Lathti Polytechnic var iegūt bakalaura grādu 
Komunikāciju un mediju programmā. 
Šobrīd programmā strādā viens vieslektors no ASV – Dr. theol Wiljams Bells, kurš 
pasniedz kursu Bībeles eksegēzes metodes. 
 
LKrA ir izveidojusies partnerība ar Eiropas komisijas EZA organizāciju, kas organizē 
izglītības projektus par Eiropas sociālajiem jautājumiem sadarbībā ar darbaņēmēju un 
citām organizācijām. 
Pēdējo gadu laikā EZA ir dalīborganizāciju centru tīklu visās Eiropas valstīs, kas 
balstās uz kristīgi sociālajām idejām. Par sadarbības partneri Latvijā tā ir izvēlējusies 
LKrA. Katru gadu EZA rīkotajos semināros, apmaiņas programmās un izpētes 
projektos piedalās LkrA mācību spēki un studenti. Pieredzes apmaiņa veicina dažādu 
viedokļu veidošanoas par sociālo tradīciju attīstību Eiropā.  
 
3.14. Sadarbība ar darba devējiem 
Studiju programmas „Sabiedriskās attiecības” sadarbība ar darba devējiem norisinās 
sekojošā veidā: 

1) LKA sabiedrisko attiecību studiju programmas docētāji regulāri satiekas ar 
sabiedrisko attiecību vides profesionāļiem, lai apspriestu aktuālās problēmas un 
vienotos par prakses nosacījumiem; 

2) pēc profesionāļu ieteikumiem tiek modificēta un atjaunot studiju programma, 
ieviešot jaunus kursus; 

3) daļa pazīstamāko sabiedrisko attiecību un mediju profesionāļu (V.Savicka. 
A.Rožukalne, T.Hanova u.c.) tiek aicināti uz vieslekcijām un uzaicināti vadīt 
noteiktus studiju kursus; 

4) studiju programmas vadība regulāri analizē to darba devēju atsauksmes un 
viedokļus, pie kuriem praksē bijuši LKA sabiedriskos attiecību programmas 
studenti; 

5) programmas vadība regulāri veido jaunus kontaktus ar darba devējiem, lai 
paplašinātu prakses iespējas studentiem; 

6) programmas vadība saglabā kontaktus ar darba devējiem, lai uzzinātu 
atsauksmes par programmas absolventu profesionālajām prasmēm un spējām. 

3.15. Studiju programmas attīstības plāns 
Attīstot LKA profesionālo bakalaura programmu „Sabiedriskās attiecības”, ir 
nepieciešams veikt sekojošas plānotas aktivitātes: 
• Jāpaplašina un jāattīsta programmas studentu un pasniedzēju pētnieciskais darbs; 
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• Programmā paredzēts piesaistīt vairāk pasniedzēju ar doktora grādu sociālajās 
zinātnēs vai doktorantūras studentu; 
• Pastāvīgi tiks attīstīta studiju programma, lai regulāri papildinātu to ar mācību 
kursiem, kas nepieciešami, lai programma atbilstu ātri mainīgās sabiedriskos attiecību 
vides prasībām; 
• Tiek attīstīta sadarbība ar ārvalstu augstskolām, ar Luvexas universitātes Politisko 
un sociālo zinātņu studiju programmu, ar tartu universitātes Sociālo zinātņu fakultāti, 
kā arī sv.Tihona humanitārās universitātes socioloģijas fakultāti, iesaistot programmā 
Erasmus studentus, kā arī paredzot iespēju LKA studentiem vienu vai divus semestrus 
studēt kādā ārvalstu augstskolā ; 
• Izvērst studentu un darba devēju aptaujas, lai precīzāk veidotu studiju programmu 
un regulāri apkopot aptaujās iegūto informāciju; 
• Tiks uzlabots programmas realizācijas saturiskais un tehniskais nodrošinājums – 
bibliotēkā pieejamo izdevumu klāsts, prakses iespēju daudzveidīgums; 
• Saskaņā ar Boloņas deklarāciju, studiju programmu pakāpeniski paredzēts 
pārveidot no 4 gadu uz 3 gadu apmācību, paralēli izveidojot, licencējot un attīstot 
maģistratūras studiju programmu sabiedriskajās attiecībās. 
 
Lai attīstītu studiju programmu, nepieciešamas šādas pārmaiņas: 
• sekmēt studentu pastiprinātu interesi par izvēlēto specialitāti, veidojot savas 
profesijas misijas apziņu.  
• Lekcijas un semināros, patstāvīgajos teorētiskos un praktiskos darbos akceptēt 
biblisko motivāciju, Akadēmijas īpašo lomu jauno sabiedrisko attiecību speciālistu 
sagatavošanā; 
• veicināt studentos interesi par pētniecisko darbu, tādējādi iepazīstot sabiedrisko 
attiecību nozares attīstību un perspektīvu Latvijā; 
• aktualizēt studijas programmas akadēmiskā personāla sadarbību ar sabiedrisko 
attiecību nozares organizācijām, tādējādi savstarpēji gūstot padziļinātu izpratni par šī 
nozares attīstību praksē un par sagatavojamo sabiedrisko attiecību speciālistu darbā 
nepieciešamajām zināšanām un kompetencēm; 
• attīstīt informācijas apmaiņu un metodisko sadarbību ar citu augstskolu sabiedrisko 
attiecību programmu akadēmisko personālu, īpaši attīstot starpaugstskolu pētniecības 
projektus.  

3.16. Studiju programmas realizācijas iespēju, draudu, stipro un vājo pušu 
analīze  (SWOT): 
Ārējās vides analīze  
Iespējas Draudi 

1. LKA programmas unikalitāte, tās satura 
saistība ar kristīgajām vērtībām un 
realizācija, izmantojot integratīvās 
teoloģijas metodi; 
2. LKA programmas atbilstība sociālā 
mārketinga attīstības tendencēm; 
3. Stabila jauniešu interese par studijām 
sabiedrisko attiecību jomā; 
4. Pozitīvas darba devēju atsauksmes par 
LKA absolventiem un labvēlīga attieksme 
pret LKA praktikantiem. 

1. Plašā konkurence dažādu 
augstskolu sabiedrisko attiecību 
programmu piedāvājumā; 
2. Negatīvas dzimstības tendences, kas 
Latvijā tiek prognozētas tuvāko gadu 
laikā samazinās studentu skaitu visās 
studiju programmās; 
3. Pastāvīgs studiju maksas pieaugums 
visās studiju programmās; 
4. Nepietiekamas iespējas iegūt 
doktora grādu sabiedriskajās 
attiecībās; 
5. Nepietiekams profesionālās 
literatūras klāsts latviešu valodā; 
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Iekšējās vides analīze 
Stiprās puses Vājās puses 
1. Programmas saturiskā unikalitāte, tās 
atbilstība sabiedrisko attiecību profesionālās 
vides prasībām; 
2. Programmas spēja piesaistīt studentus un 
elastīgi ieviest mūsdienu prasībām atbilstošas 
pārmaiņas; 
3. Programmas realizācijai atbilstošs 
profesionālu docētāju sastāvs; 
4. Atbilstoši tehniskie un organizatoriskie 
apstākļi; 
5. Laba sadarbība ar darba devējiem un plašas 
prakses iespējas. 
6.Iespēja veidot maģistratūras studijas, ka tiks 
nodrošināta pāreja no 4 uz 3 gadu studiju 
procesu. 
 

1. Nepietiekams doktoru skaits to 
pasniedzēju vidū, kas realizē 
programmu; 
2. Nepietiekams profesionālās 
literatūras klāsts latviešu valodā LKA 
bibliotēkā; 
3. Nepietiekams akadēmiskā personāla 
pētnieciskais darbs; 
4. Daudz uzaicināto pasniedzēju, kam 
LKA nav pamata darba vieta; 
5. Nav pietiekami attīstīta 
starptautiskā sadarbība ar citām 
augstskolām; 
6.Nav iespēju studēt LKA 
maģistratūras programmā.  
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4.1. Studiju kursu apraksti 
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Ievads studijās un specialitātē 
 
  
 
Studiju priekšmeta klausītāji (studiju programma, studiju gads) – 
Studiju programmas Sabiedrisko attiecību 1. studiju gads 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 kredītpunkti 
 
 
1. Studiju priekšmeta mērķis – Kursa mērķis ir palīdzēt studentiem veidot izpratni 
par komunikāciju kā procesu un to komunikācijas prasmju kopu, kas ir sabiedrisko 
attiecību speciālista darbības pamatā. Kursa ietvaros tiks aplūkoti arī komunikācijas 
attīstības galvenie punkti, tas, kā komunikācija attīstās globalizācijas laikmetā. 
Svarīgs punkts šajā kursā ir izpratnes veidošana par galvenajiem ar komunikāciju 
saistītajiem jēdzieniem. 
 
2. Studiju priekšmeta uzdevumi –  
1.  Sniegt ieskatu par to, ko nozīmē studēt, kā sevi motivēt, par informācijas iegūšanas 
un apstrādes veidiem. 
2. Sniegt informāciju par  to, kas ir komunikācija, tās veidiem, par komunikāciju 
dažādos kontekstos. 
3. Veidot izpratni par to, kas ir komunikācijas zinātne, tās saistību ar pārējām zinātnes 
nozarēm 
4. Analizēt mediju sistēmu tās vēsturiskajā attīstībā un mijiedarbībā ar citām sistēmām, 
īpašu uzmanību pievēršot mediju ietekmei uz dažādām auditorijām un to ietekmi uz 
sabiedrisko domu.  
5. Veidot izpratni par mediju sistēmas ietekmi uz dažādām sabiedriskās dzīves 
sistēmām, dodot prasmi analizēt katra medija nozīmi. 
 
 
Studiju priekšmeta saturs –  
 
1.temats 

• Studiju priekšmets un tā būtība.  
• Studiju priekšmeta saistība ar zinātņu nozarēm. 
• Studiju priekšmeta saistība ar masu medijiem.  

2.temats 
• SA un mediju auditorijas jēdziens.  
• SA un mediju auditoriju tipi un to raksturojums.  
 

3.temats 
• Mediju sistēma un mediju efekti no SA viedokļa.  
• Mediju efektu teoriju izmantošana SA praksē.  

4.temats 
• SA darbs ar medijiem.Laikraksti: globālie; nacionālie; reģionālie, lokālie.  
• Laikrakstu loma biznesa mēŗķu sasniegšanā un pilsoniskās sabiedrības izveidē 

un attīstībā. 
5.temats 

• Žurnālu vēsture, žurnālu sistēma.  
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• Patērētāju, biznesa un akadēmiskie žurnāli. 
6.temats 

• Elektronisko mediju funkcijas un īpatnības, to zimantošana SA darbā.   
• Radio formāti un radio lietojuma īpatnības.  
• Televīzija, tās funkcijas un ietekmes izvērtēšana. 

7. temats 
• SA nozares attīstība Latvijā.   
• Jaunas mediju sistēmas izveidošanās Latvijā 20.gs.  
• ES mediju sistēmas galvenās likumsakarības 

1.seminārs 
• Mediju atīstības un SA darba parakses attīstības izvērtējums. Latvijas un ES 

piemērs (gadījuma studijas – 3000 zīmes, darbs jāprezentē seminārā 93 – 5 
min.) 

 
2. seminārs 

• Komerciālie un sabiedriskie mediji, to funkciju un misijas atšķirības 
(uzdevums – jāanalizē divi SA materiālu izvietosānas piemēri komerciālajos un 
sabiedrikājos medijos, salīdzinot to saturu un funkcijas, gadījuma studijas – 
3000 zīmes, savs darbs jāprezentē seminārā 3 – 5 minūtes) 

3.seminārs 
• SA darba attīstības galvenie procesi. Uzdevums: sagatavot viena gadījuma 

pārmaiņu procesa analīzi (3000 zīmes, uzstāšanās 3 – 5 min.) 
 
 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru praktiskie darbi; kursa noslēguma 
referāts; eksāmens - tests 
 
 
Ieteicamā lieteratūra –  
 

1. Baltic Media in Transition, Ed. by Peeter Vihalemm, Tartu, Tartu University 
Press, 2002, p.305. 

2. Daniel C. Hallin and Paolo Mancini,Comparing Media Systems: Three Models 
of Media and Politics (Communication, Society and Politics) 2004 

3. David R. Croteau and William Hoynes, Media/Society: Industries, Images and 
Audiences 2002 

4. Deirdre Kevin, Europe in the Media: A Comparison of Reporting, 
Representation, and Rhetoric in National Media Systems in Europe (European 
Institute for the Media Series) 2003 

5. Denis McQuail, Karen Siune, New Media Politics, The Function of the Mass 
Media. New Media Politics., 1999 

6. Denis McQuail Audience Analysis, Paperback - Jul 28, 1997 
7. James W. Chesebro and Dale A. Bertelsen, Analyzing Media: Communication 

Technologies as Symbolic and Cognitive Systems 1998 
8. Joseph Turow, Media Systems in Society: Understanding Industries, 

Strategies,and Power (Paperback) 1992 
9. Karen Ross and Virginia Nightingale, Media and Audiences 2003 
10. Komunikācija. Latvijas Universitātes Raksti 648, Rīga, Zinātne, 2002, 127. – 

196. lpp.  
11. Leo Bogart, Commercial Culture: The Media System and the Public Interest 

2000 
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http://www.amazon.com/Comparing-Media-Systems-Politics-Communication/dp/0521543088/ref=sr_1_1/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177857955&sr=1-1
http://www.amazon.com/Comparing-Media-Systems-Politics-Communication/dp/0521543088/ref=sr_1_1/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177857955&sr=1-1
http://www.amazon.com/Media-Society-Industries-Images-Audiences/dp/0761987738/ref=sr_1_25/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177864682&sr=1-25
http://www.amazon.com/Media-Society-Industries-Images-Audiences/dp/0761987738/ref=sr_1_25/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177864682&sr=1-25
http://www.amazon.com/Europe-Media-Comparison-Reporting-Representation/dp/0805844228/ref=sr_1_8/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177857955&sr=1-8
http://www.amazon.com/Europe-Media-Comparison-Reporting-Representation/dp/0805844228/ref=sr_1_8/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177857955&sr=1-8
http://www.amazon.com/Europe-Media-Comparison-Reporting-Representation/dp/0805844228/ref=sr_1_8/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177857955&sr=1-8
http://www.amazon.com/Audience-Analysis-Denis-McQuail/dp/0761910026/ref=sr_1_92/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177864874&sr=1-92
http://www.amazon.com/Analyzing-Media-Communication-Technologies-Cognitive/dp/1572304197/ref=sr_1_16/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177857955&sr=1-16
http://www.amazon.com/Analyzing-Media-Communication-Technologies-Cognitive/dp/1572304197/ref=sr_1_16/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177857955&sr=1-16
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/002-4587616-7619262?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Joseph%20Turow
http://www.amazon.com/Media-Audiences-Karen-Ross/dp/0335206913/ref=sr_1_88/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177864874&sr=1-88
http://www.amazon.com/Commercial-Culture-System-Public-Interest/dp/0765806053/ref=sr_1_13/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177857955&sr=1-13


12. L. John Martin, Comparative Mass Media Systems (Longman series in public 
communication) Hardcover - May 1983 

14. Niklas Luhmann, The Reality of the Mass Media, London, Polity Press, 2002, 
p.130. 

15. Paul J. Traudt, Media, Audiences, Effects: An Introduction to the Study of 
Media Content and Audience Analysis 2005 

16. P. J. Fourie, Media Studies Volume 2: Content, Audiences and Production 
(Media Studies) 2004 

17. Philip M. Napoli, Audience Economics: Media Institutions and the Audience 
Marketplace 2003 

18. Rick J. Rockwell and Noreene Janus,Media Power in Central America (History 
of Communication) 2003 

20. S. Elizabe Bird, The Audience in Everyday Life: Living in a Media World 
2003 

21. Virginia Nightingale and Karen Ross, Critical Readings: Media and Audiences 
(Issues in Cultural and Media Studies) 2003 

22. W. Phillips Davison, Mass media: Systems and effects 1982Weinberg Stewe, 
The Reporters Handbook,1996 

- papildus literatūra 
1. Latvijas Mediju analīze. Komunikācijas pētījumu sērija, Daudzveidība 

II, Rīga: LU Komunikācijas studiju nodaļa, 2001. 162.lpp. 
2. Latvijas Mediju analīze. Komunikācijas pētījumu sērija, Daudzveidība 

III, Rīga: LU Komunikācijas studiju nodaļa, 2001. 70. lpp.  
3. www.politika.lv, mediju kritikas sadaļa 
4. Laikrakstu un žurnālu teksti: The Economist, Newsweek, Diena, NRA, 

LA, Nedēļa, Čas, Telegraf uc. 
 
Mācīšanas un mācīšanās metodes: lekcijas (60 % ), semināri un praktiskie darbi 
(40%). 
 
Studenta darbs tiks vērtēts sekojoši: 
1. līdzdalība lekcijās - 15% 
2. darbs semināru nodarbībās – 30% 
3. individuālie darbi – 30% 
4. eksāmens – 25% 
 
Studiju priekšmeta     
programmas vadītājs(-a)      

 (paraksts)  (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 
    
17.05.2007.  
 
SASKAŅOTS 
Latvijas Kristīgās Akadēmijas senāts 
_______________________________________________ 
 

200___.gada_____.___________sēdē, 
protokols Nr.__________       
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http://www.amazon.com/Comparative-Systems-Longman-public-communication/dp/0582283280/ref=sr_1_15/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177857955&sr=1-15
http://www.amazon.com/Comparative-Systems-Longman-public-communication/dp/0582283280/ref=sr_1_15/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177857955&sr=1-15
http://www.amazon.com/Media-Audiences-Effects-Introduction-Audience/dp/0205395678/ref=sr_1_29/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177864682&sr=1-29
http://www.amazon.com/Media-Audiences-Effects-Introduction-Audience/dp/0205395678/ref=sr_1_29/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177864682&sr=1-29
http://www.amazon.com/Media-Studies-Content-Audiences-Production/dp/0702156566/ref=sr_1_22/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177864379&sr=1-22
http://www.amazon.com/Media-Studies-Content-Audiences-Production/dp/0702156566/ref=sr_1_22/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177864379&sr=1-22
http://www.amazon.com/Audience-Economics-Media-Institutions-Marketplace/dp/0231126530/ref=sr_1_23/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177864379&sr=1-23
http://www.amazon.com/Audience-Economics-Media-Institutions-Marketplace/dp/0231126530/ref=sr_1_23/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177864379&sr=1-23
http://www.amazon.com/Media-Central-America-History-Communication/dp/0252028023/ref=sr_1_7/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177857955&sr=1-7
http://www.amazon.com/Media-Central-America-History-Communication/dp/0252028023/ref=sr_1_7/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177857955&sr=1-7
http://www.amazon.com/Audience-Everyday-Life-Living-Media/dp/0415942594/ref=sr_1_17/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177864379&sr=1-17
http://www.amazon.com/Critical-Readings-Audiences-Cultural-Studies/dp/0335211666/ref=sr_1_15/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177864379&sr=1-15
http://www.amazon.com/Critical-Readings-Audiences-Cultural-Studies/dp/0335211666/ref=sr_1_15/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177864379&sr=1-15
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/002-4587616-7619262?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=W.%20Phillips%20Davison
http://www.politika.lv/


Ievads sabiedriskajās attiecībās 
 
Studiju priekšmeta klausītāji (studiju programma, studiju gads) – 
Studiju programma Sabiedrisko attiecību programmas 1. studiju gads 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 kredītpunkti 
Nepieciešamās priekšzināšanas: kursi Ievads studijās un specialitātē. 
 
1. Studiju priekšmeta mērķis – gūt izpratni par sabiedrisko attiecību būtību, ētikas 
normām, kā arī darba specifiku un uzdevumiem.  
2. Studiju priekšmeta uzdevumi – apgūt sabiedrisko attiecību darbības principus un 
iepazīties ar galvenajām sabiedrisko attiecību darba metodēm.  
3. Studiju priekšmeta saturs –  
 
1. temats 
• Sabiedrisko attiecību būtība, definīcijas, uzdevumi.  
• Sabiedriskās attiecības kā komunikācijas zinātne.  
• Nepieciešamās zināšanas un iemaņas SA darbā. 
2. temats 
• Dž.Gruninga SA modelis.  
• Simetriskās un asimetriskās SA, to noteicoši faktori.  
• Ētikas pamatprincipi. 
3. temats 
• SA kā organizācijas politikas realizēšanas ierocis. 
• Organizācijas raksturojums pēc SA darba metožu izmatošanas.  
4. temats 
• SA un mārketinga atšķirības. 
• SA un reklāmas uzdevumi.  
• Sabiedrisko attiecību darba metodes. 
5. temats 
• Marketinga sabiedriskās attiecības un to specifika.  
• MSA izmaiņas un loma mūsdienu biznesa vidē.  
6. temats 
Sabiedrisko attiecību darba uzdevumi un specifika uzņēmējdarbībā.  
7. temats 
Sabiedrisko attiecību darba uzdevumi un specifika valsts pārvaldē un NVO. 
8. temats 
Sabiedrisko attiecību darba uzdevumi un specifika tūrismā nozarē un sportā. 
9. temats 
Korporatīvās sociālā atbildība mūsdienu biznesa vidē un SA loma tās nodrošināšanā 
un popularizēšanā. 
10. temats 
• SA nodaļu uzdevumi.  
• Sadarbības veidošana ar masu medijiem: preses konferences, preses brīfings, 
intervijas utt. Preses centri un preses dienesti. 
11. temats 
SA informācija: preses relīzes, paziņojumi, informācija presei, biogrāfijas, mediju 
mapes. 
  
12. temats 
• Mediju analīze.  
• Mediju izvēle.  
• Mediju monitorings.  
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• Publikāciju analīze un kontentanalīze. 
1. seminārs 
• Izvēlētās organizācijas SA darba analīze.  
• Gadījumu analīze.  
2. seminārs 
• SA specifika valsts pārvaldē, uzņēmējdarbībā, tūrismā, sportā. 
• Gadījumu analīze. 
3. seminārs - praktiskā nodarbība  
Informācijas sagatavošana presei. 
4. seminārs- praktiskā nodarbība 
Preses konferences rīkošana. 
  
Ieteicamā literatūra:  
 
1. Dennis L. Wilcox and Glen T. Cameron, Public Relations: Strategies and Tactics 

(8th Edition),2005; 
2. Donald Treadwell and Jill B. Treadwell, Public Relations Writing: Principles in 

Practice,2005. 
3. Doug Newsom and Jim Haynes, Public Relations Writing: Form & Style,2007;  
4. James E. Gruning. Exellence in Public Relations&Communications Managment, 

1992; 
5. Kathy R. Fitzpatrick and Carolyn Bronstein, Ethics in Public Relations: 

Responsible Advocacy ,2006;  
6. Merry Aronson, Don Spetner, and Carol Ames, The Public Relations Writer's 

Handbook: The Digital Age, 2007; 
7. Newsom Doug, Wanslyke Turk Judy, Kruckeberg Dean. This is PR: The Realities 

of Public Relations. 6 th edition. 1996. 
8. Ronald R. Sims, Ethics and Corporate Social Responsibility: Why Giants Fall , 

2003; 
9. Scott M.Cutlip, Allen H.Center,Glen M. Broom, Effective Public Relations,1994.   
 
Mācīšanas un mācīšanās metodes: lekcijas, semināri un praktiskie darbi. 
Studenta darbs tiks vērtēts sekojoši: 
1.līdzdalība lekcijās - 15% 
2.darbs semināru nodarbībās – 30% 
3.individuālie darbi – 30% 
4.eksāmens – 25% 
Studiju priekšmeta     
programmas vadītājs(-a)      
 (paraksts)  (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 
 17.05.2007.  
SASKAŅOTS 
Latvijas Kristīgās Akadēmijas senāts 
_______________________________________________ 
 

200___.gada_____.___________sēdē, 
protokols Nr.__________       
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http://www.amazon.com/Public-Relations-Strategies-Tactics-8th/dp/0205449441/ref=pd_bbs_sr_4/103-0734295-0243853?ie=UTF8&s=books&qid=1176806588&sr=8-4
http://www.amazon.com/Public-Relations-Strategies-Tactics-8th/dp/0205449441/ref=pd_bbs_sr_4/103-0734295-0243853?ie=UTF8&s=books&qid=1176806588&sr=8-4
http://www.amazon.com/Public-Relations-Writing-Principles-Practice/dp/1412914442/ref=sr_1_33/103-0734295-0243853?ie=UTF8&s=books&qid=1176806242&sr=8-33
http://www.amazon.com/Public-Relations-Writing-Principles-Practice/dp/1412914442/ref=sr_1_33/103-0734295-0243853?ie=UTF8&s=books&qid=1176806242&sr=8-33
http://www.amazon.com/Public-Relations-Writing-Form-Style/dp/0495095664/ref=sr_1_4/103-0734295-0243853?ie=UTF8&s=books&qid=1176805299&sr=8-4
http://www.amazon.com/Ethics-Public-Relations-Responsible-Advocacy/dp/1412917972/ref=sr_1_24/103-0734295-0243853?ie=UTF8&s=books&qid=1176806142&sr=8-24
http://www.amazon.com/Ethics-Public-Relations-Responsible-Advocacy/dp/1412917972/ref=sr_1_24/103-0734295-0243853?ie=UTF8&s=books&qid=1176806142&sr=8-24
http://www.amazon.com/Public-Relations-Writers-Handbook-Digital/dp/0787986313/ref=sr_1_28/103-0734295-0243853?ie=UTF8&s=books&qid=1176805454&sr=8-28
http://www.amazon.com/Public-Relations-Writers-Handbook-Digital/dp/0787986313/ref=sr_1_28/103-0734295-0243853?ie=UTF8&s=books&qid=1176805454&sr=8-28
http://www.amazon.com/Ethics-Corporate-Social-Responsibility-Giants/dp/0275980391/ref=sr_1_26/103-0734295-0243853?ie=UTF8&s=books&qid=1176807391&sr=8-26


 
Ievads politikā 
 
Studiju priekšmeta klausītāji (studiju programma, studiju gads) – 
Studiju programma Sabiedrisko attiecību programmas 1. studiju gads 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 kredītpunkti 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: nepieciešamas priekšzināšanas vispārējās vidējās 
izglītības līmenī sociālajās zinātnēs. 
 
Mācību kursa mērķis: iepazīstināt studentus ar politisko zināšanu pamatiem, 
politiskajām tiesībām un to praktisko pielietojumu principiem. 
 
Mācību kursa sagaidāmais rezultāts: izpratne par aktuālām politiskajām norisēm 
Latvijā, Eiropā un pasaulē; aktīvas uz demokrātisma un ētiskuma principiem balstītas 
politiskas pozīcijas veidošana studentos. 
 
Kursa saturs:  
1. Politikas saturs. Politiskie režīmi. Demokrātijas pamatprincipi. 
2. Nācijas un valstis. Valstu tipi. Ideoloģijas. 
3. Sabiedrības demokratizācijas procesi. Brīvība un vara. 
4. Vispārējās cilvēktiesības. 
5. Politiskā komunikācija kā politikas procesa būtiska sastāvdaļa. 
6. Mediji un demokrātija. Mediju loma sabiedrības demokratizācijas procesos. 
7. Pilsoniskā sabiedrība, NVO iesaistīšana lēmumu pieņemšanā.. 
8. Sabiedrības stratifikācija. Grupu konflikti. 
9. Politiskās partijas. Politisko partiju attīstības modeļi. 
10. Politiskās elites.  
11. Vēlēšanas. Vēlēšanu sistēmas. 
12. Starptautiskā politika. Konflikti starptautiskajās attiecībās. 
 
Mācību literatūra: 
1. Ievads politikā, Mācību līdzeklis. R. Zvaigzne ABC, 1998.  
2. Vēbers M. Politika kā profesija 
3. Seskis I. Latvijas valsts izcelšanās. R. 1981 
4. Latvijas Republikas Satversme 
5. Eiropas apvienošanās, integrācija un suverenitāte. Eduards Bruno Deksnis. Junda. 

Rīga 1998. 
6. Šteinbergs Š.S, Osterns D.Š. Valdība, ētika un vadītāji. R. 1994 
7. Apals, G., Catlaks, G., Ikstens, J., Pabriks, A., Sarma, V., Politika Latvijā, Rasa 

ABC 1999. 
8. Ikstens, Jānis, red. Partiju finansēšana : Latvijas pieredze pasaules kontekstā. Rīga 

: Baltijas Sociālo zinātņu institūts.2003. 
9. Politics. Introduction. London : Routledge, 2002. 
10. Ašmanis, Miķelis, Politisko terminu vārdnīca, LU, 1995 ??? 
 
Mācīšanas un mācīšanās metodes: lekcijas, semināri, patstāvīgais darbs mājās. 
Referāts, praktiskie darbi – politisko partiju programmu analīze, priekšvēlēšanu 
kampaņu analīze, preses publikāciju analīze 
Vērtēšanas metodes: Aktivitāte semināros, referāta uzstāšanās, eksāmens.  
Studenta darbs tiks vērtēts sekojoši: 
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1.līdzdalība lekcijās - 15% 
2.darbs semināru nodarbībās – 30% 
3.individuālie darbi – 30% 
4.eksāmens – 25% 
Studiju priekšmeta     
programmas vadītājs(-a)      
 (paraksts)  (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 
17.05.2007.  
 
SASKAŅOTS 
Latvijas Kristīgās Akadēmijas senāts 
_______________________________________________ 
 

200___.gada_____.___________sēdē, 
protokols Nr.__________       
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Socioloģija 

 
 

Studiju priekšmeta klausītāji (studiju programma, studiju gads) – 
Studiju programmas Sabiedrisko attiecību 2.studiju gads 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 kredītpunkti 

 
Nepieciešamās priekšzināšanas: studentiem nepieciešamas priekšzināšanas 
vispārējās vidējās izglītības līmenī. 
 
1. Studiju priekšmeta mērķis: Radīt priekšstatu par sabiedrības socioloģiskās 
izpratnes un analīzes specifiku, kā arī par socioloģijai tipisko izpētes priekšmetisko 
sfēru. Iepazīstināt studentus ar socioloģiskās pētniecības ietvaros gūtajām atziņām par 
dažādiem sociālās dzīves aspektiem, kā arī atklāt teorētiskās socioloģijas un 
empīriskās socioloģijas gnozeoloģiskās iespējas ( ko var un ko nevar uzzināt par 
sabiedrību socioloģiskās izziņas ietvaros). 
 
2. Studiju priekšmeta uzdevumi: Gūt prasmi izmantot socioloģijā nostiprinājušās 
atziņas sociālās dzīves procesu analizēšanai, kā arī iegūt prasmi šīs atziņas salīdzinoši 
samērot ar personisko sociālās dzīves redzējumu un bibliskām atziņām atbilstošajos 
jautājumos. 

 
 

3. Studiju priekšmeta saturs –  
1. tēma 

• Socioloģija kā zinātne.  
2. tēma 

• Kultūra, personība un sociālā mijiedarbība. 
3. tēma 

• Varas struktūras sabiedrībā. 
4. tēma 

• Sociālie institūti.  
5. tēma 

• Sociālās izmaiņas mūsdienu pasaulē. 
 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens (E) 
 
Mācību literatūra 
 
1. Cilvēks un dzīve socioloģijas skatījumā, R., 1996 
2. Mūrnieks, E. Socioloģiskā pētījuma metodika, Rīga., 1987 
3. Sociolgy, Boston, London, Sydney, Toronto, 1989 
4. Vilks, A. Filozofija Latvijā: Antropoloģija. R., 2000 
5. Vilks, A. Vārdnīca filozofijā. R., 2000 
6. Laķis, P. Socioloģija. Ievads socioloģijā. R: Zvaigzne ABC, 1998 
 
Mācīšanas un mācīšanās metodes: lekcijas, semināri, referāts, pašanalīze, 
novērojums, praktiska pētījuma metožu analīze, radoši uzdevumi. 
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Studenta darbs tiks vērtēts sekojoši: 
5. līdzdalība lekcijās - 15% 
6. darbs semināru nodarbībās – 30% 
7. individuālie darbi – 30% 
8. eksāmens – 25% 
 
 
 
Studiju priekšmeta     
programmas vadītājs(-a)      

 (paraksts)  (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 
 
     
17.05.2007.  
 
 
 

 

 
SASKAŅOTS 
Latvijas Kristīgās Akadēmijas senāts 
_______________________________________________ 
 

200___.gada_____.___________sēdē, 
protokols Nr.__________       
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Sociālā psiholoģija 
 
  
Studiju priekšmeta klausītāji (studiju programma, studiju gads) – 
Studiju programmas Sabiedrisko attiecību 3.studiju gads 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 kredītpunkti 
 
Studiju priekšmeta saturs – 
 
1. temats 

• Sociālās psiholoģijas pētījumu metodes 
2. temats 

• Nozīmīgākās sociālās psiholoģijas teorijas 
3. temats 

• Sociālais indivīds 
4. temats 

• Valoda un komunikācija 
5. temats 

• Sociālā emisija 
6. temats 

• Izziņa un sociālā uzvedība 
7. patstāvīgais darbs  

• Sociālais indivīds.  
• Klausīšanās prasmju attīstības treniņš 

8. patstāvīgais darbs 
• Sociālais indivīds.  
• Sensitivitātes treniņš 

9. seminārs 
Sociālās psiholoģijas vēsture, situācija mūsdienās 
10. seminārs 
Sociālās psiholoģijas pētījumu metodes 
11. seminārs 
Nozīmīgākās sociālās psiholoģijas teorijas 
12. seminārs 
Izziņa un sociālā uzvedība. Sociālā stereotipa analīze 
13. seminārs 
Sociālā emisija. Situāciju analīze 
14. seminārs 
Sociālie fenomeni un emocijas 
 
15. seminārs 
Valoda un komunikācija 
 
16. seminārs 
Sociālā mijiedarbība un attiecības. 
 
 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens (E) 
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Ieteicamā literatūra:  

1. Brenn S., Kassin S., Fein S. (1999.). Social Psychology. NY. 
2. Hewstone M. & Manstead R. (Eds.) (1999.). The Blakwell Encyklopedia of 

Social Psychology. Oxford.  
3. Ierei Vadim Korževskij. Propedevtika asketiki. Kompendium po pravoslavnoj 

svlatootečeskoi psihologii. Moskva, 2004 (krievu valodā) 
4. LU Raksti. Psiholoģija. R.: Zinātne, 2004; 
5. Moscovici, Serge. Social representations: explorations in social psychology/ 
6. Myers D. G. Social Psychology, by The McGraw – Hill Companies, Inc. All 

rights reserved, 1996 (tulkojums krievu val., 1998) 
7. Psiholoģijas atlants 1., 2. R.: Zvaigzne ABC, 237. 
8. Reņģe V. Sociālā psiholoģija. R.: Zvaigzne ABC, 2002 
9. Serge ; ed. By Gerard Duveen. Cambrige: Polity Press, 2000. 
10.  Svētie Raksti 
11. Virspriesteris Aleksandrs Šemans (1995). Par pasaules dzīvību (3.- 27.lpp). 

Rīga:SIA „Labvēsts”  
- papildus literatūra 
 

1. Adorno T. (2001). Issļedovaņije avtoritarnoj ļičnostji (krievu val). Moskva: 
Akademija issļedovaņij kuļturi 

2. Elliott A. (1999). Social theory and psychoanalysis in transition: self and 
society from Freud to Kristeva. London, N.Y.: Free Assoc. Books (ir LNB) 

3. Furnham A. (2001.). Personality and Social behavior. London, NY: Arnold 
4. Gross R. Psychology: The Science of Mind and Behavior. London, 1996. 
5. Handbook of Positive Psychology (2002). Oxford: Oxford University Press 
6. Hībners, P. (1991). Faktors „delta”. Dēmonizācija – pašmāju ražojuma 

kompleksi vai „hakeri” programmā? Jūrmala, LKrA 
7. Kīslings. K. (2000). Priekšstati par cilvēku pastorālpsiholoģijā. Jūrmala, LKrA 
8. Oxford Handbook of Political Psychology, David O. Sears (Editor), Leonie 

Huddy (Editor), Robert Jervis (Editor), 822 pages: Publisher: Oxford Press; 
(June 2003) 

9. Political Behavior (Kluwer Academic Publishers) International Bulletin of 
Political Psychology (online, http://security.pr.erau.edu) 

10. Ross L., Nisbett R. (1999.). Chelovek i situacija. Moskwa (krievu val). 
11. Seligman M.E.P. (1998). Learned optimism: How to change your mind and 

your life. N.Y.: Pocket Books 
12. Shiraev E. & Levy D. (2000). Cross-Cultural Psychology: Critical thinking and 

contemporary applications. Boston: Allyn and Bbacon 
13. www.gasou.edu/psychweb/resource/selfhelp.htm#death (IT mājas lapa 

informācijas par pētījumiem psiholoģijā iegūšanai) 
14. www.socialpsychology.org (IT adrešu bāze) 
 
 

- ieteicamā periodika 
 

1. Journal of Personality and Social Psychology. 
2. Journal of Psychology and Theology 
3. Journal of Religion and Science 
4. Pastoral Psychology 
5. Religion and Theology 
6. Journal of Occupational and Organisational Psychology 
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7. Journal of Psychology and Christianity 
8. Journal of Experimental Social Psychology 
9. Journal of Empirical Theology 

 
 
 
 
 

 
Mācīšanas un mācīšanās metodes: lekcijas, semināri un praktiskie darbi. 
 
Studenta darbs tiks vērtēts sekojoši: 
 
1. Nodarbību apmeklējums -25%. 
2. Darbs semināros – sagatavots materiāls, iesaistās diskusijās – 25 % 
3. Patstāvīgo darbu izpilde – 35%. 
4. Eksāmena darbs (tests) – 15 %. 
 

 
 
 
Studiju priekšmeta     
programmas vadītājs(-a)      

 (paraksts)  (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 
 
     
17.05.2007.  
 
 
 
 
 

 

 
SASKAŅOTS 
Latvijas Kristīgās Akadēmijas senāts 
_______________________________________________ 
 

200___.gada_____.___________sēdē, 
protokols Nr.__________    
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Komunikācijas teorijas 
 
 

Studiju priekšmeta klausītāji (studiju programma, studiju gads) – 
Studiju programmas Sabiedrisko attiecību 4.studiju gads 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 kredītpunkti 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: kurss “Ievads komunikācijas teorijās un 
sabiedriskajās attiecībās”. 
 
1. Studiju priekšmeta mērķis: Sniegt Studentiem izpratni par komunikācijas 
teorijām, kas skaidro komunikācijas procesus, to lomu un ietekmi sabiedrībā; iemācīt 
studentus pielietot komunikāciju teoriju konceptus komunikācijas prakses analīzē. 
 
2. Studiju priekšmeta uzdevumi: Gūt zināšanas par nozīmīgākajām komunikācijas 
teorijām, kas apraksta komunikācijas procesus, funkcijas un ietekmi uz sabiedrību; 
Rast izpratni par to, kā zināšanas par dažādām komunikāciju teorijām izmantot, 
analizējot norises sabiedrībā un risinot konkrētus sabiedrisko attiecību uzdevumus. 
 
3. Studiju priekšmeta saturs –  
 
1. temats 

• Komunikācijas zinātnes pamatjēdzieni. 
• Komunikācijas veidi. 

2. temats 
• Masu komunikācija. 

3. temats 
• Komunikācijas pamatmodeļi. 

4. temats 
• Mediju organizācija un tās ietekme uz saturu. 

5. temats 
• Masu komunikācijas īstermiņa efekti uz indivīdu. 

6. temats 
• Mediju efekti. 

7. temats 
• Auditorijas pētījumi. 

8. temats 
• Semiotika. 

9. temats 
• Komunikācija interpersonālā un grupu līmenī. 

10. temats 
• Informācijas sabiedrība un starptautiskā komunikācija. 

11. temats 
• Plānotā komunikācija. 

 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens (E) 
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Ieteicamā literatūra:  
1. Baran, S. J. “Introduction to Mass Communication: Media Literacy and Culture”, 

1999 
2. Baran, S. J. Davis, Dennis K. “Mass Communication Theory: foundations, ferment 

and future”. Wadsworth Publishing Company, 1995 
3. DeFleur, L., Dennis, Everette, E. “Understanding Mass Communication”. 1996 
4. DeFleu, Melvin, Ball-Rokeach, Sandra. “Theories of Mass Communication”, 

Longman, 1989 
5. Fang I. “A History of mass Communication: Six Information Revoltuions”. 1997 
6. Fiske, J. “Introduction to Communication Studies”, 1990 
7. Gerbner, George. “Toward a General Model of Communication” 
8. McQuil, Denis and Windhl, Severin. “Communication models: For the Study of 

Mass Communication”, 2nd ed.London and New York, Longman, 1993 
9. Shoemaker, pamela J. And reese, Stephen D. “Mediating the message: Theories of 

Influences on Mass Media Content”, 2nd ed.London and New York, Longman, 
1996 

10. Stephens M. “A History of news: From the Drum to the Satellite”, 1997 
11. Straubhaar J., LaRose R. “Communication Media in the Information Society”, 

Wadsworth Publishing Co., 2001 
12. Watson, James, Hill, Ann. “A Dictionary of Communication and Media Studies”. 

3rd ed. Edwards Arnold, 1993 
 
 
Mācīšanas un mācīšanās metodes: lekcijas, semināri, referāts, pašanalīze, 
novērojums, praktiska pētījuma metožu analīze, radoši uzdevumi. 
 
 
Studenta darbs tiks vērtēts sekojoši: 
9. līdzdalība lekcijās - 15% 
10. darbs semināru nodarbībās – 30% 
11. individuālie darbi – 30% 
12. eksāmens – 25% 
 
 
 
Studiju priekšmeta     
programmas vadītājs(-a)      

 (paraksts)  (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 
 
     
17.05.2007.  
 
 
 

 

 
SASKAŅOTS 
Latvijas Kristīgās Akadēmijas senāts 
_______________________________________________ 
 

200___.gada_____.___________sēdē, 
protokols Nr.__________       
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Tiesības komunikācijās 
 
  
 
Studiju priekšmeta klausītāji (studiju programma, studiju gads) – 
Studiju programmas Sabiedrisko attiecību 3.studiju gads 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 kredītpunkti 

 
 

Nepieciešamās priekšzināšanas: pamatzināšanas tiesībās, valsts zinātnē un politikā. 
 
1. Studiju priekšmeta mērķis: sniegt zināšanas un izpratni par tiesiskas valsts 
funkcionēšanas pamatnostādnēm, kopsakarībām, tiesiskā regulējuma nepieciešamību 
un darbību, kā arī Latvijas tiesību sistēmas pašreizējo stāvokli un attīstības 
perspektīvām, un balstoties uz šīm zināšanām, iepazīstināt studentus ar sabiedrisko 
attiecību juridiskajiem aspektiem. 
 
2. Studiju priekšmeta uzdevumi: radīt izpratni par Latvijas valstisko lēmējinstitūciju 
darbību, spēt orientēties Latvijas tiesību aktu sistēmā un patstāvīgi piemērot tiesību 
normas; gūt zināšanas par tiesību aktiem, kas dažādās situācijās piemērojami 
sabiedrisko attiecību jomā. 
 
3. Studiju priekšmeta saturs –  
 
1. temats 

• Valsts būtība un pazīmes.  
• Valsts vara. 

 
2. temats 

• Tiesību būtība 
 
3. temats 

• Tiesību avoti un tiesību normas 
 
4. temats 

• Galveno tiesību nozaru raksturojums 
 
5. temats 

• Vārda brīvība: konstitucionālās garantijas, informācijas atklātība 
 
6. temats 

• Personas tiesības uz privāto dzīvi: datu aizsardzība 
 
7. temats 

• Goda un cieņas aizsardzība un atbildība par aizskārumu 
 
8. temats 
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• Intelektuālā īpašuma tiesiskais regulējums: autortiesības, patenttiesības, preču 
zīmes 

 
9. temats 

• Reklāmas tiesiskais regulējums 
 
10. temats 

• Godīga konkurence 
 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens (E) 
 
 
Ieteicamā literatūra:  
 
1. Catlaks G., Ikstens J., Politika un tiesības. R., Zvaigzne ABC, 2003. 
2. Demokrātijas pamati. R., Zinātne, 1993. 
3. Džohansens S. Juridiskā analīze un tekstu sastādīšana, R., TNA, 2001. 
4. Grudulis M. Ievads autortiesībās. R., Latvijas vēstneša bibliotēka, 2006. 
5. Ievads politikā. R., Zvaigzne ABC, 1998. 
6. Ķinis U., Informācijas un komunikāciju tiesības. R., Turība, 2002 
7. Melbārdis Dz., Tiesību pamati. Politika un tiesības vidusskolām, 2.daļa, R., Rasa, 

2000. 
8. Neimainis J. Ievads tiesībās. R., 2004. 
9. Pleps J., Pastars E., Plakane I. Konstitucionālās tiesības. R., Latvijas vēstneša 

bibliotēka, 2004. 
10. Poļakovs G. Rūpnieciskā īpašuma īpašnieka tiesības. R., Turība, 2001. 
11. Raihs M. Izprotot Eiropas Savienības tiesības. R., Tiesu nama aģentūra, 2004. 
12. Ruķers, M. Personas datu tiesiskā aizsardzība. R:Turība, 2000. 
13. Vītiņš V. Vispārējs tiesību pārskats. Rīga, Verdikts, 1993. 
14. Dwight L. Teeter, Jr. Don R. Le Duc. Law of mass communications 
 
 
Tiesību akti 
15.02.1922. LR Satversme 
28.01.1937. LR Civillikums 
07.12.1984. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss 
04.05.1990 LPSR Augstākās padomes deklarācija „Par LR neatkarības atjaunošanu” 
20.12.1990. Likums par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem 
21.08.1991. konstitucionālais likums „Par LR valstisko statusu” 
15.12.1992.likums “Par tiesu varu” 
15.07.1993. likums „Ministru kabineta iekārtas likums” 
22.07.1994.likums “Pilsonības likums” 
28.07.1994.likums „Saeimas kārtības rullis” 
24.08.1995. Radio un televīzijas likums 
05.06.1996. likums „Satversmes tiesas likums” 
17.06.1998. Krimināllikums 
14.10.1998. Civilprocesa likums 
29.10.1998. Informācijas atklātības likums 
18.03.1999. Patērētāju tiesību aizsardzības likums 
16.06.1999. Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm 
20.12.1999. Reklāmas likums 
23.03.2000. Fizisko peronu datu aizsardzības likums 
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06.04.2000. Autortiesību likums 
20.06.2000. Darba likums 
13.04.2000. Komerclikums 
04.10.2001. Konkurences likums 
25.10.2001. Administratīvā procesa likums 
12.03.2002. MK noteikumi „Ministru kabineta kārtības rullis” 
08.06.2004. likums „Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidents un Ministru 
kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā 
esamību” 
21.04.2005. Kriminālprocesa likums 
15.02.2007. Patentu likums 
 
 
Mācīšanas un mācīšanās metodes: lekcijas (60 % ), semināri un praktiskie darbi 
(40%). 
 
Studenta darbs tiks vērtēts sekojoši: 
13. līdzdalība lekcijās - 15% 
14. darbs semināru nodarbībās – 30% 
15. individuālie darbi – 30% 
16. eksāmens – 25% 
 
 

 
 
 
Studiju priekšmeta     
programmas vadītājs(-a)      

 (paraksts)  (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 
 
     
17.05.2007.  
 
 
 
 
 

 

 
SASKAŅOTS 
Latvijas Kristīgās Akadēmijas senāts 
_______________________________________________ 
 

200___.gada_____.___________sēdē, 
protokols Nr.__________       
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Eiropas ideju vēsture 
 
 

Studiju priekšmeta klausītāji (studiju programma, studiju gads) – 
Studiju programmas Sabiedrisko attiecību 3.studiju gads 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 kredītpunkti 
 
1. Studiju priekšmeta mērķis un uzdevumi: Sniegt studentiem zināšanas un izpratni 
par eiropeiskās civilizācijas un kultūras attīstības gaitu, it īpaši par tām filozofiskajām, 
politiskajām, sociāli ekonomiskajām , ētiskajām u c. idejām , kas pavadīja un nosacīja 
Rietumeiropas vēsturisko attīstību. Īpaša vērība veltīta Antīkās kultūras idejām saistībā 
ar Kristietības rašanos un izplatību vienotajā Eiropas kultūras telpā 
 
Studiju priekšmeta saturs:  
 
1.temats 

• Eiropas ideju aizsākumi antīkajā pasaulē.  
• Spartas konstitūcija.  
• Atēnu demokrātija.  
• Helēnisma laikmeta filozofija, politika , kultūra.  
• Romas republika.  
• Romas impērijas zelta laikmets un tās sabrukums. 

 
2.temats 

• Eiropas ideju aizsākumi.  
• Kristietības izveidošanās un izplatīšanās. 
• Karolingu renesanse un Eiropas ideja.  
• Kristīgās civilizācijas (Christendom) jēdziens. 

 
3.temats 

• Eiropas ideja viduslaikos. 
• Sholastikas teoloģisko un filozofisko ideju loma vienotas eiropeiskas politiskās 

un kultūras telpas veidošanā.  
• Islama faktors Eiropas attīstībā.  
• Krustkari. 

 
4.temats 

• Vēlīno viduslaiku ideju daudzveidība. 
• Dievs.  
• Cilvēks.  
• Vara.  
• Sabiedrība.  
• Brīvība  
• Humānisms. 
• Itālijas pilsētvalstis 13 - 15 gs. 

 
5.temats 

• Jauno laiku sociālās filozofijas attīstība.  
• Utopisms.  
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• Absolūtisms.  
• Parlamentārisms.  

 
6.temats 

• Reprezentatīvās demokrātijas attīstība.  
• Cilvēka un pilsoņu tiesības.  
• Sabiedriskais līgums.  
• T. Hobs. Dž. Loks. Š. L. Monteskjē. 

 
7. temats 

• Reformācijas ideju nozīme eiropeisko ideju vēsturē.  
• M.Luters. Ž. Kalvins.  
• Luterisma attīstība Ziemeļeiropā un Latvijā.  
• Protestantisma ietekme uz sociālajiem un politiskajiem procesiem Eiropā un 

Amerikā.  
• Katoļu baznīcas un Pareizticīgās baznīcas sociālās un politiskās nostādnes.  

 
8.temats 

• Apgaismības laikmeta ideju attīstība.  
• Voltērs. Ž.Ž. Ruso. J.G. Herders.  
• Materiālisma un pozitīvisma idejas 19. gadsimtā. 
• K. Markss. O. Konts. Dž. S. Mils.  
• Darvinisms.  

 
9.temats 

• Ekonomisko teoriju attīstība.  
• A. Smits. D. Rikardo. R. Ouens.   
• Dž. M. Keins. T. Vebelns. 
• F. Haijeks. Dž. Gelbraits.  

 
10.temats 

• Nāciju attīstība.  
• Nacionālisms.  
• Globalizācija.  
• Cilvēktiesības.  
• Taisnīgums.  
• Tolerance.  
• Labklājības valsts ideja un praktiskās izpausmes.  
• J. Berlins. Dž. Raulzs. 

 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens (E) 
 
Ieteicamā literatūra:  
 

1. Antoloģija politikā un tiesībās. RAKA  2003. 
2. Boazs D. Pasaules filozofiskā doma labklājības formulas meklējumos. SIA 

Biznesa augstskola Turība, 2006. 
3. Kūle M. Eirodzīve. FSI izdevums 2006 
4. The  Idea of Europe, Pagden A., ed. Camb. Univ. Press 2002. 
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5. Vēbers M. Protestantisma ētika un kapitālisma gars. Grāmatā: Vēbers M. 
Reliģijas socioloģija. FSI izdevums 2004. 20 – 180 lpp. 

 
Mācīšanas un mācīšanās metodes: lekcijas, semināri, referāts, pašanalīze, 
novērojums, praktiska pētījuma metožu analīze, radoši uzdevumi. 
 
 
Studenta darbs tiks vērtēts sekojoši: 
1. līdzdalība lekcijās - 15% 
2. darbs semināru nodarbībās – 30% 
3. individuālie darbi – 30% 
4. eksāmens – 25% 
 
 
 
Studiju priekšmeta     
programmas vadītājs(-a)      

 (paraksts)  (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 
 
     
17.05.2007.  
 
 
 

 

 
SASKAŅOTS 
Latvijas Kristīgās Akadēmijas senāts 
_______________________________________________ 
 

200___.gada_____.___________sēdē, 
protokols Nr.__________       
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Pasaules kultūras vēsture 
 
 
 

Studiju priekšmeta klausītāji (studiju programma, studiju gads) – 
Studiju programmas Sabiedrisko attiecību 3.studiju gads 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 kredītpunkti 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: studentiem nepieciešamas priekšzināšanas pasaules 
kultūras vēsturē vidusskolas kursa apmērā. 
 
 
1. Studiju priekšmeta mērķis: Radīt priekšnoteikumus brīvas, radošas, domājošas 
personības izaugsmei, paplašināt student izpratni par kultūru kā cilvēciskās esamības 
izpratnes formu kopumu, kas katrā laikmetā caurstrāvo ikvienu esamības jomu: 
literatūru, mākslu, reliģiju, filozofiju, zinātni, saimniecisko darbību, attiecības. 
 
2. Studiju priekšmeta uzdevumi: Gūt zināšanas un izpratni par pasaules kultūras un 
ideju vēsturi, par šo ideju daudzveidību un katram laikmetam raksturīgajām iezīmēm. 
 
 
3. Studiju priekšmeta saturs –  
 
12. temats 

• Kultūras jēdziens, tā filozofiskā izpratne, definīcijas, kultūras paradigmas, 
struktūra, funkcijas. 

• Kultūras sākotnējais sinkrētisms. 
• Rietumu un austrumu kultūru pamatformu līdzība, atšķirības. 

 
13. temats 

• Valoda. 
• Definīcijas, būtība, izcelšanās, valodas koks, etimoloģija, transformācija, 

netulkojamība. 
• Rakstības vēsture. 
• Runātā un rakstu valoda. 

 
14. temats 

• Mitoloģija. 
• Jēdziens, sinkrētisms, tabu.  
• Individuālais un kolektīvais mītos. 
• Arhetipi. 
• Mītu veidi, mūsdienu mīti. 

 
15. temats 

• Reliģija. 
• Zinātne. 
• Teiskais un ateiskais pasaules uzskats, 
• Racionalitātes loma cilvēka dzīvē. 
• Zinātniskā metodoloģija. 
• Visuma izcelšanās teorijas. 
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• Dzīvības izcelšanās. 
• Tehnikas loma kultūrā. 

 
16. temats 

• Filozofijas rašanās. 
• Kas ir filozofija? 
• Kategorijas, koncepti, virzieni, stili, paradigmas. 
• Ētika, morāle, dzīves māksla. 
• Filozofijas loma mūsdienu globālu problēmu risinājumos.  
• Ētikas relativizācija, tās loma mūsdienu pasaulē. 

 
17. temats 

• Mākslas jēdziens, definīcijas, izcelšanās teorijas, mākslas darbs, autors. 
• Mākslas veidi, to klasifikācija. 
• Mākslas situācija šodien. 
• Autora nāve, mākslas nāve. 
• Populārā un elitārā māksla. 

 
18. temats 

• Cilvēks un sabiedrība. 
• Vara, politika, ģimene, mūsdienu sabiedrības raksturojums. 
• Globalizācija. 
• Demokrātija, totalitārisms, utopijas. 

 
19. temats 

• 20./21. gs. Kultūras specifika. 
• Modernisms 
• Postmodernisms. 
• Ekoloģijas u.c. globālo problēmu risinājumi mūsdienu pasaulē. 

 
 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens (E) 
 
 
Ieteicamā literatūra:  
 
13. Anstrats P. J. Civilizācijas vēsture. R., 1975 
14. Cielava S. Vispārējā mākslas vēsture 1., 2. d. R., 1998 
15. Kūle, M., Kūlis, R. Filozofija R. 1996 
16. Eliade M. Mīts par mūžīgo atgriešanos. R. 1995 
17. Freids Z. Kādas ilūzijas nākotne R. 1996 
18. Heidegers M. Vēstule par humānismu, Grāmata R., 1991 
19. Ideju vārdnīca R., 1999 
20. Ivbulis V. Uz kurieni, literatūras teorija R., 1995 
21. Jungs K. G. Dvēseles pasaul R. 1994 
22. Kants I. Kas ir apgaismība Kerntaurs 1997 
23. Klīve V. Ticības ceļos  
24. Kirkegors S. Slimība uz nāvi. 1991 
25. Lasmane S. Rietumeiropas vēsture. R ., 1995 
26. Liotārs F. Postmodernisma skaidrojums bērniem. 1991 
27. Maritēns Ž. Mākslinieka atbildība. 
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28. Mūrnieks A. Ieskats reliģijas un kultūras vēsturē R., 1998 
29. Nīče F. Traģēdijas dzimšana no mūzikas gara. R., 1992 
30. Priedītis, A. Kultūras teorija R. 2003 
31. Ralfs, F. L. Pasaules civilizācijas R. 1998 
32. Raudiv K. Fzīves kultūra. R., 1992 
33. Rubenis A. Dzīve un kultūra Eiropā absolūtisma un apgaismības laikā. 
34. Rubenis A. Dzīve un kultūra Eiropā renesanses un reformācijas laikā. 
35. Rubenis A. Eiropas kultūra 19.gs. 
36. Rubenis A. Senās Grieķijas kultūra. 
37. Rubenis A. Senās Romas kultūra. 
38. Rubenis A. Viduslaiku kultūra Eiropā R., Zvaigzne ABC 
39. Senās Grieķijas un Romas literatūras antropoloģija R., 1994 
40. Vits Dž. E. Postmodernie laiki. R., 1999 
41. Vorbertons, N. Filozofijas pamati. R. 2001 
 
 
Mācīšanas un mācīšanās metodes: lekcijas, semināri, referāts, pašanalīze, 
novērojums, praktiska pētījuma metožu analīze, radoši uzdevumi. 
 
 
Studenta darbs tiks vērtēts sekojoši: 
5. līdzdalība lekcijās - 15% 
6. darbs semināru nodarbībās – 30% 
7. individuālie darbi – 30% 
8. eksāmens – 25% 
 
 
 
Studiju priekšmeta     
programmas vadītājs(-a)      

 (paraksts)  (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 
 
     
17.05.2007.  
 
 
 

 

 
SASKAŅOTS 
Latvijas Kristīgās Akadēmijas senāts 
_______________________________________________ 
 

200___.gada_____.___________sēdē, 
protokols Nr.__________       
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Ievads filozofijā 
 
 
 
Studiju priekšmeta klausītāji (studiju programma, studiju gads) – 
Studiju programmas Sabiedrisko attiecību 1. studiju gads 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 kredītpunkti 
 
1. Studiju priekšmeta mērķis - Kursa mērķis ir sniegt studentiem iespēju apgūt 
rietumeiropeiskās filozofiskās domāšanas iemaņas saistībā ar bibliskām nostādnēm.  
2. Studiju priekšmeta uzdevumi - Studenti tiek rosināti reflektēt par Vārda un 
Gudrības izpausmēm filozofiskās domas attīstībā. Kursa koncepcijā tiek akcentēta 
doma par kristīgās civilizācijas pretrunīgo veselumu – par garīgās dzīves sakrālo un 
profāno elementu mijiedarbību uz kopējā vēsturisko notikumu fona. 
3. Studiju priekšmeta saturs –  
 
1. temats 
Filozofijas priekšmets un dažādās filozofijas definīcijas. 
• Domāšana, prāts, ticība, zināšanas. Gudrība(Sofia). Vārds(Logos).  
    Dažādās domāšanas formas. 
• Meditācija, kontemplācija, argumentācija. Kritiskā domāšana. Pierādīšana, 
spriešana, saprašana.  
    Filozofijas un teoloģijas kopsakarības.  
• Filozofija, ētika, estētika, kultūra; sociālā filozofija, politika. 
2. temats 
Antīkās filozofijas raksturojums.  
• Pirmssokrātiķi. Sokrāts, Platons, Epikureisms, stoicisms, jaunplatonisms 
• Antīkās filozofijas un kristietības kopsakarību problemātika. 
3. temats 
Aristotelis.  
• Metafizika.  
• Kategoriju mācība. 
• Loģikas izveide, siloģisms. 
4. temats 
Sholastika. 
 Boēcijs, Kenterberijas Anselms, Abelārs, Akvinas Toms. 
 Reālisms un nominālisms. 
 Dieva esamības pierādījumi. 

5. temats 
Jauno laiku filozofija. 
 Racionālisms, empīrisms, panteisms, deisms, skepticisms. 
 Apgaismība, agnosticisms, marksisms, pragmatisms, utilitārisms. 
 Filozofijas un teoloģijas attiecību dinamika Jaunajos laikos. 

6. temats 
 Jauno laiku filozofija. 
 Empīrisms.  
 Bēkons par izziņas elkiem. 
 Hobs un Loks par civilizētas sabiedrības izveidošanos.  
 Sabiedriskais līgums.  
 Loka mācība par iedzimtām idejām.  
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 Tolerance. 
7. temats 
 Jauno laiku filozofija.  
 Racionālisms. Dž. Berklijs. Esse est percipi. R. Dekarts. Cogito ergo sum. D. 

Hjūms. 
 Skepticisms. 
 Kauzalitāte. 

9. temats 
I. Kanta filozofija.  
 Apriorisms.  
 Tīrais un praktiskais prāts. 
 Noumens un fenomens. Prāta robežas. 
 Kants par ētiku un reliģiju.  
 Kants un modernisms.  
 F. Nīče.  
 S. Kirkegors. 

10. temats 
 Modernā un mūsdienu filozofija.  
 Fenomenoloģija, eksistenciālisms, hermenētika, analītiskā filozofija, 

postmodernisms. 
 20. gadsimta sociālā un garīgā krīze.  
 Filozofijas un teoloģijas problemātika mūsdienās. E. Huserls. M. Heidegers. Ž.P. 

Sartrs. L. Vitgenšteins. 
 Loģiskais pozitīvisms, lingvistiskā analīze un reliģijas un ētikas problemātika. 

Studiju priekšmeta pārbaudījumi –  
 uzstāšanās semināru nodarbībās (pasniedzēja neformalizēts vērtējums); 
 eksāmens semestra noslēgumā (E) 

 
Tekstu analīze 
1. Platona Valsts. 7. nodaļas analīze. Galvenās problēmas – gnozeoloģiskās, 

sociālfilozofiskās, pedagoģiskās. Platona Valsts kulturoloģiskais konteksts un 
konsekvences. 

2. Boēcija darba Par mierinājumu filozofijā fragmenta analīze. Raksturojiet šī darba 
filozofisko žanru, kulturoloģisko kontekstu. Teoloģiskā problemātika Boēcija 
darbā. 

3. Bēkona darba Jaunais Organons fragmenta analīze. Raksturojiet Bēkona mācību 
par zināšanām un izziņu Jauno laiku kulturoloģiskā kontekstā – saistībā ar Hobsa, 
Loka, Dekarta, Bērklija u.c. filozofu uzskatu attīstību. Panteisma un deisma 
problemātika. 

4. D. Hjūma darba Pētījums par cilvēka sapratni fragmenta analīze. Skepticisma 
problemātika filozofijas un teoloģijas kontekstā. Prāta un ticības attiecību dinamika 
holistiskā cilvēka izpratnes modelī. 

5. Analizējiet M. Heidegera darbu Lieta. Raksturojiet eksistenciālistisko 
pasaulsizjūtu. 

6. Analizējiet filozofisku tekstu pēc savas izvēles. Pamatojiet teksta filozofisko 
raksturu, iekomponējiet to savu filozofisko un kulturoloģisko zināšanu kontekstā. 

 
Teksti - 
1. Platons. Valsts (fragmenti);( Septītā grāmata, 126. – 137. lpp. u.c.)  
1. Boēcijs. Par mierinājumu filozofijā. (fragmenti).(Kentaurs XXI Nr. 14 – J.N. Vējš 

Pēdējais un pirmais 30. – 40. lpp. un 41. 56. lpp.). 
2. F. Bēkons. Jaunais organons (fragmenti).( 35. -  50. lpp. u. c.) 

 67



3. D. Hjūms. Pētījums par cilvēka sapratni (fragmenti).(12. nodaļa  „Par akadēmisko 
un skeptisko  filozofiju” 153. -  166. lpp.u.c.) 

4. Kants Prolegomeni (fragmenti).(71. – 76.lpp. uc.)   
5. M. Heidegers. Lieta.( Kentaurs XXI  Nr.14. R. Kūlis. Pasaule un lieta Martina 

Heidegera filosofijā  97. – 100. lpp.; 101. – 113. lpp.) 
 
Galvenie jēdzieni un kategorijas -  
1. Domāšana, saprašana, meditācija, kontemplācija, refleksija, klasifikācija, 

interpretācija, argumentācija, definīcija, pierādīšana, u.c. 
2. Patiesība, ticība, prāts, intelekts, intuīcija, atklāsme, pārliecība, drošticamība, u.c. 
3. Teoloģija, teleoloģija, teisms, panteisms, deisms, agnosticisms, u.c.  
4. Metafizika, ontoloģija, gnozeoloģija, epistemoloģija, skepticisms, relatīvisms, 

solipsisms, u.c. 
5. Pieredze, empīrija, jūtas, sajūtas, maņas, izjūtas, emocijas, griba, percepcijas, 

sensuālisms, u.c. 
6. Racionālisms, objektīvisms, subjektīvisms, ,individuālisms, elitisms, egalitārisms, 

u.c. 
7. Indukcija, dedukcija, sintēze, analīze, kauzalitāte, apriors, aposteriors, fenomens, 

noumens, u.c. 
8. Substance, realitāte, eksistence, esence, būtība, transcendence, imanence, u.c. 
9. Nepieciešamība, nejaušība, determinisms, voluntārisms, fatālisms, providence, 

u.c. 
10. Vara, varas dalīšana, pilsoniskā sabiedrība, demokrātija, sabiedriskais līgums, 

tolerance, utopisms , u.c. 
 
Mācību literatūra - 
1. M. Kūle, R. Kūlis. Filosofija. 
2. V.Klīve. Gudrības ceļos. 
 
Mācīšanas un mācīšanās metodes: lekcijas, semināri un  praktiskie darbi. 
 
Studenta darbs tiks vērtēts sekojoši: 
1.līdzdalība lekcijās - 15% 
2.darbs semināru nodarbībās – 30% 
3.individuālie darbi – 30% 
4.eksāmens – 25% 
 
Studiju priekšmeta     
programmas vadītājs(-a)      
 (paraksts)  (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 
     
17.05.2007.  
 
 
 
SASKAŅOTS 
Latvijas Kristīgās Akadēmijas senāts 
_______________________________________________ 
 

200___.gada_____.___________sēdē, 
protokols Nr.__________       
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Valsts un baznīca Latvijā 
 
 
Studiju priekšmeta klausītāji (studiju programma, studiju gads) – 
Studiju programmas Sabiedrisko attiecību 4. studiju gads 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 kredītpunkti  
 
Kursa mērķis: 

Nodrošināt resursus sociālo problēmu analīzei dažreiz pretrunīgajās valsts un 
baznīcas attiecībās no atšķirīgiem institūciju leņķiem. 

 
Kursa uzdevumi mērķa sasniegšanai 

1. Sniegt zināšanas par valsts un baznīcas attiecībām Latvijā – vēsturiski, 
2. Sniegt pārskatu par valsts un baznīcas attiecību veidiem, valsts un baznīcas 

nošķiršanas robežām, kā arī baznīcas politisko darbību, 
3. Iztirzāt valsts un baznīcas attiecību juridiskos aspektus Latvijā un ES,  
4. Sniegt nepieciešamo informāciju par tradicionālo kristīgo konfesiju un t.s. 

moderno reliģisko kustību (sektu) darbības juridiskajiem, kā arī 
morālētiskajiem aspektiem. 

 
Kursa nodarbību tēmas: 
1. Baznīcas un valsts attiecības 

- Baznīcas un valsts definīcijas, 
- Dažādi valsts un baznīcas nošķiršanas veidi, 
- Reliģijas (ticības) brīvības princips. 

 
2. Valsts un baznīcas attiecības Latvijā – juridiskais aspekts 

- Reliģiska organizācija kā juridiska persona,  
- Baznīca kā reliģiskās politikas subjekts, 
- Baznīcu iekšējās tiesas, 
- Reliģisko organizāciju veidi, 
- Baznīcas īpašumi un nodokļi, 
- Valsts tiesības iejaukties baznīcas lietās, 
- Reliģisko organizāciju līgumi savā starpā un ar valsti (konkordāti). 

 
3. Pārskats par reliģiskajām kopienām Latvijā (no īsa vēstures pārskata līdz 
mūsdienām) 

- Tradicionālo un netradicionālo reliģisko kustību definīcija, 
- Tradicionālās konfesijas Latvijā (Romas katoļi, Luterāņi, Pareizticīgie, 
Vecticībnieki, Baptisti, jūdaisti, SD Adventisti, Metodisti), 
- Netradicionālās konfesijas (Vasarsvētku kustība, Armēņu ap. Baznīca, Šinto, 
Musulmaņi), 
- Psihiskā ietekmēšana un tiesu prakse. 

 
4. Reliģijas un politika 

- Reliģijas un politikas saistība, 
- Kristīgās partijas un baznīca, 
- Vēlēšanu kampaņas un kristīgo motīvu iesaistīšana (juridiskais, specifiski 
reliģiskais un morālētiskais aspekts). 

 
5. Reliģija, ģimene un nepilngadīgie 

- Ģimene un laulība (saskaņā ar Civillikuma 53. pantu), 
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- Ģimene un sektu ietekme, 
- Reliģija un bērnu tiesību aizsardzība, 
- Reliģiskā izglītība un skola. 

 
5.  Reliģiskās organizācijas Latvijā 

- Reliģisko organizāciju reģistrācijas kārtība, 
- Garīgā personāla mācību iestādes, 
- Klosteri, 
- Biedrības un misijas. 

 
Prasības kursa apguvei: 

1. Lekciju apmeklēšana, 
2. Līdzdalība semināru nodarbībās, 
3. Kursa gaitā apgūtās praktiskās likumdošanas zināšanas un prasme analizēt 

strīdīgus jautājumus. 
 
Nodarbību formas: 

1. Lekcijas – 30 %, 
2. Semināri un diskusijas – 40 %, 
3. Tikšanās ar reliģisko organizāciju atbildīgajiem darbiniekiem, valsts ierēdņiem 

– 30 %. 
 
Literatūra: 

Reliģisko organizāciju likums (Law of Religious organizations) 
http://www.likumi.lv/doc.php?id=36874&mode=KDOC 
 
R.Balodis. Valsts un baznīca. Rīga, Nordik, 2000. 
R.Balodis. Baznīcu tiesības. Rīga Tiesību Zinātne, 2002. 
E.Bergrāvs. Valsts un cilvēks. Rīga, Luteriskā mantojuma fonds, 2004. 
 
D.O.Moberg. The Church as Social Institution. Baker Book House, 1962. 
Church and State: Opening A New Ecvumenical Discussion. World Council of 
Churches, 1978. 
C.Colson. Kingdoms in Conflict. Zondervan Book, 1987. 
Religion and Political Change in Europe: Past and Present. Edizioni Plus, 2003. 
Religion, the Missing Dimension of Statecraft. Oxford University Press, 1994. 
 
Личность в Церкви и обществе. Москва, 2003. 
 

Mācīšanas un mācīšanās metodes: lekcijas, semināri un  praktiskie darbi. 
 
Studenta darbs tiks vērtēts sekojoši: 
1.līdzdalība lekcijās - 15% 
2.darbs semināru nodarbībās – 30% 
3.individuālie darbi – 30% 
4.eksāmens – 25% 
 
Studiju priekšmeta     
programmas vadītājs(-a)      
 (paraksts)  (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 
     
17.05.2007.  
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SASKAŅOTS 
Latvijas Kristīgās Akadēmijas senāts 
_______________________________________________ 
 

200___.gada_____.___________sēdē, 
protokols Nr.__________       
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Kristīgā ētika 
 
Studiju priekšmeta klausītāji (studiju programma, studiju gads) – 
Studiju programmas Sabiedrisko attiecību 1.studiju gads 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 kredītpunkti 
 
 
1. Studiju priekšmeta mērķis:  
      Sniegt studentiem zināšanas par ētiskās domas un morālo priekšstatu attīstību 
Rietumu civilizācijā. 
2. Studiju priekšmeta uzdevumi: 
 izveidot prasmi paust savu kristīgo pārliecību un stāju mūsdienu kultūras situācijā. 
Kursā tiek akcentēts kristietības fundamentālais iespaids uz Rietumu moralitātes un 
ētikas izpratni. 
3. Studiju priekšmeta saturs -  
1. temats 
 Ētikas pamatjēdzieni: ētika, morāle, tikums, vērtības, jābūtība, spriedze u.c.  
 Ētikas priekšmets un iedalījums.  
 Ētikas attīstība no antīkās kultūras līdz mūsu dienām.  
 Ētikas saistība ar filozofiju, teoloģiju, reliģiju, kultūru, mentalitāti.   
 Bibliskā ētika.  
 Antīkā ētika. 

2. temats 
 Antīkā ētika. Sokrāts, Platons, Aristotelis. 
 Epikureisms, stoicisms. 
 Tematizācija: Bauda, ciešanas, laime. Bauda, kas saistīta ar zināšanām; kas saistīta 

ar sajūtām, nosodāmas baudas, samaitātība. Krietnas baudas, laimīga dzīve, bauda 
un gudrība, svētlaimība. 

3. temats 
 Agrīnās kristietības un viduslaiku ētika un moralitāte.  
 Jaunplatonisma ētika, Augustīns, Abelārs, Akvinas Toms. 
 Tematizācija: Raksturot mērenību un taisnīgumu. Saskatīt aizguvumus no antīkās 
ētikas un izvērst biblisko argumentāciju. 

4. temats 
 Renesanses un reformācijas laika ētika. M. Luters. Ž. Kalvins.  
 Puritānisms, piētisms.  
 Renesanses un apgaismības iespaids uz ētikas un moralitātes attīstību. 
 Tematizācija: Analizēt tēzes: * Kristietis ir brīvs kungs pār visām lietām un nav 

pakļauts nevienam; kristietis ir padevīgs visu lietu kalps un ir pakļauts ikvienam.* 
Par bauslības darbu un ticības apsolījumiem. * Komentēt 20. – 23.paragrāfus (labi, 
dievbijīgi darbi nekad nedara cilvēku labu, dievbijīgu, bet gan labs dievbijīgs 
cilvēks dara labus dievbijīgus darbus.) 

5. temats 
 Modernitātes ētika.  
 Kants par ētikas autonomiju.  
 Kategoriskais imperatīvs. 
 Nīče, imorālisms, amorālisms.  
 Eksistenciālisma ētika.  
 Utilitārisms.  
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 Ētiskais relatīvisms un situatīvisms.  
 Emotivisms un preskriptīvisms.  
 Ētika un sociālā angažētība, taisnīgums, tolerance. 

6. temats 
 Mūsdienu kristīgā ētika; morālā krīze, situatīvā ētika.  
 Dž. Flečers, H. Tillike, Dž. Robinsons.  
 Morālā spriešana (deliberācija), praktiskā gudrība, teonomais situatīvisms.  
 P.Ramzejs, O. Odonovans, D. Braunings. 

7. temats 
 Dzīvības procesu ētika.  
 Seksualitātes ētika.  
 Medicīnas un aprūpes ētika.  
 Aborts, eitanāzija, klonēšana u.c. bioētikas problēmas. 

8. temats 
 Bibliskā ētika.  
 Deontisma, tikuma ētikas un teonomā situatīvisma principi Svētajos Rakstos.  
 Vecās Derības ētika.  
 Radīšanas, Krišanas un Izredzētības doktrinu ētiskās konsekvences (Genesis  1. – 

3. nod.)  
 Dekalogs un bauslība ( Exodus 21. – 23.,34.nod. – „Derības grāmata”).  
 Leviticus 17. – 26. nod. „Svētuma kodekss”.  
 Pravietība kā sirdsapziņas modinātāja (Mihas grām., Amosa grām. Hozejas grām., 

Jesajas grām. Jeremijas grām.)  
 Gudrības literatūras ētiskās nostādnes (Salamana pamācības, Salamans mācītājs, 
Ījaba grāmata. 

9. temats 
 Jaunās Derības ētiskās nostādnes. 

Tematizācija: * Jābūtība, spriedze, eshatoloģija, apokaliptiskums, krīze. Teonomais 
situatīvisms. Tikuma ētika iepretim deontiskai ētikai. * „Dieva valstība, kas ir tuvu klāt 
nākusi” Mk.. 1 :14, Mt. 4:17, Lk.9:11. Ap.d. 1:3, Mk.13: 32, u.c. * Māceklība, 
sekošana Kristum. Marka evaņģēlija ētiskā tonalitāte, ticības lēciens, eksistenciāla 
izšķiršanās. „Cilvēka Dēls”, Mk. 1:16, Mk. 2:18, Mk. 2:27, Mk.8:34,Mk. 9.nodaļa, 
Mk. 10.nodaļa, Mk. 4;9, Mk.13:7. * Jaunās Derības ētika un bauslība. Dieva taisnība. 
Bauslību pārsniedzošs taisnīgums. Mateja evanģēlija ētiskā tonalitāte. Jēzus Kalna 
runa (Mt. 5.,6.,7. nodaļa). Draudze kā bauslības turētāja, interpretētāja. Mt. 5:17, Mt. 
24:11,Mt. 7:19 (sal.: Mk 7:18), Mt. 5:20, Mt.18:18, 18:19, Rom 1:14, Rom.7;5, 
Rom.7;18, 1. Kor.6;12, 1.Kor.10:23. * Jaunā Derība un sociālā ētika. Lūkas evaņģēlija 
ētiskā tonalitāte. Bagātie, nabagie, izstumtie Lk.1:52, Lk.2;8-16 (sal.: Mt. 2:11-12), 
Lk.3:9, Lk.6:20. Lk.12:13. Lk.6:24, Lk.12:13-21, Lk. 14:12-24, Lk.16:19-31. Ap. 
Darbi 4:32. * Mīlestības bauslis. Jāņa evaņģēlija ētiskā tonalitāte 
(sakāpinātība,ekzaltētība). Patiesība kā ētiska kategorija (ticīga cilvēka stāvoklis 
žēlastībā). Ticība kā ētiska kategorija (ticīga cilvēka intīmā tuvība ar Jēzu). Mīlestība 
kā sinonīms Mūžīgai dzīvei. Jņ. 3:16, Jņ. 17.nod. Jņ. 14:15, Jņ. 14:21. Jņ.15:10, 
Jņ.14:12, Jņ.20:30, Jņ.20:31, Jņ.1:17, Jņ.16:12, 1.Jāņ. 3:3, Mk. 12:28-34, Mt.5:44, Lk. 
6:27. * Ap. Pāvila ētiskās nostādnes: jauna izpratne par morālās darbības subjektu. 
Rom. 6:11, Gal. 2:20. Pareiza izpratne par „šo laiku” un par Dieva gribu. Rom. 12:1; 
brīvība, kas izriet no Sv.Gara darbības, Gal. 5:1, 2.Kor. 3:17;personiskā atbildība, 
1.Kor. 6:12.  
 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens (E) 
 
Ieteicamā literatūra:  
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 V.V. Klīve. Rīcības ceļos. R. 1988;  
 H. Burkhards Ievads ētikā R 1988.; 
 S. Lasmane. Rietumeiropas ētika no Sokrāta līdz postmodernismam. R.1998.  
 S. Lasmane. 20. gadsimta ētikas pavērsieni. R.2004.; 
 N. Kamergrauzis.  Ētikas dimensijas. R. 2001;   
 V. Sīle. Medicīnas ētikas pamatprincipi. R. 1999 

            
 
Mācīšanas un mācīšanās metodes: lekcijas, semināri un  praktiskie darbi. 
 
Studenta darbs tiks vērtēts sekojoši: 
1.līdzdalība lekcijās - 15% 
2.darbs semināru nodarbībās – 30% 
3.individuālie darbi – 30% 
4.eksāmens – 25% 
 
Studiju priekšmeta     
programmas vadītājs(-a)      
 (paraksts)  (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 
 
     
17.05.2007.  

 
SASKAŅOTS 
Latvijas Kristīgās Akadēmijas senāts 
_______________________________________________ 
 

200___.gada_____.___________sēdē, 
protokols Nr.__________       
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Pētījumu metodes sociālajās zinātnēs  
 
 
Studiju priekšmeta klausītāji (studiju programma, studiju gads) – 
Studiju programmas Sabiedrisko attiecību 2.studiju gads 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 kredītpunkti 
  
Nepieciešamās priekšzināšanas: kurss „Socioloģija” 
 
  
1. Studiju priekšmeta mērķis: Sniegt studentiem izpratni par socioloģijā lietotajām 
metodēm un iemācīt tās lietot reālos socioloģiskos pētījumos. 
 2. Studiju priekšmeta uzdevumi: Iegūt pilnīgu priekšstatu par to, kādas ir attiecības 
starp socioloģijas teoriju, teorētiskajām paradigmām un empīriskajiem pētījumiem: 
pētījuma metožu izvēli, pētījuma problēmu definēšanu u.c.; iegūt zināšanas, kā 
izvēlēties konkrētās problēmas izpētei atbilstošāko socioloģiskās informācijas 
iegūšanas metodi un pielietot to praksē.  
 
3. Studiju priekšmeta saturs: 
 
1. temats 
Cilvēka dzīve socioloģijas skatījumā. 
2. temats 
Socioloģiskā novērošana kvantitatīvajos pētījumos. 
3. temats 
Socioloģiskās aptaujas specifika kvantitatīvajos pētījumos. 
4. temats 
Ietvertā novērošana kā kvalitatīvo socioloģisko pētījumu veids. 
5. temats 
Brīvā intervija kā kvalitatīvo socioloģisko pētījumu veids. 
6. temats 
Ideju radīšanas tehnikas. 
  
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens (E) 
 
Ieteicamā literatūra: 
  
1. Cilvēks un dzīve socioloģijas skatījumā, R., 1996 
2. C. Daymon, Qualitative Research Methods in Public Relations and Marketing 
Communications, 2002. 
3. Don W. Stacks, Primer of Public Relations Research, 2002, 
4. E. Mūrnieks, Socioloģiskā pētījuma metodika, Rīga, 1987 
5. M. Ašmane, D. Fišmeistare, T. Vilciņš, Socioloģiskie pētījumi. Organizācija un 
metodikas jautājumi, Rīga, 1977 
6. Sociology, Boston, London, Sydney, Toronto, 1989 
  
 Mācīšanas un mācīšanās metodes: Lekcijas, praktiskie darbi, patstāvīgais darbs 
  
Studenta darbs tiks vērtēts sekojoši: 
1.līdzdalība lekcijās - 15% 
2.darbs semināru nodarbībās – 30% 
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http://www.amazon.com/Qualitative-Research-Relations-Marketing-Communications/dp/0415222737/ref=sr_1_3/103-0734295-0243853?ie=UTF8&s=books&qid=1176805700&sr=8-3
http://www.amazon.com/Qualitative-Research-Relations-Marketing-Communications/dp/0415222737/ref=sr_1_3/103-0734295-0243853?ie=UTF8&s=books&qid=1176805700&sr=8-3
http://www.amazon.com/Primer-Public-Relations-Research-Stacks/dp/1572307269/ref=sr_1_29/103-0734295-0243853?ie=UTF8&s=books&qid=1176805876&sr=8-29


3.individuālie darbi – 30% 
4.eksāmens – 25% 
 
 
 
 
 
Studiju priekšmeta     
programmas vadītājs(-a)      
 (paraksts)  (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 
 
     
17.05.2007.  
 
 
 
 
 

 

 
SASKAŅOTS 
Latvijas Kristīgās Akadēmijas senāts 
_______________________________________________ 
 

200___.gada_____.___________sēdē, 
protokols Nr.__________     
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Pasaules reliģijas un jaunās reliģiskās kustības 
 
Studiju priekšmeta klausītāji (studiju programma, studiju gads) – 
Studiju programmas Sabiedrisko attiecību 1.studiju gads 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 kredītpunkti 
 
1. Studiju priekšmeta mērķis: ir veicināt studenta izpratni par vadošajām pasaules 
reliģijām un radīt priekšstatu par Latvijā un pasaulē sastopamiem reliģiskajiem kultiem 
un totalitārajām sektām.  
 
2. Studiju priekšmeta uzdevumi: 
iepazīstināt studentus ar lielākajām pasaules reliģijām un izplatītākajiem kultiem. 
palīdzēt studentiem novērtēt reliģiju un kultu mācību evaņģēlija un Baznīcas tradīcijas 
gaismā. 
rosināt studentus veidot savu pārdomātu kā Bībelē, tā arī  Baznīcas tradīcijā balstītu  
attieksmi pret citām reliģijām, kultiem un sektām . 
 
3. Studiju priekšmeta saturs –  
 
1. temats 
 Reliģijas jēdziens.  
 Atklāsme.  
 Dievišķā atklāsme reliģijā.  
 Dieva atklāsmes reliģijas.  
 Vecās Derības reliģija.  
 Jaunās Derības reliģija jeb kristietība.  
 Nekristīgās reliģijas.  
 Svēto Rakstu un Baznīcas tradīcijas attieksme pret citām reliģijām, herēzēm un 

sektām. 
2. temats 
Jūdaisms kā ebreju tautas reliģija. 
 Jūdaisma vēsture.  
 Jūdaisma reliģijas kodols. 
 Ebreju vēsturiskie centri viduslaiku Eiropā.  
 Anikonisms jūdaismā.  
 Apustuļa Pāvila mācība par izredzētās tautas likteni vēstulē romiešiem 9-11. 

nodaļās. 
 Rabīns, Tora, talmūds, diaspora, monoteisms, tabernākuls, sinagoga, hasīdi, kabala 

,Apsolītā zeme, cionisms, holokausts.  
 Ievērojamākie ebreju izcelsmes rakstnieki, mākslinieki, mūziķi, politiķi un filozofi. 

3. temats 
Islams.  
 Islama dibinātājs.  
 Islama ticības izplatība.  
 Arābija pirms islama parādīšanās.  
 Islama svētās pilsētas. 
 Muhameda atklāsmes.  
 Korāns, šariata likums, muula, sunīti, šiīti, korāns, sūra, kalīfs.  
 Islama pieci likumi, kuri ir jāievēro musulmanim.  
 Islama politiskās varas ideāls.  
 Vadošās islama valstis pasaulē.  
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 Islama attieksme pret kristietību.  
 Islama attieksme pret sievieti, ģimeni, morāles normām.  
 Islama izplatība un vardarbība : mīts vai realitāte?  
 Islama kultūras ieguldījums astronomijā, matemātikā, medicīnā, filozofijā. 

 
4. temats 
Austrumu reliģijas. Hinduisms.  
 Hinduisma dzimtene.  
 Vēdas, reinkarnācija, karma, ātmans, kastu sistēma, rigvēdas.  
 Hinduisma izpratne par laiku un vēsturi.  
 Hinduisma laika iedalījums.  
 Indiešu senākie eposi.  
 Brahmaniskā sintēze.  
 Brahma. 
 Višņa.  
 Hinduisma un dažādu neo-hinduisma sektu izplatības un popularitātes cēloņi 

rietumu pasaulē.  
 Grēka jēdziens hinduismā.  
 Hinduisma attieksme pret citām pasaules reliģijām.  
 Pasaules reliģijas, kuras ietekmējušās no hinduisma. 

5. temats 
Austrumu reliģijas. Budisms. Budas dzīve un mācība. 
 Budisma dibinātājs.  
 Budisma dzimtene.  
 Budisma mācības kodols. 
 Budisma mācība par ciešanām.  
 Astoņu posmu ceļš.  
 Nirvana.  
 Dzīves jēga budismā.  
 Tipitaka.  
 Budisma galvenie virzieni.  
 Mahajāna.  
 Hinajāma.  
 Budisma izplatības virzieni.  
 Dzenbudisms.  
 Dalailama.  
 Budisms un hinduisms: vienojošais un atšķirīgais. 
 Samuraji, haikas, ikebana, pagoda.   

6. temats 
Austrumu reliģijas. Daoisma trīs ceļi pie Dao. Konfūcisms un ideālas sabiedrības 
projekts.  
 Daoisma un konfūcisma dzimtene.  
 Ķīnas reliģijas saknes.  
 Daoisma pamatprincipi.  
 Dao jēdziens.  
 “Īņ un Jaņ”. 
 Daodedzin.  
 Žeņ un Li.  
 Konfūcisma  pamatprincipi.  
 Konfūcijs.  
 Konfūcija mācības galvenie virzieni.  
 Konfūcija mācības ietekme uz Ķīnas vēsturi. 
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7. temats 
Sektu un jauno reliģisko kustību vispārējs raksturojums.  
 Herēze. Sekta.  
 Totalitārā sekta.  
 Destruktīvas kopienas pazīmes.  
 Totalitāro sektu rašanās vēsture.  
 Cik daudz cilvēki ir iesaistīti šajās kustībās.  
 Sektas, kulta pazīmes.  
 Kā cilvēki nokļūst sektās.  
 Guruisma pazīmes.  
 Sektu līderu manipulēšanas veidi.  
 Kā palīdzēt izkļūt no sektas. 
 Pseidokristīgās sektas.  
 Kristus baznīca.  
 Vispasaules Kristus baznīca.”Ticības vārds”- harizmātiskā kustības “Jaunā 

paaudze” un “Prieka vēsts”. 
8. temats 
Mūna apvienošanās baznīca. 
 Mūna apvienošanas kustības dibinātāja biogrāfija. Kustības vēsture 
 Mūnistu svētie raksti. Mūnistu kontrolētās seg- organizācijas 
 Mūnistu Dieva koncepcija. Mūnistu uzskats par cilvēku. 
 Mūnistu mācība par Kristu. Mūnistu mācība par dvēseles glābšanu Mūnistu 

reliģiskā prakse. “Svētas laulības” ceremonijas nozīme un jēga.“Svētās vīna” 
ceremonijas nozīmē. Kāda nozīme Mūna mācībā ir psihoseksuālajam aspektam? 
Kā notiek Mūna pielūgšana? 

 Mūnistu hiearhija. Mūnisti Latvijā. 
9. temats 
Mormoņi.  
 Sektas oficiālais nosaukums.  
 Mormoņu svētās grāmatas vēstures izpratne. 
 Mormoņu mācība par matēriju un garu, Dievu, Trīsvienību, Kristu, eņģeļiem, 

sakramentiem, baznīcu.  
 Mormoņu dievkalpojuma kārtība. 
 Mormoņu sektas dibinātājs.  
 Mormoņu sektas dibināšanas datums.  
 “Urim un Tummim”. 

10. temats 
Jehovas liecinieki. 
 Jehovas liecinieku sektas dibinātājs.  
 Jehovas liecinieku dibināšanas apstākļi un datums.  
 Finansiālas korporācijas, kuras piesedzas aiz Jehovas liecinieku sektas.  
 “Sargtornis”.  
 Jehovas liecinieku pareģotās pasaules bojāeju datumi.  
 Kustības attieksme pret tradicionālajām kristīgajām konfesijām.  
 Sektas izsludinātais asinis pārliešanas aizliegums, un tā iemesli. 
 Sektas attieksme pret apkārtējo pasauli, valdību.  
 Jehovas liecinieku ikdienas dzīve.  
 Jehovas liecinieku centrālā pārvalde.  
 Jehovas liecinieku pulcēšanās zāles.  
 Jehovas liecinieku zvēresta saturs. 

11. temats 
Saintoloģija. 
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 Saintoloģijas vervēšanas metodes.  
 Citi nosaukumi kurus maskēšanās nolūkos lieto saintoloģija.  
 Sektas dibinātājs.  
 Sekta dibināšanas apstākļi un datums.  
 Saintologu mācība par kristietību.  
 Saintologu mācība par citām pasaules reliģijām.  
 Saintoloģijas mācībā par Austrumu reliģiju un kristietību saplūšanu.  
 Organizācijas struktūra.  
 Saintoloģijas attieksme pret apkārtējo pasauli.  
 Saintoloģijas saistība ar sātanismu.  
 Saintoloģijas jēdziena “enagramma” un “tetāns” nozīme.  
 Holivudas aktieru ( Toma Krūza, Džona Travoltas) piedalīšanās Saintoloģijas 

propogandā. 
12. temats 
New Age jeb Jaunā Laikmeta kustības.  
 Postpadomju eklektika.  
 Visariona kults.  
 Austrumu reliģiju kulti.  
 Hinduisma evolūcija.  
 Neohinduisms. 
 Joga. 
 Transendentālā meditācija.  
 Hare Krišņas kustība. 
 Spiritisms. 
 Okultisms. 
 Teosofija. 
 Kabala. 
 Maģija. 
 Kristāli. 
 New Age mūzika.  
 Astroloģija.  
 Ufoloģija.  
 Sātanisms u.c. 

13. seminārs 
Sektantisms mūsdienu Latvijā. 
14. patstāvīgais darbs 
Jūdaisms un kristietība: atšķirīgais un vienojošais. 
15. patstāvīgais darbs 
Grēka jēdziens kristietībā un.......(izvēlēties vienu no piedāvātajiem  variantiem) 
 A) hinduismā. B) budismā C) islamā D) konfūcismā E) daoismā 
16. patstāvīgais darbs 
Antropoloģiskie priekšstati  kristietībā un....... (izvēlēties vienu no piedāvātiem  
variantiem) 
 A) hinduismā. B) budismā C) islamā D) konfūcismā E) daoismā 
17. patstāvīgais darbs 
Islama tēls masu mēdijos pēc teroristu uzbrukumiem ASV un Lielbritānijā. 
18. patstāvīgais darbs 
Reliģisko organizāciju reģistrēšana un pastāvēšana Latvijā 
 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens (E) 
 
 

 80



 
Ieteicamā literatūra:  
1. Augustīns,Arhimandrīts.Rukavodstvo po osnovnomu Bogosloviju.Harvest,2004, 

382 lpp. (AA) 
2. Balodis, R. Valsts un Baznīca. Nordik, 2000, 727 lpp.(RB) 
3. Biezais, H. Dievturi- nacionālie romantiķi- senlatvieši. Ceļš, nr.1(44), LU 

Teoloģijas fakultāte, 1992, 106 lpp. (HB) 
4. Dvorkins, A.Sektovedenije.Sv.Nevskas Aleksandra izd, 2003, 813 lpp. (AD) 
5. Hess, B.A., E.Martins un S.Russo.Maldu tiklā.LBDS teoloģiskais 

seminārs,1992,160 lpp.  
6. Klīve, V.V. Ticības ceļos: Reliģiju vēsture. Zinātne, 1998, 413.lpp. (TC) 
7. Maksīmovs, J, Smolars, K. Islams, Budisms, Hinduisms. Maskava, 2005, 300 lpp. 

(MS) 
8. Pasaules reliģijas (rokasgrāmata). Zvaigzne ABC, b.g., 480 lpp. 
9. Reliģija.Vēsture. Dzīve. Reliģiskā dzīve Latvijā. Latvijas ZA, 1993, 224 lpp 
10. Serafims Rouzs. Pareizticība un nākotnes reliģijas.Rīga, 1995.(SR) 
 papildus literatūra -  
 
1. Aagaard J. Who is Who in Guruism?// Haack F.W.Guruismus und Guru-

Bewegungen.Muenchen,1992.  
2. Armstronga.K. Islams. Īsa vēsture. Atena..R.,2004. 
3. Baer R. Inside the New Age Nightmare.1989. 
4. Breault M.and King M.Inside the Cult.NY.,1993. 
5. Dvorkins, A. 10 voprosov navjazčivomu neznakomcu, iļi sposobije dļa tex, kto 

ņehoķet bitj zaverbovanim.M.,1995 (2-e izdanije 1998) 
6. Dvorkins, A. Proroki i bogi mormonov.M.,1999. 
7. Eļisejev, V.svja.Pravoslavnij putj ko spaseniju i vostočņije i okkuļjtnije 

mističeskije učeņije..M,1995. 
8. Efrimof Igor,svja.Sovremenaja harizmatičeskoe dvižeņije sektanstva.M.,1995. 
9. Falikovs B.Z. Ņeoinduizm i zapadnaja kuljtura.M.,1994. 
10. Filatov S.Sovremenaja Rossija i sekti// Inostrannaja literatura.1996.N8.C.201-219. 
11. Groothius D.R.Unmasking the New Age. Downers grove, III,1986. 
12. Hassan S.Combattiing Cult Mind Control.Vermont, 1990. 
13. Kapkan bezgraņičnoi svobodi: Sborņik statei o saientologii/ Pod 

red.A.Dvorkina.M.,1997.  
14. Kuraev A.,diakon.Satanizm dlja intelligencii ( o Rerihah i Pravoslavii). V2 

t.M.,1997. 
15. Laodzi. Sacerējums par dao un de. Zvaigzne.R., 2005. 
16. Lunds. P. Islams. Zvaigzne ABC. R.,2003. 
17. Lžeučenija naševo vremeni.Svjato-Troickaja Sergieva Lavra.2001,239. lpp 
18. Marrs T.Dark Secrets of the New Age: Satans Plan’for a One World 

Religion.Westchester,1987. 
19. Ritchie J.The Secret World of Cults.1991. 
20. Ropp, Harry L. Are the Mormon Scripture Reliable ? Downers Grove, 

Illinois,1987.  
21. Sparks J. The Mind Benders. Nashville,1979. 
22. Tucker R. Strange Gospels.London,1989 
23. Vats.M.V. Islams. Īsa vēsture. Nordik.R.,2002. 
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Mācīšanas un mācīšanās metodes: lekcijas (60 % ), semināri un praktiskie darbi 
(40%). 
 
Studenta darbs tiks vērtēts sekojoši: 
1.līdzdalība lekcijās - 15% 
2.darbs semināru nodarbībās – 30% 
3.individuālie darbi – 30% 
4.eksāmens – 25% 
 
Studiju priekšmeta     
programmas vadītājs(-a)      
 (paraksts)  (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 
 
     
17.05.2007.  
 

 

SASKAŅOTS 
Latvijas Kristīgās Akadēmijas senāts 
_______________________________________________ 
 

200___.gada_____.___________sēdē, 
protokols Nr.__________       
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Teoloģijas vēsture 
 
 
Studiju priekšmeta klausītāji (studiju programma, studiju gads) – 
Studiju programmas Sabiedrisko attiecību 3. studiju gads 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 kredītpunkti 
 
1. Studiju priekšmeta mērķis: sniegt studentiem zināšanas par kristīgās teoloģijas 
izveidi un attīstību; veidot studentos spējus spriest par kristīgās dogmatikas un reliģijas 
filozofijas jautājumiem; veicināt prasmi paust kristīgo pārliecību modernās kultūras 
situācijā. 
2. Studiju priekšmeta uzdevumi: iegūt zināšanas par kristīgās teoloģijas izveidi un 
attīstību; iegūt spēju spriest un paust savas domas par kristīgajiem un reliģijas 
filozofijas jautājumiem. 
3. Studiju priekšmeta saturs -  
1. temats 
 Ievadījums teoloģijas vēstures problemātikā.  
 Pārskats par kristietības vietu pasaules reliģiju kontekstā.  
 Ortodoksija, katolisms, protestantisms.  
 Vatikāna 2. koncils.  
 Ekumenisms.  
 Jaunās reliģiskās kustības.  
 Valsts un reliģisko organizāciju attiecību pamatprincipi.  
 20. gs. teoloģijas pamatnostādnes.  
 Liberālā teoloģija, neoortodoksija, integratīvā teoloģija. 
 Cilvēks, sabiedrība, reliģija, teoloģija, kultūra 21. gadsimtā. 

2. temats 
 Romas impērija kristietības sākumposmā.  
 Imperatori Oktavians Augusts, Tibērijs, Nērons, Vespasians, Trajans, Marks 

Aurēlijs, Diokletiāns.  
 Judeja Romas impērijas sastāvā.  
 Makabeju sacelšanās.  
 Jūdu diaspora un judaisms.  
 Farizeji, sadukeji, zeloti, Kumrānas kopība (esēņi).  
 Romas vēstures liecības par kristietību.  
 Plīnija Jaunākā vēstule Trajānam, Tacits par kristiešu vajāšanām Nērona laikā.  
 Teoloģisko nostādņu izveide Apustuļu darbos: Vecās Derības pravietojumu 

skaidrojumi (Ap. d. 2. nodaļa u.c.), diskusijas ar sadukejiem un farizejiem (Ap.d. 5. 
nodaļa u.c.), Pāvila uzruna Sinedrijam (Ap.d. 23. nodaļa), diskusija ar helēnistiem 
(Ap.d. 17. nodaļa). Augšāmcelšanās doktrīna (1. Pēt. 1:3, 1.Kor. 15. nodaļa u.c.). 

3. temats  
 Senbaznīcas teoloģijas veidošanās.  
 Pēcapustuliskā patristika.  
 Ignāta 7 vēstules.  
 Nostādnes pret dokētismu.  
 Smirnas Polikarps.  
 Kristoloģija.  
 Romas Klementa 1. vēstule Korintas baznīcai .  
 Baznīcas hierarhijas jautājumi – bīskapi, presbiteri, diakoni. Didahē.  
 Apoloģētiskā patristika – kristietības pārākums pār grieķu filozofiju.  
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 Justīna Mocekļa 2. apoloģija –Vārda sēklas nostādne jautājumā par speciālo un 
vispārējo atklāsmi.  

 Ariānisma kontraverse.  
 Nikajas koncils 325. gadā. Nikajas ticības apliecības un Atanāzija ticības 

apliecības teoloģiskās doktrinas – Trīsvienības, Kristoloģijas, Svētā Gara 
doktrīnu izveidošanās.  

 Origens, Tertulians.  
 Jaunās Derības kanona izveide.  
 Patristikas pretgnostiskās nostādnes.  
 Irinejs.  
 Gnosticisms, maniheisms, jaunplatonisms un kristīgās teoloģijas veidošanās. 

3. temats  
 Filozofiskā patristika.  
 Damaskas Jānis; aristotelisma iezīmes Damaska Jāņa teoloģijā.  
 Augustīns.  
 Augustīna mācība par grēku un žēlastību, Augustīna mācība par valsti un Baznīcu.  
 Baznīcas un valsts attiecība 1. – 5. gadsimtā.  
 Apustuliskās sukcesijas doktrīna.  
 Mācība par Romas primātu.  
 Agrīnās herēzes un skizmas.  
 Donatisms, nestorisms, apolinārisms.  
 Baznīcas un teoloģijas attīstība 4.- 8. gadsimtā.  
 Svēto kults.  
 Romas impērijas sabrukums un t.s. tumšie laiki.  
 Boēcijs – pēdējais romietis un pirmais sholasts.   

4. temats  
 Agrīnā viduslaiku Eiropa un Baznīcas attīstība.  
 Kristietības izplatība Eiropā (ieskaitot Latvijas teritoriju).  
 Monasticisms.  
 Svētā Benedikta regula.  
 Islama faktors Eiropas izveidē.  
 Krustkari.  
 Lielā skizma.  
 Ikonoklasma kontraverse Austrumu Baznīcā.  
 Investitūru cīņas Rietumu  Eiropā.  
 Cezaropapisms un papocezarisms.  
 „Divu zobenu” nostādne.  
 Karolingu renesanse.  
 Apofātiskā teoloģija.  
 Pāvesta varas nostiprināšanās.  
 Laterānas 4. koncils.  
 Sholastika.  
 Anselms, Abelārs.  
 Akvinas Toma teoloģiskās nostādnes.  
 Vēlīnā sholastika.  
 Ubagotājordeņi.  
 Franciskāņi, dominikāņi. 

5. temats 
Baznīcas attīstība 13. – 15. gs.  
 Simtgadu karš.  
 Pāvestības krīze.  
 Avinjonas gūsts.  
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 Pirmsreformācija.  
 Albigiešu (kataru) un valdiešu herēzes.  
 Konciliārisms.  
 Dž. Viklifs un Jans Huss.  
 Jaunās dievbijības un valdniecības nostādnes.  
 Kempenas Toms, Meistars Ekharts.  
 Reformācija.  
 Renesanse. Apgaismība.  
 Nacionālo valstu veidošanās Eiropā 14. – 18. gs. 
 Reliģiskie kari Francijā, Vācijā.  
 M. Lutera dzīve un darbība.  
 F. Melanhtons.  
 Luteriskā tradīcija.  
 Vienprātības grāmata.  
 Piētisms.  
 Hernhūtisms.  
 Reformātu tradīcija. 
 Ž. Kalvins.  
 Hugenoti.  
 Presbiterisms.  
 Kongregacionisms.  
 Anabaptisma kustība.  
 Menonīti.  
 Baptisms.  
 Reformācija Anglijā.  
 Anglikānisms.  
 Metodisms. 
 Katoliskā reformācija.  
 Trientas koncils. 

 6. temats  
 Teoloģijas attīstība 19. – 20. g.s.  
 Eiropas racionālisma un romantisma ideju iespaids.  
 Vācu klasiskā filozofija, Kants, Hēgelis.  
 S. Kirkegora un F. Nīčes iespaids uz Eiropas garīgo dzīvi.  
 F. Šleiermahers un liberālās teoloģijas aizsākumi.  
 Formkriticisms un salīdzinošā reliģijpētniecība.  
 Baznīca un sociālie procesi Eiropā un pasaulē.  
 Misionārisms.  
 Kristīgais sociālisms.  
 Ekumēniskā kustība.  
 20. gs. teoloģija.  
 K. Barts. P. Tillihs. R. Bultmans, D. Bonhefers. R. Nīburs. K. Rāners.  
 Vatikāna 2. koncils.  
 20. gs. jaunās reliģiskās kustības.  
 Pentakostisms.  
 Harismātisms.  
 Kristietība un 21. gadsimta kultūra. 

Referātu temati:  
1.Eiropa pirmsreformācijas laikmetā (13.- 15.g.s.)     
2.Reformācijas norise Eiropā.     
3. M. Lutera teoloģijas galvenās iezīmes.   
4. Ž. Kalvina teoloģisko uzskatu izvērtējums.   
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5.Puritānisms Eiropas un Amerikas vēsturē un kultūrā.   
6. Anglikānisms .  
7. Metodisms.    
8. Piētisms Eiropas garīgajā dzīvē.     
9. Romas katoļu Baznīca pēc Reformācijas.    
10. Romas katoļu Baznīca pēc Vatikāna 2. koncila.    
11. Ortodoksālās Baznīcas un teoloģijas attīstība.   
12.Vecticībniecība.    
13. Liberālās teoloģijas aizsākumi.   
14. K. Barta teoloģiskās nostādnes; D. Bonhefera teoloģiskās nostādnes, R. Nībura 
teoloģiskās nostādnes.  
15. P. Tilliha teoloģija un eksistenciālisma filozofija.   
16. Eiropa Reformācijas un  Renesanses laikmetā.   
17. Lat vijas teritorijas kristianizācija  12, 13. gadsimtā.  
18. Brāļu draudžu kustība Latvijā.   
19. M. Lutera Šmalkaldes artikulu analīze.  
20. Apgaismības laikmeta izaicinājums kristietībai.   
21. Ekumēniskā kustība 20. gs.  
22.  Teoloģija postmodernisma situācijā.   
23. Baznīcas un valsts attiecību attīstība 20. gs., u.c.  
 
Ieteicamā literatūra:  
1. B. Haglunds  Teoloģijas vēsture 
2. Dž. Vīts Postmodernie laiki 
3. E. Žilsons Kristīgās filozofijas vēsture 
4. G.Čestertons Svētais Akvīnas Toms 
5. H. Trūps Katoļu Baznīcas vēsture 
6. L. Taivāns Teoloģijas vēsture 
7. Meistars Ekharts Sprediķis 
8. Misāns u.c. Pasaules vēsture vidusskolām 
9. Pasaules reliģijas (enciklopēdija). 
10. V. Klīve Ticības ceļos. 
 
Mācīšanas un mācīšanās metodes: lekcijas, semināri un  praktiskie darbi. 
Studenta darbs tiks vērtēts sekojoši: 
1.līdzdalība lekcijās - 15% 
2.darbs semināru nodarbībās – 30% 
3.individuālie darbi – 30% 
4.eksāmens – 25% 
 
Studiju priekšmeta     
programmas vadītājs(-a)      
 (paraksts)  (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 
  
17.05.2007.  
 
SASKAŅOTS 
Latvijas Kristīgās Akadēmijas senāts 
_______________________________________________ 
 

200___.gada_____.___________sēdē, 
protokols Nr.__________       
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Baznīcas sociālā mācība 
 
  
Studiju priekšmeta klausītāji (studiju programma, studiju gads) – 
Studiju programmas Sabiedrisko attiecību 4.studiju gads 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 kredītpunkti 

 
 

1. Studiju priekšmeta mērķis - iepazīstināt ar teoloģiskajām pamatnostādnēm 
attiecībā uz ortodoksālo un katolisko Baznīcu, kas apvieno sevī divas dabas – dievišķo 
un cilvēcisko – ar tām raksturīgajiem darbības veidiem un gribām. 
 
2. Studiju priekšmeta uzdevumi –  
 
 
3. Studiju priekšmeta saturs –  
 

1. temats 
Baznīca un nācija.  

• Baznīcas universālais raksturs, nacionālā pašizteiksme.  
• Atsevišķu tautu kultūratšķirību izpausmes liturģiskajā un citā baznīciskajā 

jaunradē. 
• Nacionālās kristīgās kultūras jēdziens.  
• Kristīgais patriotisms.  
• Baznīcas noraidošā attieksme pret diskrimināciju. 

 
2. temats 

Baznīca un valsts. 
• Baznīcas sakramentālā (noslēpumainā) būtība un Baznīcas vēsturiskā 

dimensija.  
• Valsts rašanās kā Dieva sniegta iespēja cilvēkiem iekārtot sabiedrisko 

dzīvi.  
• Kristus mācība par pareizu attieksmi pret valsts varu.  
• Dieva likumi un valsts likumi.  
• Atšķirīgie Pareizticīgās Baznīcas un valsts attiecību modeļi (vēsturisks 

skatījums).  
• Sirdsapziņas brīvības princips kā juridisks jēdziens kopš 18.-19.gs.  
• Baznīcas un valsts kopdarbības galvenās jomas. 

 
3. temats 

Kristīgā ētika un laicīgā tiesiskā kārtība. 
• Tiesiska kārtība un tikumisko normu minimums.  
• Tiesiskā kārtība, kuras pamatā ir Dieva Atklāsme: kanoniskās tiesības. 
• Sekularizācija un indivīda tiesību pasaulē ārpus saiknes ar Dievu: 

personības brīvības apsardzības transformēšanās par patvaļas aizstāvību.  
• Pozitīviska un pragmatiska tiesiskuma apoloģētika. 

 
4. temats 

Baznīca un politika. 
• Baznīcas rūpes par vienotību, mieru un saskaņu sabiedrībā.  
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• Baznīcas iekšējā vienotība.  
• Baznīcas Virsganu un svētkalpotāju, kā arī pašas Baznīcas darbošanās 

politiskajās organizācijās, nepieļaujamība. 
• Episkolais Konsils (1997.g.) par Baznīcas un politisko partiju savstarpējo 

attiecību principiem. 
 

5. temats 
Baznīca un darbs. 

• Svētie Raksti par darba tikumisko motivāciju.  
• Baznīcas iestāšanās par beztiesīgajiem un nespēcīgajiem.  
• Aicinājums sabiedrībai uz taisnīgu darba augļu sadalīšanu. 

 
6. temats 

Īpašums. 
• Baznīca par cilvēka materiālo dzīvi.  
• Baznīca par īpašuma formu daudzveidību.  
• Reliģisko organizāciju īpašums. 

 
7. temats 

Karš un miers. 
• Karš kā Dieva dotās brīvības cilvēkam ļaunprātīga izmantošana.  
• Tuvākā aizstāvēšana, taisnīgums, karš apstākļu spiediena rezultātā.  
• Kara ētiskās robežas.  
• Agresija un aizstāvēšanās karš.  
• Karaspēka aprūpe.  
• Miers kā Dieva dāvana. 

 
8. temats 

Noziedzība, sods, labošana.  
• Cilvēka dvēsele aptumšotības stāvoklī. 
• Noziedzības profilakse.  
• Sods kā grēcinieka iekšējās šķīstīšanās līdzeklis.  
• Baznīcas kalpošana ieslodzījumu vietās.  
• Baznīca un Svētie Raksti par nāvessodu.  
• Grēknožēlas Sakraments – visiedarbīgākais līdzeklis noziedzības 

pārvarēšanā. 
 

9. temats 
Personīgās, ģimenes un sabiedrības tikumības aktuāli jautājumi.  

• Baznīca par laulību.  
• Laulības definīcija.  
• Laulāto ticības kopība un vienotība Kristus ķermenī – Baznīcā. Laulības 

šķiršana.  
• Ģimenes loma personības izaugsmē.  
• Cilvēka iekšējā vienotība.  
• Baznīcas nosodījums atikumiskajām uzvedības normām. 

 
10. temats 

Tautas veselība. 
• Baznīca par cilvēka ķermeni, miesas un dvēseles veselību.  
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• Biomedicīnas problēmas, ētiskie risinājumi.  
• Baznīca par psihiskajām saslimšanām.  
• Baznīca par cilvēkiem atkarībās.  
• Bioētikas problēmas: aborts, biomedicīna neauglības pārvarēšanā, 

manipulācijas ar dzimumšūnas donoru izmantošanu, nestandarta seksuālo 
uzvedību grupas.  

• Klonēšana.  
• Transplantoloģija.  
• Fetālterapija.  
• Eitanāzija.  
• Homoseksuālisms.  
• Transseksuālisms. 

 
11. temats 

Baznīca un ekoloģijas problēmas. 
• Ekoloģiskā krīze, Baznīca par ekoloģiskās krīzes pārvarēšanu.  
• Antropoloģijas un ekoloģijas savstarpējā saistība.  
• Cilvēks garīgā krīzē. 

 
12. temats 

Laicīgā zinātne, kultūra un izglītība. 
• Zinātne kā svarīgs kultūras komponents.  
• Zaudēta zinātņu saikne ar reliģijas garīgajām vērtībām (vēsturisks 

pārskats).  
• Sociālo zinātņu neizbēgami ciešā saikne ar teoloģiju.  
• Baznīcas vēsturi, kanonisko tiesību nozarēm.  
• Ideoloģizācijas bīstamība.  
• Reliģijas loma tautu garīgās pašapziņas izveidē. 

 
13. temats 

Baznīca un laicīgie plašsaziņas līdzekļi. 
 

14. temats 
Starptautiskās attiecības.  
Globalizācijas un sekularizācijas problēmas. 

• Evaņģēliskais „zelta likums”.  
• Baznīcas nostāšanās agresijas upuru priekšā.  
• Suverenitātes, teritoriālais veselums jeb integritātes principa ievērošanas 

prasība.  
• Starpvalstu savienību veidošanās lietderība.  
• Globalizācijas pozitīvās puses un draudi. 

 
 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens (E) 
 
Ieteicamā literatūra:  
 
1. Svētie Raksti 
2. Pareizticīgās Baznīcas Sociālās koncepcijas pamatprincipi. Latvijas Kristīgā 
akadēmija, 2007 
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3. Vatikāna II koncila materiāli, 2005 
 
 
Mācīšanas un mācīšanās metodes: lekcijas (60 % ), semināri un praktiskie darbi 
(40%). 
 
Studenta darbs tiks vērtēts sekojoši: 
1.līdzdalība lekcijās - 15% 
2.darbs semināru nodarbībās – 30% 
3.individuālie darbi – 30% 
4.eksāmens – 25% 
 
 
Studiju priekšmeta     
programmas vadītājs(-a)      

 (paraksts)  (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 
 
     
17.05.2007.  
 
 
 
 
 

 

 
SASKAŅOTS 
Latvijas Kristīgās Akadēmijas senāts 
_______________________________________________ 
 

200___.gada_____.___________sēdē, 
protokols Nr.__________       
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Personas psiholoģija 
 
Studiju priekšmeta klausītāji (studiju programma, studiju gads) – 
Studiju programmas Sabiedrisko attiecību 4.studiju gads 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 kredītpunkti 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: studentiem nepieciešamas priekšzināšanas 
vispārējās vidējās izglītības līmenī. 
1. Studiju priekšmeta mērķis: iepazīstināt studentus ar galvenajām pasaulē 
pazīstamajām pieejām personības izpētē, mācīties teorētiskās atziņas lietot ikdienā un 
darbā, attīstīt radošu pieeju personības struktūras, kritēriju un topoloģijas analīzē. 
2. Studiju priekšmeta uzdevumi: prast salīdzināt dažādu personību teoriju 
pamatjēdzienus, kategorijas, orientēties tajās, prast pamatot savus teorētiskos un 
praktiskos atklājumus. 
3. Studiju priekšmeta saturs –  
1. temats 
Personības psiholoģijas pamatjautājumi 
2. temats 
V.Džeimsa priekšstati par personību 
3. temats 
Psihoanalītiskā pieeja personības izpētē 
4. temats 
Personības izpratne biheiviorismā 
5. temats 
Personības izpratne kognitīvajā psiholoģijā 
6. temats 
Personības izpratne humānistiskajā psiholoģijā 
7. temats 
Bioloģiskās tipoloģijas teorija 
8. temats 
Personības izpratne geštaltpsiholoģijā un logopsiholoģijā 
9. temats 
Personības izpratne darbības teorijā 
10. temats 
Personības izpratne un pētījumi par personību psiholoģijas vēsturē Latvijā 
11. temats 
Personības teoriju attīstība mūsdienu psiholoģijā. 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens (E) 
 
 
Mācību literatūra:  
1. A.Ādlers. Psiholoģija un dzīve. R.: 1992. 
2. Ā.Karpova. Personība. Teorijas un to radītāji. R.: 1998. 
3. Ā.Karpova. Personība un individuālais stils. R.: 1994. 
4. E.Eriksons. Identitāte: jaunība un krīze. Rīga: 1998. 
5. K.G.Jungs. Psiholoģiskie tipi. R.: 1993. 
6. K.G.Jungs. Dvēseles pasaule. R.: 1994. 
7. M.Ryekman. Theories of Personality. California. 1989. 
8. Z.Freids. Psihoanalīzes nozīme un vēsture. Lielvārde: 1994. 
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Mācīšanas un mācīšanās metodes: lekcijas, semināri, referāts, pašanalīze, 
novērojums, praktiska pētījuma metožu analīze, radoši uzdevumi. 
 
 
Studenta darbs tiks vērtēts sekojoši: 
1.līdzdalība lekcijās - 15% 
2.darbs semināru nodarbībās – 30% 
3.individuālie darbi – 30% 
4.eksāmens – 25% 
 
 
 
Studiju priekšmeta     
programmas vadītājs(-a)      
 (paraksts)  (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 
 
     
17.05.2007.  
 
 
 

 

 
SASKAŅOTS 
Latvijas Kristīgās Akadēmijas senāts 
_______________________________________________ 
 

200___.gada_____.___________sēdē, 
protokols Nr.__________       
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Datormācība I 
 
 
 
Studiju priekšmeta klausītāji (studiju programma, studiju gads) – 
Studiju programmas Sabiedrisko attiecību 3.studiju gads 
 
 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 kredītpunkti 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: studentiem nepieciešamas priekšzināšanas. 
 
1. Studiju priekšmeta mērķis: Apgūt IBM PC tipa personālā datora un Interneta 
lietošanu, nostiprināt un padziļināt vidusskolā iegūtās zināšanas informātikā un 
moderno informācijas tehnoloģiju pielietošanā, sagatavojot studentus teksta un 
grafisko materiālu veidošanai datorizpildījumā. Kurss balstās uz Eiropas datorprasmes 
sertifikāta prasībām (ECDL). 
 
2. Studiju priekšmeta uzdevumi: apgūt datora un Interneta lietošanu un iegūt 
pamatzināšanas par datoru, datoru tīkliem, datu drošību un aizsardzību un IT attīstības 
vēsturi un mūsdienu sasniegumiem. 
3. Studiju priekšmeta saturs –  
1. tēma 
 Datora uzbūve un programmatūra.  
 Operētājsistēma WINDOWS  

2. tēma 
 Datortīkli un Internets.  
 Datu drošība. 

3. tēma 
Teksta redaktors MS WORD. 
4. tēma 
Elektroniskā tabula MS EXCEL  
5. tēma 
Prezentāciju veidošana ar MS Power Point. 
 
 
Mācību literatūra 
1. Dukulis, I. Apgūsim jauno WORD! MS Office Word 2003. Biznesa augstskola 

Turība, 2005. -168 lpp. 
2. Dukulis, I. Apgūsim jauno EXCEL! MS Office Excel 2003. Biznesa augstskola 

Turība, 2004. -176 lpp. 
3. Dukulis, I. Apgūsim jauno POWERPOINT! MS Office PowerPoint 2003. Biznesa 

augstskola Turība, 2006. - 141 lpp. 
4. Treiguts, E. Datu drošība un datortīkli. Biznesa augstskola Turība, 1999, 168 lpp. 
5. Veiss, K. Lietišķā informātika. Apgāds Zvaigzne ABC, 2000, 164 lpp. 
 
 
 
Mācīšanas un mācīšanās metodes: lekciju nodarbības un praktikumi datorklasē. 
Studenta darbs tiks vērtēts sekojoši: 
1.līdzdalība lekcijās - 15% 
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2.darbs semināru nodarbībās – 30% 
3.individuālie darbi – 30% 
4.ieskaite – 25% 
 
 
 
 
 
 
 
Studiju priekšmeta     
programmas vadītājs(-a)      
 (paraksts)  (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 
 
     
17.05.2007.  
 
 
 
 
 
 

 

 
SASKAŅOTS 
Latvijas Kristīgās Akadēmijas senāts 
_______________________________________________ 
 

200___.gada_____.___________sēdē, 
protokols Nr.__________       
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Datormācība II 
 
 
Studiju priekšmeta klausītāji (studiju programma, studiju gads) – 
Studiju programmas Sabiedrisko attiecību 3.studiju gads 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 kredītpunkti 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: Datormācība I. 
 
1. Studiju priekšmeta mērķis - paplašināt zināšanas par datora pielietojumiem, 
iepazīties ar informācijas apstrādes un glabāšanas modernajām tehnoloģijām, darbu 
elektronisku plānošanu ar MS Outlook, ciparu attēlu, skaņas un video formātiem, 
programmatūru to apstrādei un ierakstam CD un DVD, WEB lapu veidošanu ar Front 
Page, apgūt tekstu maketēšanas pamatus.  
 
2. Studiju priekšmeta uzdevumi - padziļināt prasmes darbā ar elektronisko pastu un 
pasta programmām, laika plānošanu un informācijas organizēšanu, apgūt skenera, 
ciparu fotokameras pielietojumu un saglabāt informāciju CD un DVD diskos, kā arī 
veidot vienkāršas mājas lapas un publikācijas.  
 
 
3. Studiju priekšmeta saturs -  
 
1. tēma 
 Pasākumu plānošana un informācijas organizēšana ar MS Office Outlook.  
 E-pasta programmas un cīņa ar nevēlamo e-pastu. 

 
2. tēma  
 Ciparu attēlu, skaņas un video formāti.  
 Darbs ar skeneri ciparu attēlu un dokumentu iegūšanai. 
 Teksta atpazīšanas programmatūra. 

 
3. tēma 
 Ciparu fotokameras un videokameras izmantošanas aspekti.  
 Informācijas ieraksts CD un DVD diskos, ieraksta programmatūra un iekārtas. 

 
4. tēma 
Mājas lapu veidošanas pamati ar MS Office Front Page. 
 
5. tēma 
Vienkāršu publikāciju veidošana ar MS Office Publisher 
 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – mutiskā un praktiskā ieskaite 
 
Mācību literatūra 
1. Mācību materiāli katrai kursa tēmai datorklases datoros. 
2. Palīdzības sistēma Help aplūkojamajām programmām. 
 
Mācīšanas un mācīšanās metodes: lekciju nodarbības un praktikumi datorklasē. 
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Studenta darbs tiks vērtēts sekojoši: 
1.līdzdalība lekcijās - 15% 
2.darbs semināru nodarbībās – 30% 
3.individuālie darbi – 30% 
4.ieskaite – 25% 
 
 
 
 
Studiju priekšmeta     
programmas vadītājs(-a)      
 (paraksts)  (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 
 
     
17.05.2007.  
 
 
 
 
 
 

 

 
SASKAŅOTS 
Latvijas Kristīgās Akadēmijas senāts 
_______________________________________________ 
 

200___.gada_____.___________sēdē, 
protokols Nr.__________   
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Projekta vadība 
 
 

Studiju priekšmeta klausītāji (studiju programma, studiju gads) – 
Studiju programmas Sabiedrisko attiecību 3.studiju gads 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 4 kredītpunkti 

 
Nepieciešamās priekšzināšanas: Studentiem nepieciešamas priekšzināšanas 
vispārējas vidējās izglītības līmenī. 
 
1. Studiju priekšmeta mērķis: Attīstīt studentu projektu veidošanas spējas, iemaņas 
darbam komandā, prasmi izstrādāt un rakstiski formulēt projektu, ņemot vērā 
organizācijas un nozares kontekstus. 
 
 
2. Studiju priekšmeta uzdevumi: Izveidot spēju izstrādāt projekta pieteikumu un 
projekta plānu, izveidot projekta budžetu, zināšanas par projekta vadītāja darbību. 

 
3. Studiju priekšmeta saturs –  
 
1. tēma 

• Projekts, tā būtība. 
• Projekta pazīmes.  

 
2. tēma 

• Projekta dzīves cikls un tā fāzes. 
• Projekta vadības principi. 
• Projekta gaitas procesi. 

 
3. tēma 

• Veiksmīgas projektu vadības likumi. 
• Kāpēc projekti ir neveiksmīgi? 

 
4. tēma 

• Projekta ieinteresētās puses, to noteikšana. 
• Projekta komanda.  

 
5. tēma 

• Projekta inicializācijas fāze. 
• Projekta mērķi. 
• Projekta risku noteikšana. 
• Projekta uzdevums. 
 

6. tēma 
• Projekta plānošanas fāze. 
• Gaitas plāns. 

 
7. tēma 

• Laika plāns. 
• Budžeta veidošana. 
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• Projekta tehniku lietošana. 
 
8. tēma 

• Projekta realizācija. 
• Organizēšana un vadība. 

 
9. tēma 

• Projekta kontroles process. 
• Konfliktu risināšana. 

 
10. tēma 

• Izmaiņas projektā. 
• Projekta problēmas risināšana.  

 
12. tēma 

• Projekta nobeigums. 
• Projekta novērtējums. 

 
13. tēma 

• Projekta finanšu avoti un to piesaistes process. 
 
 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens (E) 
 
 
Ieteicamā literatūra: 
 
1. Baker, Kim, Baker, Sunny. The complete idiot`s guide to project management. 

Indianapolis: Alpha Books, 2000 
2. Byrnes William: Management and the arts, 2nd edition, Boston 1999 
3. Burton C., Michael N. A. Practical Guide to Project management, London, 1992 
4. Burke R. Project Management. Planning un Control Techniques, 3rd edition, NY, 

1999 
5. Cleland, David I., ed.., Field guide to project management. New York: Wiley, 

1998 
6. Fronds I., Stratēģija. Kvalitāte. – R: Elpa – 2, 2000 
7. Lewis, james P. Fundamentals of project management. New York: AMACOM, 

1997 
8. Lock, Dennis. The essentials of project management. Aldershot: Gower, 1996 
9. Lūiss Dž. P. Projektu vadīšanas pamati. – R: Puse – plus, 2000 
10. Nacionālā programma “Kultūra” 2000 – 2010, LR Kultūras ministrija 
11. Praude V., Beļščikovs J. Menedžments: Teorija un prakse. – R: Vaidelote, 1999 
12. Volkova T., Vērdiņa G., Pildavs J. Organizācijas un to vadīšana pārmaiņu 

apstākļos. R: Banku augstskola, 2001 
 
 
Mācīšanas un mācīšanās metodes: lekcijas, semināri, referāts, pašanalīze, 
novērojums, praktiska pētījuma metožu analīze, radoši uzdevumi. 
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Studenta darbs tiks vērtēts sekojoši: 
9. līdzdalība lekcijās - 15% 
10. darbs semināru nodarbībās – 30% 
11. individuālie darbi – 30% 
12. eksāmens – 25% 
 
 
 
Studiju priekšmeta     
programmas vadītājs(-a)      

 (paraksts)  (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 
 
     
17.05.2007.  
 
 
 

 

 
SASKAŅOTS 
Latvijas Kristīgās Akadēmijas senāts 
_______________________________________________ 
 

200___.gada_____.___________sēdē, 
protokols Nr.__________       
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 Sabiedrisko attiecību veidošana nevalstiskajās organizācijās 
 
 
Studiju priekšmeta klausītāji (studiju programma, studiju gads) – 
Studiju programmas Sabiedrisko attiecību 3.studiju gads 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 4 kredītpunkti 
 
1. Studiju priekšmeta mērķis - iepazīstināt studentus ar nevalstisko organizāciju 
darbības principiem un sniegt praktisku ieskatu sabiedrisko attiecību veidošanas 
aktuālajos jautājumos nevalstiskajās organizācijās.  
 
2. Studiju priekšmeta uzdevumi – 
iepazīstināt ar nevalstisko organizāciju būtību un darbību; 
radīt priekšstatu par situāciju Latvijā; 
nostiprināt esošās studentu zināšanas par sabiedrisko attiecību instrumentiem, praktiski 
tos pielietojot; 
sekmēt kritiskās domāšanas prasmju veidošanos, veicot patstāvīgus analītiskus darbus. 
 
 
3. Studiju priekšmeta saturs –  
1. tēma 
Nevalstisko organizāciju būtība.  
2. tēma 
 Nevalstiskās organizācijas darbības pamatprincipi.  
 Tiesiskais regulējums.  

3. seminārs  
 Individuālo darbu prezentācijas.  
 Patstāvīgais darbs: Grupās (5 studenti katrā) apkopot informāciju par NVO 

dažādos reģionos. 
4. tēma 
Pilsoniskā sabiedrība un nevalstiskās organizācijas. 
5. tēma 
 Nevalstiskās organizācijas klientu analīze un darbs ar tiem.  
 Jomas sadale un specifiskās mērķauditorijas.  
 Sabiedriskas apspriedes, konsultācijas, interešu lobēšana, ietekmēšanas iespējas. 

6. tēma 
 Nevalstiskās organizācijas klientu analīze un darbības metodes.  
 Sadarbība un darbs ar masu medijiem. 

7. seminārs 
 Praktiskais grupu darbs – nevalstiskās organizācijas plašsaziņas līdzekļos 

atspoguļotā tēla analīze (case study). 
 Patstāvīgais darbs: Grupās (5 studenti katrā) apkopot plašsaziņas līdzekļos 

pieejamo informāciju par izvēlēto nevalstisko organizāciju.  
8. tēma 
Nevalstiskās organizācijas Latvijā – pozitīvā un negatīvā pieredze. 
9. tēma 
Individuālo darbu prezentācijas – nevalstiskās organizācijas sabiedrisko attiecību 
kampaņas projekta prezentācija.  
10. tēma 
Individuālo darbu prezentācijas – nevalstiskās organizācijas sabiedrisko attiecību 
kampaņas projekta prezentācija. 
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Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens (E) 
 
Ieteicamā literatūra:  
 
1. Black, Sam, ed .The practice of public relations. Oxford : Butterworth-Heinemann, 

1995. 
2. Campaigns And Political Marketing by Wayne P., Ph.D. Steger, Sean Q. Kelly, 

and J. Mark, Ph.D. Wrighton (2006) 
3. Cross-Cultural Theory Building in the Practice of Public Relations and Political 

Marketing by Bruce I. Newman and Dejan Vercic (2003) 
4. Gombergs, Marks. Iedzīvotāji kā partneri. ESAD rokasgrāmata. Rīga, 2003. 
5. Hendrix, Jerry A. Public relations cases. Belmont : Wadsworth, 2000. 
6. Katlips, S., Senters, A. H., Brūms, G. M. Sabiedriskās attiecības. Rīga: 

Avots,2002. 
7. Katus, J.,Volmer, W.F. Government Communications in Netherlands. The Hague, 

2000 
8. Grunnig, A.Larissa, Grunnig, E.James, Dozier, M. David. Exellent Public 

Relations and Effective Organizations. Actualy of Communication Management in 
three Countries. 2002. 

9. Lapsa, Teika. Sabiedriskās attiecības. Ievads teorijā un praksē.  2002, Rīga: Turība, 
2002. 

10. Veinberga, S. Publiskās attiecības. PR teorija un prakse. Rīga:Zvaigzne ABC, 
2004.  

11. Young, Davis. Building your company's good name : how to create and protect the 
reputation your organization wants and deserves. New York : American 
Management Association, 1996. 

12. Wilcox, Dennis L., Ault, Phillip H., Agee, Warren Kendall. Public relations : 
strategies and tactics. New York : Longman, 1997. 

Informācijas resursi: 
www.nvo.lv 
www.nonprofit.about.com 
www.politika.lv 
www.integracija.gov.lv 
 
Mācīšanas un mācīšanās metodes: lekcijas, semināri un praktiskie darbi. 
 
Studenta darbs tiks vērtēts sekojoši: 
1.līdzdalība lekcijās - 15% 
2.darbs semināru nodarbībās – 30% 
3.individuālie darbi – 30% 
4.eksāmens – 25% 
Studiju priekšmeta     
programmas vadītājs(-a)      
 (paraksts)  (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 
17.05.2007.  
 
SASKAŅOTS 
Latvijas Kristīgās Akadēmijas senāts 
_______________________________________________ 
 

200___.gada_____.___________sēdē, 
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http://www.amazon.com/Campaigns-Political-Marketing-Wayne-Steger/dp/0789032090/ref=pd_bbs_sr_5/103-0734295-0243853?ie=UTF8&s=books&qid=1176806989&sr=8-5
http://www.amazon.com/Communication-Politics-Cross-Cultural-Relations-Political/dp/0789021587/ref=sr_1_15/103-0734295-0243853?ie=UTF8&s=books&qid=1176805700&sr=8-15
http://www.amazon.com/Communication-Politics-Cross-Cultural-Relations-Political/dp/0789021587/ref=sr_1_15/103-0734295-0243853?ie=UTF8&s=books&qid=1176805700&sr=8-15


Realitātes sociālā konstruēšana masu komunikācijā  
 
 
Studiju priekšmeta klausītāji (studiju programma, studiju gads) – 
Studiju programmas Sabiedrisko attiecību 4. studiju gads 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 4 kredītpunkti  
 
Kursa mērķis: 
Sniegt  starpdisciplinārās realitātes sociālās konstruēšanas teorijas skaidrojumu un 
definēt teorijas pamatjēdzienus. Kursa nozīmīgākā daļa tiek veltīta sistemātiskai 
mediju ietekmes uz procesiem sabiedrībā analīzei, aplūkojot realitātes konstruēšanu 
medijos tradicionālo masu komunikācijas teoriju par mediju efektiem, dienaskārtību 
(agenda setting) un diskursu kontekstā, iepazīstinot ar attiecīgajām mediju pētniecības 
metodēm, zināšanu plaisas (knowledge gap) teoriju par atšķirīgu realitāšu formēšanos 
informatīvās telpas sašķeltības apstākļos. Līdzās konstruktīvisma pieejas un 
tradicionālo masu komunikācijas teoriju apguvei, kursa klausītāji iepazīst auditorijas 
viedokļu, uzskatu un rīcības formēšanās un izmaiņu mehānismus, kas pamatoti ar 
pārliecināšanas komunikācijas ekspertu Čārlza Larsona (Larson) pārliecināšanas 
komunikācijas definīcijām, Hjū Ranka (Rank) izstrādāto pārliecināšanas stratēģijas un 
taktikas shēmu un Muzafera Šerifa (Sherif) un Karla Aivora Hovlenda (Hovland) 
izstrādāto Sociālās spriešanas teoriju par pārliecināšanas komunikācijas vēstījuma 
saņēmēju attieksmes, viedokļu un uzvedības formēšanās procesu.  
 
Kursa saturs: 

1. Realitātes sociālās konstruēšanas teorija (lekcija) 
2. Mediju loma realitātes sociālajā konstruēšanā (lekcija) 
3. Mediju ietekme un sociāli konstruēta realitāte (lekcija) 
4. Mediju diskurss un auditorijas sociāli konstruētā realitāte (lekcija) 
5. Mediju dienas kārtība un auditorijas sociāli konstruētā realitāte (lekcija) 
6. Zināšanu plaisa un sociāli konstruēta realitāte (lekcija) 
7. Sabiedrības un mediju mijiedarbība (lekcija + seminārs par 1.-6.lekciju) 
8. Pārliecināšanas komunikācija, pārliecināšanas mehānismi un to loma realitātes 

sociālajā konstruēšanā (lekcija) 
9. Sociālās spriešanas teorija (lekcija) 
10. Intensificēšanas/pazemināšanas shēma (lekcija) 
11. Mediju ideoloģija, „mēs” un „viņi” pretstatījums, upura perspektīva (lekcija) 
12. Mediju analīzes metodes (lekcija) 
13. Kritiskā diskursa analīze (lekcija) 
14. Pārliecināšanas mehānismu pielietojums un analīze (lekcija + seminārs par 8.-

14.lekciju) 
15. Kursa noslēgums un kopsavilkums (lekcija + noslēguma rakstu darbu                 

iesniegšana) 
 
Literatūra: 

1. Berger, P., Luckmann, T. The Social Construction of Reality. Penguin Books, 
1991. 

2. McQuail, D. McQuail’s Mass Communication Theory. 4th ed., London: Sage, 
2000 

3. Schütz, A. The stranger: an essay in social psychology. In: Collected papers. 
Vol. II. Studies in social theory. The Hague: Martinus Nijhoff, 1964. 

4. Larson, Ch.U. Persuation: Reception and Resposibility.10th ed. Belmont, 
Toronto, London: Wadsworth/Thomson Learning, 2004. 
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5. Rank, H. Persuasion analysis. A companion to compostion. Park Forest, Ill.: 
Counter-Propaganda Press, 1988. 

6. Rank, H. Teaching about Public Persuasion, In Daniel Dietrich (ed.), Teaching 
about Doublespeak, Illinois: National Council of Teachers of English, 1976. 

7. Sherif, M., Hovland, C.I. Social Judgement. New Haven: Yale University 
Press, 1961. 

8. Dearing, J. W., Rogers, E. M. Agenda-Setting. Thousand Oaks, CA: Sage, 
1996. 

9. Dijk, Teun A. van, Ideology. A Multidisciplinary Approach, London: Sage, 
1998. 

10. Dillard, J.P., Pfau, M. Persuation Handbook. Development in Theory and 
Practice. Thausand Oaks, London, New Delhi: SAGE Publications, 2002. 

11. Philips, N., Hardy, C. Discourse Analysis: Investigating Proceses of Social 
Construction. London: Sage Publications, 2002. 

12. Tischer, S., Meyer, M., Wodak, R., Vetter, E. Methods of Text and Discourse 
Analysis. London: SAGE Publications, 2000. 

13. Shoemaker, Pamela J., Reese, Stephen D. Mediating the Message: Theories of 
Influences on Mass Media Content. 2nd Edition, 1995. 

Papildu literatūra  
1. Bodrijārs, Žans, Simulakri un simulācija, Omnia Mea, Rīga, 2000. 
2. Bourdieu P., Language and Symbolic Power. Price Formation and 

Anticipation of Profits. Cambridge, 1991. 
3. Dijk, Teun A. van. Discourse Semantics and Ideology. Discourse & Society, 

6(2), 1995. 
4. Dijk, Teun A. van. Principles of Critical Discourse Analysis. Discourse & 

Society 4(2), 1993. 
5. Larson, Ch.U. Persuation: Reception and Resposibility.10th ed. Belmont, 

Toronto, London: Wadsworth/Thomson Learning, 2004. 
6. Schiller, H.I. The Mind Managers. Boston: Beacon Press, 1973. 
7. Sherif, C.W, Sherif, M., Nebergall R.E.. Attitude and attitude change: The 

social judgement-involvement approach. Philadelphia: Saunders, 1965. 
8. Watson, J, Hill, A. A Dictionary of Communication and Media Studies. 

London: Routledge, 1995. 
Mācīšanas un mācīšanās metodes: lekcijas, semināri un  praktiskie darbi. 
 
Studenta darbs tiks vērtēts sekojoši: 
1.līdzdalība lekcijās - 15% 
2.darbs semināru nodarbībās – 30% 
3.individuālie darbi – 30% 
4.eksāmens – 25% 
 
Studiju priekšmeta     
programmas vadītājs(-a)      
 (paraksts)  (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 
    
17.05.2007.  
SASKAŅOTS 
Latvijas Kristīgās Akadēmijas senāts 
_______________________________________________ 
 

200___.gada_____.___________sēdē, 
protokols Nr.__________       
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Sociālais mārketings 
 
 
Studiju priekšmeta klausītāji (studiju programma, studiju gads) – 
Studiju programma Sabiedrisko attiecību programmas 3. studiju gads 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 4 kredītpunkti 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: kursi Ievads studijās un specialitātē, Komunikācijas 
teorijas, Ievads sabiedriskajās attiecībās, Sabiedrisko attiecību metodes un 
menedžments, Sociālā psiholoģija, Ievads politikā, ētika un tiesības komunikācijā. . 
 
1. Studiju priekšmeta mērķis – gūt izpratni par sociālo mārketinga būtību 
realizēšanas metodēm  un principiem, kā arī sabiedrisko attiecību lomu sociālo 
mārketingu kampaņu nodrošināšanā    
2. Studiju priekšmeta uzdevumi – apgūt sociālo projektu un kampaņu realizēšanas 
principus un metodes, izmantojot komunikāciju kā kampaņas sastāvdaļu .   
3. Studiju priekšmeta saturs –  
1. temats 
Sociālā mārketinga jēdziens, tā būtība, principi un galvenās metodes.   
2.temats 
 Sociālā problēma, būtība.  
 Sociālā problēmas rašanās sabiedrības publiskajā telpā. 

3.temats 
Sociālā mārketinga un komerciālā mārketinga salīdzinājums. 
4.temats 
Sociālā marketinga un sabiedriskā mārketinga, bezpeļņas organizāciju mārketinga, 
sociālās reklāmas, sociālās komunikācijas atšķirības. 
5.temats 
Sociālā mārketinga mērķu sasniegšana. Teorētiskās pieejas. 
6.temats 
Mērķa auditorijas segmentācija, komunikācijas efekti sociālā mārketinga projektos. 
7.temats 
Sociālā mārketinga process: klausīšanās, plānošana, iepriekšēja pārbaude, īstenošana, 
monitorings, uzlabošana. 
8.temats 
 Sociālā mārketinga stratēģija.  
 Produkts.  
 Trīs produktu līmeņi. Cena. Vieta. Veicināšana.  

9.temats 
NVO modelis, priekšrocības un ierobežojumi. 
10.temats 
Ražotāja modelis, priekšrocības un ierobežojumi. 
11.temats 
Jauktā pieeja, priekšrocības un ierobežojumi. 
12.temats 
Atbilstošas pieejas izvēle: saderība ar projekta mērķiem, finanšu apsvērumi,  
tirgus situācija, potenciālie sadarbības partneri. 
13.temats 
Sociālā mārketinga kampaņu specifika veselības veicināšanas jomā. 
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14.temats 
Sociālā mārketinga kampaņu specifika jauniešu auditorijai, izmantojamās metodes. 
15. seminārs 
Izvēlētās sociālā mārketinga kampaņas analīze. Gadījuma studijas. 
16.,17. seminārs – praktiskā nodarbība 
Sociālās mārketinga kampaņas plānošana: sociālās problēmas definēšana, pieejas 
izvēle, metožu formulējums un kampaņas plāna izstrāde.  
18. seminārs  
NVO, ražotāja un jauktā modeļa kampaņu īpatnības.  
Gadījumu analīze. 
 
Ieteicamā literatūra:  
1. Andreasen Alan R. Social marketing in the twenty-first century. London: - Sage 

Publications, 2006.; 
2. Kotler Ph., Roberto N., Lee N. Social Marketing. Improving the Quality of Life. – 

2nd ed., 
3. 2002,. 
4. Martinsen C. Social marketing – a useful tool or the devils work.,2002 
5. Dennis L. Wilcox and Glen T. Cameron, Public Relations: Strategies and Tactics 

(8th Edition), 
6. 2005;  
7. Ronald D. Smith,Strategic Planning for Public Relations, 2005; 
8. Public Relations. The profession and practice.1997; 
9. Wilcox, Agee. Public Relations. 1998. 
 
 
Interneta resursi: 
1. Armand F., Social Marketing Models for Product –Based Reproductive Health 

Programs. A Comperative Analyses. – Pieejas veids: tīmeklis, URL: 
http://www.phishare.org/documents/CMSproject/429/ Aprakstīts pēc izdrukas 
2006. gada 11.novembrī 

2. Human behavior. – Pieejas veids: tīmeklis, URL: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_behavior Aprakstīts pēc izdrukas 2007. gada 
16.janvārī. 

3. Martinsen C. Social marketing – a useful tool or the devils work? – Pieejas veids: 
tīmeklis, URL: 
http://www.kbh.uu.se/imch/phha/noha/Cecilia%20Martinsen%20Mastersuppsats.p
df Aprakstīts pēc izdrukas 2006. gada 4.novembrī. 

4. The Basics of Social marketing. How to Use Marketing to Ckange Behavior. – 
Pieejas veids: tīmeklis, URL: 
http://www.turningpointprogram.org/Pages/pdfs/social_market/smc_basics.pdf 
Aprakstīts pēc izdrukas 2006. gada 5.novembrī. 

5. The WHO Definition of Reproductive Health. – Pieejas veids: tīmeklis, URL: 
http://www.rho.org/html/definition_.htm Aprakstīts pēc izdrukas 2006. gada 
11.novembrī. 

6. What is Social Marketing? – Pieejas veids: tīmeklis, URL: http://www.hc-
sc.gc.ca/ahc-asc/activit/marketsoc/whatis-qui_e.html Aprakstīts pēc izdrukas 2006. 
gada 4.novembrī. 

7. What is Social Marketing? – Pieejas veids: tīmeklis, URL: http://www.social-
marketing.com?Whatis.html Aprakstīts pēc izdrukas 2006. gada 4.novembrī. 
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http://www.amazon.com/Public-Relations-Strategies-Tactics-8th/dp/0205449441/ref=sr_1_5/103-0734295-0243853?ie=UTF8&s=books&qid=1176805299&sr=8-5
http://www.amazon.com/Public-Relations-Strategies-Tactics-8th/dp/0205449441/ref=sr_1_5/103-0734295-0243853?ie=UTF8&s=books&qid=1176805299&sr=8-5
http://www.amazon.com/Strategic-Planning-Public-Relations-Ronald/dp/0805852794/ref=sr_1_14/103-0734295-0243853?ie=UTF8&s=books&qid=1176805299&sr=8-14


 
Mācīšanas un mācīšanās metodes: lekcijas, semināri, praktiskie darbi.   
 
Studenta darbs tiks vērtēts sekojoši: 
1.līdzdalība lekcijās - 15% 
2.darbs semināru nodarbībās – 30% 
3.individuālie darbi – 30% 
4.eksāmens – 25% 
 
 
Studiju priekšmeta     
programmas vadītājs(-a)      
 (paraksts)  (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 
   
17.05.2007.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SASKAŅOTS 
Latvijas Kristīgās Akadēmijas senāts 
_______________________________________________ 
 

200___.gada_____.___________sēdē, 
protokols Nr.__________       
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Integrētās mārketinga komunikācijas 
 
Studiju priekšmeta klausītāji (studiju programma, studiju gads) – 
Studiju programmas Sabiedrisko attiecību 2.un 3.studiju gads 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 4 kredītpunkti 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: kursi Ievads studijās un specialitātē, Komunikācijas 
teorijas, Ievads sabiedriskajās attiecībās, Sabiedrisko attiecību metodes un 
menedžments. 
 
1. Studiju priekšmeta mērķis - Kursa mērķis ir sniegt studentiem priekšstatu par 
integrētās mārketinga komunikācijas koncepta attīstību, tā rašanās cēloņiem, būtību un 
izmantošanu praksē. Šajā kursā gan teorētiskā, gan praktiskā līmenī tiek analizēta 
integrētās mārketinga komunikācijas nozīmē mūsdienu organizāciju darbā, kā arī tās 
nozīme sabiedrisko attiecību darba plānošanā un nodrošināšanā.  
2. Studiju priekšmeta uzdevumi – Šī kursa galvenais uzdevums ir panākt, lai studenti 
iegūst izpratni par integrētās mārketinga komunikācijas būtību un nozīmi, kā arī to 
praktisko pielietojumu. Studiju kursa specifiskie uzdevumi ir sekojoši: 
1) iepazīstināt ar integrētās mārketinga komunikācijas konceptu un dažādiem 
teorētisku viedokļiem par to; 
2) iepazīstināt ar integrētās mārketinga komunikācijas nodrošināšanas metodēm un to 
integrēto stratēģisko plānošanu; 
3) analizējot piemērus, izvērtēt integrētās mārketinga komunikācijas efektivitāti, kas 
veiktas dažādu kampaņu ietvaros; 
4) praktiski realizēt integrētās mārketinga komunikācijas konceptu, plānojot 
komunikatīvas aktivitātes. 
 
3. Studiju priekšmeta saturs –  
 
1. Kas ir integrētā mārketinga komunikācija (IMK)? 
 Integrētās mārketinga komunikācijas izveidošanās cēloņi, koncepta autori. 
 Izpratne par integrētās mārketinga komunikācijas lomu organizācijas darbā.  

2. IMK mērķi un uzdevumi, efektivitātes noteikšana. 
 IMK iespējamie mērķi, to definēšana. 
 IMK uzdevumu izvirzīšanas specifika. 
 IMK plāna būtība. 

3. IMK īstenošanas metodes   
IMK realizēšanas metodes- reklāma, veicināšana, mārketinga sabiedriskās attiecības, 
sabiedriskās attiecības.  
4. IMK pieejas izmantošana sabiedriskajās attiecībās. 
 Sabiedrisko attiecību darba plānošanas specifika, izmantojot IMK konceptu. 
 Sabiedrisko attiecību darba integrācija ar citām komunikatīvajām aktivitātēm.  

5. Mārketinga sabiedrisko attiecību izmantošana IMK. 
 Mārketinga sabiedrisko attiecību uzdevumi IMK. 
 Mārketinga sabiedrisko attiecību plānošana un realizēšana IMK konceptā.  

6. Mārketinga loma IMK konceptā. 
 Marketinga uzdevumi IMK konceptā.  
 Mārketinga un mārketinga sabiedrisko attiecinu un sabiedrisko attiecību integrācija 

IMK.  
7. IMK efektivitātes kritēriji un efektivitātes noteikšanas metodes.   
 Ekonomiskā efektivitāte. 
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 Komunikatīvā efektivitāte. 
 Ekonomiskā efektivitāte. 

 
8.  Ētiskās dilemmas IMK. 
 
9. IMK  piemēra analīze  
 Uzdevums: katram studentam ir jāsameklē kādas organizācija realizēts IMK 

koncepts kādas kampaņas ietvaros un jāanalizē tā atbilstoši teorētiskajiem 
kritērijiem: 

 IMK mērķi; 
 IMK realizēšanas metodes 

10. IMK  piemēra analīze  
 Uzdevums: katram studentam ir jāsameklē kādas organizācija realizēts IMK 

koncepts kādas kampaņas ietvaros un jāanalizē tā atbilstoši teorētiskajiem 
kritērijiem: 

 Efektivitātes noteikšanas iespējamās metodes; 
 Efektu izpēte, raksturojums. 

11.  IMK  piemēra analīze  
 Uzdevums: katram studentam ir jāsameklē kādas organizācija realizēts IMK 

koncepts kādas kampaņas ietvaros un jāanalizē tā atbilstoši teorētiskajiem 
kritērijiem: 

 Pārliecināšanas metodes; 
 Ētikas dilemmas. 

12. IMK koncepta izmantošana praksē  
 Uzdevums: studentiem grupā jāizvēlas konkrēts temats un jāstrādā IMK plāns šīs 

tematikas aktualizēšanai:  
 Seminārā  10 – 15 minūšu uzstāšanās laikā jāprezentē sagatavotais IMK plāns: 

ideja, mērķi, uzdevumi,  metodes, efektivitātes noteikšanas kritēriji. 
13.  IMK koncepta izmantošana praksē 
Uzdevums: studentiem grupās  jāanalizē citu grupu sagatavotie IMK plāni un tie 
jānovērtē  atbilstoši teorētiskajām nostādnēm. 
14. IMK problemātikas analīze  
Uzdevums: katram studentam 3 – 5 minūšu garā prezentācijā jāiepazīstina ar paša 
veikto pētījumu par kādu publisku  kampaņu, kurā novērojami IMK principi. Jāanalizē 
kampaņu uztveres problemātikas un jānosaka iespējamie neveiksmju cēloņi, 
problēmas. 
15. IMK problemātikas analīze  
Uzdevums: katram studentam 3 – 5 minūšu garā prezentācijā jāiepazīstina ar paša 
veikto pētījumu par kādas organizācijas IMK projektiem  un jāanalizē IMK 
izmatošanas nepieciešamība, izvēle, un darba rezultāti.  
16. Ētika un profesionālisms IMK  
Uzdevums: katram studentam (3- 5 minūšu prezentācijā) ir jāizvēlas un  jāanalizē 
viens IMK  piemērs no ētikas viedokļa. 
 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens (E) 
 
Ieteicamā literatūra:  
1. Clow Kenneth E., Baack Donal. Inegrated marketing coomunication. Concise 

Encyklopedia of Advertising. 2005; 
2. Guth W. David, Marsh Charles. Public Relations. A values-driven  approach. By 

Allyn & Bacon. 2000; 
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3. Harris Thomas L. Value added public relations. The secret weapon of integrated 
marketing. NTC Bussines Books, 1998; 

4. Harris T.L. Integrated Marketing PR. //  Caywood Clarke L. The Handbook of 
strategic PR and Integrated Communications – 1997; 

5. Kotler Philip, Armstrong Gary, Saunders John, Veronica Wong. Principles of 
Marketing. Prentice Hall Europe 1996; 

6. Talking about Integrated Communication” - “Public Relation Tactics”, 2001 
7. Weisberg Herbert F. An Introduction to survey research, polling and data analysis. 

Sage Publiations. 1996 ; 
8. Wimmer, R.D., Dominic, J.R. Mass Media Research, An Introduction. 5th ed. 

 Belmont (CA): Wadsworth Publishing Company, 1991; 
9. Шульц Дон Е. Филип Д. Китчен. Маркетинг. Интегрированный подход. 

Москва ИНФРА-М, 2004 
 
Mācīšanas un mācīšanās metodes: lekcijas (60 % ), semināri un praktiskie darbi 
(40%). 
 
Studenta darbs tiks vērtēts sekojoši: 
1.līdzdalība lekcijās - 15% 
2.darbs semināru nodarbībās – 30% 
3.individuālie darbi – 30% 
4.eksāmens – 25% 
 
 
 
 
 
Studiju priekšmeta     
programmas vadītājs(-a)      
 (paraksts)  (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 
 
     
17.05.2007.  
 
 
 
 

 

 
SASKAŅOTS 
Latvijas Kristīgās Akadēmijas senāts 
_______________________________________________ 
 

200___.gada_____.___________sēdē, 
protokols Nr.__________   
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Sabiedrisko attiecību metodes un menedžments 
  
Studiju priekšmeta klausītāji (studiju programma, studiju gads) – 
Studiju programma Sabiedrisko attiecību programmas 2. un 3. studiju gads 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 4 kredītpunkti 
 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: kursi Ievads studijās un specialitātē, Komunikācijas 
teorijas, Ievads sabiedriskajās attiecībās. 
 
1. Studiju priekšmeta mērķis - kursa ietvaros studenti iegūst zināšanas par to, kā 
organizējams un realizējams sabiedrisko attiecību darbs organizācijā, kā veidojama 
saikne ar sabiedrību. Studenti praktiski apgūst SA darba principus un metodes. 
Praktiskajos darbos un semināros studenti apgūst sabiedrisko attiecību plānošanas un 
realizēšanas metodes.  
 
2. Studiju priekšmeta uzdevumi – apgūt sabiedrisko attiecību plānošanas principus 
un darba metodes. Noskaidrot sabiedrisko attiecību darba ciklu, kā arī tā efektivitātes 
novērtējuma iespējas. 
 
3. Studiju priekšmeta saturs –  
 
1. temats 
 Sabiedrisko attiecību vadība.  
 MBO.  
 Funcionālās un funkcionārās sabiedriskās attiecības.  
 Organizācijas misijas formulēšana.  
 SA darba atbilstība organizācijas stratēģiskajiem mērķiem. 

2.temats 
 SA darba un programmu novērtējums, efektivitātes noteikšanas kritēriji. 
 Ekonomiskie, sociālie un komunikatīvie efektivitātes kritēriju.  
 Dažādu teorētiķu uzskati par efektivitātes mērījumu metodēm, problēmām, 

efektivitātes noteikšanas iespējām.  
3.temats 
 Izpētes nozīme sabiedrisko attiecību procesā.  
 Izpētes izmantošana sabiedrisko attiecību plānošanā un realizācijā.  
 Formālās un neformālās izpētes metodes SA.  
 Kvalitatīvās un kvantitatīvās izpētes metodes, to izmantošana. 

4.temats 
 Auditorijas noteikšana.  
 Publikas jēdziens un definīcija.  
 Publikas noteikšanas principi.  
 Auditorijas nozīmības noteikšana.  
 Dž. Gruninga publikas ligzdas.  
 Prioritārās auditorijas aprēķināšanas metodes/formulas. 

5.temats 
 Dzīves stila noteikšana mērķauditorijai.  
 VALS, LOV un AIOs metodes.  
 Auditorijas psifografikas noteikšana.  
 Masova un Rismana teoriju izmatošana auditorijas segmentēšanā, nosakot dzīves 

stilu un psifpografiku. 
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6.temats 
Auditorijas vajadzību un vērtību sistēma, un tās izmantošana auditorijas noteikšanā un 
raksturojumā.  
7.temats 
 SA darba plānošanas cikls.  
 Situācijas analīze, tās principi.  
 Problēmas formulēšanā.  
 Mērķu un uzdevumi noteikšana un definēšana.  
 Stratēģijas un taktikas definīcija un formulēšanas nosacījumi. 
 Aktivitāšu un laika plāna veidošana. 
 Budžeta plānošana.  

8.temats 
 SA darba efektivitātes noteikšanas problēmas, principi un metodes.  
 Mārketinga pētījumu izmantošana efektivitātes mērījumos.  
 Sabiedriskās domas pētījumu izmantošana efektivitātes mērījumos.  
 Sociālo un citu efektu ietekme uz sabiedrisko darba efektivitātes noteikšanā. 

 9.temats 
 Kampaņu tipi un to izvēles nosacījumi.  
 Kampaņu specifika un plānošana.  

10.temats 
 Ziņojumu veidošanas principi.  
 Ziņojumu izstrādes principi, atbilstība sabiedrisko attiecību mērķiem, 

uzdevumiem, auditorijai, sagaidāmajiem efektiem.  
11.seminārs - praktiskā nodarbība 
 SA mērķauditorijas noteikšana.  
 Darbs grupās.    

12.seminārs - praktiskā nodarbība 
 Sabiedrisko attiecību plānošana.  
 SA stratēģijas, taktikas plānošana.  
 Darbs grupās. 

13.seminārs - praktiskā nodarbība 
 SA projektu laika, budžeta plānošana.  
 Darbs grupās.    

14.seminārs - praktiskā nodarbība 
 Komunikatīvās stratēģijas izveides metodoloģija.  
 Ziņojums katrai mērķa grupai.  
 Ziņojumu izveides principi.  
 Ziņojumu uztveri noteicošie faktori.  
 Darbs grupās. 

15.seminārs - praktiskā nodarbība 
 Misijas formulēšana.  
 Darbs grupās. 

 16.seminārs - praktiskā nodarbība 
 Efektivitātes noteikšanas problēmu analīze.  
 Studentiem patstāvīgi jāveic sabiedrisko attiecību darba efektivitātes mērījumi un 

jāprezentē efektivitātes noteikšanas problēmu, atklāto blakus efektu analīze.  
 
Ieteicamā literatūra:  
 
1. C. Daymon, Qualitative Research Methods in Public Relations and Marketing 

Communications,2002; 
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http://www.amazon.com/Qualitative-Research-Relations-Marketing-Communications/dp/0415222737/ref=sr_1_3/103-0734295-0243853?ie=UTF8&s=books&qid=1176805700&sr=8-3
http://www.amazon.com/Qualitative-Research-Relations-Marketing-Communications/dp/0415222737/ref=sr_1_3/103-0734295-0243853?ie=UTF8&s=books&qid=1176805700&sr=8-3


2. Clarke Caywood, The Handbook of Strategic Pulic Relations & Integrated  
Communications, 1997 ; 

3. Dennis L., Wilcox, Phillip H.Ault,  Warren K. Agee, Public Relations. Strategies 
and Tactics,2005;  

4. Donald E. Parente, Bruce G. Vanden Bergh, Arnold M. Barban, Advertising 
5. Campaign Strategy , 1997; 
6. Don W. Stacks, Primer of Public Relations Research, 2002. 
7. James Gruning,Excellence in PR and Communication Management,1992; 
8. Ronald D. Smith, Strategic Planning for Public Relations, 2005; 
9. Scott M.Cutlip, Allen H.Center,Glen M. Broom,  Effective Public Relations,1994., 
10. Theodore L. Glasser, Charles T.Salmon, Public Opinion and the Communication 

of Consent, 1995.;  
 
 
Mācīšanas un mācīšanās metodes: lekcijas, semināri un praktiskie darbi. 
Studenta darbs tiks vērtēts sekojoši: 
līdzdalība lekcijās - 15% 
darbs semināru nodarbībās – 30% 
individuālie darbi – 30% 
eksāmens – 25% 
 
 
Studiju priekšmeta     
programmas vadītājs(-a)      
 (paraksts)  (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 
   
17.05.2007.  
 
 

SASKAŅOTS 
Latvijas Kristīgās Akadēmijas senāts 
_______________________________________________ 
 

200___.gada_____.___________sēdē, 
protokols Nr.__________  
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http://www.amazon.com/Primer-Public-Relations-Research-Stacks/dp/1572307269/ref=sr_1_29/103-0734295-0243853?ie=UTF8&s=books&qid=1176805876&sr=8-29
http://www.amazon.com/Strategic-Planning-Public-Relations-Ronald/dp/0805852794/ref=sr_1_14/103-0734295-0243853?ie=UTF8&s=books&qid=1176805299&sr=8-14


 
 
Vizuālās komunikācijas pamati 

 
 

Studiju priekšmeta klausītāji (studiju programma, studiju gads) – 
Studiju programmas Sabiedrisko attiecību 3.studiju gads 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 4 kredītpunkti 

 
Nepieciešamās priekšzināšanas: kursi “Ievads komunikācijas teorijās un SA”, 
“Sabiedrisko attiecību teorija”. 
 
1. Studiju priekšmeta mērķis: Sniegt studentiem zināšanas un prasmes vizuālajā 
komunikācijā, izpratni par krāsām un kompozīciju, spēju kopā ar māksliniekiem spētu 
veidot dažāda veida drukas materiālus, sabiedrisko attiecību pasākumu noformējumu 
un mājas lapas. 
 
2. Studiju priekšmeta uzdevumi: Gūt pamatzināšanas kompozīcijā un krāsu mācībā; 
Rast izpratni par dažādu drukas darbu un reklāmas materiālu noformējumu, kā arī 
izpratni par papīra faktūrām un modes tendencēm noformējumā. 

 
3. Studiju priekšmeta saturs –  
 
1. tēma 

• Vizuālās komunikācijas jēdziens un pamatnostādnes.  
2. tēma 

• Vizuālā komunikācija un tās objekts. 
• Domāšanas specifika. 

3. tēma 
• Vizuālā komunikācija kā mākslas parādība. 

4. tēma 
• Krāsas, krāsu nozīme, iedarbība, melnbaltais un krāsainais.  

5. tēma 
• Kompozīcija. 
• Bukletu, plakātu, reklāmas lapiņu kompozīcija. 

6. tēma 
• Attēlu izmantojums. 

7. tēma 
• Dažādu formu lietojums noformējumā un dizainā. 

8. tēma 
• Papīru faktūras. 

9. tēma 
• Modes tendences noformējumā.  

 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens (E) 
 
Ieteicamā literatūra: 

1. A World History of Designing 
2. Aronson, Merry, Spenter, Don. The publice relations writer`s handbook. San 

Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1998 

 113



3. Herzbrun, David. Copywriting by design: bringing idejas to life with words and 
images. Lincolnwood, 1996 

4. Margolin, Victor The politics of the artificial: essays on design and design 
stumdies, 2002 

5. Nazaikin, Aleksandr. Illustritovanie reklami. Moskova, 2004 
6. Pavlovska, Yelena. Dizain reklami pokolenie NEXT. Sankt Peterburg, 2003 
7. Treadwell, Donald, Treadwell, Jill B. Public relations writing: principles in 

practice. Boston: Allyn and Bacon, 2000 
 
 
 
Mācīšanas un mācīšanās metodes: lekcijas, semināri, referāts, pašanalīze, 
novērojums, praktiska pētījuma metožu analīze, radoši uzdevumi. 
 
 
Studenta darbs tiks vērtēts sekojoši: 
13. līdzdalība lekcijās - 15% 
14. darbs semināru nodarbībās – 30% 
15. individuālie darbi – 30% 
16. eksāmens – 25% 
 
 
 
Studiju priekšmeta     
programmas vadītājs(-a)      

 (paraksts)  (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 
 
     
17.05.2007.  
 
 
 

 

 
SASKAŅOTS 
Latvijas Kristīgās Akadēmijas senāts 
_______________________________________________ 
 

200___.gada_____.___________sēdē, 
protokols Nr.__________       
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Zīmolvedība 
 
Studiju priekšmeta klausītāji (studiju programma, studiju gads) – 
Studiju programmas Sabiedrisko attiecību  3.studiju gads 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 4 kredītpunkti 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: kursi Ievads studijās un specialitātē, Komunikācijas 
teorijas, Ievads sabiedriskajās attiecībās, Sabiedrisko attiecību metodes un 
menedžments, Integrētās mārketinga komunikācijas. 
 
1. Studiju priekšmeta mērķis - Kursa mērķis ir sniegt studentiem priekšstatu par 
zīmola veidošanās un veidošanas principiem un metodēm, kā arī tā lomu produktu 
virzīšanā. 

2. Studiju priekšmeta uzdevumi – Šī kursa galvenais uzdevums ir panākt, lai studenti 
iegūst izpratni par zīmola veidošanas stratēģiju izstrādi, kā arī pagūt praktiska siemālas 
zīmolu izvērtēšanā un virzīšanas stratēģiju izstrādē. 

3. Studiju priekšmeta saturs –  
1. Zīmola definīcijas. Zīmolu atšķirību iedalījums.  Zīmolvedības jēdziens. 
2. Produkta un zīmola saistība. Veiksmīga un stabila zīmola īpašības un pazīmes. 

Zīmola viedošanās, zīmola augšanas matrica.  
3. Zīmola radīšanas process.  
4. Zīmola pirkšana un zīmola radīšana- atšķirības , potenciālie ieguvumi, 

iespējamie zaudējumi.  
5. Zīmola paplašināšanas stratēģijas. 
6. Zīmola dzīves cikla analīze. 
7. Praktiskie darbi – zīmola veidošanās un uzturēšanas analīze..  

 
 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens (E) 
 
 
Ieteicamā literatūra:  

1. Aaker D., Building Strong Brands, 2002; 
2. Aaker D. Brand Leadership, 2000;  
3. Alina Wheeler, Designing Brand Identity: A Complete Guide to Creating, 

Building, and Maintaining Strong Brands, 2006; 
4. Kapferer J.N. Strategic Brand Management. Creating Edition, 2003;  

Kapferer J.N. Reinventing the Brand, 2001;  
Schmitt B.H. Customer Expierence Management, 2003; 

5. Marty Neumeier, The Dictionary of Brand,2004; 
6. O`Guinn, Allen, and Semenik, Advertising and Integrated Brand Promotion 

(Cram101 Textbook Outlines - Textbook NOT Included), 2006; 
 
 
Mācīšanas un mācīšanās metodes: lekcijas (60 % ), semināri un praktiskie darbi 
(40%). 
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http://www.amazon.com/Building-Strong-Brands-David-Aaker/dp/0743232135/ref=sr_1_15/002-8420756-5556035?ie=UTF8&s=books&qid=1180506137&sr=1-15
http://www.amazon.com/Designing-Brand-Identity-Complete-Maintaining/dp/0471746843/ref=pd_bbs_sr_3/002-8420756-5556035?ie=UTF8&s=books&qid=1180506137&sr=1-3
http://www.amazon.com/Designing-Brand-Identity-Complete-Maintaining/dp/0471746843/ref=pd_bbs_sr_3/002-8420756-5556035?ie=UTF8&s=books&qid=1180506137&sr=1-3
http://www.amazon.com/Dictionary-Brand-Marty-Neumeier/dp/1884081061/ref=sr_1_17/002-8420756-5556035?ie=UTF8&s=books&qid=1180506137&sr=1-17
http://www.amazon.com/Advertising-Integrated-Promotion-Textbook-Outlines/dp/1428806997/ref=sr_1_12/002-8420756-5556035?ie=UTF8&s=books&qid=1180506137&sr=1-12
http://www.amazon.com/Advertising-Integrated-Promotion-Textbook-Outlines/dp/1428806997/ref=sr_1_12/002-8420756-5556035?ie=UTF8&s=books&qid=1180506137&sr=1-12


Studenta darbs tiks vērtēts sekojoši: 
17. līdzdalība lekcijās - 15% 
18. darbs semināru nodarbībās – 30% 
19. individuālie darbi – 30% 
20. eksāmens – 25% 
 
 

 
 
 
Studiju priekšmeta     
programmas vadītājs(-a)      

 (paraksts)  (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 
 
     
17.05.2007.  
 
 
 
 
 

 

 
SASKAŅOTS 
Latvijas Kristīgās Akadēmijas senāts 
_______________________________________________ 
 

200___.gada_____.___________sēdē, 
protokols Nr.__________       
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Sabiedrisko attiecību kampaņas  
 
Studiju priekšmeta klausītāji (studiju programma, studiju gads) – 
Studiju programmas Sabiedrisko attiecību 2. studiju gads 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 4 kredītpunkti 
1. Studiju priekšmeta mērķis - sniegt priekšstatus par sabiedrisko attiecību kampaņu 
stratēģijas veidošanu, īstenošanu un novērtēšanu, kā arī kampaņu kā koordinētu, 
plānotu, ilgtermiņa pasākumu kopumu atbilstoši konkrētas organizācijas / uzņēmuma 
mērķiem un misijai. 
2. Studiju priekšmeta uzdevumi – aplūkot dažādu kampaņu tipus, kampaņu struktūra 
un īstenošanas fāzes: plānošanas principi, kampaņu izvērtēšanas kritēriji un metodes. 
Sevišķu uzmanība pievērst darbiem ar plašs saziņas līdzekļiem, partnerorganizāciju 
tīklu veidošanai .Kurss apvieno teorētiskās lekcijas ar meistar klasi, kuru laikā tiek 
detalizēti analizēti atsevišķi gadījumi (case studies). Kursā ietvaros paredzētā 
vieslekcija.  
3. Studiju priekšmeta saturs –  
1. temats 
 Priekšstats par sabiedrisko attiecību kampaņām.  
 Vēsturiskais ekskurss, situācija Latvijā.  
 Stratēģijas jēdziens un attīstība.   

2. temats 
Kampaņas problēmas (vajadzības)  formulējums.  
 Kampaņas galvenie uzdevumi un mērķi. 
 Kampaņas „vēstījums”.  
 Kampaņu attīstība.  
 Sabiedrisko attiecību kampaņas plānošanas principi un etapi.  
 Mērķu auditorijas izpēte pirms sabiedrisko attiecību kampaņas.  
 Kampaņas pozicionēšana. 

3. temats 
Kampaņas plānošana.  
 Kampaņas stratēģija un taktikas.  
 Metodes noteikšana, budžeta plānošana, laika grafiks. 

4. temats 
Kampaņas sakums.  
 Konkrētā darbība un komunikāciju īstenošana.  
 Kampaņas publiskošana.  
 Mediju izvēle atbilstoši sabiedrisko attiecību kampaņas veidam.  
 Darbs ar medijiem sabiedrisko attiecību kampaņas ietvaros. 

5. temats 
Kampaņas realizācija un novērtēšana.  
 Rezultatīvi radītāji.  
 Tālākās aktivitātes pēc kampaņas noslēgšanas, kampaņas aktualizācija (follow-up). 

6. temats 
Kampaņas ētika un iespējamas problēmas, riski.  
Kampaņas krīzes. 
7. seminārs 
Kampaņas vizuālais tēls.  
Logo, saukli. 
8. seminārs 
Kampaņas stratēģijas treniņš I : Latvija – ES. 
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9. seminārs 
Kampaņas stratēģijas treniņš II: Latvijas tēla veidošana. 
10. seminārs 
Kampaņas stratēģijas treniņš III: kampaņas projekta prezentācija (2-3 cilvēks). 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens (E) 
 
Ieteicamā literatūra:  

1. Atkin Ch. Public Communication Campaigns, Sage, 2001 
2. Becky McCroskey. White House Public Relations Strategies. 
3. Black S. International public relations. Case studies, 2nd edition, Kogan, 1995 
4. Cameron G. Public Relations. Strategies and tactics, 8th edition, New York, 

2005 
5. International Public Relations Review, February 1986, Vol. 10. 
6. James. E. Gruning „Two- Way symmetrical Public Relations”, 11.- 30.lpp. 

Kathleen S.Kelly „ Stewardsip”, 279.lpp -289.lpp 
7. Kirk Hallahan „ Strategic media planning”, 461-470.lpp 
8. Kitchen P. Public Relations. Principles and Practice, Thomson, 1997 
9. Kathleen Fearn-Banks “Crisis Communication” , 479.-485.lpp; Matthew 

W.Seeger, Timothy L.Sellnow, Robert R.Ulmer “Public relations and crisis 
communication”, 155.-165.lpp. 

10. Kenneth D.Day “ Public Relations Ethics”, 403.-410.lpp; Patricia A.Curtin 
“Ethnics in Public Relations”, 411.-421.lpp. 

11. Кристофер Бакли –“ ЗДЕСЬ КУРЯТ!”.( Пролог). 
12. Laurel Traynowicz Hetherington “Public relations in the health care industry”, 

570.-578.lpp. 
13. Laurie J. Wilson „ Extending strategic planning to communication tactics” 

215.-222.lpp.;. Michael F.Smith and Denise P.Ferguson „ Activism”, 291. -
300. lpp. 

14. Morley M. How to manage your global reputation, Palgrave, 2002 
15. Richard Sennett “The fall of Public man”, 271.-282.lpp. 
16. Susanne Elizabeth Gaddis “On-line research techniques for the puclic relations 

practitioner” , 591.-601.lpp; Jeffrey K.Springston “Public Relations and New 
media technology”, 603.-614.lpp. 

 
Mācīšanas un mācīšanās metodes: lekcijas, semināri un praktiskie darbi. 
Studenta darbs tiks vērtēts sekojoši: 
1.līdzdalība lekcijās - 15% 
2.darbs semināru nodarbībās – 30% 
3.individuālie darbi – 30% 
4.eksāmens – 25% 
Studiju priekšmeta     
programmas vadītājs(-a)      
 (paraksts)  (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 
  
17.05.2007.  
SASKAŅOTS 
Latvijas Kristīgās Akadēmijas senāts 
_______________________________________________ 
 

200___.gada_____.___________sēdē, 
protokols Nr.__________  
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Krīžu komunikācija sabiedriskajās attiecībās 
 
Studiju priekšmeta klausītāji (studiju programma, studiju gads) – 
Studiju programmas Sabiedrisko attiecību 2.studiju gads 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 4 kredītpunkti 
Nepieciešamās priekšzināšanas: kursi: „Ievads  studijās un specialitātē”, “Ievads 
sabiedriskajās attiecībās” , „Komunikācijas teorijas”, „Sabiedrisko attiecību 
kampaņas”, Sabiedrisko attiecību metodes un menedžments” 
1. Studiju priekšmeta mērķis: sniegt studentiem zināšanas par sabiedrisko attiecību 
menedžera darba principiem krīzes situācijās; attīstīt studentu prasmi rīkoties krīzes 
situācijās un konsultēt par nepieciešamo rīcību un komunikāciju no sabiedrisko 
attiecību viedokļa.  
2. Studiju priekšmeta uzdevumi: gūt izpratni par krīzes situācijām un to norisi; prast 
veidot sabiedriskās attiecības krīzes situācijās un novērst krīzes situācijas.  
3. Studiju priekšmeta saturs –  
1. temats 
Krīzes jēdziens. Definīcija.  
Krīzes situācijas pazīmes.  
Krīzes iespējamības organizācijā.  
Krīzes, kas risināmas ar SA metodēm.  
2. temats 
Galvenie krīzes tipi.  
Krīzes dažāda veida institūcijās un situācijās.  
Krīzes situāciju piemēri. 
3. temats 
Krīzes paredzēšana un novēršana.  
Krīzes prezentācijas iespējas.  
Krīzes prezentācijas plāni. 
4. temats 
Krīzes attīstības raksturīgās pakāpes un to sekas.  
5. temats 
Iedarbīgu krīzes sabiedrisko attiecību priekšnoteikumi.  
Spēļu teoriju izmantošana krīzes situāciju novēršanā.   
Baumas kā komunikācijas forma.  
Krīzes situācijas vadība. Krīžu plāna realizēšana.  
6. temats 
Iekšējā komunikācija krīzes situācijā.  
Komunikācijas mērķi, uzdevumi, metodes. 
7. temats 
Ārējā komunikācija krīzes situācijā.  
Komunikācijas mērķi, uzdevumi, metodes. 
8. temats 
Attiecības ar plašsaziņas līdzekļiem krīzes laikā.  
Sadarbības metodes.  
9. temats 
Sabiedriskās attiecības pēc krīzes situācijā. 
10. temats  
Krīzes izmantošana citu komunikācijas mērķu sasniegšanai.  
11. temats 
Krīzes situāciju analīze.  
Organizāciju krīzes menedžēšanas analīze.  
Gadījumu analīze. 
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12. temats 
Organizāciju krīžu prezentācijas plānu analīze.  
Gadījumu izpēte un  analīze. 
13. temats 
Krīžu komunikācijas shēmu izpēte.   
Gadījumu analīze. 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens (E) 
Ieteicamā literatūra:  
1. Caywood, Clarke L., ed. “The handbook of strategic public relations and integrated 

communications”. New York: McGraw-Hill, 2003. 
2. Crisis Communication Plan Components and Models: Crisis Communication 

Management Readiness by James E. Lukaszewski (Ring-bound - May 2005 
3. Dennis L., Wilcox, Phillip H., Ault, Agee, Warren K. “Public Relations. Strategies 

and Tactics”, 1998. 
4. Effective Crisis Communication: Moving From Crisis to Opportunity by Robert R. 

(Ray) Ulmer, Timothy L. Sellnow, and Matthew W. (Wayne) Seeger (Hardcover - 
Aug 18, 2006) 

5. “Exellence in PR and Communication Management”, Ed. by James E.Grunnig, 
Hillsdale New Jersy,1992. 

6. Hendrix, Jerry A. Public relations cases. Belmont : Wadsworth, 2000 
7. Katlips, S., Senters, A. H., Brūms, G. M. “Sabiedriskās attiecības”.Rīga: Avots, 

2002. 
8. Managing Communications in a Crisis by Peter Ruff and Khalid Aziz (Hardcover - 

April 2004 
9. Regester, Michael, Larkin, Judy. Risk issues and crisis management : a casebook 

of best practice. London : Kogan Page, 1997. 
10. Responding to Crisis: A Rhetorical Approach to Crisis Communication (LEA's 

Communication Series) by Dan Pyle Millar and Robert L. Heath (Paperback - Oct 
1, 2003) 

11. Strategic Communication in Crisis Management: Lessons from the Airline Industry 
by Sally J. Ray (Hardcover - April 30, 1999) 

12. Veinberga, S. Publiskās attiecības. R:Zvaigzne ABC, 2004. 
Mācīšanas un mācīšanās metodes: lekcijas, vieslektoru stāstījums par sabiedrisko 
attiecību veidošanu konkrētās krīzes situācijās un praktiskais darbs komandā – tiek 
izspēlēta krīzes situācija un studenti izstrādā priekšlikumus, kā veidot sabiedriskās 
attiecības tajā. 
Studenta darbs tiks vērtēts sekojoši: 
1.līdzdalība lekcijās - 15% 
2.darbs semināru nodarbībās – 30% 
3.individuālie darbi – 30% 
4.eksāmens – 25% 
Studiju priekšmeta     
programmas vadītājs(-a)      
 (paraksts)  (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 
17.05.2007.  
 
SASKAŅOTS 
Latvijas Kristīgās Akadēmijas senāts 
_______________________________________________ 
 

200___.gada_____.___________sēdē, 
protokols Nr.__________       
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http://www.amazon.com/Crisis-Communication-Plan-Components-Models/dp/1883291402/ref=sr_1_12/104-8672200-5055146?ie=UTF8&s=books&qid=1178633080&sr=1-12
http://www.amazon.com/Effective-Crisis-Communication-Moving-Opportunity/dp/1412914183/ref=pd_bbs_sr_2/104-8672200-5055146?ie=UTF8&s=books&qid=1178633028&sr=1-2
http://www.amazon.com/Managing-Communications-Crisis-Peter-Ruff/dp/0566082942/ref=sr_1_11/104-8672200-5055146?ie=UTF8&s=books&qid=1178633080&sr=1-11
http://www.amazon.com/Responding-Crisis-Rhetorical-Approach-Communication/dp/0805840605/ref=sr_1_16/104-8672200-5055146?ie=UTF8&s=books&qid=1178633080&sr=1-16
http://www.amazon.com/Responding-Crisis-Rhetorical-Approach-Communication/dp/0805840605/ref=sr_1_16/104-8672200-5055146?ie=UTF8&s=books&qid=1178633080&sr=1-16
http://www.amazon.com/Strategic-Communication-Crisis-Management-Industry/dp/1567201539/ref=sr_1_23/104-8672200-5055146?ie=UTF8&s=books&qid=1178633080&sr=1-23


Starptautiskās sabiedriskās attiecības 
 
Studiju priekšmeta klausītāji (studiju programma, studiju gads) – 
Studiju programma Sabiedrisko attiecību programmas 2. studiju gads 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 4 kredītpunkti  
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: kursi Ievads studijās un specialitātē, Komunikācijas 
teorijas, Ievads sabiedriskajās attiecībās, Sabiedrisko attiecību metodes un 
menedžments. 
 
1. Studiju priekšmeta mērķis - kursa ietvaros studenti iegūst zināšanas par to, kāda ir 
starptautisko sabiedrisko attiecību būtība, kā tās organizējamas un realizējamas. 
Studenti praktiski apgūst starptautisko SA darba principus un metodes. Praktiskajos 
darbos un semināros studenti apgūst starptautisko sabiedrisko attiecību plānošanas un 
realizēšanas metodes.  
2. Studiju priekšmeta uzdevumi – apgūt starptautisko sabiedrisko attiecību 
plānošanas principus un darba metodes. Noskaidrot starptautisko sabiedrisko būtību un 
īpatnības, kā arī to nozīmi mūsdienu sabiedrībā.  
3. Studiju priekšmeta saturs –  
 
1.temats 
 Globālā un starptautiskā komunikācija.  
 Globālā ekonomika un vietējā sabiedrība.  
 Starptautisko sabiedrisko attiecību būtība, definīcijas, uzdevumi.  

2.temats 
 Starptautiskās sabiedriskās attiecības multikulturālā un multinacionālā vidē. 
 Darījumu kultūras līmeņi: nacionālais, reģionālais, globālais.  
 Rietumu un Austrumu kultūras sadursme globalizācijas un sabiedrisko attiecību 

kontekstā.  
 Kultūras ietekme un loma sabiedriskajās attiecībās. 

3.temats 
 Starptautisko sabiedrisko attiecību darba uzdevumi un specifika biznesa vidē.  
 Starptautisko sabiedrisko attiecību darba uzdevumi un specifika valsts iestāžu 

darbā.  
 Starptautisko sabiedrisko attiecību darba uzdevumi un specifika NVO  darbā. 

Piemēru analīze. 
4.temats 
 Starptautiskā mārketinga komunikācijas.  
 Starptautiskā biznesa attīstība.  
 Valstu tūrisma attīstības programmas. 

5.temats 
 Izpētes nozīme starptautisko sabiedrisko attiecību procesā.  
 Izpētes izmantošana starptautisko sabiedrisko attiecību plānošanā un realizācijā. 

6.temats 
 Mediju globalizācija.  
 Starptautiskās telekompānijas. CNN kā starptautisks TV ziņu kanāls. Worldnet kā 

valsts finansēts kanāls.  
 Starpnacionālās televīzijas kompānijas (Luksenburgas TV, Pirmais Baltijas kanāls 

u.c.). 
7.temats 
Mediju korporāciju veidošanās un to ietekme uz sabiedriskajām attiecībām. 
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8.temats 
Korporatīvās sociālās atbildības ietekme un loma starptautisko sabiedrisko attiecību 
darbā, to nozīme. 
9.temats 
Starptautisko sabiedrisko attiecību ētika. Gadījumu analīze. 
10.temats 
Globālās ekoloģijas problēmas un sabiedrisko attiecību loma vides aizsardzībā.  
 
11.temats 
 Starptautisko SA darba efektivitātes noteikšanas problēmas, principi un metodes. 
 Mārketinga pētījumu izmantošana efektivitātes mērījumos. 
 Sabiedriskās domas pētījumu izmantošana efektivitātes mērījumos.  
 Sociālo un citu efektu ietekme uz sabiedrisko darba efektivitātes noteikšanā.   

 12.temats 
Starptautiskās SA kampaņas.  
Kampaņu specifika un plānošana.  
13.temats 
 Starptautisko sabiedrisko attiecību attīstības tendences un problēmas nākotnē. 
 Sabiedrisko attiecību lomas izmaiņas globalizācijas ietekmē. 
 Globālie sabiedrisko attiecību tīkli un veidošanās procesi.  

14.seminārs - praktiskā nodarbība.  
 Starptautisko kampaņu analīze uzņēmējdarbības sektorā.  
 Studentiem jāizpēta konkrētas starptautiskas korporācijas sabiedrisko attiecību 

darbība. Semināra laikā jāprezentē pētījuma rezultāti.   
 Darbs grupās.    

15.seminārs - praktiskā nodarbība.  
 Starptautisko kampaņu analīze NVO sektorā. 
 Studentiem jāizpēta konkrētas starptautiskas NVO sabiedrisko attiecību darbība.  
 Semināra laikā  jāprezentē pētījuma rezultāti.  
 Darbs grupās.    

16.seminārs - praktiskā nodarbība. 
 Korporatīvās sociālās atbildības projektu ieviešana dažādās valstīs, to specifika.  
 Studentiem pastāvīgi jāizpēta kādas starptautiskās korporācijas korporatīvās 

sociālās atbildības realizēšanas prakse un tās īpatnības dažādās valstīs. 
 Semināra laikā jāprezentē un jāanalizē izpētes rezultāti.  

 
Ieteicamā literatūra:  
 
1. Argenti P.A., the Power of corporate Communication Communication: Crafting 

the Voice and image of your Business”, 2000; 
2. Banks Stephen P, Multicultural Public Relations: A Social-Interpretive Approach, 

2000; 
3. Brunett Joah,Moriarty Sandra, Introduction to Marketing Communication, 1996; 
4. Cramer Jacqueline, Corporate Social Responsibility and Globalisation, 2006; 
5. From Modernization to Globalisation. Perspectives on Development and Social 

Change,2000; 
6. Kathy R. Fitzpatrick and Carolyn Bronstein, Ethics in Public Relations: 

Responsible   Advocacy, by  2006; 
7. Michael Parkinson, Daradirek Ekachai, International and Intercultural Public 

Relations: A Campaign Case Approach, 2005. 
8. Philip Kotler and Nancy Lee, Corporate Social Responsibility: Doing the Most 

Good for Your Company and Your Cause,2004; 
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http://www.amazon.com/Multicultural-Public-Relations-Social-Interpretive-Approach/dp/0813829402/ref=sr_1_29/103-0734295-0243853?ie=UTF8&s=books&qid=1176805454&sr=8-29
http://www.amazon.com/Corporate-Social-Responsibility-Globalisation-Jacqueline/dp/1874719314/ref=sr_1_39/103-0734295-0243853?ie=UTF8&s=books&qid=1176807461&sr=8-39
http://www.amazon.com/Ethics-Public-Relations-Responsible-Advocacy/dp/1412917972/ref=sr_1_24/103-0734295-0243853?ie=UTF8&s=books&qid=1176806142&sr=8-24
http://www.amazon.com/Ethics-Public-Relations-Responsible-Advocacy/dp/1412917972/ref=sr_1_24/103-0734295-0243853?ie=UTF8&s=books&qid=1176806142&sr=8-24
http://www.amazon.com/International-Intercultural-Public-Relations-Campaign/dp/0205375200/ref=sr_1_44/103-0734295-0243853?ie=UTF8&s=books&qid=1176806809&sr=8-44
http://www.amazon.com/International-Intercultural-Public-Relations-Campaign/dp/0205375200/ref=sr_1_44/103-0734295-0243853?ie=UTF8&s=books&qid=1176806809&sr=8-44
http://www.amazon.com/Corporate-Social-Responsibility-Doing-Company/dp/0471476110/ref=pd_bbs_sr_1/103-0734295-0243853?ie=UTF8&s=books&qid=1176807301&sr=8-1
http://www.amazon.com/Corporate-Social-Responsibility-Doing-Company/dp/0471476110/ref=pd_bbs_sr_1/103-0734295-0243853?ie=UTF8&s=books&qid=1176807301&sr=8-1


9. Ronald R. Sims, Ethics and Corporate Social Responsibility: Why Giants Fall, 
2003; 

10. Tehranian M., Global communication and world Politics:Domination, 
Development and Discurse,1999. 

 
Mācīšanas un mācīšanās metodes: lekcijas, semināri un praktiskie darbi.  
 
Studenta darbs tiks vērtēts sekojoši: 
1.līdzdalība lekcijās - 15% 
2.darbs semināru nodarbībās – 30% 
3.individuālie darbi – 30% 
4.eksāmens – 25% 
 
 
Studiju priekšmeta     
programmas vadītājs(-a)      
 (paraksts)  (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 
   
17.05.2007.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SASKAŅOTS 
Latvijas Kristīgās Akadēmijas senāts 
_______________________________________________ 
 

200___.gada_____.___________sēdē, 
protokols Nr.__________       
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http://www.amazon.com/Ethics-Corporate-Social-Responsibility-Giants/dp/0275980391/ref=sr_1_26/103-0734295-0243853?ie=UTF8&s=books&qid=1176807391&sr=8-26


 
 
Mediju sistēma Latvijā un ES 
 
Studiju priekšmeta klausītāji (studiju programma, studiju gads) – 
Studiju programmas Sabiedrisko attiecību 2.studiju gads 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 4 kredītpunkti 
 
 
 
1. Studiju priekšmeta mērķis - Kursa mērķis ir radīt studentos izpratni par mediju 
sistēmas rašanos un galvenajām sastāvdaļām, norisēm šajā sistēmā Latvijā un pasaules 
kontekstā; iepazīstinot ar mediju sistēmas funkcijām un uzdevumiem, šis jomas vietu 
valsts politiskajā, tiesiskajā, ekonomiskajā sistēmā. 
Šī kursa būtiskie mērķi ir iepazīstināt studentus ar mediju darbības daudzveidīgajām 
izpausmēm, radot pamatu viņu praktiskajai profesionālajai darbībai sabiedrisko 
attiecību jomā, kas nozīmē arī nepārtrauktu mijiedarbību ar mediju sistēmu. Kursa 
laikā studentiem būs iespēja apgūt mediju sistēmas darbības īpatnības Latvijā, Baltijas 
valstīs un Eiropas Savienībā. 
 
 
2. Studiju priekšmeta uzdevumi – 
1) Iepazīstināt ar mediju sistēmas vietu valsts politiskajā, tiesiskajā, ekonomiskajā 
sistēmā, kā arī raksturot mediju koncentrācijas procesus un draudus. 
2) Sniegt informāciju par mediju sistēmas galvenajām sastāvdaļām un tās spēlētājiem, 
plašāk izvērtējot Latvijas mediju sistēmu un salīdzinot to ar ES praksi. 
3) Sniegt ieskatu katra mediju sistēmas dalībnieka īpatnību un unikālās vietas 
raksturošanā. Pamatoti izvērtēt katru mediju tipu: televīziju; radio, laikrakstu sistēmu, 
žurnālus, interneta medijus.  
4) Analizēt mediju sistēmu tās vēsturiskajā attīstībā un mijiedarbībā ar citām 
sistēmām, īpašu uzmanību pievēršot mediju ietekmei uz dažādām auditorijām un to 
ietekmi uz sabiedrisko domu.  
5) Veidot izpratni par mediju sistēmas ietekmi uz dažādām sabiedriskās dzīves 
sistēmām, dodot prasmi analizēt katra medija nozīmi. 
 
 
3. Studiju priekšmeta saturs –  
 
1. temats 
 Mediju sistēma, tās būtība.  
 Dažādu mediju funkcijas un īpatnības.  
 Mediju sistēmas galvenās sastāvdaļas.  
 Mediju koncentrācija. 

2. temats 
 Mediju auditorijas jēdziens.  
 Auditoriju tipi un to raksturojums.  
 Dažādu mediju auditoriju raksturojums. 

3. temats 
 Mediju sistēma un mediju efekti.  
 Mediju efektu teorijas. 

4. temats 
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 Preses vieta mediju sistēmā.  
 Laikraksti: globālie; nacionālie; reģionālie, lokālie. Laikrakstu loma pilsoniskās 

sabiedrības izveidē un attīstībā. 
5. temats 
 Žurnālu vēsture, žurnālu sistēma.  
 Patērētāju, biznesa un akadēmiskie žurnāli. 

6. temats 
 Elektronisko mediju funkcijas un īpatnības.  
 Radio tipi, radio formāti un radio lietojuma īpatnības.  
 Televīzija, tās funkcijas un ietekmes izvērtēšana. 

8. temats 
 Jaunas mediju sistēmas izveidošanās Latvijā 20.gs. 80.gadu beigās un 90.gadu 

sākumā.  
 Es mediju sistēmas galvenās likumsakarības. 

9. seminārs 
 Mediju auditorijas raksturojums (gadījuma studijas – 3000 zīmes, darbs jāprezentē 

seminārā    93 – 5 min.) 
 Uzdevums: raksturot un analizēt divu dažādu preses izdevumu auditoriju, tās 

struktūru un izmaiņas. 
10. seminārs 
Komerciālie un sabiedriskie mediji, to funkciju un misijas atšķirības (uzdevums – 
jāanalizē divi žurnālistikas piemēri komerciālajos un sabiedrikājos medijos, salīdzinot 
to saturu un funkcijas, gadījuma studijas – 3000 zīmes, savs darbs jāprezentē seminārā 
3 – 5 minūtes) 
11. seminārs 
 Latvijas mediju sistēmas galvenie procesi.  
 Uzdevums: sagatavot viena medija pārmaiņu procesa analīzi (3000 zīmes, 

uzstāšanās 3 – 5 min.) 
 
 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru praktiskie darbi, kursa noslēguma 
referāts un eksāmens (E) 
 
Ieteicamā literatūra:  
 
1. Denis McQuail, Karen Siune, New Media Politics, The Function of the Mass 

Media. New Media Politics., 1999 
2. W. Phillips Davison, Mass media: Systems and effects, 1982 
3. Joseph Turow, Media Systems in Society: Understanding Industries, Strategies,and 

Power (Paperback), 1992 
4. James W. Chesebro and Dale A. Bertelsen, Analyzing Media: Communication 

Technologies as Symbolic and Cognitive Systems, 1998 
5. L. John Martin, Comparative Mass Media Systems (Longman series in public 

communication) Hardcover – May, 1983 
6. Leo Bogart, Commercial Culture: The Media System and the Public Interest, 2000 
7. Deirdre Kevin, Europe in the Media: A Comparison of Reporting, Representation, 

and Rhetoric in National Media Systems in Europe (European Institute for the 
Media Series) 2003 

8. Virginia Nightingale and Karen Ross,Critical Readings: Media and Audiences 
(Issues in Cultural and Media Studies), 2003 

9. S. Elizabe Bird, The Audience in Everyday Life: Living in a Media World 2003 
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http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/002-4587616-7619262?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=W.%20Phillips%20Davison
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/002-4587616-7619262?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Joseph%20Turow
http://www.amazon.com/Analyzing-Media-Communication-Technologies-Cognitive/dp/1572304197/ref=sr_1_16/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177857955&sr=1-16
http://www.amazon.com/Analyzing-Media-Communication-Technologies-Cognitive/dp/1572304197/ref=sr_1_16/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177857955&sr=1-16
http://www.amazon.com/Comparative-Systems-Longman-public-communication/dp/0582283280/ref=sr_1_15/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177857955&sr=1-15
http://www.amazon.com/Comparative-Systems-Longman-public-communication/dp/0582283280/ref=sr_1_15/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177857955&sr=1-15
http://www.amazon.com/Commercial-Culture-System-Public-Interest/dp/0765806053/ref=sr_1_13/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177857955&sr=1-13
http://www.amazon.com/Europe-Media-Comparison-Reporting-Representation/dp/0805844228/ref=sr_1_8/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177857955&sr=1-8
http://www.amazon.com/Europe-Media-Comparison-Reporting-Representation/dp/0805844228/ref=sr_1_8/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177857955&sr=1-8
http://www.amazon.com/Europe-Media-Comparison-Reporting-Representation/dp/0805844228/ref=sr_1_8/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177857955&sr=1-8
http://www.amazon.com/Critical-Readings-Audiences-Cultural-Studies/dp/0335211666/ref=sr_1_15/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177864379&sr=1-15
http://www.amazon.com/Critical-Readings-Audiences-Cultural-Studies/dp/0335211666/ref=sr_1_15/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177864379&sr=1-15
http://www.amazon.com/Audience-Everyday-Life-Living-Media/dp/0415942594/ref=sr_1_17/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177864379&sr=1-17


10. P. J. Fourie, Media Studies Volume 2: Content, Audiences and Production (Media 
Studies) 2004 

11. Philip M. Napoli, Audience Economics: Media Institutions and the Audience 
Marketplace 2003 

12. David R. Croteau and William Hoynes, Media/Society: Industries, Images and 
Audiences 2002 

13. Paul J. Traudt,Media, Audiences, Effects: An Introduction to the Study of Media 
Content and Audience Analysis 2005 

14. Karen Ross and Virginia Nightingale,Media and Audiences 2003 
15. Denis McQuail Audience Analysis (Paperback - Jul 28, 1997 
16. Rick J. Rockwell and Noreene Janus,Media Power in Central America (History of 

Communication) 2003 
18. Daniel C. Hallin and Paolo Mancini, Comparing Media Systems: Three Models of 

Media and Politics (Communication, Society and Politics) 2004 
19. Weinberg Stewe, The Reporters Handbook,1996 
20. Komunikācija. Latvijas Universitātes Raksti 648, Rīga, Zinātne, 2002, 127. – 196. 

lpp.  
21. Niklas Luhmann, The Reality of the Mass Media, London, Polity Press, 2002, 

p.130. 
22. Peeter Vihalemm, Baltic Media in Transition, Ed. Tartu, Tartu University Press,  
23. 2002, p.305. 
 
Papildus literatūra 
 
1. Latvijas Mediju analīze. Komunikācijas pētījumu sērija, Daudzveidība II, Rīga: 

LU Komunikācijas studiju nodaļa, 2001. 162.lpp. 
2. Latvijas Mediju analīze. Komunikācijas pētījumu sērija, Daudzveidība III, Rīga: 

LU Komunikācijas studiju nodaļa, 2001. 70. lpp.  
3. www.politika.lv, mediju kritikas sadaļa 
4. Laikrakstu un žurnālu teksti: The Economist, Newsweek, Diena, NRA, LA, 

Nedēļa, Čas, Telegraf uc. 
 
Mācīšanas un mācīšanās metodes: lekcijas, semināri un praktiskie darbi. 
 
Studenta darbs tiks vērtēts sekojoši: 
1.līdzdalība lekcijās - 15% 
2.darbs semināru nodarbībās – 20% 
3.kopsavilkums (katrs temats 2 - 3 lpp.) – 20% 
4.individuālie darbi – 20% 
5.eksāmens – 25% 
 
Studiju priekšmeta     
programmas vadītājs(-a)      
 (paraksts)  (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 
    
17.05.2007.  
SASKAŅOTS 
Latvijas Kristīgās Akadēmijas senāts 
_______________________________________________ 
 

200___.gada_____.___________sēdē, 
protokols Nr.__________  

 126

http://www.amazon.com/Media-Studies-Content-Audiences-Production/dp/0702156566/ref=sr_1_22/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177864379&sr=1-22
http://www.amazon.com/Media-Studies-Content-Audiences-Production/dp/0702156566/ref=sr_1_22/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177864379&sr=1-22
http://www.amazon.com/Audience-Economics-Media-Institutions-Marketplace/dp/0231126530/ref=sr_1_23/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177864379&sr=1-23
http://www.amazon.com/Audience-Economics-Media-Institutions-Marketplace/dp/0231126530/ref=sr_1_23/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177864379&sr=1-23
http://www.amazon.com/Media-Society-Industries-Images-Audiences/dp/0761987738/ref=sr_1_25/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177864682&sr=1-25
http://www.amazon.com/Media-Society-Industries-Images-Audiences/dp/0761987738/ref=sr_1_25/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177864682&sr=1-25
http://www.amazon.com/Media-Audiences-Effects-Introduction-Audience/dp/0205395678/ref=sr_1_29/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177864682&sr=1-29
http://www.amazon.com/Media-Audiences-Effects-Introduction-Audience/dp/0205395678/ref=sr_1_29/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177864682&sr=1-29
http://www.amazon.com/Media-Audiences-Karen-Ross/dp/0335206913/ref=sr_1_88/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177864874&sr=1-88
http://www.amazon.com/Audience-Analysis-Denis-McQuail/dp/0761910026/ref=sr_1_92/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177864874&sr=1-92
http://www.amazon.com/Media-Central-America-History-Communication/dp/0252028023/ref=sr_1_7/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177857955&sr=1-7
http://www.amazon.com/Media-Central-America-History-Communication/dp/0252028023/ref=sr_1_7/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177857955&sr=1-7
http://www.amazon.com/Comparing-Media-Systems-Politics-Communication/dp/0521543088/ref=sr_1_1/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177857955&sr=1-1
http://www.amazon.com/Comparing-Media-Systems-Politics-Communication/dp/0521543088/ref=sr_1_1/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177857955&sr=1-1
http://www.politika.lv/


Informatīvo materiālu sagatavošana sabiedriskajās attiecībās 
 
Studiju priekšmeta klausītāji (studiju programma, studiju gads) – 
Studiju programmas Sabiedrisko attiecību 3.studiju gads 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 4 kredītpunkti 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: kursi: „Ievads studijās un specialitātē”, “Ievads 
sabiedriskajās attiecībās”, “Komunikācijas teorijas”,  Sabiedrisko attiecību metodes 
un menedžments” vai “Integrētās mārketinga komunikācijas”, “Sabiedrisko attiecību 
kampaņas” vai “Krīžu komunikācija sabiedriskajās attiecībās”, “Žurnālistikas teorija 
un prakse”, “Žurnālistikas teorija un prakse. 
 
1. Studiju priekšmeta mērķis: Sniegt studentiem zināšanas un veidot praktiskās 
iemaņas  dažādās informācijas sagatavošanas metodēs, kā arī nostiprināt prasmi vākt 
un izvērtēt informāciju. 
 
2. Studiju priekšmeta uzdevumi: attīstīt studentu prasmes sagatavot informāciju 
sabiedrisko attiecību vajadzībām, kā arī veidot izpratni par masu mediju prasībām pret 
SA informāciju, kā arī sniegt zināšanas par dažādiem informācijas formātiem un 
žanriem. Kursa ietvaros studenti apgūst informatīvo materiālu sagatavošanu 
praktiskajās nodarbībās.   
 
3. Studiju priekšmeta saturs -  
 
1. temats 
 Informācijas atbilstība dažādu žurnālistikas žanru prasībām.  
 Ziņu aģentūras, preses, TV un radio īpatnības.  
 Žurnālista darba psihofizioloģiskās īpatnības, sociālās lomas un komunikatīvās 

barjeras nozīme SA materiālu sagatavošanā.  
2. temats 
 Informācijas avotu klasifikācija.  
 Novērošana, tās rezultātā iegūto datu izmantošana un apstrāde.  
 Faktu analīze, izvērtēšana, kontrole un pārbaude. 

3. temats 
 Informācijas vākšanas ētika.  
 Tiesības iegūt informāciju. 
 Tās juridiskais nodrošinājums Latvijā. 

4. temats 
 Informācijas vākšanas metodes.   
 Sekundāro avotu izmantošana.  
 Dokumentu analīze.  
 Intervija kā informācijas ieguves metode.  
 Interviju veidi. 

5. temats 
Preses relīzes sagatavošana un nosacījumi (preses relīze presei un masu medijiem, 
videorelīze un audiorelīze)   
6. temats 
Informācija presei, paziņojums presei, biogrāfijas, mediju mapes (media kit) 
7. temats 
Korporatīvie izdevumi: žurnāli, avīzes, informatīvās lapas iekšējai un ārējai auditorijai.  
8. temats 
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 Uzņēmuma gadagrāmata. 
 Mērķi uzdevumi, sagatavošanas principi.   

 
9. temats 
 Brošūras un bukleti.   
 Izdevumu dzīves cikls.  
 Teksta un dizaina vienotība, nosacījumi, specifika.  

10. temats 
 Mārketinga un sabiedrisko attiecību materiālu sagatavošanas specifika.  
 Materiālu integrācijas iespējas. 

11. temats 
Tiešais pasts.  
12. temats 
Interneta mājas lapas, blogi.  
 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens (E) 
 
 
 Ieteicamā literatūra:  
 
1. Charles Marsh, David W. Guth, and Bonnie Poovey Short, Strategic Writing: 

Multimedia Writing for Public Relations, Advertising, Sales and Marketing, and 
Business Communication, 2004 

2. Donald Treadwell and Jill B. Treadwell,  Public Relations Writing: Principles in 
Practice, 2005. 

3. Doug Newsom and Jim Haynes, Public Relations Writing: Form & Style by, 2007; 
4. Mencher, M. News Reporting and Writing.6th ed., Brown & Benchmark, 1994 
5. Merry Aronson, Don Spetner, and Carol Ames, The Public Relations Writer's 

Handbook: The Digital Age, 2007, 
6. Wienberg, S. The Reporter’s Handbook, An Investigators Guide to Documents and 

Techniques.  New York, 1996. 
 
Mācīšanas un mācīšanās metodes: lekcijas, semināri un praktiskie darbi . 
 
Studenta darbs tiks vērtēts sekojoši: 
1.līdzdalība lekcijās - 15% 
2.darbs semināru nodarbībās – 30% 
3.individuālie darbi – 30% 
4.eksāmens – 25% 
 
Studiju priekšmeta     
programmas vadītājs(-a)      
 (paraksts)  (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 
   
17.05.2007.  
 
SASKAŅOTS 
Latvijas Kristīgās Akadēmijas senāts 
_______________________________________________ 
 

200___.gada_____.___________sēdē, 
protokols Nr.__________       
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http://www.amazon.com/Strategic-Writing-Multimedia-Advertising-Communication/dp/0205405738/ref=sr_1_46/103-0734295-0243853?ie=UTF8&s=books&qid=1176805577&sr=8-46
http://www.amazon.com/Strategic-Writing-Multimedia-Advertising-Communication/dp/0205405738/ref=sr_1_46/103-0734295-0243853?ie=UTF8&s=books&qid=1176805577&sr=8-46
http://www.amazon.com/Strategic-Writing-Multimedia-Advertising-Communication/dp/0205405738/ref=sr_1_46/103-0734295-0243853?ie=UTF8&s=books&qid=1176805577&sr=8-46
http://www.amazon.com/Public-Relations-Writing-Principles-Practice/dp/1412914442/ref=sr_1_33/103-0734295-0243853?ie=UTF8&s=books&qid=1176806242&sr=8-33
http://www.amazon.com/Public-Relations-Writing-Principles-Practice/dp/1412914442/ref=sr_1_33/103-0734295-0243853?ie=UTF8&s=books&qid=1176806242&sr=8-33
http://www.amazon.com/Public-Relations-Writing-Form-Style/dp/0495095664/ref=sr_1_4/103-0734295-0243853?ie=UTF8&s=books&qid=1176805299&sr=8-4
http://www.amazon.com/Public-Relations-Writers-Handbook-Digital/dp/0787986313/ref=sr_1_28/103-0734295-0243853?ie=UTF8&s=books&qid=1176805454&sr=8-28
http://www.amazon.com/Public-Relations-Writers-Handbook-Digital/dp/0787986313/ref=sr_1_28/103-0734295-0243853?ie=UTF8&s=books&qid=1176805454&sr=8-28


 
Žurnālistikas teorija un prakse 
 
 
 
Studiju priekšmeta klausītāji (studiju programma, studiju gads) – 
Studiju programmas Sabiedrisko attiecību 1.studiju gads 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 4 kredītpunkti 
 
 
1. Studiju priekšmeta mērķis – Kursa mērķis ir radīt studentos izpratni par 
žurnālistikas izveidošanās cēloņiem, galvenajiem posmiem, vietu un uzdevumiem 
Latvijā un pasaules kontekstā; iepazīstinot ar žurnālistikas funkcijām un uzdevumiem, 
šis jomas vietu valsts politiskajā, tiesiskajā, ekonomiskajā sistēmā. 
Šī kursa galvenie uzdevumi ir iepazīstināt studentus ar žurnālistikas daudzveidīgajām 
izpausmēm, radot pamatu praktisko žurnālistikas kursu apguvei. Sniegt ieskatu 
žurnālistikas darbības problēmās; veidot izpratni par žurnālistikas un mediju vides 
dinamisko attīstību, tās cēloņiem un procesiem; analizēt žurnālistikas un tās auditoriju 
mijiedarbību. Kursā studenti attīstīta teorētiski iemaņas, lai varētu strādāt un piedāvāt 
sevi darbam presē un citos medijos. Īpaša uzmanība šajā kursā pievērsta žurnālistikas 
attīstības procesu un prakses analīzei Latvijā, Baltijas valstīs un Skandināvijā. 
 
2. Studiju priekšmeta uzdevumi –  
1) Iepazīstināt ar žurnālistikas funkcijām un uzdevumiem, šis jomas vietu valsts 
politiskajā, tiesiskajā, ekonomiskajā sistēmā. 
2) Sniegt informāciju par žurnālistikas daudzveidīgajām izpausmēm, radot pamatu 
praktisko žurnālistikas kursu apguvei.  
3) Sniegt ieskatu žurnālistikas darbības problēmās; veidot izpratni par žurnālistikas un 
mediju vides dinamisko attīstību, tās cēloņiem un procesiem;  
4) Analizēt žurnālistikas un tās auditoriju mijiedarbību. Kursā studenti attīstīta 
teorētiskas iemaņas, lai varētu strādāt un piedāvāt sevi darbam presē un citos medijos, 
tāpēc viņi tiek iepazīstināti ar teorētisko atziņu saistību ar praksi.  
5) Īpaša uzmanība šajā kursā pievērsta žurnālistikas attīstības procesu un prakses 
analīzei Latvijā, Baltijas valstīs un Skandināvijā. 
 
 
3. Studiju priekšmeta saturs –  
 
1. temats 
 Žurnālistikas izveidošanās cēloņi, tās attīstības galvenie posmi.  
 Žurnālistikas uzdevumi, būtība, funkcijas, misija. 

2. temats 
 Žurnālistika Latvijā, tās īpatnības un attīstības galvenie posmi.  
 Latvijas žurnālistika Baltijas un Skandināvijas valstu kontekstā. 

3. temats 
 Žurnālistika kā profesija, tās dažādās izpausmes.  
 Žurnālistam nepieciešamās prasmes un īpašības.  
 Mediju specifika un žurnālistikas īpatnības: prese, radio, televīzija, ziņu aģentūras, 

interneta portāli. 
4. temats 
 Žurnālistika un valsts.  
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 Žurnālistika un likumdošana.  
 Sabiedriskie un komerciālie mediji. 

5. temats 
 Goda un cieņas jēdziens.  
 Preses brīvība un vārda brīvība.  
 Preses brīvība žurnālistikas praksē Latvijā un pasaulē.  
 Žurnālistika un personiskās dzīves neaizskaramības problēma. 

6. temats 
 Žurnālista ētikas pamati.  
 Ētiskas žurnālistikas dilemmas.  
 Ētikas jautājumi dažādos žurnālista darba posmos. 

1.  seminārs. 
 Profesionālisma problēmas žurnālistikā 
 (katram studentam jāsagatavo 5 minūšu uzstāšanās (vienas A 4 lpp. apjomā) par 

diviem žurnālistu darba piemēriem – pozitīvo un negatīvo, izvēloties vienu tematu, 
kurš atspoguļots profesionāli augstvērtīgi un citās medijā - nekvalitatīvi). 

2.  seminārs. 
 Žurnālistikas prestižs sabiedrībā, tā problemātika (gadījuma studijas – 3000 zīmes, 

darbs jāprezentā seminārā 93 – 5 min.)) 
 Uzdevums: atrast medijos problēmu, kurā apspriests žurnālista darba preztižs 

(piemēram. I. Jaunalksne, J.Domburs, I.Elksne utt.) un analizēt problēmas izklāstu, 
izsakot savus apsvērumus par šis problēmas risinājumu.   

3. seminārs. 
Žurnālista darba analīze no ētikas viedokļa  
(uzdevums – jāanalizē divi žurnālistikas piemēri no ētikas viedokļa, gadījuma studijas 
– 3000 zīmes, savs darbs jāprezentē seminārā 3 – 5 minūtes) 
4.seminārs. 
 Žurnālistika un personiskās dzīves neaizskaramības problēma.  
 Uzdevums: sagatavot viena žurnālistikas darba analīzi (3000 zīmes, uzstāšanās 3 – 

5 min.) 
 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru praktiskie darbi, kursa noslēguma 
referāts un eksāmens (E) 
 
Ieteicamā literatūra:  
1. Denis McQuail, Karen Siune, New Media Politics, The Function of the Mass 

Media. New Media Politics., 1999 
2. Fedler, Fred, Reporting For The Print Media, 1997 
3. Gene Gilmore, Modern Newspaper Editing, 4 th. ed., 1999 
4. Fink,Conrad, Introduction To professional Newswriting, 1998 
5. Biagi, Shirley, Interviews That Work: A practical Guide for Journalists, 1992 
6. Hutchison, Earl R., Writing For Mass Communication, Longman, New York 

&London, 1998 
7. Weinberg Stewe, The Reporters Handbook,1996 
8. Donald L. Ferguson, Jim Patten, Journalism Today! Illionis, National Textbook 

Comapany, 1998, p.430. 
9. Komunikācija. Latvijas Universitātes Raksti 648, Rīga, Zinātne, 2002, 127. – 196. 

lpp.  
10. Denis McQuail, Karen Siune, New Media Politics. Comparative Perspectives in 

Western Europe, London, Polity Press, 1996, p.120. 
11. Niklas Luhmann, The Reality of the Mass Media, London, Polity Press, 2002, 

p.130. 
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12. Baltic Media in Transition, Ed. by Peeter Vihalemm, Tartu, Tartu University Press, 
2002, p.305. 

 
Papildus literatūra 
 
 Latvijas Mediju analīze. Komunikācijas pētījumu sērija, Daudzveidība II, Rīga: 

LU Komunikācijas studiju nodaļa, 2001. 162.lpp. 
 Latvijas Mediju analīze. Komunikācijas pētījumu sērija, Daudzveidība III, Rīga: 

LU Komunikācijas studiju nodaļa, 2001. 70. lpp.  
 www.politika.lv, mediju kritikas sadaļa 
 Laikrakstu un žurnālu teksti: The Economist, Newsweek, Diena, NRA, LA, 

Nedēļa, Čas, Telegraf uc. 
 
 
Mācīšanas un mācīšanās metodes: lekcijas, semināri un praktiskie darbi. 
 
Studenta darbs tiks vērtēts sekojoši: 
1.līdzdalība lekcijās - 15% 
2.darbs semināru nodarbībās – 20% 
3.kopsavilkums (katrs temats 2 - 3 lpp.) – 20% 
4.individuālie darbi – 20% 
5.eksāmens – 25% 
 
 
 
Studiju priekšmeta     
programmas vadītājs(-a)      
 (paraksts)  (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 
 
     
17.05.2007.  
 
 

 

 
SASKAŅOTS 
Latvijas Kristīgās Akadēmijas senāts 
_______________________________________________ 
 

200___.gada_____.___________sēdē, 
protokols Nr.__________  
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Komunikācija ES struktūrās 
 
 
 

Studiju priekšmeta klausītāji (studiju programma, studiju gads) – 
Studiju programmas Sabiedrisko attiecību 1.studiju gads 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 4 kredītpunkti 
 
 
1. Studiju priekšmeta mērķis: Kursa mērķis ir palīdzēt studentiem veidot izpratni par 
ES kā vienotu struktūru. Studiju priekšmetā paredzēts arī iepazīstināt ES vēsturi, 
galvenajām mūsdienu problēmām.   
 
2. Studiju priekšmeta uzdevumi: .  

• Sniegt ieskatu par Eiropas Savienības izveides vēsturiskajiem apstākļiem 
• Sniegt informāciju par  to, kā darbojas ES, tās uzbūvi. 
• Veidot izpratni par lēmumu pieņemšanas procedūrām. 
• Veidot izpratni par dalībvalstu loku Eiropas integrācijas procesā. 
• Iepazīstināt ar galvenajiem  Eiropas tiesību aspektiem. 
• Sniegt informāciju par vienoto tirgu, par personu, pakalpojumu, preču un 

kapitāla kustību ES. 
 
 
3. Studiju priekšmeta saturs –  
 
1.temats 

• Eiropas integrācijas procesa vēsture  
 
2. temats 

• Ievads Eiropas ģeopolitikā 
 
3. temats  

• Eiropas integrācijas tiesiskā dimensija 
 
4. temats 

• Eiropas integrācijas procesa tautsaimnieciskā dimensija  
 
5. temats  

• ES iestādes un struktūras 
 
6. temats  

• No Muitas savienības līdz iekšējam tirgum un preču. personu, pakalpojumu un 
kapitāla brīvai kustībai. 

 
7. temats 

• ES tiesības 
 
1.seminārs 

• ES izveides hronoloģija 
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• Uzdevums izveidot hronoloģisku tabulu ar galvenajiem notikumiem Eiropas 
integrācijas procesā. Komentējiet tos.   

 
2. seminārs 

• Izveidojiet lēmumu pieņemšanas shēmu. Kurā brīdi DV ir vislielākās iespējas 
ietekmēt lēmuma pieņemšanu? 

 
3.seminārs 

• EKT tiesu prakses gadījumu analīze 
 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru praktiskie darbi; kursa noslēguma 
referāts; eksāmens - tests 
 
 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi –  
 
Ieteicamā literatūra:  
 

1. European Commission, Directorate gweneral for Enlargement, 20 myths and 
facts about enlargement, 2007 

2. The Foundations of European Community law, Harley, T.C. Oxford Univesity 
press, 2003. 

3. The institutions of the European Union, John Peterson & Michael Shacketon 
(eds) Oxford , OUP, 2002 

4. Understanding the EU, a concise introduction, John McCormid, Basingstoke, 
Macmillan, second edition, 2002 

 
 
Mācīšanas un mācīšanās metodes: lekcijas, semināri, referāts, pašanalīze, 
novērojums, praktiska pētījuma metožu analīze, radoši uzdevumi. 
 
Studenta darbs tiks vērtēts šādi: 

21. līdzdalība lekcijās - 15% 
22. darbs semināru nodarbībās – 20% 
23. kopsavilkums (katrs temats 2 - 3 lpp.) – 20% 
24. individuālie darbi – 20% 
25. eksāmens – 25% 
 
Studiju priekšmeta     
programmas vadītājs(-a)      

 (paraksts)  (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 
  
17.05.2007.  
SASKAŅOTS 
Latvijas Kristīgās Akadēmijas senāts 
_______________________________________________ 
 

200___.gada_____.___________sēdē, 
protokols Nr.__________       
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Personāla vadība 
 
Studiju priekšmeta klausītāji (studiju programma, studiju gads) – 
Studiju programmas Sabiedrisko attiecību 1. un 2. studiju gads 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 4 kredītpunkti 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: studentiem nepieciešamas priekšzināšanas 
vispārējās vidējās izglītības līmenī. 
 
 
1. Studiju priekšmeta mērķis: veidot studentos izpratni par personāla vadību kā 
vienu no būtiskām uzņēmuma vadīšanas sastāvdaļām.  
 
2. Studiju priekšmeta uzdevumi: iegūt zināšanas par galvenajām personāla vadības 
jomām un darbības principiem mūsdienu uzņēmumos, zināšanas par klasiskajām un 
mūsdienu personāla vadīšanas tendencēm uzņēmumos.   
 
3. Studiju priekšmeta saturs:  
 
1. temats 
 Personāla vadības jēdziens, mērķi un uzdevumi.  
 Personāla politika un stratēģija.  
 Personāla funkcijas. 

2. temats 
 Personāla plānošana, meklēšana, intervēšana, atlase, pieņemšana darbā.  
 Jauno darbinieku ievadīšana darbā. 

3. temats 
 Darbinieku motivēšanas teorija.  
 Darbinieku motivēšanas praktiskie aspekti. 

4. temats 
 Darbinieku novērtēšanas veidi.  
 Novērtēšana un atalgojums.  
 Novērtēšana un attīstība.  
 Novērtēšana un atbrīvošana no darba. 

5. temats 
 Atalgojuma veidi un struktūra.  
 Atalgojumu ietekmējošie faktori.  
 Atalgojuma atbilstība uzņēmuma iespējām un darbinieka vēlmēm.  

6. temats 
 Vadītājs un līderis.  
 Kopīgais un atšķirīgais. 
 Situatīvā vadība.  
 Pienākumu deleģēšana pretstatā darba uzdošanai.  
 Visbiežāk pieļautās vadītāju kļūdas. 

7. temats 
Jaunākās tendences personāla vadībā Latvijas un ārvalstu uzņēmumos.  
 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens (E) 
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Ieteicamā literatūra:  
 
1. Armstrong, Michael, ed. Strategies for human resource management : a total 

business approach. London : Kogan Page 1992. 
2. Cole, Gerald A. Personnel management : theory and practice. London : DP 

Publications, 1993. 
3. David A. DeCenzo and Stephen P. Robbins, Fundamentals of Human Resource 

Management 2006 
4. Noe, R.A., Human Resource Management: Gaining a Competetive advantage, 

Boston: Irwin/McGraw-Hill, 2000. 
5. Trevor Colling, Stephen Deery, Linda Dickins, and Stephen Bach, Managing 

Human Resources: Personnel Management in Transition, 2005 
6. Vorončuka, I. Personāla vadība. R: Latvijas Universitāte, 2001. 
 
 
Mācīšanas un mācīšanās metodes: lekcijas, diskusijas, praktiskie uzdevumi, 
semināri 
 
Studenta darbs tiks vērtēts sekojoši: 
1.līdzdalība lekcijās - 15% 
2.darbs semināru nodarbībās – 30% 
3.individuālie darbi – 30% 
4.eksāmens – 25% 
 
 
 
 
Studiju priekšmeta     
programmas vadītājs(-a)      
 (paraksts)  (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 
 
     
17.05.2007.  
 
 
 

 
SASKAŅOTS 
Latvijas Kristīgās Akadēmijas senāts 
_______________________________________________ 
 

200___.gada_____.___________sēdē, 
protokols Nr.__________  
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http://www.amazon.com/Fundamentals-Human-Resource-Management-DeCenzo/dp/047000794X/ref=sr_1_43/104-8672200-5055146?ie=UTF8&s=books&qid=1178864524&sr=8-43
http://www.amazon.com/Fundamentals-Human-Resource-Management-DeCenzo/dp/047000794X/ref=sr_1_43/104-8672200-5055146?ie=UTF8&s=books&qid=1178864524&sr=8-43
http://www.amazon.com/Managing-Human-Resources-Management-Transition/dp/1405118512/ref=sr_1_13/104-8672200-5055146?ie=UTF8&s=books&qid=1178864355&sr=8-13
http://www.amazon.com/Managing-Human-Resources-Management-Transition/dp/1405118512/ref=sr_1_13/104-8672200-5055146?ie=UTF8&s=books&qid=1178864355&sr=8-13


Organizācijas psiholoģija 
 
Studiju priekšmeta klausītāji (studiju programma, studiju gads) – 
Studiju programmas Sabiedrisko attiecību 1.un 2.studiju gads 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 4 kredītpunkti 
 
 
1. Studiju priekšmeta mērķis - iepazīstināt studentus ar mūsdienu organizāciju 
psiholoģijas teorijām un to lietošanas aspektiem, mudināt uz patstāvīgu analīzi, balstītu 
uz mūsdienu organizāciju psiholoģijas atziņām. Sniegt ieskatu Svēto rakstu norādēs 
par kolektīva vadīšanas, konfliktu risināšanas, savstarpējo attiecību veidošanas 
pamatprincipiem. 
 
2. Studiju priekšmeta uzdevumi - Vispārējs priekšstats par darba situāciju problēmu 
psiholoģiskajiem aspektiem; Spēja analizēt problēmsituācijas, praktiski tās risināt; 
spēja integrēt lēmumu pieņemšanā kristīgos principus, vērtēt problēmsituācijas no 
bibliskā viedokļa. 
 
 
3. Studiju priekšmeta saturs –  
  
1. temats 
 Organizācijas jēdziens.  
 Organizāciju teorijas. 

2. temats 
 Organizāciju struktūra.  
 Organizāciju tipi. Indivīds organizācijā. 

3. temats 
 Vadītājs un līderis.  
 Vara organizācijās. 

4. temats 
 Līderība un tās teorijas.  
 Līderības stili.  

5. temats 
Grupas organizācijā.  
6. temats 
 Komunikācija un lēmumu pieņemšana organizācijās.  
 Komunikācijas barjeras.  
 Neformālā komunikācija. 

7. temats 
 Konflikti organizācijās.  
 Konfliktu cēloņi, veidi.  
 Konfliktu risināšana. 

8. temats 
 Organizāciju kultūra.  
 Kristīgie pamatprincipi organizāciju veidošanā.  

9. temats 
 Organizāciju pilnveidošanas metodes.   
 Pārmaiņas organizācijās, to cēloņi.  
 Pārmaiņu vadīšana.  
 Pretestība pārmaiņām – tās cēloņi un samazināšanas iespējas. 
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Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens (E) 
 
Mācību literatūra:  
1. Clegg, Stewart R., Hardy, Cynthia, Nord, Walter R. Handbook of organization 

studies. London: Sage,1996. 
2. Cole G.A. Organizational Behavior. London, 1995. 
3. Gary N McLean, Organization Development: Principles, Processes, Performance 

(Publication in the Berrett-Koehler Organizational Performanc)  2005 
4. Greenberg, Managing Behavior In Organizations (Cram101 Textbook Outlines - 

Textbook NOT Included), 2006 
5. Haney W.V. Communication and interpersonal relations: texts and cases. Illinois, 

1986. 
6. Hatch, Mary Jo. Organization Theory: Modern, Symbolic, and Postmodern 

Perspectives. Oxford University Press, 1997. 
7. Howell, W., Dipboye, R. Essentials of Industrial & Organizational Psychology. 

Brooks/Cole Publishing Com.,1986. 
8. John R., Jr. Schermerhorn, James G. Hunt, and Richard N. Osborn. Organizational 

Behavior . 2005; 
9. Katz, D., Kahn, R.L. The Social Psychology of Organizations.John Wiley&Sons, 

1978. 
10. Praude V., Beļčikovs J. Menedžments: Teorija un prakse.- R.: Vaidelote,1999. 
11. Reņģe, V. Organizāciju psiholoģija. Kamene, 2002. 
12. Robbins, Stephen P. Organizational behavior. Upper Saddle River : Prentice Hall, 

2000 
13. Volkova T., Vērdiņa G., Pildavs J. Organizācijas un to vadīšana pārmaiņu 

apstākļos. R: Banku augstskola, 2001. 
14. Холл, Р. Организации: структуры, процесы, результати. С-Петербург, 2001 
 
Mācīšanas un mācīšanās metodes: lekcijas, grupu darbs, lomu spēles, literatūras 
analīze, diskusijas, situāciju analīze. 
 
Studenta darbs tiks vērtēts sekojoši: 
1.līdzdalība lekcijās - 15% 
2.darbs semināru nodarbībās – 30% 
3.individuālie darbi – 30% 
4.eksāmens – 25% 
 
Studiju priekšmeta     
programmas vadītājs(-a)      
 (paraksts)  (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 
    
17.05.2007.  
 
SASKAŅOTS 
Latvijas Kristīgās Akadēmijas senāts 
_______________________________________________ 
 

200___.gada_____.___________sēdē, 
protokols Nr.__________   
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http://www.amazon.com/Organization-Development-Performance-Berrett-Koehler-Organizational/dp/1576753131/ref=sr_1_39/104-8672200-5055146?ie=UTF8&s=books&qid=1178550477&sr=1-39
http://www.amazon.com/Organization-Development-Performance-Berrett-Koehler-Organizational/dp/1576753131/ref=sr_1_39/104-8672200-5055146?ie=UTF8&s=books&qid=1178550477&sr=1-39
http://www.amazon.com/Managing-Behavior-Organizations-Textbook-Outlines/dp/1428812199/ref=sr_1_6/104-8672200-5055146?ie=UTF8&s=books&qid=1178550262&sr=1-6
http://www.amazon.com/Managing-Behavior-Organizations-Textbook-Outlines/dp/1428812199/ref=sr_1_6/104-8672200-5055146?ie=UTF8&s=books&qid=1178550262&sr=1-6
http://www.amazon.com/Organizational-Behavior-John-Jr-Schermerhorn/dp/0471681709/ref=pd_bbs_sr_3/104-8672200-5055146?ie=UTF8&s=books&qid=1178550262&sr=1-3
http://www.amazon.com/Organizational-Behavior-John-Jr-Schermerhorn/dp/0471681709/ref=pd_bbs_sr_3/104-8672200-5055146?ie=UTF8&s=books&qid=1178550262&sr=1-3
javascript:HyperSearch('73510000',2,%20'Robbins%2C%20Stephen%20P.')


Korporatīvo pasākumu režija  
 

Studiju priekšmeta klausītāji (studiju programma, studiju gads) – 
Studiju programmas Sabiedrisko attiecību 3.un 4.studiju gads 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 4 kredītpunkti 

 
Nepieciešamās priekšzināšanas: Studentiem nepieciešamas priekšzināšanas Ievads 
sabiedriskajās attiecībās, Sabiedrisko attiecību metodes un principi, Projekta vadība, 
Sociālā psiholoģija, Personas psiholoģija  
 
1. Studiju priekšmeta mērķis: Attīstīt studentu pasākuma organizēšanas prasmes, 
apgūt scenāriju rakstīšanas iemaņas un  korporatīvo pasākuma projekta vadību.   
 
2. Studiju priekšmeta uzdevumi: apgūt korporatīvo pasākumu radīšanas,, vadīšanas 
un organizēšanas iemaņas.  

 
3. Studiju priekšmeta saturs –  
 

1. tēma Korporatīvo pasākumu būtība, iedalījums. Specifika.  
2. tēma. Iekšējie pasākumi. Mērķi , uzdevumi, iespējamie pasākumu veidi. 
3. tēmā. Ārējie pasākumi, mērķi, uzdevumi, iespējamie pasākuma mērķi, 
4. tēma. Pasākumu organizācija – plānošana, realizācija, rezultātu novērtējums.  
5. tēma. Pasākuma vadīšana. Stils, forma, vizualizācija. 
6. tēma. Pasākumu rīkošanas tehniskie aspekti. Tehniskais nodrošinājums. 
7. tēma. Praktiskie darbi. Scenārija rakstīšana, pasākuma plāna veidošana, 

pasākuma koncepcijas aizstāvēšana.  
 
 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens (E) 
 
 
Ieteicamā literatūra: 
 
13. Judy Allen, Event Planning : The Ultimate Guide to Successful Meetings, 

Corporate Events, Fundraising Galas, Conferences, Conventions, Incentives and 
Other Special Events , 2000 

14. Judy Allen, The Executive's Guide to Corporate Events and Business Entertaining: 
How to Choose and Use Corporate Functions to Increase Brand Awareness, 
Develop New Nurture Customer Loyalty and Drive Growth, 2007 

15. Michael Simmons and Elaine Dalgleish, Corporate Actions: A Guide to Securities 
Event Management (The Wiley Finance Series), 2006 

16. Judy Allen ,The Business of Event Planning: Behind-the-Scenes Secrets of 
Successful Special Events, 2002 

17. Susan Friedmann, Meeting & Event Planning for Dummies, 2003 
18. James C. Monroe and Robert A. Kates, Art of the Event: Complete Guide to 

Designing and Decorating Special Events (The Wiley Event Management Series), 
2005 

19. William O'Toole and Phyllis Mikolaitis, Corporate Event Project Management 
(The Wiley Event Management Series), 2002 
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http://www.amazon.com/Event-Planning-Fundraising-Conferences-Conventions/dp/0471644129/ref=sr_1_2/104-4436747-0663151?ie=UTF8&s=books&qid=1181295406&sr=1-2
http://www.amazon.com/Event-Planning-Fundraising-Conferences-Conventions/dp/0471644129/ref=sr_1_2/104-4436747-0663151?ie=UTF8&s=books&qid=1181295406&sr=1-2
http://www.amazon.com/Event-Planning-Fundraising-Conferences-Conventions/dp/0471644129/ref=sr_1_2/104-4436747-0663151?ie=UTF8&s=books&qid=1181295406&sr=1-2
http://www.amazon.com/Executives-Corporate-Events-Business-Entertaining/dp/0470838485/ref=sr_1_3/104-4436747-0663151?ie=UTF8&s=books&qid=1181295640&sr=1-3
http://www.amazon.com/Executives-Corporate-Events-Business-Entertaining/dp/0470838485/ref=sr_1_3/104-4436747-0663151?ie=UTF8&s=books&qid=1181295640&sr=1-3
http://www.amazon.com/Executives-Corporate-Events-Business-Entertaining/dp/0470838485/ref=sr_1_3/104-4436747-0663151?ie=UTF8&s=books&qid=1181295640&sr=1-3
http://www.amazon.com/Corporate-Actions-Securities-Management-Finance/dp/0470870664/ref=sr_1_5/104-4436747-0663151?ie=UTF8&s=books&qid=1181295406&sr=1-5
http://www.amazon.com/Corporate-Actions-Securities-Management-Finance/dp/0470870664/ref=sr_1_5/104-4436747-0663151?ie=UTF8&s=books&qid=1181295406&sr=1-5
http://www.amazon.com/Business-Event-Planning-Behind-Scenes/dp/047083188X/ref=sr_1_6/104-4436747-0663151?ie=UTF8&s=books&qid=1181295406&sr=1-6
http://www.amazon.com/Business-Event-Planning-Behind-Scenes/dp/047083188X/ref=sr_1_6/104-4436747-0663151?ie=UTF8&s=books&qid=1181295406&sr=1-6
http://www.amazon.com/Meeting-Event-Planning-Dummies-Friedmann/dp/0764538594/ref=sr_1_27/104-4436747-0663151?ie=UTF8&s=books&qid=1181295539&sr=1-27
http://www.amazon.com/Art-Event-Designing-Decorating-Management/dp/0471426865/ref=sr_1_30/104-4436747-0663151?ie=UTF8&s=books&qid=1181295539&sr=1-30
http://www.amazon.com/Art-Event-Designing-Decorating-Management/dp/0471426865/ref=sr_1_30/104-4436747-0663151?ie=UTF8&s=books&qid=1181295539&sr=1-30
http://www.amazon.com/Corporate-Event-Project-Management-Wiley/dp/0471402400/ref=sr_1_1/104-4436747-0663151?ie=UTF8&s=books&qid=1181295406&sr=1-1
http://www.amazon.com/Corporate-Event-Project-Management-Wiley/dp/0471402400/ref=sr_1_1/104-4436747-0663151?ie=UTF8&s=books&qid=1181295406&sr=1-1


Mācīšanas un mācīšanās metodes: lekcijas, semināri, referāts, pašanalīze, 
novērojums, praktiska pētījuma metožu analīze, radoši uzdevumi. 
 
 
Studenta darbs tiks vērtēts sekojoši: 
26. līdzdalība lekcijās - 15% 
27. darbs semināru nodarbībās – 30% 
28. individuālie darbi – 30% 
29. eksāmens – 25% 
 
 
 
Studiju priekšmeta     
programmas vadītājs(-a)      

 (paraksts)  (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 
 
     
17.05.2007.  
 
 
 

 

 
SASKAŅOTS 
Latvijas Kristīgās Akadēmijas senāts 
_______________________________________________ 
 

200___.gada_____.___________sēdē, 
protokols Nr.__________       
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Mediju plānošanas principi 
 
Studiju priekšmeta klausītāji (studiju programma, studiju gads) – 
Studiju programmas Sabiedrisko attiecību 3.un 4.studiju gads 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 4 kredītpunkti 
 
1. Studiju priekšmeta mērķis – Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar mediju 
izpētes un plānošanas principiem, kā arī mediju izvēles atbilstību reklāmas vai 
informatīvo kampaņu mērķiem.  
2. Studiju priekšmeta uzdevumi – 
Iepazīties ar reklāmas radošo un mediju komunikāciju konceptu izstrādi; reklāmas 
tirgu Latvijā, Baltijā; reklāmas biznesā lietotiem terminiem; mediju auditoriju 
pētījumiem. 
Vērtēt un analizēt dažādus reklāmas darbus, kā arī pašiem radīt savu reklāmas 
kampaņas projektu.  
Izvēlēties reklamējamo produktu vai pakalpojumu un veikt reklāmas kampaņas plāna 
izstrādi.  
Kursu beigušajiem studentiem jābūt visaptverošai izpratnei par reklāmas vietu un lomu 
organizācijas (institūcijas, uzņēmuma) veiksmīgā darbībā. Studentiem, kursu beidzot, 
jāprot analizēt, un, nepieciešamības gadījumā, dot arī vērtīgus ieteikumus kā 
veiksmīgāk risināt ar reklāmu saistītus jautājumus. 
 
3. Studiju priekšmeta saturs –  
1. temats 
 Reklāmas definīcija, tās vieta un loma uzņēmuma veiksmīgā izaugsmē. 
 Reklāmas loma, mērķi, uzdevumi. 
 Reklāmas plāni, mārketinga plāni. Kā tie saistīti? 

2. temats 
 Reklāmas radošo un mediju komunikāciju plāni, to saskaņotība. Reklāmas biznesā 

lietotie termini. 
 Tendences reklāmas kampaņu izstrādē, organizācijā. 

3. seminārs 
 Reklāmas radošo materiālu analīze 
 Reklāmas termini izpratne un pielietojums: GRP, TRP, Reach, F, CPT. 

4. temats 
 Reklāma „virs un zem” līnijas.  
 Reklāmas termini izpratne un pielietojums: GRP, TRP, Reach, F, CPT. 

5. temats 
 Reklāmas tirgus Latvijā, Baltijā. Kopējais reklāmas tirgus Latvijā. 
 Reklāmas tirgus attīstības tendences.  
 Lielākie reklāmdevēji. 

6. seminārs 
 Reklāmas kampaņu izstrāde, analīze. 
 Interaktīvā spēle „Mēdiju lauks” 

7. temats 
 Mediju auditoriju pētījumi, to pielietojums reklāmas kampaņu izstrādē. 
 TNS/BMF auditoriju pētījumi. TV, preses, Radio auditoriju sadalījums. Speciālie 

programmnodrošinājumi. 
8. seminārs 
 Reklāmas radošo plānu, projektu izstrāde, analīze. Vieslektors. 
 Darba sludinājumi.  
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9. temats 
 Reklāmas plānu izpilde, kontrole. Pēckampaņu analīze. Reklāmas aģentūras. 
 Kādos gadījumos ir izdevīgi izmantot aģentūru pakalpojumus? 

10. seminārs 
 Patstāvīgā (grupu) darba – Reklāmas kampaņas plāns – prezentācija. 
 Kopēja Reklāmas kampaņu plānu - prezentāciju analīze. 

 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens (E) 
 
Ieteicamā literatūra: 
1. Andrew Jaffe, Casting for BIG IDEAS, 2003, p.1-246. 
2. Baltic Media Book published by Emor AS, 2001. p.3-263 
3. Bowvee/Arens, Contamporary Advertising, 3rd edition 1989, IRWIN, p. 2.- 264. 
4. Cateora, Philip R., International Marketing, 7th edition, Burr Ridge: Irwin, 1990. 
5. Czinkota, Michael R., and Ilkka A. Ronkainen, International Marketing, 3rd 

edition, Fort Worth: The Dryden Press, 1993 
6. Frank Jefkins, Daniel Yadin, Advertising, 4th edition, 2000, p.1-394. 
7. Gerard J.Tellis, Advertising and Sales promotion strategy,1998, p.3-483. 
8. Head/Sterling, Broadcasting In America, Survey of electronic media, 1991, USA 
 
9. Inta Brikše. Komunikācija. LU sējumi, Zinātne  
10. Jack R. Meredith, Samuel J. Mantel, JR., Project Management 3rd edition, 1995, 

p.1-767. 
11. Jim Surmanek, Media planning, 1992, p.2-165. 
12. J.Thomas Russell, Ronald Lane, Kleppner’s Advertising Procedure, 11th edition 

1990, p.3.-  p.41, USA 
13. J.Thomas Russell, Ronald Lane, Kleppner’s Advertising Procedure, 15th edition 

2002, p.2.-  p.697, USA(www.prenhall.com/myphlip) 
14. J.Thomas Russell, Ronald Lane, Kleppner’s Advertising Procedure, 14th edition 

1999, p.1.-  p.717, USA (www.prenhall.com/phbusiness) 
15. Kenneth E.Clow, Donald Baack, Integrated Advertising, Promotion, & Marketing 

Communications, 2002, p.2-638. (www.prenhall.com/clow) 
16. Paul W. Farris, John A. Quelch, Advertising & Promotion management, 1987, p.1-

301. 
17. Pēters Veilers, Kreativitāte – Tavas Veiksmes atslēga, Jumava, 2001.g.5.-250.lpp. 
18. Philip Kotler, Marketing Management. Analysis, Planning and Control, Prentice-

Hall, 7th edition, p.2-592. 
19. Philip Kotler, Marketing Management. Analysis, Planning and Control, Prentice-

Hall, 9th edition1997 > Tulkots krievu valodā 1999, kā 2.izdevums, lpp.sk.887. 
BBK 65.5 UDK 658.8.011.1 

20. Praude Valērijs. Mārketings : mācību grāmata / V. Praude. - Rīga : SIA"Izglītības 
soļi", 2004. - 665 lpp. : il. - Bibliogr.: 665.lpp.(13 nos.).  ISBN 9984725758(L,AB) 

21. Rajeev Batra, John G.Mayers, David A.AAker, Advertising Management, 5th 
edition,1996, p.3-754. 

22. Pro katalogs ”Reklāma ’99 Latvija”, izdevējs firma „Latvijas Tālrunis”, 1999.g., 
2.- 216.lpp. 

23. Reklāma 2005/06, izdevējs firma „Latvijas Tālrunis”, 2005.g., 3.- 312.lpp. 
24. Tim Ambler, The Financial Times guide to Marketing, 1996, edition1997 > 

Tulkots krievu valodā 1999, lpp.sk.393. BBK 65.5 UDK 658.8 
25. Valērijs Praude, Jakovs Beļčikovs, Mārketings, 1999, lpp.5-559. 
Interneta lapas: 
I 1. Reklāmas portāls „Advertising Age”: www.adage.com 
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I 2. Starptautiskā reklāmas asociācija: www.iaaglobal.org 
I 3. Starptautiskā komunikāciju asociācija: www.icahdq.org 
I 4. Eiropas komunikāciju aģentūru asociācija: www.eaca.be 
I 5. Pasaules reklāmdevēju federācija: www.wfanet.org 
I 6. TNS/BMF Latvija: www.tns.lv 
I 7. TNS/Gallup Lietuva: www.tns-gallup.lt/en/ 
I 8. TNS/Emor Igaunija: www.emor.ee 
I 9. Pētniecības kompānija Data Serviss: www.data.lv 
I 10. Centrālie statistikas biroji: www.stat.ee, www.csb.lv, www.std.lt 
I 11. Eiropas tirgus pētījumu sabiedrība: www.esomar.org 
I 12. Eiropas raidorganizāciju apvienība: www.ebu.ch 
I 13. Eiropas TV reklāmas grupa: www.egta.com 
I 14. Eiropas laikrakstu izdevēju asociācija: www.enpa.be 
I 15. Eiropas žurnālu izdevēju asociācija: www.faep.org 
I 16. Latvijas reklāmas asociācija: www.lra.lv 
I 17. Likumi: http://www.likumi.lv 
I 18. Eiropas reklāmas standartu alianse: www.easa-alliance.org 
I 19. Pētniecības kompānija Latvijas fakti: http://www.latvianfacts.lv 
I 20. Pētniecības kompānija SKDS: http://www.skds.lv 
I 21. Pētniecības kompānija Nielsen: http://www.nielsenmedia.com 
I 22. Pētniecības kompānija GFK: http://www.gfk.com 
I 23. Reklāmas aģentūru tīkls ZenithOptimedia Worldwide: 
www.zenithoptimedia.com 
I 24. Reklāmas aģentūra Balta Communications:  www.baltacom.lv 
I 25. Reklāmas aģentūra Mr. Lemons:  http://www.lemons.lv 
I 26. Reklāmas aģentūra Domino:  http://www.domino.lv 
I 27. Reklāmas aģentūra LoweAge : http://www.loweage.com 
I 28. Reklāmas aģentūra McCann – Erickson:  http://www.mccann.lv 
I 29. Reklāmas aģentūra Zoom: http://www.zoom.lv 
I 30. Reklāmas mediju aģentūra OMD: http://www.omdsnapshots.lv 
I 31. Reklāmas mediju aģentūra Media-house:  http://www.media-house.com 
I 32. Reklāmas mediju aģentūra Mediapool: http://www.mediapool.lv 
I 33. Reklāma Internetā: http://ads.delfi.lv 
 
Mācīšanas un mācīšanās metodes: lekcijas, semināri un praktiskie darbi. 
Studenta darbs tiks vērtēts sekojoši: 
1.līdzdalība lekcijās - 15% 
2.darbs semināru nodarbībās – 30% 
3.individuālie darbi – 30% 
4.eksāmens – 25% 
 
Studiju priekšmeta     
programmas vadītājs(-a)      
 (paraksts)  (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 
 
17.05.2007.  
SASKAŅOTS 
Latvijas Kristīgās Akadēmijas senāts 
_______________________________________________ 
 

200___.gada_____.___________sēdē, 
protokols Nr.__________       
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Etiķete un protokols 
 
 
Studiju priekšmeta klausītāji (studiju programma, studiju gads) – 
Studiju programmas Sabiedrisko attiecību 1.studiju gads 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 4 kredītpunkti 
Nepieciešamās priekšzināšanas: studentiem nepieciešamas priekšzināšanas 
vispārējās vidējās izglītības līmenī. 
 
1. Studiju priekšmeta mērķis: sniegt studentiem izpratni par etiķeti, uzvedības 
kultūru un protokolu. 
2. Studiju priekšmeta uzdevumi: iegūt zināšanas par sabiedrībā pieņemtajām 
uzvedības normām un etiķeti. 
3. Studiju priekšmeta saturs:  
1. temats 
 Uzvedības kultūras vispārīgs raksturojums jēdziena kultūras kontekstā.  
 Kultūru atšķirības. 

2. temats 
 Etiķetes vēsture.  
 Etiķetes un protokola jēdziens. 

3. temats 
 Saskarsmes kultūra.  
 Verbālā un neverbālā komunikācija.  
 Individualitāte, temperaments un uzvedība.  
 Ķermeņa valoda.  
 Sasveicināšanās.  
 Iepazīstināšana un iepazīšanās.  
 Vizītkarte. 

4. temats 
 Diplomātijas definīcija.  
 Diplomātijas rašanās  

5. temats 
Personāla faktors, īpašības, kas nepieciešamas diplomāta darbā 
6. temats 
Diplomātiskā protokola rašanās vēsture un nozīmība starpvalstu sakaru veidošanā 
7. temats 
 Diplomātiskā sarakste.  
 Uzrunas formas 

8. temats 
 Vizīšu protokols.  
 Vizīšu kategoriju raksturojums 

9. temats 
 Latvijas Republikas protokols.  
 LR valsts simbolika.  
 LR valstiskās institūcijas.  
 Protokolārā kārtība. 

10. temats 
 Diplomātiskais dienests Latvijā.  
 Vēstniecības. Konsuli. Goda konsuli.  
 Īss pārskats par vizītēm (valstī un ārzemēs) 

 
11. temats 

 143



 Oficiālu pasākumu organizēšana.  
 Konferences, izstādes, prezentācijas.  
 Ielūgumi.  
 Galda kultūra.  
 Viesu sēdināšana.  
 Ēdienkartes sastādīšana.  
 Apģērbs. 

12. temats 
Politiķu un biznesmeņu konsultēšana par etiķeti un protokolu.  
 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens (E) 
 
Ieteicamā literatūra:  
1. Debrett`s Etiquette and Modern Manners, L.: 1981. 
2. Debretts.  Etiquette and Modern Manners. 
3. Dubkēvičs Lotārs, Ķestere Iveta. Saskarsme. Lietišķā etiķete. Rīga: Jumava, 2003. 
4. Ezera, I. Lietišķā komunikācija, R.: 2000. 
5. John R. Wood and Jean Serres. Diplomatic. Ceremonial and Protocol.  
6. Kincāns, V. Etiķete, R.: 2000. 
7. Latvijas ārlietu dienesta rokasgrāmata, ĀM. 1998 
8. Odiņa, A. Protokols, 1998. 
9. Odiņa, A. Protokols. Rokasgrāmata. R, 2003. 
10. R. G. Feltham .Diplomatic Handbook.  
11. Sirka Lasila. Jaunā Zelta uzvedības grāmata 
12. Smith Simpson. Education in Diplomacy.  
13. Veics, V. Uzvedības kultūra saskarsmē, R.: 1998. 
14. Volfa, I. Mūsdienīgas uzvedības normas, R.: 1999. 
15. Пост, Э., Этикет, М., 1996 
 
Mācīšanas un mācīšanās metodes: lekcijas, 5 semināri, patstāvīgais darbs - eseja. 
Studenta darbs tiks vērtēts sekojoši: 
1.līdzdalība lekcijās - 15% 
2.darbs semināru nodarbībās – 30% 
3.individuālie darbi – 30% 
4.eksāmens – 25% 
 
Studiju priekšmeta     
programmas vadītājs(-a)      
 (paraksts)  (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 
    
17.05.2007.  
 
 
SASKAŅOTS 
Latvijas Kristīgās Akadēmijas senāts 
_______________________________________________ 
 

200___.gada_____.___________sēdē, 
protokols Nr.__________  

 144



Lobisms kā sabiedrisko attiecību instruments  
 

Studiju priekšmeta klausītāji (studiju programma, studiju gads) – 
Studiju programma Sabiedrisko attiecību programmas 3. un 4. studiju gads 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 4 kredītpunkti 
Nepieciešamās priekšzināšanas: nepieciešamas priekšzināšanas vispārējās vidējās 
izglītības līmenī sociālajās zinātnēs un izpratne par sociālajām un politiskajām 
norisēm. 
Mācību kursa mērķis: iepazīstināt studentus ar lobēšanas būtību. 
Mācību kursa sagaidāmais rezultāts: izpratne par aktuālu politisko, ekonomisko un 
sociālo norišu saistību ar lobēšanu, lobēšanas mērķi, funkcijām, dalībniekiem. 
Kursa saturs:  
1.-2. Lobēšanas jēdziens, lobēšanas mērķi. 
3.-4. Lobēšana – kā interesēs? Interešu grupu ietekme uz lēmumu veidošanu un 
pieņemšanu. 
5.-6. Lobēšanas kanāli. Atšķirība starp korupciju un lobēšanu. 
7.-8. Lobēšanas process. Lobēšana kā ilgtermiņa darbība. 
9.-10. Lobēšanas stratēģija un taktika. 
11.-12. Lobēšanas tiesiskais regulējums. 
 
Mācību literatūra: 
11. Latvijas Republikas Satversme 
12. Ievads politikā, Mācību līdzeklis. R. Zvaigzne ABC, 1998.  
13. Koncepcija “Lobēšanas tiesiskās reglamentācijas nepieciešamība Latvijā”, KNAB, 

2007. 
14. Vēbers M. Politika kā profesija 
15. Politics. Introduction. London : Routledge, 2002. 
16. Ašmanis, Miķelis, Politisko terminu vārdnīca, LU, 1995 ??? 
 
Mācīšanas un mācīšanās metodes: lekcijas, semināri, patstāvīgais darbs mājās. 
Referāts, praktiskie darbi – politisko partiju programmu analīze, priekšvēlēšanu 
kampaņu analīze, preses publikāciju analīze 
Vērtēšanas metodes: Aktivitāte semināros, referāta uzstāšanās, eksāmens. 
 
Studenta darbs tiks vērtēts sekojoši: 
30. līdzdalība lekcijās - 15% 
31. darbs semināru nodarbībās – 30% 
32. individuālie darbi – 30% 
33. eksāmens – 25% 
 
Studiju priekšmeta     
programmas vadītājs(-a)      

 (paraksts)  (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 
   
17.05.2007.  
 
SASKAŅOTS 
Latvijas Kristīgās Akadēmijas senāts 
_______________________________________________ 
 

200___.gada_____.___________sēdē, 
protokols Nr.__________       
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Politiskais mārketings 
 
Studiju priekšmeta klausītāji (studiju programma, studiju gads) – 
Studiju programma Sabiedrisko attiecību programmas 3. un 4. studiju gads 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 4 kredītpunkti 
 
Nepieciešamās zināšanas: kursi Ievads sabiedriskajās attiecībās, Sabiedrisko 
attiecību metodes un menedžments, Vizuālās komunikācijas pamati, Organizācijas 
psiholoģija, Ētika un tiesības komunikācijā, Sociālā psiholoģija. 
 
1. Studiju priekšmeta mērķis – gūt izpratni par sabiedrisko attiecību kampaņas un 
politiskās kampaņas vienojošajiem un atšķirīgajiem aspektiem, kā arī sociālā un 
politiskā mārketinga uzdevumiem, pamatprincipiem un darba metodēm 
 
2. Studiju priekšmeta uzdevumi – apgūt kampaņu izstrādes darba metodes un 
taktikas, kā arī sociālās problēmas aktualizācijas un politiķa tēla veidošanas stratēģijas  
 
3. Studiju priekšmeta saturs –  
1.temats 
 Politiskā komunikācija.  
 Politiskā mārketinga un reklāmas jēdziens. 

2.temats 
 Politiskās komunikācijas īpatnības Latvijā -sociāli ekonomiskais konteksts.  
 Mārketinga komunikācijas atšķirības no politiskā mārketinga jēdziena. 

3.temats 
 Politiskās reklāmas kampaņu stratēģijas un to izvēles nosacījumi.  
 Politisko reklāmu iedalījums. 

4.temats 
 Izpēte politiskajā mārketingā.  
 Valsts un personības dosjē.  
 Sociālā konteksta analīze. 

5.temats 
 Izpēte politiskajā mārketingā.  
 Valsts un personības dosjē.  
 Sociālā konteksta analīze. 

6.temats  
 Izpēte politiskajā mārketingā.  
 Valsts un personības dosjē.  
 Sociālā konteksta analīze. 

7.temats 
 Auditorijas noteikšana politiskajā mārketingā.  
 Prioritārās auditorijas aprēķināšanas metodes/formulas. 

8.temats 
Kultūras, nacionālo iezīmju un sociāli ekonomisko aspektu ietekme uz vēlēšanu 
stratēģiju. izstrādi un realizēšanu. 
9.temats 
 Līderu tipi.  
 Līderis masu apziņā.  
 Līdera sociālā psiholoģija. 

10.temats 
 Līdera tēla veidošanas tehnoloģijas.  
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 Varas un politiķa imidžs. 
11.temats 
Līderis un grupa, to savstarpējās sadarbības problēmas. 

 
12.temats 
 Propaganda un aģitācija.  
 Manipulācijas metodes.  
 To noteikšanas iespējas.  
 Politiskās komunikācijas ētika. 

13.temats 
 Politiskā runa.  
 Pārliecināšanas principi.  
 Politisko runu rakstīšana. 

14.temats 
 Politiķa tēls.  
 Tēla sastāvdaļas, pozicionējums. 

15.temats 
Autoritātes un varas izmantošana tēla veidošanas procesā.      
16.temats 
Politiķu psiholoģiskie portreti – tēla veidošanas priekšnoteikums. 
17.temats 
 Politiskā retorika.  
 Vēsturiskie un mūsdienu aspekti.   

18.seminārs 
 Vēlēšanu stratēģijas un taktikas analīze.  
 Gadījumu analīze.     

19.seminārs 
 Politiskās reklāmas analīze - efektivitāte, pozicionējums, ētika.  
 Gadījumu analīze.  

20.seminārs 
Politiķu tipu noteikšanu, psiholoģisko tipu noteikšana, harizma kā tēla elements. 
21.seminārs 
 Līderu tipu analīze.  
 Konkrētu politiķu darbības tipu analīze. 

22.seminārs 
Politiskās komunikācijas efektivitātes noteikšanas problēmu analīze. 
23.seminārs 
Politiskās komunikācijas ētikas problēmas.   
24.seminārs 
 Politiķu runu analīze.  
 Politisko ziņojumu noteikšana politiķu runās.    

25.seminārs 
 Politisko kampaņu plānošana.  
 Grupu darba analīze.  
 Studentiem patstāvīgi jāizstrādā politikās kampaņas plāns, tas jāprezentē un 

jāizstāv semināra nodarbībā. 
26.seminārs 
 Reklāmas stratēģijas izstrāde.  
 Grupu darbs.  
 Studentiem patstāvīgi jāizstrādā reklāmas stratēģija un tā jāprezentē seminārā, 

aizstāvot izvēlēto stratēģiju un tajā iekļaujamos ziņojumus. 
27. seminārs – praktiskā nodarbība 
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Reklāmas ziņojumu izstrāde. 
28. seminārs – praktiskā nodarbība 
 Politiskās runas izstrāde.  
 Galvenais ziņojums, runas struktūra.  

29. seminārs – praktiskā nodarbība 
 Politiskās runas prezentācija.  
 Izteiksmes forma.  
 Pārliecināšanas metodes un efekti. 

30. seminārs  
Ž.Segāla priekšvēlēšanu kampaņu analīze. 
31. seminārs 
Ž.Segāla priekšvēlēšanu kampaņu analīze.   
32. seminārs 
ASV, Francijas un Krievijas teorētiķu politisko kampaņu plānošanas principi un 
“skolas”. 
33. seminārs 
Harizmas jēdziena vēsturiskā attīstība un tās nozīme tēla veidošanā. 
 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens (E) 
 
Ieteicamā literatūra:  
1. A. Maksimov, Čistije I graznije tehnologii viborov, 1999; 
2. Bruce I. Newman and Dejan, Vercic Communication of Politics: Cross-Cultural 
Theory Building in the Practice of Public Relations and Political Marketing, 2003; 
3. Culbertson H.M.,Jeffers D.W., Stone D.B., Terrell M. Social, Political and 
Economic Contexts in Public Relations: Theory and Cases.- Lawrence Erlbaum 
Associates, 1993; 
4. David L. Swanson, Dan Nimmo, New Directions In Political Communication. A 
Resource Book., 1997; 
5. Donald E. Parente, Bruce G. Vanden Bergh, Arnold M. Barban, Advertising 
Campaign Strategy, 1997; 
6. Kiku Adatto, Picture Perfect: The Art and Artifice of Public Image Making, 1994;, 
7. Lee Roy Beach, Image Theory: Theoretical And Empirical Foundations (Lea’s 
Organization and Management   Series), 1998; 
8. O’Keefe D. Persuation: Theory And Research.- Newbury Park, Sage, 1990. 
9. Philip John Davies and Bruce I. Newman, Winning Elections With Political 
Marketing,2006; 
10. Raymond S. Ross, The Speechmaking Process, 1997; 
11. Zak Segal, Nacionaļnije ocobenosti ohoti za golosam. Tak delajut prezidentov, 
1999; 
12. Wayne P., Ph.D. Steger, Sean Q. Kelly, and J. Mark, Ph.D. Wrighton, Campaigns 
And Political Marketing, 2006; 

 
Mācīšanas un mācīšanās metodes: lekcijas, semināri un praktiskie darbi. 
 
Studenta darbs tiks vērtēts sekojoši: 
1.līdzdalība lekcijās - 15% 
2.darbs semināru nodarbībās – 30% 
3.individuālie darbi – 30% 
4.eksāmens – 25% 
 
Studiju priekšmeta     
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http://www.amazon.com/Winning-Elections-Political-Marketing-Philip/dp/0789033690/ref=pd_bbs_sr_1/103-0734295-0243853?ie=UTF8&s=books&qid=1176806989&sr=8-1
http://www.amazon.com/Campaigns-Political-Marketing-Wayne-Steger/dp/0789032090/ref=pd_bbs_sr_5/103-0734295-0243853?ie=UTF8&s=books&qid=1176806989&sr=8-5
http://www.amazon.com/Campaigns-Political-Marketing-Wayne-Steger/dp/0789032090/ref=pd_bbs_sr_5/103-0734295-0243853?ie=UTF8&s=books&qid=1176806989&sr=8-5


programmas vadītājs(-a)      
 (paraksts)  (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 
  
17.05.2007.  
 
SASKAŅOTS 
Latvijas Kristīgās Akadēmijas senāts 
_______________________________________________ 
 

200___.gada_____.___________sēdē, 
protokols Nr.__________  
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Sabiedriskās attiecības kristīgajās institūcijās 
 
Studiju priekšmeta klausītāji (studiju programma, studiju gads) – 
Studiju programmas Sabiedrisko attiecību 3. un 4. studiju gads 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 4 kredītpunkti 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: kursi Ievads studijās un specialitātē, Ievads 
sabiedriskajās attiecībās, Ievads politikā, Pasaules reliģijas un kulti, Bibliskā 
antropoloģija un komunikācijas nosacījumi, Bībeles doktrīnas integrācija sociālajā 
vidē, Sabiedrisko attiecību vēsture  
 
1.Studiju priekšmeta mērķis: Iepazīstināt studentus ar kristīgo institūciju veidošanas 
principiem, to būtību un vietu valstiskajā vidē un sabiedrībā. Izveidot studentos 
izpratni par sabiedrisko attiecību lomu kristīgo institūciju saskarsmē ar citām 
institūcijām un organizācijām. Padziļināt studentu izpratni par sabiedrisko attiecību 
darbības pamatprincipiem, specifiku saistībā ar kristīgās ētikas normām. Sniegt 
studentiem zināšanas par sabiedrisko attiecinu nozīmi izpratnes, sadarbības un mērķu 
sasniegšanai starp kristīgajām institūcijām un citām valstiskajām, nevaldības 
institūcijām un plašsaziņas līdzekļiem.  
 
2.Studiju priekšmeta uzdevumi: Iepazīties ar kristīgajām institūcijām un to darbības 
principiem; apgūt sabiedrisko attiecību specifiku, to lomu un uzdevumus kristīgajās 
institūcijās; apgūt iemaņas sabiedrisko attiecību veidošanā un darbības programmu 
izstrādē kristīgo institūciju komunikācijā ar citām institūcijām, savstarpēji un 
sabiedrību. 
 
3. Studiju priekšmeta saturs: 
1.temats 
 Kristīgās institūcijas Latvijā.  
 Kristīgo institūciju uzbūve, veidošanas un pastāvēšana pamatprincipi.  
 Kristīgo institūciju vieta un loma valstī.  
 Sabiedrisko attiecību uzdevums kristīgajās institūcijā. 

2.temats 
 Kristīgā izpratne – pamats sabiedrisko attiecību veiksmīgai darbībai kristīgajās 

institūcijās. 
 Kristīgie pamatprincipi un darbības metodes un izziņas materiāli. 

3.temats 
 Sabiedrisko attiecību nozīme  kristīgo institūciju un apkārtējās sabiedrības 

savstarpējās saziņas un izpratnes veidošanā. 
 Sabiedrisko attiecību metodes saziņai ar sabiedrību. 

4.temats 
 Sabiedrisko attiecību nozīme  kristīgo institūciju saskarsmē ar sabiedriskās domas 

veidotājiem. 
 Sadarbības metodes un instrumenti ar plašsaziņas līdzekļiem . 

5.temats 
 Sabiedrisko attiecību nozīme kristīgo institūciju sadarbībā ar valdības un 

nevaldības organizācijām. 
 Specifiskie instrumenti un metodes sadarbībai ar valdības un nevaldības 

institūcijām. 
6.temats 
 Sabiedrisko attiecību nozīme  kristīgo institūciju savstarpējā saziņā.  
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 Iekšējās horizontālās un vertikālās komunikācijas veidošana un veiksmīgas 
uzturēšana principi. 

 Uzdevumi labvēlīgas, motivējoša iekšējas saziņas nodrošināšanai institūcijā.  
7.seminārs 
 Iepazīšanās ar kristīgajām institūcijām un to darbības jomām Latvijā. 
 Sabiedrisko attiecību analīze konkrētos gadījumos 

8.seminārs – praktiskā nodarbība 
 Iespējamu gadījumu analīze saistībā ar aktualitātēm sabiedrībā un Kristīgo 

institūciju darbību. 
 Risinājumu un sabiedrisko attiecību darbības izvērtēšana konkrētos gadījumos 

 
 
Ieteicamā literatūra: 
1. Dennis L.Wilcox and Glen T.Cameron, Public Relations: Strategies and Tactics 

(8th Edition), 2005 
2. Leonard Saffir with John Tarrant, Power Public Relations: How to Get PR to Work 

for You, 1993 
3. Kathy R.Fitzpatrick and Carolyn Bronstein, Ethic in Public Relations: Responsible 

Advocacy, 2006 
4. Chester L.Karrass, Give and Take: The complete guide to negotiating strategies 

and tactics, 1996 
5. Newsom Doug, Wanslyke Turk Judy, Kruckeberg Dean. This is PR: The Realities 

of Public Relations. 6th edition.1996 
6. Jouce Wouter, International Public Relations: How to establish Your Company’s 

Product, Service and Image in Foreign Markets, 1991 
7. Scott M.Cutlip, Allen H.Center, Glen M.Broom, Effective Public Relations, 1994 
8. Dennis L.Wilcox, Phillip H.Ault, Warren K.Agee, Public Relations: Strategies and 

Tactics (4th Edition), 1997 
9. Aronoff, Craig and Baskin, Otis, Public Relations: The Profession and the Practice 

(3rd edition), 1991 
10. Crable, Richard, and Vibbert, Steven, Public Relations As Communication 

Management, 1986 
11. Grunig, James E., Excellence in Pblic Relations and Communication Management, 

1991 
12. Budd, John F.,Jr., Street Smart Public relations, 1992 
13. Reardon, Kathleen K., Persuasion in Practice, 1991 
14. DeFleur, Melvin L. And Dennis, Everette E., Understanding Mass 

Communication, 1994 
15. Center, Allen H. And Jackson, Patrick, Public Relations Practices: Managerial 

Case Studies and Problems (5th edition), 1994 
 
Mācīšanas metodes: lekcijas, semināri, praktiskie darbi. 
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Studenta darbs tiks vērtēts sekojoši: 
1.Līdzdalība lekcijās – 20 % 
2. Darbs semināru nodarbībās – 25% 
3.Individālie darbi – 30% 
4.Eksāmens – 25% 
 
Studiju priekšmeta     
programmas vadītājs(-a)      
 (paraksts)  (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 
   
17.05.2007.  
 
SASKAŅOTS 
Latvijas Kristīgās Akadēmijas senāts 
_______________________________________________ 
 

200___.gada_____.___________sēdē, 
protokols Nr.__________  
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Kristīgā tematika medijos 
 
Studiju priekšmeta klausītāji (studiju programma, studiju gads) – 
Studiju programmas Sabiedrisko attiecību 3.un 4.studiju gads 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 4 kredītpunkti 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: kursi Ievads studijās un specialitātē, Ievads 
sabiedriskajās attiecībās, Ievads politikā, Pasaules reliģijas un kulti, Bibliskā 
antropoloģija un komunikācijas nosacījumi, Bībeles doktrīnas integrācija sociālajā 
vidē, Sabiedrisko attiecību vēsture, Mediju tipi un specifika 
 
1.Studiju priekšmeta mērķis: 
Sniegt studentiem priekšstatu un ieskatu plašajā masu mediju klāstā, kas paplašina 
sabiedrības redzesloku kristīgajā izpratnē Latvijā. Sniegt izpratni par masu mediju 
būtisko lomu un ietekmi sabiedriskās domas veidošanā un kristīgo vērtību atzīšanā un 
pieņemšanā.  
 
2.Studiju priekšmeta uzdevumi: 
Iepazīties ar dažādiem kristīgajiem plašsaziņas līdzekļiem un citiem masu medijiem, 
kas savā saturā iekļauj kristīgo tematiku. Apgūt prasmes analizēt šo piedāvājumu, to 
komunikāciju ar auditoriju. Izprast kristīgo mediju specifiku un atšķirību no pārējā 
piedāvājuma.  
 
3.Studiju priekšmeta saturs – 
1.temats 
 Mediju nozīme un loma sabiedrības apziņas, uzmanības un attieksmes veidošanā 
 Kristīgo atziņu un uzskatu izpausmes veidi masu medijos 

2.temats 
 Kristīgo mediju loma un nozīme pārējo masu mediju vidū sabiedrībā un valstī 
 Kristīgo mediju atpazīstamība, auditorija, atgiezeniskā saite 
 Kristīgo mediju satura specifika 

3.temats 
 Televīzijas un radio specifika un kristīgā satura piedāvājums tajos 
 Kristīgās radio stacijas un televīzijas raidījumi 
 Auditorija un atgriezeniskās saites nodrošināšana 

4.temats 
 Interneta vides piedāvājums un kristīgās tēmas tajā 
 Kristīgās interneta mājas lapas un portāli 

5.temats 
 Preses izdevumu specifika un piedāvājums kristīgo atziņu un uzskatu skaidrošanai  
 Kristīgie laikraksti un žurnāli 
 Tiešā un netiešā auditorija 

6.temats 
 Kristīgie mediji citās valstīs 
 Līdzības un atšķirības ar kristīgo mediju darbību Latvijā 

7.seminārs 
 Dažādu kristīgo izdevumu vai kristīgo materiālu izvērtēšana citos masu medijos. 
 Auditorijas aizsniedzamības noteikšana  

8.seminārs – praktiskā nodarbība 
 Salīdzināt konkrētu tematu atspoguļojumu dažādos masu medijos. 
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 Sagatavot savu piedāvājumu kāda sbiedrībā svarīga temata atspoguļojumam kādā 
no medijiem kristīgā izpratnē 

 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens (E) 
 
Ieteicamā literatūra: 
1. Alan Knigt, Truth, Politics, and the Limits of Investigative Journalism, 2005.  
2. Courtlans L.Bovee, William F.Arens, Contemporary Advertising, 1989. 
3. Doug Newsom and Jim Haynes, Public Relations Writing: Form& Style, 2007.  
4. Donald Treadwell and Jill B.Treadwell, Public Relations Eriting: Principles in 

Practice, 2005. 
5. Edward S.Herman and Noam Chomsky, Manufacturing Consent: The Political 

Economy of the Mass Media, 1988. 
6. Ien Ang, Desperately Seeking the Audience, 1991. 
7. Merry Aroson, Don Spetner, and Carol Ames, The Public Relations Writer’s 

Handbook: The Digital Age, 2007. 
8. Neil Anderson and Vivian Shackleton, Successful Selection Interviewing, 1998.  
9. Roland Nordlund, Atrinagle Drama: Authorities, Citizens and Media in Crisis, 

1994. 
10. Shirley Biagy, Media Impact: an Introdaction to Mass Media, 1997. 
11. Stovall J.G., Journalism, Who, What, When, Where, Whu and How, 2005  
12. Sue Ward, Getting the Message Across: Public Relations, Publicity and Working 

with the Media, 1998. 
13. Walter Lippman, The Public Philosophy, 1989. 
14. Ļevs Manovičs, Jauno Mediju valoda, tulkojums no angļu valodas, tulkotāja Ilva 

Sklute, 2006 
15. Sandra Veinberga, Masmediji: Prese, radio, televīzija, 2005. 
 
Mācīšanas un mācīšanās metodes: lekcijas (60 % ), semināri un praktiskie darbi 
(40%). 
 
Studenta darbs tiks vērtēts sekojoši: 
1.līdzdalība lekcijās - 15% 
2.darbs semināru nodarbībās – 30% 
3.individuālie darbi – 30% 
4.eksāmens – 25% 
 
 
Studiju priekšmeta     
programmas vadītājs(-a)      
 (paraksts)  (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 
   
17.05.2007.  
SASKAŅOTS 
Latvijas Kristīgās Akadēmijas senāts 
_______________________________________________ 
 

200___.gada_____.___________sēdē, 
protokols Nr.__________  
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Bībeles doktrīnu integrācija sociālajā vidē 
 
  
 
Studiju priekšmeta klausītāji (studiju programma, studiju gads) – 
Studiju programmas Sabiedrisko attiecību 1. studiju gads 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 4 kredītpunkti 
 
1. Studiju priekšmeta mērķis - iepazīstināt studentus ar galvenajām kristīgās ticības 
doktrīnām, mudināt domāt pat to, kāpēc un kādu nosacījumu ietvaros īstenojas 
kristieša garīgā dzīve sabiedriski un konfesionāli, par to, kāpēc Vecās un Jaunās 
Derības teksti ir aktuāli visos laikmetos. 
 
2. Studiju priekšmeta uzdevumi –  
 
 
3. Studiju priekšmeta saturs –  
 

1. temats 
Trīsvienīgais Dievs:  

• Dievs –Tēvs, Dievs- Dēls, (Dievs- Vārds), Dievs- Svētais Gars.  
• Ariānisma herēze.  
• Dieva iepazīšanas veidi. 
2. temats 
• Dievs Radītājs un pasaules glābējs. 
• Laiks un mūžība.  
• Pasaules radīšanas mērķis.  
• Cilvēka radīšana.  
• Dieva tēls un līdzība.  
• Vīrietis un sieviete.  
• Ļaunums.  
• Iedzimtais grēks.  
• Apoloģētika.  
• Vecās Derības nozīmīgums. 
3. temats 

Mācība par Kristu.  
• Dieva Dēls un cilvēka Dēls.  
• Apustuļi Kristus klātbūtnē.  
• Herēzes par Kristu un Kalkedonas dogmāts.  
• Kristus dievišķības liecības.  
• Krusta glābjošās ciešanas.  
• Kristus augšāmcelšanās. 
4. temats 

Mācība par Svēto Garu.  
• Svētais Gars Vecajā Derībā.  
• Kristus mācība par Svēto Garu.  
• Svētā Gara nonākšana un Baznīca.  
• Svētā Gara iespaids uz cilvēku.  
• Svētā Gara dāvanas un augļi. 
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5. temats 

Baznīca.  
• Baznīcas izpratne.  
• Baznīcas vienotība.  
• Baznīcas katolicitāte.  
• Baznīcas brīvība un atbildība.  
• Apustuliskā Baznīca.  
• Pamatpostulāti.  
• Vissvētā Dievmāte. 
6. temats 

Dievišķā svētība un Sakramenti. 
• Kristietība.  
• Svaidīšana ar mirrēm.  
• Euharistija.  
• Grēksūdze.  
• Laulība.  
• Mūku kārta. 
• Priesterības sakraments.  
• Svaidīšana ar Svēto eļļu (elji). 
7. temats 

Par kristieša garīgo dzīvi: pamatnosacījumi. 
• Cilvēka dzīves mērķis kristietības kontekstā.  
• Svētie Raksti un Baznīcas mantojums cilvēka dzīvē.  
• Dekalogs, tā saturs.  
• Līdzības un cilvēka uzvedības nosacījumi.  
• Jaunās Derības tikumiskā mācība.  
• Baznīcas un individuālā lūgšana.  
• Svētības vārdi (Mat. 5:3-12).  
• Jēzus lūgšana. Gavēnis. 
8. temats 

Kristietis un sabiedriskā dzīve. 
• Evaņģēliskais tikumības likums – brīvības un dzīvības likums.  
• Kungs Jēzus Kristus un sabiedriskās dzīves veidols.  
• Baznīca, sabiedrība, tiesības.  
• Kas ir tiesības?  
• Tiesības un morāle. 
• Sociālais jautājums.  
• Dieva griba un sabiedriskie uzdevumi.  
• Masu cilvēks un pūlis iepretī cilvēkam personībai. 

 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens (E) 
 
Ieteicamā literatūra:  
 
1. CHL- Christifideles laici – Apustuliskais Jāņa Pāvila II vēstījums par laju 
aicinājumu un misiju Baznīcā un sabiedrībā 
2. Епископ Александр. Православный катехизис. K., 2003. 
3. Pareizticīgās Baznīcas Sociālās koncepcijas pamatprincipi. Latvijas Kristīgā 
akadēmija, 2007. 
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4. Svētie Raksti 
5. Vatikāna II koncila materiāli, 2005 
 
 
Mācīšanas un mācīšanās metodes: lekcijas (60 % ), semināri un praktiskie darbi 
(40%). 
 
Studenta darbs tiks vērtēts sekojoši: 
34. līdzdalība lekcijās - 15% 
35. darbs semināru nodarbībās – 30% 
36. individuālie darbi – 30% 
37. eksāmens – 25% 
 
 

 
 
 
Studiju priekšmeta     
programmas vadītājs(-a)      

 (paraksts)  (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 
 
     
17.05.2007.  
 
 
 
 
 

 

 
SASKAŅOTS 
Latvijas Kristīgās Akadēmijas senāts 
_______________________________________________ 
 

200___.gada_____.___________sēdē, 
protokols Nr.__________       
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Bibliskā antropoloģija un komunikācijas nosacījumi 
 
  
 
Studiju priekšmeta klausītāji (studiju programma, studiju gads) – 
Studiju programmas Sabiedrisko attiecību 1.studiju gads 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 4 kredītpunkti 
 
1. Studiju priekšmeta mērķis - iepazīstināt ar sistemātisku pieeju antropoloģijas tēmu 
savstarpējām saiknēm ar kristoloģijas un trinitārām problēmām. Vadlīnija ir Kristus 
Jēzus notikums, kas metodoloģiskajā ziņā ieņem kursa centrālo vietu. Jēzū no 
Nācaretes ikviens cilvēks sastop patiesību par sevi. Šis notikums pilnībā atklāj 
Vissvētās Trīsvienības glābšanas plānu un atrisina cilvēka brīvības noslēpumu. 
Sistemātiskā pieeja nosaka to, ka mācību kursa apguves gaitā tiek skarti pozitīvas 
komunikācijas, dialoga, kā arī atsevišķi kulturoloģiski jautājumi. 
 
2. Studiju priekšmeta uzdevumi –  
 
3. Studiju priekšmeta saturs –  
 

1. temats 
Cilvēka Bibliskās izpratnes pamatjēdzieni. 

• Bibliskās antropoloģijas rašanās.  
• Objektīvais kristocentrisms.  
• Atklāsmes.  
• Bibliskās antropoloģijas vēsturiskā attīstība.  
• Antropocentrisma risks.  
• Galvenās mūsdienu doktrīnas, kā tās manipulē ar cilvēka apziņu. 

 
2. temats 

Kristoloģija un antropoloģija.  
• Kristus un cilvēka brīvība.  
• Atklāsme un ticība.  
• Dieva un cilvēka attiecību nosacījumi: analoģija, dramatiskā antropoloģija, 

brīvības polaritāte.  
• Dzīve sev un citiem.  
• Masu kultūras un tās institūtu virzība uz pūļa apziņas veidošanu, masu 

cilvēks. 
3. temats 

Trīsvienība un radīšanas akts. 
 

4. temats 
Radīšanas trinitārais princips.  

• Jēzus Kristus - radošā cēlonība.  
• Radīšanas mērķis.  
• Jēzus Kristus: pasaules, vēstures, cilvēku komunikācijas centrs. 

 
5. temats 

Radīšanas raksturs.  
• Realitātes ontoloģiskais pamatojums: radīšana ex nihilo.  
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• Radīšanas brīvība.  
• Radīšanas vēsturiskums. 

 
6. temats 

Cilvēks radīts „pēc Dieva tēla un līdzības.”  
• Jēzus Kristus – vispilnīgākā cilvēcības izpausme.  
• Radīšana pēc Dieva tēla.  
• Antropoloģiskās polaritātes.  
• Dieva bērni un Dieva Dēls. 

 
7. temats 
• Cilvēka radīšana:  
• Sākotnējais stāvoklis un iedzimtais grēks.  
• 1.Mozus grāmatas vēsturiskās jēgas problēma.  
• 1.Mozus grāmatas vēstījuma etioloģiskais raksturs.  
• Cilvēka sākotnējais stāvoklis – cilvēka radīšana svētībā, pašdarbiskās 

spējas.  
• Iedzimtais grēks: jēdziena izpratnes vēsture.  
• Ādama grēka raksturs.  
• Komunikācijas pārrāvums ar Dievu.  
• Negatīvās un pozitīvās komunikācijas turpmākās iespējas.  
• Cilvēku negatīvā solidaritāte Ādamā kā pretstats solidaritātei Kristū. 

 
8. temats 

Kristīgās godprātības noslēpums. 
• Cilvēka dzīves pamatuzdevumus Kristū. 
• Cilvēka taisnošanas noslēpums: vēsturiskais pārskats.  
• Tridentas koncils.  
• Aktuālā svētība.  
• Svētības pazaudēšana.  
• Pastāvīga atrašanās ticībā.  
• Antropoloģiskā robeža.  
• S.Horužija atziņas par antropoloģiskās robežas nosacījumiem.  
• Kristieša dzīve kā dzīve Kristū.  
• Kristīgā antropoloģija un eshataloģija. 

 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens (E) 
 
 
Ieteicamā literatūra:  
 

1. Apaostolicam actuositatem. Vatikāna II koncils par laju apustuliskumu. 
2. Fides et ratio. Jāņa Pāvila II Enciklika par ticības un prāta attiecībām. 
3. Pareizticīgās Baznīcas Sociālās koncepcijas pamatprincipi. Latvijas Kristīgā 

akadēmija, 2007. 
4. Svētie Raksti 
5. Богословская антропология. А. Скопа, Дж. Маренго. – М., 2005. 
6. Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I – IV веков. 

Ветхий Завет I. Книга Бытия 1-11., Герменевтика, 2004. 
7. Кара-Муза. Манипуляция сознанием. М., 2007. 
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Mācīšanas un mācīšanās metodes: lekcijas (60 % ), semināri un praktiskie darbi 
(40%). 
 
 
Studenta darbs tiks vērtēts sekojoši: 
38. līdzdalība lekcijās - 15% 
39. darbs semināru nodarbībās – 30% 
40. individuālie darbi – 30% 
41. eksāmens – 25% 
 
 
 
 
Studiju priekšmeta     
programmas vadītājs(-a)      

 (paraksts)  (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 
 
     
17.05.2007.  
 
 
 
 
 
SASKAŅOTS 
Latvijas Kristīgās Akadēmijas senāts 
_______________________________________________ 
 

200___.gada_____.___________sēdē, 
protokols Nr.__________       
 
 

 160



Organizācijas iekšējā komunikācija 
 
Studiju priekšmeta klausītāji (studiju programma, studiju gads) – 
Studiju programma Sabiedrisko attiecību programmas 2. studiju gads 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 4 kredītpunkti 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: kursi Ievads studijās un specialitātē, Komunikācijas 
teorijas, Ievads sabiedriskajās attiecībās, Sabiedrisko attiecību metodes un 
menedžments, Organizācijas psiholoģija, Ētika un tiesības komunikācijā, Sociālā 
psiholoģija. 
 
1. Studiju priekšmeta mērķis - gūt izpratni par organizācijas iekšējās komunikācijas 
nozīmi, uzdevumiem, veidošanas principiem un metodēm   
2. Studiju priekšmeta uzdevumi – apgūt iekšējās komunikācijas veidošanas 
principus un metodes.    
3. Studiju priekšmeta saturs –  
 1.temats 
 Organizācijas iekšējā komunikācija kā specializēta komunikācijas apakšdisciplīna.  
 Iekšējā komunikācija saistība ar organizēšanas procesu un organizācijas struktūru, 

tās veidi.   
2.temats 
 Organizācijas iekšējās komunikācijas perspektīvas un komplicētība.  
 Organizācijas iekšējās komunikācijas perspektīvas: rīcība, attiecības, izvēle. 

3.temats 
 Kognitīvi - afektīvais organizācijas komunikācijas procesa modelis.  
 Kognitīvā komplicētība, dinamiskā komplicētība, afektīvā komplicētība.  

4.temats 
Organizācijas iekšējās komunikācijas kanāli. 
5.temats 
Organizācijas komunikācijas ietekme uz problēmas klasificēšanu un definēšanu. 
6.temats 
Organizācijas iekšējās komunikācijas ietekme uz lēmumu ieviešanu un pārraudzību. 
7.temats 
Organizācijas iekšējās komunikācijas ietekme uz alternatīvas radīšanu, salīdzināšanu 
ar kritērijiem un izvēli. 
8.temats  
 Vertikālā komunikācija (augšupejoša un lejupslīdoša).  
 Vertikālās lejupslīdošā komunikācijas ietekme uz organizācijas mērķu definēšanu. 

9.temats 
Horizontālā komunikācija. 
10.temats 
Organizācijas struktūra un iekšējā komunikācija klasiskā organizācijā. 
11.temats  
 Klasiskas organizācijas pamatprincips.  
 Struktūra.  
 Specializācija.  
 Paredzamība un stabilitāte.  
 Racionalitāte.  
 Demokrātija.  

12.temats 
Lēmumu pieņemšanas process un tā komponentes. 

 161



13.temats 
Vēbera klasiskā birokrātiskā pieeja.  
 
14.temats 
 Tēla veidošanas stratēģijas.  
 Stratēģiju vēsturiskā attīstība. 

15.temats 
Iekšējās komunikācijas kanāli un metodes. 
16.temats 
 Korporatīvie izdevumi, to lomas pieaugums.  
 Korporatīvo izdevumu loma iekšējā komunikācijā.  

17.temats 
Iekšējās komunikācijas instrumenti: bukleti un brošūras, informatīvās lapas, tiešais 
pasts.  
18.temats 
Iekšējās komunikācijas instrumenti : vēstules, paziņojumi, sapulces utt. 
19.temats 
Gada pārskats, uzdevumi, struktūra, veidošanas principi. 
20.temats 
Interneta izmantošana iekšējās komunikācijas nodrošināšana.   
21.temats 
Speciālie notikumi kā iekšējās komunikācijas forma.   
22.seminārs 
 Komunikācijas tīklu izpēte organizācijā.   
 Gadījumu analīze. 

23.seminārs 
 Iekšējās komunikācijas kultūra.  
 Iekšējā komunikācija korporatīvās komunikācijas sastāvdaļa. 

24.seminārs 
 Vertikālās komunikācijas uzdevumi un specifika.  
 Gadījumu analīze.  

25.seminārs 
 Horizontālās komunikācijas uzdevumi un specifika.  
 Gadījumu analīze. 

26.seminārs 
Korporatīvās komunikācijas, iekšējās komunikācijas un korporatīvās reputācijas 
mijiedarbība. 
27.seminārs 
 Baumas kā komunikācija.  
 Baumu izplatīšanās veidi, shēmas.    

28.seminārs 
 Speciālie pasākumi kā iekšējās komunikācijas metode.  
 Gadījumu analīze. 

29.seminārs 
 Gada pārskati.  
 Gadījumu studijas. 

30.seminārs – praktiskā nodarbība 
Tiešā pasta izveide iekšējai auditorijai modelētā situācijā. 
31.seminārs – praktiskā nodarbība 
 Gada pārskata plāna izveide.  
 Galveno ziņojumu formulēšana. 

32.seminārs – praktiskā nodarbība 
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 Iekšējā ziņojuma izveide un formās izvēle.  
 Situācijas modelēšana. 

33.seminārs – praktiskā nodarbība 
 Iekšējās vēstules sagatavošana krīzes novēršanai.  
 Krīzes situācijas modelēšana. 

34.seminārs – praktiskā nodarbība 
Bukleta sagatavošana iekšējai auditorijai. 
35.seminārs – praktiskā nodarbība 
 Iekšējās komunikācijas stratēģijas izstrāde.  
 Uzņēmuma specifikas un problēmu modelēšana. 

 
36.seminārs – praktiskā nodarbība 
 Iekšējās komunikācijas taktikas un laika plāna izstrāde.  
 Uzņēmuma specifikas un problēmu modelēšana.  
 Ziņojumu galvenās tēzes. 

 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens (E) 
 
Ieteicamā literatūra:  
1. Daft, R. L. Organization theory and design (8th ed.). St. Paul, MN: West. Daly, J. 

P., & Geyer, P. D. (1995). Procedural fairness and organizational commitment 
under conditions of growth and decline. Social Justice Research, 2003; 

2. Gardner, J.; Paulsen, N.; Gallois, C.; Callan, V. and Monaghan, P. 
“Communication in Organizations: An Intergroup Perspective.” In W.P. Robinson, 
and H. Giles (eds.), The New Handbook of Language and Social Psychology. 
Wiley, 2001 

3. Gruning, J. E.  Symetrical Systems of Internal Communication IN: Excelence in 
Public Relations and Communication management. Lawrence Erlbaum Associates, 
Publishers, Hove and London, 1992.  

4. Grunig, J. E.. Qualitative methods for assessing relationships between 
organizations and  

5. public.  
6. Retrieved August 24, 2003, from Institute for Public Relations Web site:  

http://www.instituteforpr.com/relationships.phtml., 2002 
7. Hicks, G.H., & Gullet, Organizations: Theory and Behaviour. New York, NY: 

McGraw-Hill. , 1975 
8. Miller, D. W., & Starr, M. K., The structure of human decisions. Englewood Cliffs, 

NJ: Prentice-Hall, Inc., 1967 
9. O’Reilly, C. A., and Pondy, L. R. Organizational Communication,. in 

Organizational Behavior, S. Kerr (ed.), Grid, Columbus, OH, 1979. pp. 119. 
10. Radford. K.J. Complex decision problems: An integrated strategy for resolution. 

Reston, VA: Reston Publishing, 1977.  
11. Thomas E. Harris The University of Alabama, Applied organizational 

communication Perspectives, Principles, and Pragmatics, Lawrence Erlbaum 
Associates, Publishers, Hillsdale, New Jersey Hove and London: 1993, 

 
 Mācīšanas un mācīšanās metodes: lekcijas, semināri un praktiskie darbi.   
Studenta darbs tiks vērtēts sekojoši: 
1.līdzdalība lekcijās - 15% 
2.darbs semināru nodarbībās – 30% 
3.individuālie darbi – 30% 
4.eksāmens – 25% 
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Studiju priekšmeta     
programmas vadītājs(-a)      
 (paraksts)  (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 
  
17.05.2007.  
 
SASKAŅOTS 
Latvijas Kristīgās Akadēmijas senāts 
_______________________________________________ 
 

200___.gada_____.___________sēdē, 
protokols Nr.__________  
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Korporatīvā identitāte un tēla veidošana 
 
 
Studiju priekšmeta klausītāji (studiju programma, studiju gads) – 
Studiju programma Sabiedrisko attiecību programmas 2. studiju gads 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 4 kredītpunkti 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: kursi Ievads studijās un specialitātē, Komunikācijas 
teorijas, Ievads sabiedriskajās attiecībās, Sabiedrisko attiecību metodes un 
menedžments, Vizuālās komunikācijas pamati, Organizācijas psiholoģija, Ētika un 
tiesības komunikācijā, Sociālā psiholoģija. 
 
1. Studiju priekšmeta mērķis – gūt izpratni par korporatīvās  reputācijas un tēla 
būtību, to veidojošajiem komponentiem. Sniegt zināšanas par reputācijas un tēla 
veidošanas principiem un metodēm.  
 
2. Studiju priekšmeta uzdevumi – apgūt reputācijas veidošanas un noteikšanas 
metodes, kā arī apgūt tēla veidošanas stratēģijas.   
 
3. Studiju priekšmeta saturs –  
1. temats 
 Reputācijas jēdziens un tā definīcija. Identitāte, tās definīcija un būtība.  
 Reputācijas un identitātes atšķirības. 

2. temats 
Reputāciju veidojošie elementi: korporatīvā komunikācija, korporatīvais dizains, 
korporatīvā kultūra, korporatīvā reklāma, korporatīvā identitāte. 
3. temats 
 Identitāte kā tēla veidošanas pamats.  
 Identitātes veidošana un uzturēšana. 

4. temats 
Reputācijas mērījumi, metodes, principi, iespējas. 
5. temats 
 Korporatīvā komunikācija – reputācijas veidošanas elements.  
 Sabiedrisko attiecību loma korporatīvās komunikācijas veidošanā un izkopšanā. 

6. temats 
 Korporatīvais dizains.  
 Korporatīvais stils.  
 Stila grāmata.  
 Korporatīvā stikla izmantošana korporatīvajā komunikācijā. 

7. temats 
 Korporatīvais dizains.  
 Korporatīvais stils.  
 Stila grāmata.  
 Korporatīvā stikla izmantošana korporatīvajā komunikācijā. 

8. temats 
 Korporatīvais tēls, tēla un identitātes mijiedarbība.  
 Tēla un reputācija atšķirības. 

9. temats 
 Tēla izpratne, ASV un Vācijas teorētiķu uzskati par tēla veidošanas iespējām.  
 Tēla definīcijas. 

10. temats 
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 Tēla veidošanas stratēģijas.  
 Stratēģiju vēsturiskā attīstība. 

11. temats 
 Personību tēlu veidošanas stratēģijas un taktikas.  
 Tēlu veidojošie līmeņi (Barisova tēla analīze). 

12. temats 
Korporāciju tēlu veidošanas stratēģijas. 
13. temats 
Tēla veidošanas ētiskie aspekti. 
14. temats 
Tēla veidošanas stratēģijas krīzes situācijās. 
15. temats 
 Tēla analīze un tēla izpēte.  
 Metodes, problēmas. 

16. temats 
 Apkārtējo apstākļu ietekme uz tēla veidošanu.  
 Tēla deformācijas. 

17. temats 
 Stereotipu ietekme uz tēla veidošanas.  
 Stereotips kā sociālu atmiņu veidojošs un noteicošs faktors.  
 Stereotipu veidošanas un izmaiņas iespējas.  
 Tēls kā stereotipa ekvivalents. 

18. seminārs 
 Korporatīvās identitātes izpēte un analīze.  
 Gadījumu analīze. 

19. seminārs 
 Korporatīvais dizains.  
 Stila grāmatu analīze. 

20. seminārs 
Korporatīvā komunikācija – iekšējās un ārējās komunikācijas plūsmas. 
21. seminārs 
 Korporatīvā kultūra.  
 Korporatīvās sociālās atbildības un korporatīvās kultūras mijiedarbība. 

22. seminārs 
 Korporatīvo reputāciju veidojošo elementu analīze.  
 Apgrozījuma, peļņas, attīstības dinamikas un citu objektīvo faktoru ietekme uz 

korporatīvo reputāciju. 
23. seminārs 
 Reputācijas mērīšana.  
 Reputācijas mērījumu veikšana izvēlētam uzņēmumam.  
 Gadījuma analīze. 

24. seminārs 
 Reputācijas un tēla mijiedarbība un atšķirības.  
 Gadījumu analīze. 

25. seminārs 
 Reputācijas un tēla mijiedarbība un atšķirības.  
 Gadījumu analīze. 

26. seminārs 
 Korporatīvā tēla veidošanas problēmas.  
 Tēla veidošana un uzturēšana.  
 Gadījumu analīze. 

27. seminārs 
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 Korporatīvā tēla veidošanas problēmas.  
 Tēla veidošana un uzturēšana.  
 Gadījumu analīze. 

28. seminārs 
 Tēla deformāciju un izmaiņu cēloņi un sekas.  
 Tēla atjaunošanas iespējas un problemātika.  

29. seminārs 
 Stereotipi un mīti. 
 Definīcijas. 
 Atšķirības. 
 Stereotipu un mītu ietekme uz tēlu veidošanu un uzturēšanu. 

30. seminārs 
 Vēlamā un esošā tēla analīze.  
 Gadījuma studijas. 

31. seminārs 
 Vēlamā tēla izstrādes taktika.  
 Praktiskais darbs. 

32. seminārs 
 Tēla veidošanas ētiskie aspekti.  
 Gadījumu analīze.    

33. seminārs 
 Personība un tās tēls.  
 Personības identitātes un tēla neatbilstība.  
 Cēloņi un sekas. 
 Korekciju iespējas.   

34. seminārs 
 Tēla izmaiņas pēc krīzes situācijā.  
 Gadījuma analīze.  
 Iespējamās stratēģijas pēc krīzes komunikācijā tēla reabilitācijai. 

35. seminārs - praktiskā nodarbība.  
Tēla koncepcijas un vēlamā tēla izveides stratēģijas izveide.  
 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens (E) 
 
Ieteicamā literatūra:  
1. Robert Jackall and Janice M. Hirota, Image Makers: Advertising, Public Relations, 

and the Ethos of Advocacy,2003; 
2. John Doorley and Helio Fred Garcia, Reputation Management: The Key to 

Successful Public Relations and Corporate Communications, 2006;  
3. Ronald R. Sims, Ethics and Corporate Social Responsibility: Why Giants Fall. 

2003; Philip Kotler and Nancy Lee,Corporate Social Responsibility: Doing the 
Most Good for Your Company and Your Cause, 2004;  

4. Jacqueline Cramer, Corporate Social Responsibility and Globalisation,2006; 
5. Grahame Dowling, Creating Corporate Reputations, 2002; 
6. Majken Schulz, Mary Jo Hatch, and Mogens Holten Larsen, The Expressive 

Organization: Linking Identity, Reputation, and the Corporate Brand, 2002;  
7. Gabrielle O'Donovan, The Corporate Culture Handbook: How to Plan, Implement, 

And  Measure a Successful, 2006; 
8. Dale Neef, Managing Corporate Reputation and Risk: A Strategic Approach Using 

Knowledge Management, 2003; 
9. Gareth Morgan, Images of Organization,2006. 
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http://www.amazon.com/Image-Makers-Advertising-Relations-Advocacy/dp/0226389170/ref=sr_1_5/103-0734295-0243853?ie=UTF8&s=books&qid=1176806057&sr=8-5
http://www.amazon.com/Image-Makers-Advertising-Relations-Advocacy/dp/0226389170/ref=sr_1_5/103-0734295-0243853?ie=UTF8&s=books&qid=1176806057&sr=8-5
http://www.amazon.com/Reputation-Management-Successful-Relations-Communications/dp/0415974712/ref=pd_bbs_sr_1/103-0734295-0243853?ie=UTF8&s=books&qid=1176807521&sr=8-1
http://www.amazon.com/Reputation-Management-Successful-Relations-Communications/dp/0415974712/ref=pd_bbs_sr_1/103-0734295-0243853?ie=UTF8&s=books&qid=1176807521&sr=8-1
http://www.amazon.com/Ethics-Corporate-Social-Responsibility-Giants/dp/0275980391/ref=sr_1_26/103-0734295-0243853?ie=UTF8&s=books&qid=1176807391&sr=8-26
http://www.amazon.com/Corporate-Social-Responsibility-Doing-Company/dp/0471476110/ref=pd_bbs_sr_1/103-0734295-0243853?ie=UTF8&s=books&qid=1176807301&sr=8-1
http://www.amazon.com/Corporate-Social-Responsibility-Doing-Company/dp/0471476110/ref=pd_bbs_sr_1/103-0734295-0243853?ie=UTF8&s=books&qid=1176807301&sr=8-1
http://www.amazon.com/Corporate-Social-Responsibility-Globalisation-Jacqueline/dp/1874719314/ref=sr_1_39/103-0734295-0243853?ie=UTF8&s=books&qid=1176807461&sr=8-39
http://www.amazon.com/Creating-Corporate-Reputations-Grahame-Dowling/dp/0199252203/ref=sr_1_6/103-0734295-0243853?ie=UTF8&s=books&qid=1176807521&sr=8-6
http://www.amazon.com/Expressive-Organization-Identity-Reputation-Corporate/dp/0198297785/ref=sr_1_17/103-0734295-0243853?ie=UTF8&s=books&qid=1176807599&sr=8-17
http://www.amazon.com/Expressive-Organization-Identity-Reputation-Corporate/dp/0198297785/ref=sr_1_17/103-0734295-0243853?ie=UTF8&s=books&qid=1176807599&sr=8-17
http://www.amazon.com/Corporate-Culture-Handbook-Implement-Successful/dp/1904148972/ref=sr_1_47/103-0734295-0243853?ie=UTF8&s=books&qid=1176807643&sr=8-47
http://www.amazon.com/Corporate-Culture-Handbook-Implement-Successful/dp/1904148972/ref=sr_1_47/103-0734295-0243853?ie=UTF8&s=books&qid=1176807643&sr=8-47
http://www.amazon.com/Managing-Corporate-Reputation-Risk-Management/dp/0750677155/ref=sr_1_38/103-0734295-0243853?ie=UTF8&s=books&qid=1176807643&sr=8-38
http://www.amazon.com/Managing-Corporate-Reputation-Risk-Management/dp/0750677155/ref=sr_1_38/103-0734295-0243853?ie=UTF8&s=books&qid=1176807643&sr=8-38
http://www.amazon.com/Images-Organization-Gareth-Morgan/dp/1412939798/ref=sr_1_13/103-0734295-0243853?ie=UTF8&s=books&qid=1176807753&sr=8-13


 
Mācīšanas un mācīšanās metodes: lekcijas, semināri, praktiskie darbi.   
 
 
Studenta darbs tiks vērtēts sekojoši: 
1.līdzdalība lekcijās - 15% 
2.darbs semināru nodarbībās – 30% 
3.individuālie darbi – 30% 
4.eksāmens – 25% 
 
Studiju priekšmeta     
programmas vadītājs(-a)      
 (paraksts)  (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 
   
17.05.2007.  
 
 
 
 
 
 
SASKAŅOTS 
Latvijas Kristīgās Akadēmijas senāts 
_______________________________________________ 
 

200___.gada_____.___________sēdē, 
protokols Nr.__________       
     

 168



Sabiedrisko attiecību vēsture 
 
Studiju priekšmeta klausītāji (studiju programma, studiju gads) – 
Studiju programma Sabiedrisko attiecību programmas 1. studiju gads 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 4 kredītpunkti 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: kursi Ievads studijās un specialitātē, Ievads 
sabiedriskajās attiecībās, Sabiedrisko attiecību metodes un menedžments. 
 
1. Studiju priekšmeta mērķis – gūt izpratni par sabiedrisko attiecību būtību, to 
uzdevumiem un vēsturisko attīstību   
 
2. Studiju priekšmeta uzdevumi – apgūt sabiedrisko attiecību vēsturi un integrēt 
vēsturiskās attīstības pieredzi mūsdienu sabiedrisko attiecību praksē.   
 
 
3. Studiju priekšmeta saturs –  
 
1. temats 
 Sabiedrisko attiecību kā publiskās komunikācijas iedīgļi.  
 Politiskā un tiesu komunikācija senajā Grieķijā un Romā. 

2. temats 
 Aristotelis kā publikās komunikācijas principu pamatlicējs.  
 Aristoteļa darba “Retorika” nozīme pārliecināšanas metožu attīstībā. 

3. temats 
 Aristotelis loģikas pamatlicējs.  
 Aristoteļa uzskati par komunikācijas procesu un to veidojošajiem elementiem. 

4. temats 
 Cicerona uzskati par publiskas runas principiem.  
 Cicerons – pārliecinošs runu teicējs.  

5. temats 
 Tiesu runu izveides principi.  
 Tiesu runa – efektīvs pārliecināšanas elements. 

6. temats 
 Sokrāta un Platona uzskati par pārliecinošu runu. 
 Runa kā pašizziņas sastāvdaļa. 

7. temats 
 Sabiedrisko attiecību attīstība ASV 18.gadsimtā.  
 Pilsoņu karš ASV- publisko attiecību nepieciešamības faktors. 

8. temats 
 Sabiedrisko attiecību izmantošana ASV pilsoņu kara laikā.  
 S. Adamsa izstrādātie publiskās komunikācijas principi. 

9. temats 
Sabiedrisko attiecību attīstība ASV 19.-20 gs. ražošanas un ekonomikas attīstības 
apstākļos. 
10. temats 
Industriālās sabiedrības kā sabiedrisko attiecību veicinošs un noteicošs faktors.   
11. temats 
 SA attīstība Eiropā.  
 Specifika un tendences.  
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 II pasaules karš – propagandas un manipulācijas metožu izmatošana politiskajā 
komunikācijā. 

12. temats 
 Kristietības ieviešana kā komunikatīva kampaņā.  
 Metodes.  
 Ētikas dilemma. 

13. temats 
Pirmo sabiedrisko attiecību firmu izveide. 
14. temats 
 Profesionālo apvienību un organizāciju izveidošanās, to ietekme uz nozares 

attīstību. 
 Profesionālo organizāciju izstrādātie ētikas kodeksi. 

15. temats 
 SA mācību programmu izveide.  
 ASV un Eiropas SA mācību programmu raksturīgās iezīmes, atšķirības. 

16. temats 
ASV un Eiropas SA attīstības un prakses salīdzinājums. 
17. temats 
 ES loma SA attīstībā.  
 Šodienas SA perspektīva ES. 

18. temats 
 SA kā nozares veidošanās Latvijā 90. gados.  
 SA Latvijā ekonomiskās izaugsmes apstākļos.  
 Profesionālās organizācijas Latvijā.   

 
Semināri   
 Publiskā komunikācija kā SA veidošanās pirmsākumi. Senās Romas un Grieķijas 

domātāju uzskati par komunikācijas procesu un tā efektivitāti.  
 SA attīstības analīze 18. gs. ASV. S. Adamsa principu novērtējums no mūsdienu 

SA prakses viedokļa.  
 Personības un organizācijas, kas saistāmas ar sabiedrisko attiecību profesijas 

izcelsmi un attīstību. 
 Starptautiskās Sabiedrisko attiecību asociācijas (IPRA) ētikas kodekss, Amerikas 

Sabiedrisko attiecību savienības (PRSA) ētikas kodekss. IPRA (Atēnu kodeksa) un 
PRSA ētikas kodeksu salīdzinājums.    

 
 
 Studiju priekšmeta pārbaudījumi –  eksāmens (E) 
 
 
 
Ieteicamā literatūra:  
 
1. Anthony Pratkanis, Elliot Aronson, Age Of  Propoganda. The Everyday Use And 
Abuse Of Persuation, 1990; 
2. John Martin, International Propoganda: It’s Legal And Diplomatic Control, 1996., 
3. Kūle M., Vēbers M., Domas par antīko filozofiju, 1990; 
4.Newsom Doug, Wanslyke Turk Judy, Kruckeberg Dean. This is PR: The Realities of 
Public Relations. 6 th edition. 1996; 
5. Rozenvalds J., Antīkā un viduslaiku filozofija, 1997. 
6. Scott M. Cutlip, Allen H. Center, Glen M. Broom, Effective Public Relations, 2006. 
7. Thomas M. Conley, Rhetoric In The European Tradition,1990;  
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Mācīšanas un mācīšanās metodes: lekcijas, semināri, praktiskie darbi.    
 
Studenta darbs tiks vērtēts sekojoši: 
1.līdzdalība lekcijās - 15% 
2.darbs semināru nodarbībās – 30% 
3.individuālie darbi – 30% 
4.eksāmens – 25% 
 
 
 
Studiju priekšmeta     
programmas vadītājs(-a)      
 (paraksts)  (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 
   
17.05.2007.  
 
 
 
 
 
 
SASKAŅOTS 
Latvijas Kristīgās Akadēmijas senāts 
_______________________________________________ 
 

200___.gada_____.___________sēdē, 
protokols Nr.__________       
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Mediju tipi un specifika 
 
 
 
Studiju priekšmeta klausītāji (studiju programma, studiju gads) – 
Profesionālā Sabiedrisko attiecību programma, 1.studiju gads 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 4 kredītpunkti 
 
 
1. Studiju priekšmeta mērķis – Kursa mērķis ir radīt studentos izpratni par katra 
medija nozīmi masu komunikācijas sistēmā, lai dotu iespēju trenēt prasmi izprast katra 
medija izmantojumu žurnālistikā, sabiedrisko attiecību jomā un reklāmā, tādējādi radot 
pamatpriekšnoteikumus veiksmīgai profesionālajai darbībā integrētās komunikācijas 
sistēmā. 
Šī kursa būtiskie mērķi ir iepazīstināt studentus ar katra mediju tipa unikālajām 
funkcijām, un to izmantojumu visos masu komunikācijas procesa posmos. 
 
2. Studiju priekšmeta uzdevumi –  
1) Iepazīstināt ar mediju tipoloģiju, ar katra mediju tipa unikālajām īpašībām un 
funkcijām. 
2) Sniegt informāciju par tradicionālo un jauno mediju tipiem, to funkcijām. 
3) Sniegt ieskatu katra mediju tipa darbības izpausmēs un mijiedarbībā ar citiem 
medijiem.  
4) Analizēt mediju tipu attīstību, konverģenti, integrāciju un multimediālās 
komunikācijas procesus.  
5) Veidot izpratni par mediju tipu izmantojumu komunikācijas kampaņu plānošanā. 
 
3. Studiju priekšmeta saturs –  
 
1. temats 
 Mediju tipoloģija, tās būtība.  
 Dažādu mediju tipu mijiedarbība.  

2. temats 
 Mediju darbības pamatprincipi.  
 Mediju tehnoloģiju radītie efektī un mediju tipu attīstības procesi.  

3. temats 
 Tradicionālie un jaunie mediji, to mijiedarbība un ietekme.  
 Ziņu aģentūras, to tipi un funkcijas.  

4. temats 
 Mediju konverģence un integrācija.  
 Multimediālie projekti.  

5. temats 
Preses izdevumu izmantojums sabiedrisko attiecību praksē, to vieta integrēto 
komunikāciju sistēmā.  
6. temats 
Elektronisko mediju priekšrocības un trūkumi sabiedrisko attiecību praksē un reklāmā. 
7. temats 
 Interneta mediji, to veidi un ietekme.  
 Interneta izmantojums sabiedrisko attiecību praksē. 

8. seminārs 
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 Nacionālo laikrakstu izmantojums SA praksē (gadījuma studijas – 3000 zīmes, 
darbs jāprezentē seminārā 93 – 5 min.) 

 Uzdevums: raksturot un analizēt divu dažādu preses izdevumu izmantojumu no SA 
viedokļa.   

 
9. seminārs 
Televīzijas un radio izmantojums SA praksē (uzdevums – jāanalizē divi piemēri, kā 
radio un TV iespējas tiek izmantotas SA praksē, gadījuma studijas – 3000 zīmes, savs 
darbs jāprezentē seminārā 3 – 5 minūtes) 
10. seminārs. 
 Interneta mediju iespējas SA.  
 Uzdevums: sagatavot viena interneta medija satura analīzi no SA prakses viedokļa 

(3000 zīmes, uzstāšanās 3 – 5 min.) 
 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – kursa noslēguma referāts, eksāmens (E) 
 
 
Ieteicamā literatūra:  
 

1. Asa Briggs and Peter Burke, A Social History of the Media: From Gutenberg to 
the Internet (Paperback - Dec 2001) 

2. Axel Zerdick, Arnold Picot, Klaus Schrape, and Jean-Claude Burgelman, E-
merging Media 2005 

3. Ben H. Bagdikian, The New Media Monopoly,Paperback - May 15, 2004 
4. Brian Winston, Media Technology and Society: A History: From the Telegraph 

to the Internet 1998 
5. Catherine Chambers, Behind the Media: Internet (Behind the Media) 2001 
6. Daniel C. Hallin and Paolo Mancini,Comparing Media Systems: Three Models 

of Media and Politics (Communication, Society and Politics) 2004 
7. Deirdre Breakenridge, Thomas J. DeLoughry, and Tom DeLoughry, The New 

PR Toolkit: Strategies for Successful Media Relations 2003 
8. Deirdre Kevin,Europe in the Media: A Comparison of Reporting, Representation, 

and Rhetoric in National Media Systems in Europe (European Institute for the 
Media Series) 2003 

9. Denis McQuail, Karen Siune, New Media Politics, The Function of the Mass 
Media. New Media Politics., 1999 

10. Gail Dines and Jean M. (McMahon) Humez,Gender, Race, and Class in Media: 
A Text-Reader 2002 

11. Graham, Future Active: Media Activism and the Internet 2002 
12. Henry Jenkins, Convergence Culture: Where Old and New Media Collide 2006 
13. Jan A G M van Dijk, The Network Society: Social Aspects of New Media 2005 
14. James W. Chesebro and Dale A. Bertelsen, Analyzing Media: Communication 

Technologies as Symbolic and Cognitive Systems 1998 
15. Jeremy Swinfen Green, e-media: How to Use Electronic Media for Effective 

Marketing Communications (Paperback) 2000 
16. Jim Sterne and Anthony Priore, Email Marketing: Using Email to Reach Your 

Target Audience and Build Customer Relationships 2001 
17. Joseph Turow,Media Systems in Society: Understanding Industries, 

Strategies,and Power (Paperback) 1992 
18. Joseph R Dominick, Broadcasting, Cable, the Internet and Beyond: An 

Introduction to Modern Electronic Media 2003 
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http://www.amazon.com/Social-History-Media-Gutenberg-Internet/dp/0745623751/ref=sr_1_4/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177863308&sr=1-4
http://www.amazon.com/Social-History-Media-Gutenberg-Internet/dp/0745623751/ref=sr_1_4/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177863308&sr=1-4
http://www.amazon.com/E-merging-Media-Axel-Zerdick/dp/3540231382/ref=sr_1_72/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177864029&sr=1-72
http://www.amazon.com/E-merging-Media-Axel-Zerdick/dp/3540231382/ref=sr_1_72/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177864029&sr=1-72
http://www.amazon.com/New-Media-Monopoly-Ben-Bagdikian/dp/0807061875/ref=sr_1_65/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177864029&sr=1-65
http://www.amazon.com/Media-Technology-Society-Telegraph-Internet/dp/041514230X/ref=sr_1_67/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177864029&sr=1-67
http://www.amazon.com/Media-Technology-Society-Telegraph-Internet/dp/041514230X/ref=sr_1_67/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177864029&sr=1-67
http://www.amazon.com/Behind-Media-Internet/dp/0431114633/ref=sr_1_16/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177863308&sr=1-16
http://www.amazon.com/Comparing-Media-Systems-Politics-Communication/dp/0521543088/ref=sr_1_1/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177857955&sr=1-1
http://www.amazon.com/Comparing-Media-Systems-Politics-Communication/dp/0521543088/ref=sr_1_1/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177857955&sr=1-1
http://www.amazon.com/New-Toolkit-Strategies-Successful-Relations/dp/0130090255/ref=sr_1_45/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177863752&sr=1-45
http://www.amazon.com/New-Toolkit-Strategies-Successful-Relations/dp/0130090255/ref=sr_1_45/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177863752&sr=1-45
http://www.amazon.com/Europe-Media-Comparison-Reporting-Representation/dp/0805844228/ref=sr_1_8/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177857955&sr=1-8
http://www.amazon.com/Europe-Media-Comparison-Reporting-Representation/dp/0805844228/ref=sr_1_8/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177857955&sr=1-8
http://www.amazon.com/Europe-Media-Comparison-Reporting-Representation/dp/0805844228/ref=sr_1_8/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177857955&sr=1-8
http://www.amazon.com/Gender-Race-Class-Media-Text-Reader/dp/076192261X/ref=sr_1_5/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177863207&sr=1-5
http://www.amazon.com/Gender-Race-Class-Media-Text-Reader/dp/076192261X/ref=sr_1_5/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177863207&sr=1-5
http://www.amazon.com/Future-Active-Media-Activism-Internet/dp/0415943221/ref=sr_1_10/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177863308&sr=1-10
http://www.amazon.com/Convergence-Culture-Where-Media-Collide/dp/0814742815/ref=sr_1_21/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177863308&sr=1-21
http://www.amazon.com/Network-Society-Social-Aspects-Media/dp/1412908671/ref=sr_1_39/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177863752&sr=1-39
http://www.amazon.com/Analyzing-Media-Communication-Technologies-Cognitive/dp/1572304197/ref=sr_1_16/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177857955&sr=1-16
http://www.amazon.com/Analyzing-Media-Communication-Technologies-Cognitive/dp/1572304197/ref=sr_1_16/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177857955&sr=1-16
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/002-4587616-7619262?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Jeremy%20Swinfen%20Green
http://www.amazon.com/Email-Marketing-Audience-Customer-Relationships/dp/0471383090/ref=sr_1_109/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177865022&sr=1-109
http://www.amazon.com/Email-Marketing-Audience-Customer-Relationships/dp/0471383090/ref=sr_1_109/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177865022&sr=1-109
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/002-4587616-7619262?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Joseph%20Turow
http://www.amazon.com/Broadcasting-Cable-Internet-Beyond-Introduction/dp/0072493836/ref=sr_1_6/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177863308&sr=1-6
http://www.amazon.com/Broadcasting-Cable-Internet-Beyond-Introduction/dp/0072493836/ref=sr_1_6/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177863308&sr=1-6


19. Leo Bogart, Commercial Culture: The Media System and the Public Interest 
2000 

20. Lorenzo Cantoni and Stefano Tardini, INTERNET (Routledge Introductions to 
Media and Communications) 2006 

21. L. John Martin, Comparative Mass Media Systems (Longman series in public 
communication) (Hardcover - May 1983) 

22. Nikos, Leandros,The Impact of Internet on the Mass Media in Europe 2006 
23. Peyton Paxson, Media Literacy: Thinking Critically About The Internet (Media 

Literacy Series Ser) 2004 
24. Rick J. Rockwell and Noreene Janus, Media Power in Central America (History 

of Communication) 2003 
25. Shel Holtz, Public Relations on the Net: Winning Strategies to Inform, & 

Influence the Media, the Investment Community, the Government, the Public, & 
More 2002 

26. Sylvia M. Chan-Olmsted, Traditional Media and the Internet (The International 
Journal on Media Management, Volume 6, Numbers 1 & 2, 2004) (The 
International Journal on Media Management) 2004 

27. Susan Tyler Eastman, Douglas A. Ferguson, and Robert Klein, Media Promotion 
& Marketing for Broadcasting, Cable & the Internet, Fifth Edition  2006 

28. Ted Hart, James M. Greenfield, and Michael Johnston, Nonprofit Internet 
Strategies: Best Practices for Marketing, Communications, and Fundraising 
Success 2005 

29. W. Phillips Davison, Mass media: Systems and effects 1982  
 
papildus literatūra 
 
www.politika.lv, mediju kritikas sadaļa; 
Laikrakstu un žurnālu teksti: The Economist, Newsweek, Diena, NRA, LA, Nedēļa, 
Čas, Telegraf uc. 
 
Mācīšanas un mācīšanās metodes: lekcijas, semināri un praktiskie darbi. 
 
Studenta darbs tiks vērtēts sekojoši: 
1.līdzdalība lekcijās - 15% 
2.darbs semināru nodarbībās – 20% 
3.kopsavilkums (katrs temats 2 - 3 lpp.) – 20% 
4.individuālie darbi – 20% 
5.eksāmens – 25% 
 
Studiju priekšmeta     
programmas vadītājs(-a)      
 (paraksts)  (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 
  
17.05.2007.  
SASKAŅOTS 
Latvijas Kristīgās Akadēmijas senāts 
_______________________________________________ 
 

200___.gada_____.___________sēdē, 
protokols Nr.__________       
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http://www.amazon.com/Commercial-Culture-System-Public-Interest/dp/0765806053/ref=sr_1_13/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177857955&sr=1-13
http://www.amazon.com/INTERNET-Routledge-Introductions-Media-Communications/dp/0415352274/ref=sr_1_70/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177864029&sr=1-70
http://www.amazon.com/INTERNET-Routledge-Introductions-Media-Communications/dp/0415352274/ref=sr_1_70/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177864029&sr=1-70
http://www.amazon.com/Comparative-Systems-Longman-public-communication/dp/0582283280/ref=sr_1_15/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177857955&sr=1-15
http://www.amazon.com/Comparative-Systems-Longman-public-communication/dp/0582283280/ref=sr_1_15/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177857955&sr=1-15
http://www.amazon.com/Impact-Internet-Mass-Media-Europe/dp/1845491459/ref=sr_1_57/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177864029&sr=1-57
http://www.amazon.com/Media-Literacy-Thinking-Critically-Internet/dp/0825149908/ref=sr_1_8/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177863308&sr=1-8
http://www.amazon.com/Media-Literacy-Thinking-Critically-Internet/dp/0825149908/ref=sr_1_8/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177863308&sr=1-8
http://www.amazon.com/Media-Central-America-History-Communication/dp/0252028023/ref=sr_1_7/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177857955&sr=1-7
http://www.amazon.com/Media-Central-America-History-Communication/dp/0252028023/ref=sr_1_7/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177857955&sr=1-7
http://www.amazon.com/Public-Relations-Net-Strategies-Investment/dp/0814471528/ref=sr_1_56/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177864029&sr=1-56
http://www.amazon.com/Public-Relations-Net-Strategies-Investment/dp/0814471528/ref=sr_1_56/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177864029&sr=1-56
http://www.amazon.com/Public-Relations-Net-Strategies-Investment/dp/0814471528/ref=sr_1_56/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177864029&sr=1-56
http://www.amazon.com/Traditional-Internet-International-Journal-Management/dp/0805895213/ref=sr_1_40/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177863752&sr=1-40
http://www.amazon.com/Traditional-Internet-International-Journal-Management/dp/0805895213/ref=sr_1_40/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177863752&sr=1-40
http://www.amazon.com/Traditional-Internet-International-Journal-Management/dp/0805895213/ref=sr_1_40/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177863752&sr=1-40
http://www.amazon.com/Media-Promotion-Marketing-Broadcasting-Internet/dp/0240807626/ref=sr_1_2/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177863308&sr=1-2
http://www.amazon.com/Media-Promotion-Marketing-Broadcasting-Internet/dp/0240807626/ref=sr_1_2/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177863308&sr=1-2
http://www.amazon.com/Nonprofit-Internet-Strategies-Communications-Fundraising/dp/0471691887/ref=sr_1_20/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177863308&sr=1-20
http://www.amazon.com/Nonprofit-Internet-Strategies-Communications-Fundraising/dp/0471691887/ref=sr_1_20/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177863308&sr=1-20
http://www.amazon.com/Nonprofit-Internet-Strategies-Communications-Fundraising/dp/0471691887/ref=sr_1_20/002-4587616-7619262?ie=UTF8&s=books&qid=1177863308&sr=1-20
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/002-4587616-7619262?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=W.%20Phillips%20Davison


Runas kultūra un prezentācijas prasmes  
 

Studiju priekšmeta klausītāji (studiju programma, studiju gads) – 
Studiju programmas Sabiedrisko attiecību 1.studiju gads 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 4 kredītpunkti 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: studentiem nepieciešamas priekšzināšanas 
vispārējās vidējās izglītības līmenī. 
Mācību kursa mērķis: Runas prasmes iespēju izpēte un lietošanas apguve, ietekmīga 
un pārliecinoša publiskās saskarsmes procesa iemaņu vingrināšana. Retorikas un 
oratora mākas pamatprincipu izpratnes veidošana. Runas tehnikas izkopšana. 
Individuālo defektu novēršana. Psihisko norišu verbālās un kinestētiskās izteiksmes 
mērķtiecīgs pielietojums saskarsmes praksē. 
Mācību kursa sagaidāmais rezultāts: iekšējas elastības, piemērošanās spēju un 
veiklas publiskas domāšanas attīstīšanās, domas skaidrība un virzība. Izveidotas un 
nostiprinātas korektas artikulācijas iemaņas, prasme uzstāties auditorijas priekšā; 
prasme runas laikā veidot literāri pareizus un loģiski secīgus teikumus; prasme radīt 
klausītājos vizuālus priekšstatus; prasme runas laikā virzīt galveno domu (saglabāt 
runas perspektīvu) un pārliecināt klausītāju. 
 
Kursa saturs:  
Mācību viela sakārtota tā, lai studenti jau no pirmās nodarbības piedalītos praktisko 
runas iemaņu vingrināšanā, ar katru nākamo apgrūtinot uzdevumus. 

1. Skaņu veidošana (pareizas elpošanas nozīme un tehnika; skaidras dikcijas 
galvenie priekšnosacījumi). Izdales materiāli; 

2. Savas balss apzināšanās psiholoģiskie aspekti, balss kvalitāte, tembrs; 
3. Publiskās uzstāšanās (auditorijas novērtējums; runas uzbūve; pareizs citātu 

pielietojums). Izdales materiāli; 
4. Lasītas un improvizētas runas atšķirības (atzīmes manuskriptā, runas plāns; 

uzskates līdzekļu pielietojums); 
5. Neverbālie signāli (kā domas pastiprinājums un apziņas norišu tieša izpausme): 

a) ķermeņa stāja; 
b) žests; 
c) sejas izteiksme; 

6. Vārdisko darbību iemaņa (iztēle, tās nozīme teksta un zemteksta veidošanā); 
7. Teksta satura analīze (loģiskais akcents; pronansējums; savstarpēji saistīti, 

piekārti un iesprausti jēdzieni – to iespaids runas melodijas veidošanā). Izdales 
materiāli; 

8. Runas taktika un stratēģija. Izdales materiāli; 
9. Korektā un spekulatīvā argumentācija. Izdales materiāli. 

Mācību literatūra:  
1. Denijs, Ričards. Prasme sazināties un uzstāties. Rīga: J. Rozes apgāds, 2002. 
2. Hindls, Tims. Prasme uzstāties. Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. 
3. Apele A., “Runas māksla”, Rīga, Zvaigzne, 1982. 
4. Bormane O., “Skatuves runas pamati”, Rīga, 1961. 
5. Loitiševs V., “Lietišķās sarunas un lietišķie raksti”, Rīga, “Merkūrijs LAT”, 1995; 
6. Pizs A., “Ķermeņa valoda”. 
7. Soper P., “Osnovi iskusstva reči”, Moskva, Progress, 1992. 
8. Zeltmata. “Daiļrunas pamatmācība”, Rīga, J.Rozes izd., 1924. 
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Mācīšanas un mācīšanās metodes: lekcijas, runas vingrinājumi, nesagatavota teksta 
lasīšana. Katra runas nodarbība ietver 2 daļas: 

1. Studentu praktisko vingrināšanos (grupā un pa vienam, sasniegtā vērtēšana, 
norādi uz kļūdām un nepilnībām); 

2. Jaunas vielas izklāstu (mājas uzdevumu izskaidrošanu). 
Paralēli artikulācijas un iztēles vingrinājumiem, studenti regulāri uzstājas auditorijas 
priekšā ar īsiem priekšnesumiem – improvizētu vai iepriekš gatavotu runu, apgūstot 
publiskās runas iemaņas. 
 
Vērtēšanas metodes: lekciju apmeklējums, runas vingrinājumi. Eksāmens – 5-7 
minūšu publiska uzstāšanas ar stāstu, kas iever noteiktu mērķi, personisko vērojumu 
izklāstu un Bībeles citātu. 
 
 
Studenta darbs tiks vērtēts sekojoši: 
1.līdzdalība lekcijās - 15% 
2.darbs semināru nodarbībās – 30% 
3.individuālie darbi – 30% 
4.eksāmens – 25% 
 
 
Studiju priekšmeta     
programmas vadītājs(-a)      
 (paraksts)  (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 
  
17.05.2007.  
 
SASKAŅOTS 
Latvijas Kristīgās Akadēmijas senāts 
_______________________________________________ 
 

200___.gada_____.___________sēdē, 
protokols Nr.__________  
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Diskursa analīze 
 
Studiju priekšmeta klausītāji (studiju programma, studiju gads)– 
Studiju programmas "Sabiedriskās attiečibās" 1. studiju gads 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP)–4kredītpunkti 
 
  
1. Studiju priekšmeta mērķis: iepazīstināt studentus ar diskursa jēdziena attīstību, tā 
veidiem, analīzes metodēm, kā arī veikt praktisku darbu atbilstīgi iegūtajām 
zināšanām. 
 
2. Studiju priekšmeta uzdevumi: 

• sniegt ieskatu diskursa teoriju vēsturiskajā aspektā 
• iepazīstināt studentus ar diskursa retorisko aspektu 
• iepazīstināt studentus ar galvenajiem diskursu veidiem un to mijiedarbību 
• iepazīstināt studentus ar diskursa analīzes metodēm 
• veikt praktisku pētījumu diskursa analīzē 

 
 3. Studiju priekšmeta saturs 
1.temats 

• Komunikācijas līgums (contrat de communication). Logos. Pathos. Ethos. 
2.temats– 

• Diskursa jēdziena un teorijas attīstība: no lingvistiskā mikro līmeņa uz makro 
līmeni  

3.temats– 
• Diskursa īpašības un diskursu veidi 

4. temats– 
• mediju diskurss, 

5. temats– 
• politiskais diskurss 

6.temats- 
• Diskursa analīzes metodes 

 7.temats 
• Starpdiskursu komunikācija 

 1. seminārs 
• Diskursa jēdziena attīstības hronoloģija un galvenās tendences 

2. seminārs 
• Diskursu mijiedarbības gadījumu analīze 

 3. seminārs 
• praktisko darbu analīze 

 
Ieteicamā literatūra: 
1. Teun A.van Dijk . Critical Discourse analyses. In:The Handbook of Discourse 
analyses. Ed. By D.Schiffrin, D. Tannen and H.E.Hamilton, Blackwell publishing, 
2003, pp.352-371. 
2.R.Wodak & M.Reisigl. Discourse and Rasism. In:The Handbook of Discourse 
analyses. Ed. By D.Schiffrin, D. Tannen and H.E.Hamilton, Blackwell publishing, 
2003, pp. 372 – 397. 
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3. J.Wilson. Political discourse. In:The Handbook of Discourse analyses. Ed. By 
D.Schiffrin, D. Tannen and H.E.Hamilton, Blackwell publishing, 2003, pp. 398 – 415. 
4. C.Cotter. Discourse and Media. In:The Handbook of Discourse analyses. Ed. By 
D.Schiffrin, D. Tannen and H.E.Hamilton, Blackwell publishing, 2003, pp. 416 – 436. 
5. R.Scollon &S.W.Scollon. Discourse an Interkultural Communication. In:The 
Handbook of Discourse analyses. Ed. By D.Schiffrin, D. Tannen and H.E.Hamilton, 
Blackwell publishing, 2003, pp. 538 -547. 
6.Gee J.P., An introduction to Discourse Analysis Theory and Method.– New York: 
Routledge, 2003 
7.Cook G. The Discourse of Advertising. 2nd ed.  – London: Routledge, 2001.  
 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru praktiskie darbi; kursa noslēguma 
referāts; eksāmens - tests 
 
Mācīšanas un mācīšanās metodes: lekcijas, semināri, referāts, pašanalīze, 
novērojums, praktiska pētījuma metožu analīze, radoši uzdevumi. 
 
Studenta darbs tiks vērtēts šādi: 

42. līdzdalība lekcijās - 15% 
43. darbs semināru nodarbībās – 20% 
44. kopsavilkums (katrs temats 2 - 3 lpp.) – 20% 
45. individuālie darbi – 20% 
46. eksāmens – 25% 
 
 
 
Studiju priekšmeta     
programmas vadītājs(-a)       

 (paraksts)  (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 
 
     
17.05.2007.  
 
 
SASKAŅOTS 
Latvijas Kristīgās Akadēmijas senāts 
_______________________________________________ 
 

200___.gada_____.___________sēdē, 
protokols Nr.__________       
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Reklāma 
 
Studiju priekšmeta klausītāji (studiju programma, studiju gads) – 
Studiju programmas Sabiedrisko attiecību 2.studiju gads 
 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 4 kredītpunkti 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: kurss „Ievads studijās un specialitātē”, “Ievads 
sabiedriskajās attiecībās”, Sabiedrisko attiecību metodes  un menedžments”. 
“Integrētās mārketinga komunikācijas”.  
 
 
1. Studiju priekšmeta mērķis: Sniegt studentiem priekšstatus un zināšanas par 
reklāmu , prasmi tos lietot, strādājot kopā ar reklāmas speciālistiem.  
 
2. Studiju priekšmeta uzdevumi: gūt izpratni par reklāmas darbības principiem, prast 
lietot tos praktiskajā darbā.  
 
3. Studiju priekšmeta saturs:  
 
1. temats 
 Reklāmas definīcija, tās vieta un loma uzņēmuma veiksmīgā izaugsmē.  
 Reklāmas loma, mērķi, uzdevumi.  
 Reklāmas ierobežojumi, normas, likumdošana 

2. temats 
 Reklāmas un mārketinga plānu saistība.   
 Reklāma / Sabiedriskās attiecības. To saistība un atšķirība 

3. temats 
 Reklāma „virs un zem” līnijas.  
 Reklāmas izmantošana integrētās mārketinga komunikācijas konceptā.  

4. temats 
Pozicionēšana. Zīmols jeb „brends” (Brand). 
5. temats 
 Reklāmas globalizācija.  
 Adaptētās reklāmas.  
 Reklāma TV, presē, radio. 

6. temats 
 Reklāmas stratēģiju izstrāde.  
 Reklāmas plānu izpilde, kontrole.  
 Pēckampaņu analīze. 

7. temats 
Reklāmas tekstu rakstīšana. 
8. temats 
Reklāmas aģentūras. Kādos gadījumos ir izdevīgi izmantot aģentūru pakalpojumus? 
Latvijas reklāmas asociācijā pārstāvētās reklāmas aģentūras.  
9. temats 
Reklāmas tirgus Latvijā, Baltijā. Kopējais reklāmas tirgus Latvijā. Reklāmas tirgus 
attīstības tendences. 
 
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens (E) 
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Mācību literatūra:  
 

1. Advertising and PR motion. Riga : Rigas Krievu instituts,2002. 
2. Advertising, Promotion, and Supplemental Aspects of Integrated Marketing 

Communications (Cram101 Textbook Outlines - Textbook NOT Included) by 
Shimp (Paperback - Oct 18, 2006 

3. Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications 
Perspective w/ Premium Content Card by George E Belch and Michael A Belch 
(Hardcover - May 15, 2006) 

4. Advertising, Promotion, and Other Aspects of Integrated Marketing 
Communications by Terence A. Shimp (Hardcover - Jan 20, 2006 

5. Decoding Advertisements (Ideas in Progress) by Judith Williamson (Paperback - 
Mar 1994 

6. Denisons, D., Tobi, L. Ievads reklāmā. Rīga: Kamene, 2004. 
7. Dyer, G. Advertising as communication. London: Routledge, 1998. 
8. Integrated Marketing Communications by David Pickton and Amanda Broderick 

(Paperback - Feb 28, 2005 
9. Introduction to Advertising and Promotion: An Integrated Marketing 

Communications Perspective (The Irwin Series in Marketing) by George E. 
Belch and Michael A. Belch (Hardcover - Nov 1994 

10. Jefkins, F. Advertising. London : Pitman,2000. 
11. Jones, J. Ph., ed. The advertising business : operations, creativity, media 

planning, integrated communications. Thousand Oaks : Sage,1999. 
12. Lane, R. W., Russell, T. J., Reklama. Moskva : Piter, 2004. 
13. Romat, Y. V. Reklama. Kiev : Studcentr, 2000. 
14. Stražnovs, G. Reklāma reālā biznesā. Rīga, Merkūrijs LAT, 2003 
15. Уэллс У., Бернет Дж., Мориарти С., РЕКЛАМА принципи и практика 

 
Mācīšanas un mācīšanās metodes: Lekcijas, semināri, patstāvīgie darbi nodarbībās 
un patstāvīgie darbi mājās 
 
Studenta darbs tiks vērtēts sekojoši: 
1.līdzdalība lekcijās - 15% 
2.darbs semināru nodarbībās – 30% 
3.individuālie darbi – 30% 
4.eksāmens – 25% 
 
 
Studiju priekšmeta     
programmas vadītājs(-a)      
 (paraksts)  (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 
  
17.05.2007.  
 
SASKAŅOTS 
Latvijas Kristīgās Akadēmijas senāts 
_______________________________________________ 
 

200___.gada_____.___________sēdē, 
protokols Nr.__________  
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http://www.amazon.com/Advertising-Promotion-Supplemental-Integrated-Communications/dp/1428806709/ref=sr_1_62/104-8672200-5055146?ie=UTF8&s=books&qid=1178701815&sr=1-62
http://www.amazon.com/Advertising-Promotion-Supplemental-Integrated-Communications/dp/1428806709/ref=sr_1_62/104-8672200-5055146?ie=UTF8&s=books&qid=1178701815&sr=1-62
http://www.amazon.com/Advertising-Promotion-Integrated-Communications-Perspective/dp/0073255963/ref=sr_1_63/104-8672200-5055146?ie=UTF8&s=books&qid=1178701815&sr=1-63
http://www.amazon.com/Advertising-Promotion-Integrated-Communications-Perspective/dp/0073255963/ref=sr_1_63/104-8672200-5055146?ie=UTF8&s=books&qid=1178701815&sr=1-63
http://www.amazon.com/Advertising-Promotion-Integrated-Marketing-Communications/dp/0324321430/ref=sr_1_6/104-8672200-5055146?ie=UTF8&s=books&qid=1178701697&sr=1-6
http://www.amazon.com/Advertising-Promotion-Integrated-Marketing-Communications/dp/0324321430/ref=sr_1_6/104-8672200-5055146?ie=UTF8&s=books&qid=1178701697&sr=1-6
http://www.amazon.com/Decoding-Advertisements-Progress-Judith-Williamson/dp/0714526150/ref=pd_bbs_sr_2/104-8672200-5055146?ie=UTF8&s=books&qid=1178701604&sr=1-2
javascript:HyperSearch('1F9A0000',2,%20'Denisons%2C%20Dells')
javascript:HyperSearch('2F9A0000',2,%20'Tobi%2C%20Linda')
http://www.amazon.com/Integrated-Marketing-Communications-David-Pickton/dp/0273676458/ref=sr_1_22/104-8672200-5055146?ie=UTF8&s=books&qid=1178701697&sr=1-22
http://www.amazon.com/Introduction-Advertising-Promotion-Communications-Perspective/dp/0256136963/ref=sr_1_50/104-8672200-5055146?ie=UTF8&s=books&qid=1178701815&sr=1-50
http://www.amazon.com/Introduction-Advertising-Promotion-Communications-Perspective/dp/0256136963/ref=sr_1_50/104-8672200-5055146?ie=UTF8&s=books&qid=1178701815&sr=1-50
javascript:HyperSearch('5DF31000',2,%20'Lane%2C%20Ronald%20W.')
javascript:HyperSearch('4DF31000',2,%20'Russell%2C%20Thomas%20J.')


Publisko runu rakstīšana 
 

 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 kredītpunkti 
Kursa mērķi:     
Kursa ietvaros studenti padziļina zināšanas par to, kā tiek plānota un sagatavota publiskā runa, kā tiek 
veikta pārliecināšana, kādas ir pārliecināšanas metodes un  faktori, kas to ietekmē.  

Kursa uzdevumi: apgūt semiotiskos, lingvistiskos, kā arī sociālpsiholoģijas un kognitīvās psiholoģijas 
aspektus publiskajā runā un pārliecināšanā. Kursa ietvaros diskutēt par to, kā mūsdienās komunikācijas 
praksē – un publiskajā runā  -  tiek izmantotas specifiskas manipulēšanas tehnikas. Kursa ietvaros 
studenti gūst zināšanas par neverbālo komunikāciju kā ievērojamu sastāvdaļu publiskajā runā. Studenti 
praktiski apgūst publiskās uzstāšanās iemaņas un šādas uzstāšanās analīzi, kā arī pašas runas – teksta – 
analīzi. Praktiskie darbi ietver savas publiskās uzstāšanās sagatavošanu, uzrunu auditorijas priekšā un šīs 
uzrunas video-analīzi seminārā kopā ar citiem studentiem.   

 Kursa saturs  
 
Kursa temati un literatūra  
 
lekcija. Publiskā runa kā viens no mūsdienu komunikācijas veidiem, šī komunikācijas “žanra”  

attīstības vēsture. 
2. lekcija. Publiskā runa, tās plānošana. Pārliecināšana un argumenti publiskajā runā. 
1. seminārs.  Neverbālā komunikācija un publiskā runa.  
2.Seminārs. Publiskā uzstāšanās, tās tipi un funkcijas.   
3.lekcija. Psiholoģija un semiotika pārliecināšanas procesā.  
4. Lekcija. Manipulācija  un publiskā runa 
5. lekcija. Verbālās un neverbālās komunikācijas izmantojums publiskajā runā.      
3. seminārs - praktiskais darbs. Publiskā uzstāšanās. 
6.  lekcija.. Publiskā runa, tās rakstīšanas process.  
4.seminārs – praktiskā nodarbība. Publiskā uzstāšanās un tās analīze. (publiskās uzstāšanās analīze; 
gadījuma studijas). 
 
Literatūra 
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augstskola,1998., 3-29 lpp. 
5. Charles Larson, Persuasion. Reception  and responsibility. Nothern Illinois University. 

1998. p.150-174, 179-206. 
6. Eric Shiraev and Vlad Zubok, Public opinion and decisionmaking in Russia, The impact 

of NATO expansion and air strikes on Serbia // Decisionmaking in a glass house: mass 
media, public opinion and American and European foreign policy in the 21th century. Ed. 
by Brigitte L. Nacos, Rowman, 2000., p.195-210. 

7. News as persuasion // Kathleen H. Jamieson, The interplay of influence. News, 
advertising, politics, and the mass media. Wadsworth, 2000., p. 83-115. 

8. Mediated politics: communication in the future of democracy. Ed. by W. Lance Bennett, 
Cambridge, 2001., p. 468-479. On Message: communicating the campaign. Ed. by Pippa 
Norris, Sage, 1999., p. 170-186. 

9. Imants Plotnieks u.c., Saskarsmes māksla. Rīga, 2000. 90-126 
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10. Charles Larson, Persuasion. Reception  and responsibility. Nothern Illinois University. 
1998. p.234-253. 

11. Ting-Toomey Stella, Mindful intercultural nonverbal communication // Ting-Toomey 
Stella, Communicating across cultures. N.Y., Gilford, 1999., p. 114-141. 1. Charles 
Larson, Persuasion 

12. Reception  and responsibility. Nothern Illinois University. 1998. p. 100-112., 210-
231Psychological perspectives // Public opinion. Ed. by Carroll J. Glynn, Westview press, 
1999., p. 103-139. 

13. Herbert W., Simons,Persuasion in society. Sage, 2001., p. 25-41.,  136-143. 
14. Sergejs Kruks, Eposs Lāčplēsis: kopienas traumatiskā iedomāšanās // Komunikācija. 

Latvijas universtitātes raksti. Sēj. 648, 2002., 7-36.lpp. 
15. Going public // Herbert W. Simons, Persuasion in society. Sage, 2001., p. 181-207. 
16. Mediated politics: communication in the future of democracy. Ed. by W. Lance Bennett, 

Cambridge, 2001., p. 380-401., 279-295. 
17. Campaining and opinion change // Public opinion, ed. by Carroll J. Glynn, Westview 

press, 1999., p. 416-445. 
18. Persuasion through advertising // Kathleen H. Jamieson, The interplay of influence. News, 

advertising, politics, and the mass media. Wadsworth, 2000., p. 216-247. 
Informācijas resursi: 
www.nvo.lv 
www.nonprofit.about.com 
www.politika.lv 
www.integracija.gov.lv 
 
Mācīšanas metodes: lekcijas, semināri un praktiskie darbi. 
Studenta darbs tiks vērtēts sekojoši: 
1.līdzdalība lekcijās - 15% 
2.darbs semināru nodarbībās – 30% 
3.individuālie darbi – 30% 
4.eksāmens – 25% 
 
Studiju priekšmeta     
programmas vadītājs(-a)      
 (paraksts)  (zinātniskais grāds, akad.amats, vārds, uzvārds) 
    
 
SASKAŅOTS 
Latvijas Kristīgās Akadēmijas senāts 
_______________________________________________ 
 

200___.gada_____.___________sēdē, 
protokols Nr.__________       
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4.2.Studiju programmas realizācijā iesaistīto pasniedzēju biogrāfijas 
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Tatjana Hanova 

 
 

 
Personas dati 

 
Dzimšanas datums – 1980. gads 9. decembris 
 

Izglītība 
2006 
 
2003 - 2005 
 
 
1999 – 2003  
 
 
1987 – 1995  
1995 – 1999  
 

 
Rīgas Stradiņu Universitāte, Doktora studiju programma 
socioloģijā. 
Latvijas Universitāte. Sociālzinātņu fakultāte, Politisko 
zinātņu nodaļa. Maģistra darba tēma „Etniskās identitātes 
izmantošanā vēlēšanu kampaņas laikā 2000.-2005.g.” 
Latvijas Universitāte. Sociālzinātņu fakultāte, Politisko 
zinātņu nodaļa . Bakalaura darba tēma “Masu mediju loma 
citas etniskas grupas negatīva tēla veidošanā”. 
A. Puškina licejs Rīgā. Diploms par vidējo izglītību. 
Rīgas 86. vidusskola. Humanitārā klase. 

Tālākizglītība 
2007. janvāris 
 
 
2007. janvāris 
 
2006. novembris 
2006. marts 
 
2006. oktobris 
2006. maijs 
2005. novembris 
 
2005. novembris 
 
 
 
2005. oktobris 
 
 
2005. aprīlis 
2004. maijs 
 
 
2003. marts 
 
2003. marts 
2002. novembris 
 
 
2002. oktobris 
 
 

 
Pētījuma „2006.gada Saeimas vēlēšanas medijos: partiju 
reprezentācija un iespējamā slēptā reklāma” prezentācija un 
piedalīšana diskusija. 
„Apmācība personālam, kas strādā ar patvēruma 
meklētājiem”, PMLP. 
Diploms projektu vadībā, VAS 
Informatīvais seminārs – “Projektu pieteikumu iesniegšanas 
iespējas Eiropas Bēgļu fonda (2005.-2010.gads) ietvaros” 
Diploms – interešu konflikts, VAS 
Diploms laika menedžmentā, VAS 
Konference "Paplašinātā Eiropa, dzimums un politiskā 
līdzdalība" - Līdzdalība. 
Seminārs – diskusija „No nabadzības uz labklājību” 
Organizatori - Labklājības ministrija sadarbība ar ANO 
Attīstības programmas biroju Latvijā un Rīgas domes 
Labklājības departamentu. 
Diskusija ar krievu preses pārstāvjiem „Krievu mediju 
nākotnes perspektīvas priekšvēlēšanu atspoguļojuma 
kontekstā”. Uzstāšana. 
Diploms lietvedībā, VAS. 
Starptautiska konference „Jaunas ES valstis. Ekonomiskā 
attīstība.”. Čehijā, Prāgā. Rīkotājs: Oto Brennera Fonds. 
Līdzdalība. 
Starptautiska konference „Brīva pārvietošana ES robežās”. 
Vācija, Berlīne. Rīkotājs: Oto Brennera Fonds. Līdzdalība. 
Konference ” Bilingvala izglītība”. Sorosa fonds.  
Uzstāšanās ar referātu “Krievu minoritātes Latvijā. Pagātne 
un nākotne”. Rīkotājs: Rīgas Latviešu biedrība. 
 
Uzstāšanās ar referātu “Krievu minoritātes Latvijā. Pagātne 
un nākotne” starptautiskajā konferencē “Latvija- Krievija. 
Sastapšanās.” Rīkotājs: V. Eberta Fonds. 
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2002. septembris 
 
 
2002. aprīlis 
 
2001. septembris 
 
1999. aprīlis 
 

Līdzdalība seminārā “Iestāšanās ES. Kampaņas plānošana.” 
Semināra valoda angļu. Vieslektors no Vācijas. Rīkotājs - 
Eiropas Kustība Latvijā (EKL). 
Starptautiska konference Vācijā “ES un Sociālā politika” . 
Rīkotājs: Oto Brennera Fonds. Līdzdalība. 
Konference “ Sabiedrības integrācija”. F. Eberta fonds. 
Līdzdalība. 
Konference “V. Gēte. Dzīve un darbs”. Rīkotājs: Latvijas 
Gētes biedrība. Līdzdalība. 
 

Darba pieredze 
no 2006. gads 
 
 
 
no 2005. gada 
 
 
2005. g. septembris 
 
2005. februāris 
 
 
2005. g. janvāris – marts 
 
 
no 2004.g. jūnija 
no 2002. gada 
 
 
 
2000 - 2002 
 
 
 
 
1998 - 1999 
 
1999. g.  
septembris – novembris 
 

 
Projekta „2006.gada Saeimas vēlēšanas medijos: partiju 
reprezentācija un slēptā reklāma” (Providus, SFL) ietvaros, 
krievu preses analīzes grupas vadītāja un ziņojuma 
līdzautore. 
Akadēmiskais darbs (lekciju pasniegšana un zinātniska darba 
vadīšana) Rīgas Stradiņa Universitātē, Eiropas Studiju 
fakultātē. 
SFL projekts 2006.g. Saeimas vēlēšanu monitoringa 
dalībnieks. 
Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās 
sekretariāts, Sabiedrības integrācijas departamenta vecākā 
referente. 
Iekļauta SFL projektā “Sabiedrības iesaisite 2005. gada 
pašvaldību vēlēšanu atspoguļojuma uzraudzībā”, preses 
monitoringa darba grupas dalībnieks. 
Žurnāliste interneta portālā dialogi.lv (Sorosa Fonds Latvijā). 
Latvijas Universitāte, Bibliotēkas vadītāja Teoloģijas 
fakultātē. Pienākumi: grāmatas pasūtīšana, atskaišu 
sastādīšana, lietu kārtošana ar starptautiskiem fondiem, 
projektu un prasības sastādīšana. 
Latvijas - Vācijas sociālzinātniskais centrs. Latvijas biroja un 
bibliotēkas administratore. Pienākumi: grāmatas pasūtīšana 
un reģistrēšana, datu bāze sastādīšana un ieviešana datorā, 
biroja un bibliotēkas darba organizēšana, lietvedības 
kārtošana, atskaišu sastādīšana, sekretāres pienākumi. 
Darbs valsts arhīvā un Akadēmiskā bibliotēkā. Materiālu 
savākšana. 
Prakse juridiskā birojā “Inlatplus”. 
 

Zinātniskais grāds mag. pol. 
 

Akadēmiskais amats Pieaicināta pasniedzēja. 
 

Valodu zināšanas Latviešu- brīvi 
Krievu- dzimtā valoda 
Angļu- laba 

Sabiedriskās aktivitātes  
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2005.g. novembris 
 
 
 
 
2002.g. septembris 
no 2000. gada 
no 1999. gada 
 

EKL statūtus tulkojums uz krievu valoda, publicēšanai 
internetā. 
Pieredze darbā arhīvos, preses analīzes jomā. 
Pieredze kontentanalīzes veikšanā.  
Raksti portālos dialogi.lv un politika.lv. 
Biedrības Dialogi.lv biedre. 
Eiropas Kustības Latvijā biedre. 
Latvijas Gētes biedrības biedre. 
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Vita Savicka 
 
 

 
Personas dati 

 
Dzimšanas datums – 1964. gads 15. aprīlis 
 

Izglītība 
2000 - 2003 
 
1995 - 1997 
 
 
1982 - 1987 

 
Rīgas Stradiņa universitāte, Žurnālistikas un komunikācijas 
nodaļa doktorantūras studijas  
Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte, 
Starptautisko attiecību studijas, 
maģistra grāds: starptautiskās attiecības/ politoloģija 
Latvijas Valsts Universitāte, Filoloģijas fakultāte, 
Žurnālistikas nodaļa, iegūtā specialitāte: žurnāliste 
 

Tālākizglītība 
2004.g. marts 
2000.g. maijs 
1998.g. jūnijs - jūlijs 
 
 
 
1998.g. janvāris - februāris 
 
1997. maijs - oktobris 
 
1997.g. marts 
1996.g. novembris 
1994.g. septembris - oktobris 

 
Stokholmas lingvistikas institūta kursi. 
Islandes Grafiskās mākslas institūts, multimediju  projekti  
Latvija, ASV universitāšu sabiedrisko attiecību pasniedzēju 
un Vidzemes augstskolas Vasaras skola Baltijas un 
Austrumeiropas valstu augstskolu sabiedrisko attiecību 
pasniedzējiem   
Somija, Jivaskilas Universitāte,  
Sabiedrisko attiecību fakultāte  
Dānija, Baltijas Mediju Centrs, 
politiskā žurnālistika  
Latvija, Baltijas Mediju Centrs, organizācijas vadība  
Vācija, IP, mediju menedžments     
Dānija, Baltijas Mediju Centrs, 
radiožurnālistika 
 

Darba pieredze 
no 2004.gada janvāra 
2005 - 2006 
 
2002 – 2004 
2001 – 2002 
 
1999 - 2001 
 
 
 
no 1999. gada 
 
 
 
1998 - 1999 
1997 – 2006 
 
1996 – 1998 
 
1995. gads 

 
SIA Baltic Communication Partners direktore  
Mārketinga direktore 2006 gada IIHF pasaules čempionāta 
hokejā izpilddirekcijā   
SIA BPS izpilddirektore   
Nepilna laika līgumdarbs - sabiedrisko attiecību vadītāja 
ANO Attīstības programmā (UNDP) 
Līgumdarbs - sabiedrisko attiecību konsultante  Pasaules 
bankas un Labklājības ministrijas projektam Labklājības 
sistēmas reforma, komunikatīvās un informatīvas kampaņas 
stratēģijas izstrāde un kampaņas vadība 
Lektore Rīgas Stradiņa universitātē Žurnālistikas un 
komunikācijas nodaļā, kursi Sabiedrisko attiecību principi 
un metodes, Sabiedrisko attiecību menedžments, 
Sabiedriskās attiecības un politika. 
Valsts prezidenta preses sekretāre. 
Docente Vidzemes augstskolas  Komunikāciju un 
sabiedrisko attiecību nodaļā. 
Latvijas Radio Ziņu un politisko raidījumu redakcijas 
galvenā redaktora vietniece. 
Latvijas Radio Ziņu dienesta vadītāja. 
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1994. gads 
1992. gads 
1987. gads 
 
1986. g. marts 

Latvijas Radio programmu vadītāja un korespondente. 
Latvijas Radio Reģionālo korespondentu nodaļas vadītāja. 
1987.g. janvāris - Latvijas Radio redaktore Programmu 
direkcijā. 
Latvijas Radio redaktore.  
 

Valodu zināšanas Latviešu- brīvi 
Krievu- brīvi 
Angļu- brīvi 

Sabiedriskās aktivitātes 
no 2002. g. novembra 
 
2001 – 2003 
 
no 2001.g. aprīļa 
 
1999 – 2006 
no 2003. gada maija 
no 1998. gada aprīļa 

 
Sabiedriskās organizācijas „Baltijas Komunikācijas institūts”  
locekle  
Latvijas Sabiedrisko attiecību asociācijas profesionāļiem 
prezidente   
Latvijas Sabiedrisko attiecību asociācijas profesionāļiem 
biedre 
Gunta Ulmaņa fonda biedre, 
valdes locekle   
NVO “ES Kustības Latvijā” biedre   
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Mikus Solovejs 
 
 

 
Personas dati 

 
Dzimšanas datums- 1978.gads 29.augusts 
 

Izglītība 
2006 
2001-2003 
 
1997-2001 
 
1997 
 

 
Tartu universitāte, Teoloģijas fakultāte, doktorantūra 
Latvijas Kristīgajā Akadēmija, Humanitāro zinātņu maģistra 
grāds Teoloģijā. 
Latvijas evaņģēliski luteriskās Kristīgajā Akadēmija, 
Humanitāro zinātņu bakalaura grāds Teoloģijā. 
Rīgas 100. vidusskola, diploms par vidējās izglītības 
iegūšanu. 

Tālākizglītība 
2003 - 2004 
 
 
2003.g.  
                
2001.g. 
 
 

 
Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu didaktika: 
mūsdienu teorijas un prakse”, 40 kst., LU, Sertifikāts 
Nr.0368 
Westminster Theological Seminary in California. bibliotēkā 
strādā pie maģistra darba. 
Willow-creak church draudzes rīkotais seminārs “Baznīca un 
sabiedrība” Dānijā, Kopenhāgenā. 
 

Darba pieredze 
no 2005.g. 
2001 - 2005 
 

 
Latvijas Kristīgās Akadēmija, lektors  
Latvijas Kristīgās Akadēmija, studiju programmas 
„Teoloģija” asistents.  

Zinātniskais grāds Mag. theol. 
Akadēmiskais amats Lektors. Ievēlēšanas datums – 14.12.2005. Ievēlēts -  LKrA. 

Asistents. Ievēlēšanas datums - 01.09.2001. Ievēlēts - 
Latvijas Kristīgajā Akadēmijā. 

Valodu zināšanas Latviešu valoda - dzimtā 
Angļu valoda - ļoti labi 
Krievu valoda - ļoti labi 
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Anda Rožukalne 
 

 
Personas dati 

 
Dzimšanas datums – 1965. gads 21. janvāris 
 

Izglītība 
no 2006. 
1996 – 1998 
 
 
 
1982 - 1987 
 
 

 
RSU doktorantūras programma socioloģijā 
Studijas Latvijas Universitātes Komunikācijas zinātnes un 
žurnālistikas maģistrantūra; iegūts informācijas un 
komunikācijas zinātnes maģistra grāds komunikācijas 
zinātnē. 
Studijas Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātes 
žurnālistikas nodaļa; iegūta žurnālistes kvalifikācija. 

Tālākizglītība 
2004. augusts 
 
2004. marts 
 
2001.novembris – decembris 
 
2001. oktobris 
 
2000. novembris - decembris 
 
2000. maijs 
 
1999. novembris 
 
1998. februāris, marts 
 
 
1996. aprīlis 
1996. marts 

 
Helsinku Universitāte. Doktorantūras kurss – Eiropas mediju 
attīstība 
Stokholmas Universitāte. Doktorantūras kurss 
“Argumentation” 
Fojo, Zviedrijas žurnālistu tālākizglītības institūta kurss 
«Mediju menedžments» 
Helsinku universitāte, pēcdiploma seminārs «Mediju 
ekonomika un menedžments» 
(Gēteborga, Kalmāra) - Fojo, Zviedrijas žurnālistu 
tālākizglītības institūta kurss «Sociālā žurnālistika» 
(Brisele, Māstrihta) - seminārs žurnālistiem par ES 
problemātiku 
(Bornholma, Dānija) Phare /Baltic Media Center kursi 
redaktoriem "Redakcijas menedžments"  
(Londona) -  ziņu aģentūra REUTERS; kurss - Business 
news writing, editing, producing, stažēžanās REUTERS un 
REUTERS TV 
Komercbanku asociācijas seminārs «Banku mārketings» 
(Vīne) - Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas 
Apvienotais Vīnes institūts (EBRD Joint Viena Institute); 
seminārs Competitive Strategy 

Darba pieredze 
no 2006. gada 
2003 - 2006 
 
2001 - 2003 
 
1998 – 2004 
1997 - 1998 
1995 - 1997 
 
1994 - 1995 
1985 - 1994 
 

 
RSU žurnālistikas programmas vadītāja, lektora v.i. 
Lektore LU Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas studiju 
nodaļā 
Lektore, Rīgas Stradiņa universitāte, Komunikācijas studiju 
katedra, žurnālistikas studiju. 
Žurnāls Santa, galvenās redaktores vietniece. 
Laikraksts Diena, žurnāliste. 
Latvijas Krājbanka, preses sekretāre, sabiedrisko attiecību 
nodaļas vadītāja. 
Laikraksts „Labrīt”, žurnāliste. 
Laikraksts „Padomju Jaunatne”, „Latvijas Jaunatne”, 
žurnāliste, nodaļas vadītāja. 
 

Zinātniskā darbība  
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2006 
 
2006 

Pētījuma „LR 9.Saiemas vēlēšanas: partiju reprezentācija 
medijos” projekta vadība 
Promocijas darba „Latvijas žurnālu auditorijas žurnālu 
lietošanas paradumi” veidošana RSU socioloģijas 
doktorantūrā 

Zinātniskais grāds Mag. soc. 
Akadēmiskais amats 
 

Lektora v.i. 
 
 

Valodu zināšanas Latviešu- dzimtā valoda 
Krievu- labi 
Angļu- labi 

Sabiedriskās aktivitātes 
no 2002. gada 

 
Baltijas mediju pētnieku asociācijas biedre. 

Publikācijas 1. Sieviešu žurnāli Latvijā 2002.gadā: Attīstība, konkurenti, 
jaunienācēji, LU Raksti, Komunikācija,.-
R:LU,2003.,164.lpp. 
2.Internacionalizācija Latvijas žurnālu tirgū: mediju kultūras 
izmaiņu tendences, LU Raksti, 2004 
3. Publikācija konferences „Uzrunājot nākotni – valstis, 
sabiedrības un pasauli” rakstu krājumā, raksts „Konkurēt? Ar 
ko ? Kur? Un kā? Latvijas žurnālu tirgus struktūras analīze 
(2002. – 2004). 
4.Publikācija konferences „Social Integration in an 
Expanding Europe”(21. – 22 May), Jelgava, LAA, raksts 
„Identitātes konstruēšana: dzimtes aspekti Latvijā izdotajos 
starptautiskajos žurnālos”. 
5.Publikācija  Latvijas Universitātes Rakstos, sērija 
„Komunikācija” (683), raksts „Latvijas žurnālu tirgus 
attīstības tendences: 1991. – 1995.” 
6. „Vai Latvijā veidojas žurnālu sabiedrība?”, Krājums 
“Informācijas vide Latvijā”, 2006 

Apbalvojumi 
2004 
 
2002 

 
Nacionālās Radio un televīzijas padomes balva „Gada TV 
kritiķis” 
Nacionālās Radio un televīzijas padomes balva „Gada TV 
kritiķis” 
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Francis Zeps 
 

 
Personas dati 

 
Dzimšanas datums – 1945. gada 2. janvāris 
 

Izglītība 
1962 - 1967 
 

 
RPI (tagad RTU), Automātikas un skaitļošanas tehnikas 
fakultāte, inženiera elektriķa kvalifikācija matemātisko un 
skaitļošanas mašīnu un aparātu specialitātē. 
 

Tālākizglītība 
2005 - 2005 
 
 
1981 – 1981 
 
 
1979 - 1979 
 

 
Daugavpils universitāte, profesionālā pilnveide programmā 
„Inovācijas augstākās izglītības sistēmā” 40 kontaktstundu 
apjomā, sertifikāts Nr.310 
Minskas mācību - zinātnes centrs, ESM EC-1060 iekārtas 
EC-4001 BLMK ekspluatācijas tiesības, apliecība 
Nr.812212116  
Kazaņas mācību – zinātnes centrs, ESM EC-1033 procesora 
EC-2433 ekspluatācijas tiesības, apliecība Nr.1612/79 
 

Darba pieredze 
no 1998.g. 
 
 
 
 
 
1997 - 1998 
 
 
1992 - 1997 
 
 
1979 - 1991 
 
 
1973 - 1978 
 
 
 
1970 - 1973 
 
 
1969 - 1970 
1968 - 1969 
 
1962 - 1964 
 

 
Latvijas Kristīgā Akadēmija, datoru tīkla administrators. 
Akadēmijas datoru apkalpe un programmatūras instalēšana, 
datoru lokālā tīkla administrēšana un interneta pieslēguma 
konfigurēšana; 
Docents - informātikas studiju kursu Datormācība un 
Datorgrafikas pamati docēšana. 
SIA “ELKOR”, mobilo telefonu remonta meistars. Mobilo 
telefonu un to piederumu remonts, pārbaude, programmas 
maiņa. 
SIA “LANO”, SC priekšnieka vietn.-inženieris elektroniķis. 
Mini ESM CM3 un CM4 ekspluatācija un remonts, 
elektronisko un sakaru iekārtu montāža un regulēšana. 
Rīgas mikroaparātu ZPI, laboratorijas vadītājs 
mašīnprojektēšanas nodaļā. ESM EC-1033, divu EC-1060 
ekspluatācija un remonts. 
Tirdzniecības ministrijas Skaitļošanas centrs, SC priekšnieka 
vietn.-SC galv. inženieris, tehnisko līdzekļu nodaļas vadītājs. 
ESM MINSK-32, EC-1022 ekspluatācija un remonts. 
Rīgas mikroaparātu ZPI, ESM priekšnieks skaitļošanas 
centrā, vecākais inženieris, radioelektronikas inženieris. 
ESM BESM-4 ekspluatācija un remonts. 
Dienests armijā. 
Rīgas mikroaparātu ZPI, laboratorijas inženieris. Divu ESM 
“PROMIŅ” ekspluatācija un remonts. 
Rūpnīca VEF (prakses vieta), 3.p. radioaparatūras un sakaru 
līdzekļu regulētājs. 
 

Akadēmiskais amats Docents, ievēlēts 2002. gada 23. septembrī, uz 6 gadiem, 
LKrA 
Lektors (akadēmiskajās programmās) 
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Valodu zināšanas Latviešu valoda – dzimtā valoda 
Krievu valoda – labi 
Vācu valoda – vidēji 
Angļu valoda – vāji 

Pedagoģiskā darbība 
Docētie studiju kursi 
 
 
 
Izstrādātie studiju kursi 
 
 

 
Datormācība I, 2 kredītpunktu apjomā, Datormācība II, 2 
kredītpunktu apjomā, Datorgrafikas pamati, 2 kredītpunktu 
apjomā. 
 
Datormācība I, tiek realizēts visās studiju programmās, 
izņemot Bībeles mākslas programmu, kur tiek realizēts kurss 
Datorgrafikas pamati. 
Datormācība II – tiek realizēts Teoloģijas bakalaura 
programmā, SA 
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Skaidrīte Gūtmane 
 

 
Personas dati 

 
Dzimusi 1941. gada 8. decembrī  
 

Izglītība 
1992. g.  
 
1978.g. 
 
1969.g. 
 

 
Filoloģijas doktora disertācija nostrificēta kā atbilstoša LR 
filoloģijas doktora grādam. 
Filoloģijas doktora grāds. 
Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultāte ar izcilību - 
filoloģe, literatūras pasniedzēja. 
 

Tālākizglītība 
2003 - 2004 
 
1995-1999 
no 1995 
 
 

 
Wheaton College (ASV); līdzdalība mūžizglītības sesijā 
Teoloģijas fakultātē 
Jončepingas un Kortebū Teoloģijas augstskolās Zviedrijā. 
Arheoloģiskās ekspedīcijās, kā arī Tantūras Bībeles 
pētniecības centrā un Rokfellera muzeja fondos Izraēlā. 
 

Darba pieredze 
no 2003 
1993-2007 
 
1990-1992 
1978-1985 

 
Latvijas Kristīgā akadēmija, rektore, asociētā profesore 
Latvijas Kristīgā akadēmijas dibinātāja. Augstskolas 
stratēģiskā vadīšana. 
Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāte, docente. 
Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātes vecākā 
pasniedzēja. 

Zinātniskais grāds Filoloģijas zinātņu doktore 
Akadēmiskais amats Asociētā profesore 
Valodu zināšanas Latviešu valoda – dzimtā 

Krievu valoda – ļoti labi 
Angļu valoda – ļoti labi 
Sengrieķu – vidēji 

Sabiedriskās aktivitātes  
Latvijas augstskolu Rektoru padomes locekle. 
Sociālā Darba speciālistu sadarbības Padomes locekle 
(pamatojums – Labklājības ministrijas 206.gada 28.augusta 
rīkojums nr. 128 „Par sociālā darba speciālistu sadarbības 
padomes sastāvu”. 
LR Tieslietu ministrijas ārštata padomniece reliģijas 
jautājumos. 
Valsts Garīgo lietu padomes koordinatore. 
Zinātniski pētnieciskā institūta SHUV (Sietlā, ASV) valdes 
locekle. 

Publikācijas 
 
 
2007.gada 11.-14.janvāris 
 
 
 
2006.gada 23.-27.augusts 

 
Latvijas Kristīgās akadēmijas zinātniskās koncepcijas 
radītāja un stratēģiskās īstenošanas vadītāja. 
Tartu universitāte, Igaunija. Starptautiska konference: 
„Ekumēniska teoloģiska izglītība – pedagoģiskās 
perspektīvas un praktiskā pieredze.” Referāts: Modernās 
augstākās izglītības attīstības virzieni.  
Kēningsvintera. Vācija. EZA (European centrum for 
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2006.gada 16.-19.novembris 
 
 
 
2006.gada 26.septembris 
 
 
 
 
2006.gada 30.novembris –  
1.decembris 
 
2006.gada 26.-28.maijs 
 
 
 
2006.gada 6.-8.aprīlis 
2006.gada 3.-4.marts 
 
 
2006.gada marts 
 
 
 
 
2006.gada 24.-25.februāris 
 
 
 
 
2006.gada 26.-28.janvāris 
 
 
2006.gads 
 
2006.gads 
 
2006.gads 
 
2005.gada 10.decembris 
 
2005.gada 17.-20.novembris 
 
 
 
2005.gada 10.-11.novembris 
 
 
 
2005.gada 12.maijs 

worker’s questions) seminārs:”2007.gada galvenie jautājumi 
Eiropas Sociālā dialogā”.  
Prāga, Čehija. ECEN (European Christian Enviromental 
Network). Starptautiska konference: „Vides un Teoloģiskā 
izglītība”. Referāts: Sociālās vides inegratīvs sniegums 
teoloģijas kursos augstskolā. 
DIAK (Diaconia Politechnich, Diaconia university), Somija. 
Starptautiska konference veltīta diakonijas izpētei un 
attīstībai: „Diakonija – spēks pret sociālo izslēgtību.” 
Referāts: Sociālais dialogs un stratēģijas sociālās izslēgtības 
mazināšanai Latvijā. 
Kopenhāgena, Dānija. Gruntvig partnerības seminārs: 
„Starpkultūru izglītība un inklusivitāte modernajā 
pilsētvidē”. 
Roma. Itālija. EZA (European centrum for worker’s 
questions) seminārs: „NVO loma sociālās izslēgtības 
pārvarēšanai ES.” Referāts: Izglītība, darbs, profesionalitāte 
– salīdzinošas pieredzes analīzes prezentācija. 
Rīgas Pedagoģijas un vadības augstskola, Rīga, Latvija. 
Starptautiska zinātniska konference: „Teorija praksei 
mūsdienu sabiedrības izglītībā.” Referāts: Izglītības attīstības 
orientācijas. 
Tallina, Igaunija. EZA (European centrum for worker’s 
questions) seminārs: „Eiropas Sociālā dialoga, vides un 
darba organizāciju adaptīvās struktūras.” Referāts: Eiropas 
integrācijas attīstība, tās iespaids uz sociālā dialoga situāciju 
Latvijā. 
Publikācija: „Error fundamentalis: nemūsdienīgas pārdomas 
par pamatattiecību jautājumu”. Žurnāls Psiholoģijas pasaule 
Rēzeknes augstskola, Latvija. Starptautiska konference: 
„Sabiedrība. Integrācija. Izglītība.” Referāts plenārsēdē: 
Kristīgās pedagoģijas antropoloģiskais pamats 
Zagreba, Horvātija. EZA (European centrum for worker’s 
questions) seminārs: Eiropas Sociālā dialoga galvenās tēmas 
2006.gadā…”. Referāts: Migrācijas fenomens Latvijā. 
Publikācija: „Kristīgās izglītības kultūriespēja šodienas 
akadēmiskajā vidē.” LKrA Zinātniskie raksti nr. 1. 
Raksts: „Kā novilkt apli.” Grāmatā „Spriediet paši. Eseju 
krājums par garīgām vērtībām”. Rīga: Rīgas Balvas biedrība 
Publikācija: „Augstākās izglītības orientācijas.” RPIVA 
Zinātniskie raksti 
Recenzija par A.Grūtupa grāmatu „Beilisāde”: „Laika zīmēs 
laikmeta sejā.” Neatkarīgā Rīta Avīze. 
Sint-Niklas, Beļģija. Starptautisks seminārs: „Strukturāla 
sociālās vides attīstība ES valstīs.” Referāts: Sociālā 
karitatīvā darba izglītība un sociālo pakalpojumu iespējas 
Latvijā. 
Rīga, Latvija. Starptautiska konference: „Atrasts Amerikā – 
kāpēc? Migrācija: teoloģiskie, cilvēktiesību un 
sociālekonomiskie aspekti”. Referāts: Migrācijas teoloģiskie 
aspekti. 
Rīga, Latvija. Starptautiska konference: „Kristīgās augstākas 
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2005.gada 22.februāris 
 
no 1994 
 
 
 
1997-2003 
 
no 2002 
 
 
 
2002. g. oktobrī 
 
 
2002. g. jūnijā 
 
 
2001. g. februārī 
 
2002. g. februārī  
 

izglītības stratēģija.” Referāts: Stratēģiskā platforma: 
kristīgās izglītības attīstība akadēmiskās kultūras vidē. 
Frankfurte pie Mainas. Vācija. EZA (European centrum for 
worker’s questions) seminārs: „Eiropas sociālais dialogs.” 
Starpvalstu arheoloģiskās izpētes projekta 
„Emmaus/Latroun” (sadarbībā ar Israel Antiquities 
Authority, Somijas Teoloģijas institūtu, Vācijas Jesus 
Brüderschaft) Latvijas līdzdalības koordinatore. 
Eiropas Baznīcu padomes projekta „For Sustainable 
Lifestyle” zinātniskā vadītāja Latvijā. 
VETURI starptautiskā pētniecības projekta „Ekumēniskā 
izglītība, diakonija un sociālā darbība” zinātniskā vadītāja 
Latvijā (sadarbībā ar Somijas, Īrijas, Rumānijas, Ungārijas, 
Čehijas un Igaunijas speciālistiem). 
VETURI starptautiskā pētniecības tīkla konference par 
ekumēnisko izglītību, diakoniju un sociālo darbu. Plenārsēdē 
referāts „Sociālā darba attīstība Latvijā”. 
Valsts Garīgo lietu padomei izstrādāts VGLP stratēģisks 
pētījums „Profesionālā sociālā un sociālās palīdzības darba 
attīstība Latvijā”. 
Wheaton College (ASV) referāts „Integratīvās teoloģijas 
koncepcija kristīgajā izglītībā Latvijā”. 
SHUV institūtā Sietlā, ASV, starptautiskā konferencē 
„Kristietība un sabiedrība” referāts „Kristīgās izglītības 
stratēģija Latvijā”. 
 

Pedagoģiskā darbība: 
 

 
Pēdējos piecos gados vadīti: 7 maģistra darbi teoloģijā, 
27 teoloģijas bakalaura darbi. 
Docēti studiju kursi: Bībeles doktrīnas, 4 krp., 
Redemptīvā teoloģija, 2 krp., 
Integratīvā teoloģija, 8 krp. 

Projektu vadība:  
Gruntvig Learning partnerships: Kristīgi orientēts darbs ar 
jaunatni Austrumeiropas kontekstā: efektivitāte un 
svarīgums. Līdz 2007.gada oktobrim. 
ERASMUS Mūžizglītības programma – Eiropas Sociālā 
Dialoga galvenās tēmas (sociālā darba izglītības programmas 
attīstība. 2007./2008.akadēmskais gads. 
EZA (European centrum for worker’s questions) projekts 
kopā ar Beļģijas, Nīderlandes, Igaunijas un Lietuvas EZA 
organizācijām „Mūsdienu sievietes darba un dzīves 
psiholoģiskā vide: līdzības un atšķirības starp ES valstīm.” 
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Anita Lasmane 
 

 
Personas dati 

 
Dzimšanas datums – 1954. gads 11. novembris 
 

Izglītība 
1998 – 1999 
 
 
1994 – 1995 
 
1993 – 1997 
 
1975 – 1980 
 
 
 
1972 
 

 
Studijas Maskavas Universitātes Praktiskās psiholoģijas 
akadēmijas profesores, psihoterapeites Allas Spivakovskas 
meistarklasē psihoterapijā /apliecības Nr. H-0007350 
Studijas Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas 
fakultātes sociālo zinātņu bakalaura psiholoģijā programmā  
Studijas Latvijas Universitātes doktorantūrā psiholoģijā, 
doktorantūra pabeigta ar iesniegtu promocijas darbu 
Augstākā pedagoģiskā - absolvēju Daugavpils pedagoģisko 
institūtu 1980. gadā ar izcilību (kvalifikācija- latviešu un 
krievu valodas un literatūras skolotājs vidusskolā), diploma 
Nr. 7103 
Vidējā izglītība – absolvēju Rojas vidusskolu 

Tālākizglītība 
2006.g. aprīlis - maijs 
 
 
 
2003. g. maijs 
 
 
 
2001 - 2003 
 
 
2002.g. 
 
2000.g. 
 
2000.g. 
 
 
1995.g. 
 
 

 
Leipcigas Universitātes Darba un organizāciju psiholoģijas 
institūta profesoru K. Otto un G. Moras lekciju kurss par 
darba, organizāciju psiholoģijas un personāla vadības 
aktuāliem jautājumiem pasaulē. 
Pieredzes apmaiņa Leipcigas Universitātes Psiholoģijas 
fakultātē Darba un organizāciju psiholoģijas institūtā, 
kopējas pētījumu programmas organizāciju un sociālajā 
psiholoģijā izstrādāšana.  
Studijas Sankt-Pēterburgas Universitātes Psiholoģijas 
fakultātē jaunas specializācijas iegūšanai – integratīvās 
pieejas konsultēšanā un terapijā. 
Supervīzijas (psihoterapeite A.Baltmugure, Rīga) 300 
stundas. 
Seminārs- praktiskās nodarbības ”Ģimenes psihoterapeitiskā 
konsultēšana” 24 stundas, apliecības Nr. 563 (4313) 
Seminārs-praktiskās nodarbības „Psiholoģiskā konsultēšana” 
1. līmenis, 40 stundas, apliecības Nr. 430 (4180); 2. līmenis, 
40 stundas, apliecības Nr. 766 (4516) 
Latvijas Profesionālās karjeras izvēles centra programma 
„Skolēnu arodkonsultēšanas pamati” 

Darba pieredze 
no 2006.g. 
no 2004. g. 
 
no 2004.g.  
 
2002 – 2003 
 
1998 – 2004 
 

 
Izglītības un sociālās psiholoģijas katedrā 
Studiju kursa „ Sociālā psiholoģija” docētāja Latvijas 
Kristīgajā akadēmijā  
Asociētā profesore sociālās psiholoģijas apakšnozarē RPIVA 
Organizāciju psiholoģijas katedrā,  
Sociālo zinātņu maģistra psiholoģijā studiju programmas 
direktore Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā 
Docente Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā 
Psiholoģijas katedrā, no 2000. gada Psiholoģijas fakultātē 
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1995-1998 
 
1994 - 1995 
1990 - 1994 
 
1989 – 1990 
1984-1989 
 
1980 - 1989 

Konsultante Tukuma rajona Izglītības iestāžu Psiholoģiskās 
palīdzības centrā 
Psiholoģijas skolotāja Tukuma rajona Zemgales vidusskolā 
Direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā Saldus 
rajona Kalnu vidusskolā 
Skolotāja Saldus rajona Kalnu vidusskolā 
Direktora vietniece audzināšanas darbā Valmieras rajona 23. 
arodvidusskolā 
Pasniedzēja Valmieras rajona 23.arodvidusskolā 
 

Akadēmiskais amats 
Zinātniskais grāds 
2004.g.  
 
2001.g. 
1998.g. 

 
 
Ar LU Profesoru padomes lēmumu ievēlēta par asociēto 
profesori sociālās psiholoģijas apakšnozarē.  
Ievēlēta par docenti RPIVA Psiholoģijas fakultātē 
Piešķirts psiholoģijas doktora zinātniskais grāds/ Latvijas 
Universitāte/ par promocijas darbu “Skolotāja 
paškoncepcijas un skolēna personības identitātes veidošanās 
mijsakarības” (attīstības psiholoģija), diploma Nr. C-D 
001471. 

Valodu zināšanas  
Krievu – brīvi 
Vācu – sarunvalodas līmenī 
Angļu – sarunvalodas līmenī 

Sabiedriskās aktivitātes 
2002 - 2003 
 
 
1998 - 1999 
 
 
2001.g. marts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2002 - 2003 

 
RPIVA Senāta Zinātnes komisijā, 2002. /2003. studiju gadā 
Studiju Padomē, , RPIVA Psiholoģijas fakultātes Domes 
locekle 
LU Promociju padomes pieaicinātais pārstāvis  
 
konferenču organizācijas komitejas 
Konferences „personības brieduma psiholoģiskie aspekti” 
sekcijas „Personības brieduma genderoloģiskie 
aspekti”vadītāja 
Latvijas Praktisko psihologu asociācijas konferences 
„Psiholoģija; teorija un prakse” organizācijas komitejas 
locekle, rakstu krājuma „Psiholoģija: teorija un prakse” 
recenzente 
Asociācijas 
Latvijas Profesionālo izglītības un profesijas izvēles 
konsultantu asociācijas locekle, 
Latvijas Praktisko psihologu asociācijas locekle,  
RPIVA Sociālo zinātņu maģistra psiholoģijā studiju 
programmas direktore  
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Jānis Nameisis Vējš 
 

Personas dati  
Dzimšanas datums – 1936. gads 2. marts 
 

Izglītība 
1959 - 1962 
1953 - 1957 
 

 
Oksfordas universitāte, teoloģija, BA theol.  
Rīgas Pedagoģiskais institūts, angļu valoda, angļu 
valodas skolotāja kvalifikācija 

Tālākizglītība 
 
 

 
Latvijas Valsts Universitāte; aspirantūra; filozofija; 
filozofijas zinātņu kandidāts (1970),disertācija  
Anglikānisma ideoloģijas kritika aizstāvēta Maskavas 
Valsts universitātē; filozofijas zinātņu doktors,(1990), 
disertācija Lingvistiski analītiskā reliģijas apoloģētika 
aizstāvēta Viļņas Valsts universitātē 

Darba pieredze 
1996 – līdz šim laikam 
1972 – 1996 
 
 
1969 – 1972  
1962 – 1966  

 
Latvijas Kristīgā Akadēmija, profesors  
Latvijas Zinātņu akadēmijas Filozofijas un socioloģijas 
institūts, nodaļas vadītājs (līdz 1981. gadam – nodaļa 
Vēstures institūtā), direktora vietnieks zinātniskajā darbā, 
profesors 
Latvijas Valsts Universitāte, Filozofijas katedra, 
pasniedzējs 
Latvijas Valsts Universitāte, Angļu filoloģijas katedra, 
vadītājs 

Zinātniskais grāds Dr.habil.phil. 
Akadēmiskais amats Asoc. Profesors 
Valodas zināšanas Latviešu – dzimtā, angļu – labi, vācu – vidēji 
Sociālās aktivitātes  

Latvijas Kristīgās Akadēmijas Senāta loceklis,  
Latvijas universitātes aģentūras “ Latvijas Universitātes 
filozofijas un socioloģijas institūts” Domes loceklis 
Latvijas Universitātes Filozofijas promocijas padomes 
loceklis 
 

Pedagoģiskā darbība   
(par pēdējiem 6 gadiem) 
 

LKrA docētie lekciju kursi studiju priekšmetos: 
Kristietības vēsture – 12 krp., Teoloģijas vēsture – 4 krp., 
Kristīgā ētika – 2 krp., Rietumu baznīcas vēsture – 1 
krp., Austrumu baznīcas vēsture – 1 krp., Eiropas ideju 
vēsture – 2 krp., Ievads filozofijā – 2 krp. Mūsdienu 
filozofijas aktualitātes – 2 krp, Politisko ideju vēsture – 2 
kp. 
Latvijas Universitātes Filozofijas nodaļā: Analītiskā 
filozofija 
Doktoru darbu vadīšana – 1. J. Taurens „Analītiskā 
filozofija un arhitektūras semantika”. 
   (Disertācija sagatavota aizstāvēšanai.) 
2. Iļja Boļšakovs „Morālā reālisma perspektīvas 
katoliskajā ētikā”. 
   (1. gada disertants). 
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Maģistra darba vadīšana – 3 
Bakalaura un kvalifikācijas darbu vadīšana – 27 
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Valdis Tilgalis 
 

 
Personas dati 

 
Dzimšanas datums – 1961. gads  
 

Izglītība 
 

Rīgas Bussines School  
Rīgas Tehniskā universitāte  
Rīgas 50.vidusskola  

Darba pieredze 
 
 

kopš 1984.g. SIA Media Pool, valdes priekšēdētājs    
Latvijs valsts televīzija, tehniskais direktors   
Latviajas televīzija , ierakstu inženieris    
 

Zinātniskais grāds MBA (Master of Business Administration);  
Uzņēmumu vadība 
Latvijas Reklāmas asociācijas valdes loceklis  

Akadēmiskais amats  
Pieaicināts pasniedzējs 
 

Valodu zināšanas Latviešu - labi 
Krievu – labi 
Angļu – labi 
Vācu – pamatzināšanas 
Spāņu – pamatzināšanas 
Igauņu – pamatzināšanas 
Lietuviešu - pamatzināšanas 

Publikācijas Par reklāmas tirgu, mediju industriju, mediju plānošanu  
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William Bell 
 

 
Personas dati 

 
Dzimšanas datums – 1933. gada 6. jūlijs 
 

Izglītība 
2003 
 
 
 
 
2001 
1972 – 1993 
 
1953 – 1957 

 
Nortvestas Aspirantūra – Transformējošās vadības principi 
pilsētas pētījumā Honkongā un Ķīnā. (Teoloģijas doktors 
Dr. theol.) 
Keirijas Teoloģiskais seminārs, Vankūvera, Kanāda – 
Izpētes metodoloģija  
Maģistra studijas teoloģijā (M. Th. Equivalent) 
Amerikas Apdrošināšanas Institūts (CPCU, ARM, AAM, 
AMS) 
LIFE Bībeles koledža, Losandželesa, Kalifornijas štats, ASV 
 
Viktorijas pamatskola un vidusskola, Kanāda 
 

Darba pieredze 
no 2001 
 
2000.g. septembris 
 
1998.g. 
1969 – 1998 
 
1967 – 1969 
1964 – 1967 
 
1957 – 1964 
 

 
Brīvprātīgs mācībspēks Latvijas Kristīgajā Akadēmijā, 
Bulduri, Latvija 
Brīvprātīgs mācībspēks Latvijas Kristīgajā Akadēmijā, 
Bulduri, Latvija 
Atvaļināts 
SAFECO Apdrošināsanas Kompānija Sietlā, Vašingtonas 
štatā, ASV – Mārketinga direktors 
Pastorālā kalpošana 
Docētājs LIFE Bībeles koledžā Losandželesā, Kalifronijas 
štatā, ASV 
Pastorālā kalpošana 

Sociālās aktivitātes 
 

Atīstības un paplašināšanās viceprezidents Šuv Institūtā 
(Shuv Institute), Sietlā, Vašingtonas štatā, ASV 
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Aija Odiņa 
 

Izglītība 
1972. g. 

 
LU Svešvalodu fakultāte, Angļu valodas un 
literatūras pasniedzēja 

Tālākizglītība 
 
1991.,1992.g. 

 
Protokola kursi Zviedrijā, Apvienotajā Karalistē, 
Somijā, Belģijā 
 

Darba pieredze 
2005.-2006. 
 
 
 2005. 
 
 2001.-2004 
1997.-2001 
 
 
 
1996.-1999.  
 
1993.-1998. 
 
 No 1991. 
1978.-1991. 
1972.- 1978. 

 
Akreditācijasvadītāja un Protokola vadītāja 
2006.gada IIHF pasaules čempionātā hokejā, SIA 
2006.gada pasaules hokeja  čempionāta rīkošanas 
izpilddirekcija 
Latvijas Kristīgā akadēmija, lektore kursā „Etiķete 
un protokols” 
LR ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Spānijas 
Karalistē 
LR ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Čehijas 
Republikā  
Vienlaicīgi LR ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece 
Horvātijas Republikā 
Vienlaicīgi LR ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece pie 
Maltas Bruņinieku Ordeņa 
Vēstniece, Valsts protokola vadītāja 
Vienlaicīgi LR ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece pie 
Svētā Krēsla(Vatikānā) 
LR ārlietu dienestā 
 Darbs Viesnīcu un tūrisma menedžmentā 
Angļu valodas un literatūras pasniegšana 
 

Valodu zināšanas Latviešu- dzimtā 
Angļu, spāņu, krievu 
čehu  

Apbalvojumi   Grand - Croix de l' Orde de Saint - Gregoire 
Gran Cruz de la Orden del Merito Civil 
Commander of the Royal Order of the Polar Star 
Croce con Placca Dell' Ordine Al Merito Melitense 
Piemiņas medaļa’’Sekmējot  Latvijas dalību NATO” 
LR Ministru prezidenta Pateicības raksts par 
nozīmīgu ieguldījumu 2006. gada pasaules hokeja 
čempionāta  organizēšanā 

Zinātniskā darbība 
un publikācijas (par 
pēdējiem 6 gadiem) 

Odiņa, A. "Protokols"( Diplomātiskais protokols un 
etiķete). R, 1998. 
Odiņa, A. "Protokols. Rokasgrāmata". R, 2003. 
  

Pedagoģiskā darbība   
(par pēdējiem 6 g.)

Izstrādāda kursa programma un docēts kurss: 
„Etiķete un protokols” 2 kp   
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Ervīns Butkēvičs 
 

Personas dati Dzimšanas datums- 1967. gada 30. jūlijs 
 

Izglītība 
 
 
1996-1998 
1985-1989 
1974-1985 

 
Biznesa vadïbas maģistrs (MBA), RTU Rïgas Biznesa 
Skola 
Bakalaurs, RTU Inženierekonomikas fakultāte 
Sertifikāts, RTU Radioelektronikas fakultāte 
Atestāts, Ilūkstes1. vsk. 
 

Tālākizglītība 
 

 
Media managers training program, USIA, Washington, 
DC 
Active sales training, Invicta, Igaunija 
Aktīvā pārdošana, International Transseters, Latvija 
Augstākā līmeņa menedžeru apmācība, IRS, Lietuva 
Time Management, ITM, Krievija/ Denmark 
Agresïvais Marketings, International Transseters, Latvija 
TRIZ system, Rïga/ St. Petersburg, Krievija 
 

Darba pieredze 
no 2001.g.  
no 2001.g.  
2000- 2001 
1998 - 2001 

 
Latvijas Kristīgā Akadēmija, docents.  
Kalnozols un Partneri, Valdes priekšsēdētāja vietnieks 
Latvijas Kristīgā Akadēmija, stundu pasniedzējs 
Kalnozols Celtniecība, mārketinga direktors 
Interfarma Latvija, direktors 
Hansa Pharma, viceprezidents 
Salvo AB, direktors; tirdzniecības menedžeris 
The Baltic Observer, mārketinga direktors 
 
 

Akadēmiskais amats  
2001. gada 17. septembrī ievēlēts docenta amatā Latvijas 
Kristīgās Akadēmijas akadēmiskajās vēlēšanās  
 

Valodu zināšanas Latviešu – dzimtā valoda 
Krievu – brīvi 
Angļu – brīvi 
Vācu - pamatzināšanas 

Zinātniski pētnieciskais 
darbs  
2005.g. 3. marts 
 
 
 
 
 
1999.g. 
 
1998.g. 

 
 
Dalība un uzstāšanās starptautiskā konferencē „Kā veidot 
veiksmīgas  biznesa attiecības ar ārvalstu partneriem”.  
Raksts konferenču žurnālā CEEMAN, raksta tēma 
Attiecību mārketings 
Veikts pētījums par zinātniskām publikācijām Eiropas 
Universitātēs, ASV par tēmu Attiecību mārketings  
Maģistra darbs „Vairumtirdzniecības uzņēmuma 
restrukturizācija” 
Bakalaura darbs „Jaunu plaša patēriņa produktu 
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ieviešana Latvijas tirgū” 
 

Pedagoģiskā darbība   
 

 
Izveidotas mācību programmas un docēti kursi: 
„Uzņēmējdarbības Pamati”(2kp), „Organizāciju 
psiholoģija”(2kp). 
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Guntis Dišlers 
 
Personas dati Dzimis 1958. gada 30. jūnijā  
Izglītība 1989 – 1992   

 
1978 – 1983  

Latvijas ev. lut. Baznīcas Teoloģijas 
seminārs, vēlāk – LU Teoloģijas 
fakultāte. 
Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas 
fakultāte, spec. „Latviešu valodas un 
literatūras pasniedzējs”. 

Tālākizglītība 2001, 2003, 2004, 
2005, 2006   
 
1995 – 1999   
 
1995 – 2001   

Starptautiskās sadarbības projekta 
ERASMUS ietvaros stažēšanās Somijas 
Teoloģijas institūtā Helsinkos. 
Dažādi kursi teoloģijā Jončepingas un 
Kortebū Teoloģijas augstskolās 
(Zviedrijā). 
Arheoloģiskās ekspedīcijas Izraēlā, 
Tantūras Bībeles pētnieciskajā centrā 
un Rokfellera Muzjea fondos. 

Darba pieredze 1993 - … 
 
1990 – 2004 
 
1984 - 1989 

Latvijas Kristīgās akadēmijas 
līdzdibinātājs, pasniedzējs. 
LELB mācītājs dažādās Rīgas un 
apkaimes draudzēs. 
Redaktors ZA izdevniecībā „Zinātne”. 

Zinātniskais grāds 1983 
2005 

Humanitāro zinātņu maģistrs filoloģijā. 
Humanitāro zinātņu maģistrs teoloģijā. 

Akadēmiskais amats  Docents. 
Pedagoģiskā darbība  LKrA docētie kursi: Ievads teoloģijā, 

Vecā derības teoloģija, Vecā derības 
laika māksla, Latvijas kultūras un 
baznīcas vēsture, Zinātniskā darba 
metodika. 
Vadītājs un recenzents vairākiem 
desmitiem bakalaura darbu. 

Valodu zināšanas  Latviešu – dzimtā, 
Angļu – ļoti labi, 
Krievu – ļoti labi, 
Senebreju – ar vārdnīcu. 

Publikācijas 
(pēdējie gadi) 

2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
2005 
 
2001 

• Konsultants kompleksam 
pētījumam (monogrāfijai) „Rīgas 
dievnamu māksla svērtības”. 
• I. Dafijs. „Svētie un grēcinieki: 
pāvestības vēsture” (tulk., 
sagatavošanā).  
• G.Florovskis. „Austrumu Baznīcas 
tēvi” (tulk., sagatavošanā). 
• Zinātniskais konsultants A.Grūtupa 
monogrāfijai „Beilisāde”. 
• „Kulta māksla Vecajā derībā”, 261 
lpp. 
•  „Dievs un cilvēku vēsture Vecajā 
derībā”, 578 lpp. 
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Ieva Sergejeva 
 

Personas dati  
Dzimšanas datums – 1965. gads 06. augusts 
 

Izglītība 
1991 – 2003 
2003. gadā 
 
1998. gadā 
 
1995. gadā  
1982 – 1986  

 
Latvijas Mākslas akadēmija 
LMA, Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslā 
(vizuāli plastiskajā mākslā – glezniecībā) 
LMA, Glezniecības nodaļa – Mākslinieka profesionālā 
kvalifikācija glezniecībā 
Mākslas pedagoģijas nodaļa – Mākslas bakalaurs 
B. Celmiņa glezniecības darbnīca 

Tālākizglītība 
2002 

 
Mācību centrs „LNMISC” (sertifikāts par 
profesionalitātes pilnveidošanu izglītības programmā – 
projektu vadīšana) 

Darba pieredze 
2004 līdz šim laikam 
2003 – 2004  
2002 
2001 
1997 – 2000  
 
1995 – 1996 
1994 – 1995 
1991 – 1994 
1983 – 1990   

 
Latvijas Kristīgā akadēmija, lektore 
ID – mākslinieks 
SIA „JS Projekts” – māksliniece maketētāja 
VZD Iekšējā audita departamenta direktora palīdze 
Rīgas 41. vidusskola – direktora vietniece informātikas 
jautājumos un vizuālās mākslas skolotāja 
Latvijas Mākslas akadēmijas laborante 
Žīguru pamatskola – vizuālās mākslas skolotāja 
Mežvidu pamatskola – vizuālās mākslas skolotāja 
Dažāda rakstura darbi 

Pedagoģiskā darbība Sagatavotas mācību programmas un docēti kursi:  
„Gleznošana” Bībeles mākslas programmas studentiem,  
„Vizuālās komunikācijas pamati”(2 KP) Sabiedrisko 
attiecību programmas studentiem 

Zinātniskais grāds Mag.art. 
Akadēmiskais amats Lektore 
Valodu zināšanas Latviešu valoda – dzimtā valoda 

Krievu valoda – labi 
Vācu valoda – labi 
Angļu valoda – vidēji (pašreiz apgūstu) 

 
Prasmes un kompetences 

plaša profila personālo datoru operatore ar specializāciju 
datorgrafikā (Word, Excel, Corel Draw, Power Point, 
Paint, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator) 

Zinātniskā darbība un 
publikācijas (par 
pēdējiem 6 gadiem) 

Personālizstādes 
2001 – Izstāžu centrs „Imanta”, Rīga – „Lidojums 
sapnī”; 
2000 – Salons „Roze”, Rīga – „Stūrakmeņi”; 
1999 – Galerija „Arka”, Rīga – „Brīvais plūdums”; 
Grupas izstādes 
2000 – Izstāžu centrs „Imanta”, Rīga – Kurzemes rajona 
skolotāju izstāde; 
1999 – Izstāžu centrs „Ķīpsala”, Rīga – „Baltars 99”; 
1998 – Izstāžu centrs „Imanta”, Rīga – „Ziema”; 
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1997 – Kultūras centrs „Undīne”, Jūrmala – „Siltums. 
Gaisma. Prieks.”; 
1997 – Kultūras centrs „Undīne”, Jūrmala – „Vasara un 
dūmi” 

 208



Sandra Urtāne 
 

 
Personas dati 

 
Dzimšanas datums – 1963. gads 24. novembris 
 

Izglītība 
1998 – 2001 
 
2001.g. 
 
 
1982 – 1987 
 
1970 – 1982 

 
Latvijas Valsts universitāte, Ekonomikas un vadības 
fakultāte, vides zinātņu maģistrantūra 
Maģistra darba tēma: “Sadarbības koalīcijas modelis  
sabiedrības līdzdalībai lēmumu pieņemšanā vides 
pārvaldībā.” 
Latvijas Valsts universitāte, Filoloģijas fakultāte, 
Žurnālistikas nodaļa 
Ventspils 1.vidusskola 
 

Tālākizglītība 
2001 - 2002 

 
Latvijas Atkritumu saimniecības asociācijas un Lundas 
universitātes Vides ekonomikas starptautiskā institūta 
apmācības programma “Ilgtspējīga attīstība un atkritumu 
saimniecība pašvaldībām” 
 

Darba pieredze 
2007.g. 
2007.g. 
2006.g. 
2006.g. 
2006.g. 
 
2004 - 2005 
 
 
 
 
 
 
 
2002 – 2004 
 
 
 
 
 
 
2002 – 2003 
 
 
 
 
 
1999 – 2006 
1998 - 1999 
1996 – 2006 

 
LR Saeima, deputāta palīdze 
SIA „LABA” žurnāls „Spicīte”, projekta vadītāja 
Populārizglītojošās grāmatas „Ar prātu un sirdi” autore 
Populārizglītojošās grāmatas „Draudzēsimies” autore 
RSU Eiropas zinātņu fakultāte, Žurnālistikas katedra, lekciju 
kursa „Vides žurnālistika” lektore 
LIFE Environment projekta “Sadzīves bioloģiski sadalošos  
organisko atkritumu pārstrāde izmantojot kompostēšanas 
tehnoloģijas” informācijas eksperte  
Populārizglītojošās filmas (15 min.) „Kompost-ēšana” autore  
Bukletu iedzīvotāju informēšanai par bīstamajiem 
atkritumiem un sadzīves atkritumu šķirošanu autore 
Mācību materiāla “Sadzīves bioloģiski sadalošies atkritumi 
un to apsaimniekošana” līdzautore 
LIFE Environment projekta “Zaļā sertifikāta kritēriju 
izstrāde, ieviešana, kontrole tūrisma mītnēs lauku teritorijās 
un mazpilsētās Latvijā” konsultante vides jautājumos 
Mācību materiāla “Videi draudzīgu materiālu izmantošana 
tūrisma mītņu būvniecībā un telpu iekārtošanā” autore 
Mācību materiāla “ Padomi lauku tūrisma uzņēmējiem dabas 
resursu saudzīgai izmantošanai” līdzautore 
REC projekta “Consuming green” (pētījums par videi 
draudzīgu saimniecības līdzekļu izmantošanu sadarbībā ar 
Lietuvu, Igauniju un Poliju) konsultante vides jautājumos 
REC projekta “Ekokomandas ilgtspējīgai attīstībai” 
“Rokasgrāmatas ekokomandas vadītājam” un “Skolēnu 
darba burtnīcas” konsultante 
Žurnāla “Vides Vēstis” ārštata autore 
Žurnāla “Vide un laiks” ārštata autore 
Biedrība „Vides Vārds”, projekta “Vides aizsardzības fonda 
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1996 –1998 
 
 
1995.g. 
1990 – 1995 
1989 – 1990 
1988 – 1989 
 
1987 – 1988 
1984 - 1986 

Konsultatīvās padomes darbības nodrošināšana” 
koordinatore. 
Projekta “Atkritumu otrreizējās izmantošanas iespējas.” 
Koordinatore 
Žurnāla “Tirgotāju Vēstnesis” ārštata autore 
Laikraksta “Diena” ārštata autore 
Bērnu kopšanas atvaļinājums 
Tieslietu ministrijas žurnāla “Temīda” nodaļas redaktore 
Latvijas televīzija, Populārzinātnisko raidījumu nodaļas 
redaktore 
Bērna kopšanas atvaļinājums 
Žurnāla “Sieviete” nodaļas redaktore 
 

Valodu zināšanas Latviešu- dzimtā 
Krievu- laba 
Angļu- laba 
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Reinis Āboltiņš 
 
 

 
Personas dati 

 
Dzimšanas datums – 1974. gada 19. janvāris 
 

Izglītība 
1998 - 1999 
 
 
 
 
1996.g. 
 
1994 - 1995 
 
1993.g. 

 
Padujas universitāte (Itālija) un Lundas universitātes Raula 
Valenberga Cilvēktiesību un humanitāro tiesību institūts 
(Zviedrija). Iegūtā izglītība:  E.MA. cilvēktiesībās un 
demokratizācijā (starptautiskās cilvēktiesības un 
humanitārās tiesības). 
Latvijas universitāte, Politikas zinātnes katedra. Iegūtā 
izglītība: B.A., politikas zinātnē. 
Velsas universitāte (Lielbritānija), Politikas un valdības 
katedra.  
Umea universitāte (Zviedrija), Politikas zinātnes katedra, 
07- 08/1993 
 

Darba pieredze 
no 2006.g. 
2005.g. marts – decembris 
2003 – 2004 
 
2002 – 2003 
 
2000 – 2004 
 
2000 – 2001 
 
2000.g. 
1999.g. 
1999.g. 
1997 - 1999 
1998.g. janvāris – novembris 
(un 2000 – 2002) 
1996 – 1998 
1996.g. jūlijs – oktobris 
1994 - 1995 

 
Projektu vadītājs, “Baltic Communication Partners” SIA 
ANO Attīstības programma, programmas vadītājs 
Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās 
sekretariāts, Sabiedrības integrācijas departamenta 
direktors. 
Tieslietu ministrija, Sabiedrības integrācijas departamenta 
direktors. 
Latvijas medicīnas akadēmija / Rīgas Stradiņa universitāte, 
lektors. 
LR Naturalizācijas pārvalde, projektu vadītājs 
 
LR Naturalizācijas pārvalde, padomnieks 
LR Naturalizācijas pārvalde, galvenais speciālists 
Latvijas universitāte, pētnieks 
Latvijas universitāte, eksperts 
 
Sorosa fonds – Latvija, eksperts 
Valsts prezidenta kanceleja, padomnieks 
R.I.O.S. SIA, vadītājs 
Dienas laikraksts “Labrīt”, reportieris 

Zinātniskais grāds  
Mag. hum. r.  
 

Akadēmiskais amats  
Lektors 
 

Valodu zināšanas  
Latviešu- dzimtā 
Krievu- brīvi 
Angļu- brīvi 
Zviedru – sarunvalodas līmenī 
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Vācu – pamatzināšanas 
Franču - pamatzināšanas 
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Agnese Koligina 

 
 

 
Personas dati 

 
Dzimšanas datums – 1975.gada 24. novembris 
 

Izglītība 
2001 – 2005 
 
 
1999 – 2000 
 
 
1999 - 1994 

 
Latvijas Kristīgā Akadēmija, Humanitāro zinātņu maģistra 
grāds teoloģijā un reliģiju zinātnē; maģistra diploms Nr. 
MDA 0005 no 22.06.2005. 
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, Sociālo zinātņu 
maģistra grāds tiesību zinātnē; maģistra diploms Nr. 007517 
no 15.06.2000. 
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, Jurista 
kvalifikācija; jurista diploms Nr. 000414 no 25.01.1999. 

Tālākizglītība 
2006.g.  
2005.g.  
 
2005.g.  
 
2004.g 
2004.g. 
 
 
2004.g.  
 
2003.g.  
 
2002.g.  
 
2002.g. 
2002.g. 
 
2001.g. 
 
2001.g. 
 
 
2001.g. 
 
2000.g. 
 
2000.g. 
 
2000.g. 
 
 
2000.g. 
 
1999.g. 

 
Apmācības kurss Juridiskā franču valoda 
Apmācības kurss Atraktīvi un pārliecinoši – mūsdienu 
komunikācijas stratēģija; apliecība no 20.12.2005. 
Seminārs Konkurences tiesības; apliecība no 14.12.2005. 
Franču valodas kursi Francijas kultūras centrā 
Seminārs Lietišķā etiķete 
Seminārs Par administratīvā procesa likumu; sertifikāts no 
06.05.2004. 
Seminārs Darbs komandā 
Seminārs Informācija. Ziņojums. Prezentācija; apliecība Nr. 
52 no 04.11.2002. 
Mācību kurss Esošo akciju sabiedrību darbības īpatnības 
pēc Komerclikuma spēkā stāšanās 
Seminārs Komerclikuma piemērošana 
Seminārs Elektroniskās vides tiesiskais regulējums: plusi un 
mīnusi 
Mācību kurss Pašattīstības programma jaunākajiem 
vadītājiem, sertifikāts Nr.0017-01/VA10601 no 23.11.2001. 
Mācību kurss Pārrunu vadīšana, sertifikāts Nr.0008-
01/VA010501 no 30.11.2001. 
Seminārs Eiropas Savienības jaunā regulējuma sakaru jomā 
piemērošana un ietekme kandidātvalstīs 
Lekciju cikls Konkurences tiesības Eiropas Savienībā un 
Latvijā, apliecība no 15.11.2000. 
Seminārs Aktuāli jautājumi par sabiedrisko pakalpojumu 
regulatoru likumu 
Seminārs Līgumi informācijas tehnoloģiju jomā, apliecība no 
28.09.2000. 
Kursi Jaunais Komerclikums, Kapitālsabiedrību 
reorganizācijas īpatnības 
Kursi Jaunais civilprocesa likums, sertifikāts no 28.04.1999. 
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1998.g. 
 
1997.g. 
1996.g. 

Seminārs Informācijas apmaiņa Eiropas valstu nodokļu 
administrāciju starpā 
Seminārs Patērētāju tiesību aizsardzība Baltijas valstīs 
Sorbornas Universitātes lekciju cikls Eiropas Savienība 
 

Darba pieredze 
no 2002.g.  
no 2000.g.  
 
 
no 2000.g.  
 
1999 – 2004 
 
1998 – 2000 
1998.g.  
 
1996 – 1998 
 
1999 – 1995 
 
1994 - 1995 

 
Latvijas Kristīgā akadēmija, pasniedzēja 
GSM Asociācijas Eiropas reģionālās interešu grupas locekle 
GSM Asociācijas Eiropas reģionālās interešu nodaļas 
Regulēšanas lietu grupas locekle 
„Latvijas Mobilais Telefons SIA”, Juridiskā nodrošinājuma 
daļas vadītāja 
„Latvijas Mobilais Telefons SIA”, Uzņēmuma padomniece, 
Padomes sekretāre 
„Latvijas Mobilais Telefons SIA”, Līgumu daļa, juriste 
LR Valsts ieņēmumu dienests, Juridiskā pārvalde, 
Starptautisko līgumu daļa, galvenā juriste 
Rīgas dome, Uzņēmējdarbības koordinācijas centrs, galvenā 
juriskonsulte 
Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūra, Lietvedības nodaļa, 
angļu – latviešu valodas tulks 
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, zinātniskā 
laborante 
 

Zinātniskais grāds  
Akadēmiskais amats  

Lektore; Lektora diploms Nr. 0034, izsniegts ar Latvijas 
Kristīgās Akadēmijas 2003.gada 27.janvāra Senāta sēdes Nr. 
1 lēmumu Nr.3 
 
Apbalvojumi: 
Grāfa Lamsdorfa stipendija par teicamām sekmēm studijās, 
laika posmā no 1995.gada līdz 1999.gadam 
 
Laikraksta „Latvijas Vēstnesis” stipendija par teicamām 
sekmēm studijās, 1996.gads, apliecinājums no 21.06.1996. 
 

Valodu zināšanas  
Latviešu – dzimtā valoda 
Angļu – pārvaldu brīvi 
Krievu – ļoti labi 
Franču – vidēji 
Vācu – sarunvaloda 
Ebreju – pamatzināšanas 
Sengrieķu – pamatzināšanas 
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Andris Kravalis 

 
 

 
Personas dati 

 
Dzimšanas datums – 1967. gads 11. jūnijs 
 

Izglītība 
1993 – 1999 
 
1989 – 1993 
1984 – 1987 
1983 – 1984 
1975 – 1983 
 

 
Pontifikālajai Teoloģijas fakultātei „Teresianum” afiliētais 
Teoloģijas institūts, Studium Notre Dame de Vie, Francija 
Rīgas Metropoloijas Romas katoļu Garīgais seminārs 
Rēzeknes Mūzikas koledža 
Gulbenes 1. vidusskola 
Gulbenes raj. Beļavas ciema Ozolkalna pamatskola 

Tālākizglītība 
1999.g.  
 
1998.g. 
 
 
1987.g. 

 
Licenciāta grāds teoloģijā – Pontifikālā Teoloģijas fakultāte 
„Teresianum” 
Bakalaura grāds teoloģijā – Pontifikālajai Teoloģijas 
fakultātei „Teresianum”, afiliētais Teoloģijas institūts 
Studium Notre Dame de Vie, Francija 
Profesionālās izglītības diploms muzikālajā pedagoģijā 
(izpildītājs, orķestra diriģents)  

Darba pieredze 
no 2001.g.  
no 1999.g. 
 
no 1999.g. 
 
1999 – 2001 
 
1990 – 1992 
1987 – 1989 
 
1984 - 1987 

 
Rīgas metropolijas Romas katoļu garīgais seminārs, garīgais tēvs 
Laterāna Pontifikalās Univeristātes filiāle 
Rīgas Teoloģijas Institūts, pasniedzējs 
Laterāna Pontifikālās Univeristātes filiāle 
Rīgas Augstākais Reliģijas Zinātņu Institūts, lektors 
Vikārs Rīgas sv. Jēkaba katedrālē, kapelāns cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām, atbildīgais par jauniešu darbu 
Ticības mācības skolotājs Rīgas 77. vidusskolā 
Armijā apgūtā specialitāte - helihopteru radio mehāniķis,  
speciālās kaujas vienības (desants) 
Pedagoģiskās prakses ietvaros mūzikas skolotājs Rēzeknes 
4.vidusskolā 
Akadēmiskie kursi:  

Garīgās dzīves teoloģija  
II Vatikāna koncils  
Ievads Svētajos Rakstos 
Pastorālteoloģija 

Konferences –   
Studentu kapelānu tikšanās Romā,  
Vājredzīgo un Neredzīgo tikšanās Šveicē, Lietuvā, Parīzē. 

 
 

 
Valodu zināšanas  

Latviešu – dzimtā 
Vācu, franču, latīņu, poļu, krievu, angļu, itāļu. 
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Organizatoriskā 
darbība 
2004.g. 
2003.g. 
 

 
 
Laju konferences organizācijas komitejas koordinators 
Latvijas katoļu Baznīcas informācijas centra vadītājs 
Daudzu rekolekciju un svētceļojumu organizēšana 
 

Publikācijas  
Žurnālā „Christianos”, izdevumos: „Ejiet un māciet”,  
"Katoļu Baznīcas Vēstnesis”. 
Žurnālā „Tikšanās”, izdevumā „Mieram tuvu”. 
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Sarmīte Meinerte 

 
Dzimšanas datums un vieta 28.03.51. Rīga 

 
Tautība  latviete 

 
Adrese 52, rue de Bragance 

L-1255, Luxembourg 
 

Telefons 0035(2) 24953, 00371 9104282 
e-pasts                                                             SMeinerte@europarl.eu.int 

 
Izglī'tība 1974. gada M.Torēza Maskavas valsts 

pedagoģiskā svešvalodu institūta diploms 
 
  
 

Kvalifikācija  Franču un angļu valodas pasniedzējs 
 

 1986. gadā iegūts filoloģijas zinātņu 
doktora grāds 
 

Profesionālā pieredze                                     No 2005. gada februāra - tulkotāja 
Eiropas Parlamentā 
 
No 2002. gada janvāra RSU ESF 
Komunikācijas studiju katedras vadītāja, 
docente 
 
 No 1999. līdz 2002. gadam Baltic Media 
Ltd izpilddirektore 
 
No 1996. līdz 1999. gadam Rīgas 
Komercskolas pasniedzēja  
 
No 1994. līdz- 1996 izglītības iestāžu 
institucioonālās attīstības sektora vadītāja 
Izglītības attīstības institūtā 
 
No 1990. līdz 1994.gadam Republikas 
Skolotāju kvalifikācijas celšanas institūta 
docente  
 
No 1986. līdz 1990. RSKCI Svešvalodu 
mācīšanas eksperts 
 
No 1977. līdz 1986. gadam LVU 
Svešvalodu fakultātes pasniedzēja 
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EDGARS VAIKULIS 
 
Izglītība 
01.09.2000. –  22.06.2006.  Latvijas Universitāte 

Sociālo zinātņu fakultāte  
Sociālo zinātņu maģistra grāds komunikācijas 

zinātnē 
01.09.2000. – 31.01.2001.  Latvijas Universitāte 
     Vēstures un filozofijas fakultāte 
     Vēstures zinātnes maģistrantūra 
01.091996. – 12.06.2000.   Latvijas Universitāte 
     Vēstures un filozofijas fakultāte 
     Humanitāro zinātņu bakalaura grāds vēstures 
zinātnē 
01.09.1985. – 22.06.1996.   Rīgas 1.ģimnāzija 
 
Darba pieredze 
10.11.2006. –     LR Satiksmes ministrija 
     ministra padomnieks 
03.11.2005. – 09.11.2006  LR Iekšlietu ministrija 
     ministra biroja vadītājs 
10.05.2005. –     A/s „Rīgas Starptautiskā autoosta” 
     padomes loceklis 
23.04.2005. – 10.06.2005.   Pašvaldības SIA „Juglas nami”  
     padomes loceklis 
11.04.2005. – 10.11.2005.  Rīgas dome 
     RD priekšsēdētāja vietnieka preses sekretārs 
28.10.2004. – 23.05.2005.   VSIA „Kultūras un sporta centrs „Daugavas 
stadions”” 
     valdes loceklis 
10.03.2004. – 02.12.2004.   LR Izglītības un zinātnes ministrija 
     ministra padomnieks 
03.10.2003. – 18.03.2004.   LR Saeima 
     Saeimas priekšsēdētājas biedra palīgs 
03.10.2003. –     P/o „Latvijas Pirmā partija” 

preses sekretārs 
06.11.2000. – 03.10.2003.   SIA „BNS – Latvija” 
     Ekonomikas ziņu nodaļa 
     Saeimas un Ministru kabineta reportieris 
03.01.2000. – 16.01.2004.   LR Iekšlietu ministrija 
     Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 
     Personāla nodaļas inspektors 
02.02.1998. – 05.11.2000.   SIA „Virgos” 

PMLP grāmatvedības datu apstrādes speciālists 
 
Iemaņas    Valodas: Latviešu – dzimtā 
       Krievu – tekoši 
       Angļu – labi 
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4.3. LICENCE Nr. 04045 - 9 par tiesībām īstenot bakalaura profesionālās 
izglītības studiju programmu „Sabiedriskās attiecības”   
 

 
 
 
 

NORAKSTS 
 

Latvijas Republika 
Izglītības un zinātnes ministrija 

 
LICENCE 

 
 

Izsniegta Latvijas Kristīgajai akadēmijai 
 
Par tiesībām īstenot 
 
Profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Sabiedriskās 
attiecības”(4234202) profesionālā bakalaura grāda sabiedrības vadībā un sabiedrisko 
attiecību menedžera kvalifikācijas iegūšanai.  
 
 
 
 
Licences termiņš  līdz 15.09.2007. 
 
Licences izsniegšanas datums   2004.gada 15.septembrī 
 
Licences izsniegšanas vieta     Rīga, Latvijas Republika 
 
 
Licences Nr. 04045 – 9 
 
 
 

Latvijas Republikas 
izglītības un zinātnes 

                                ministrs (zīmogs) (paraksts)  J.Radzevičs 
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4.4. Informācija, kas apliecina, ka vismaz 50% no ievēlētā akadēmiskā personāla 
strādā augstskolā  

 
 
 
 
 

 
 
 

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU 
LATVIJAS KRISTĪGĀ AKADĒMIJA 

Reģ. Nr. 40003129210  
Jūrmala, Latvija; e-pasts chracad@kra.lv 
Bulduri 3.līnija 5; LV-2010, tālrunis 7753360; fakss 7751919 
Latvijas Unibankas Vecrīgas filiāle  
Bankas kods UNLALV2X,                                           
konta Nr. 01-006467684                                                            

 
 
 
 

Izziņa par akadēmisko personālu 
Jūrmalā 

 
 

2007. gada 3.maijā Latvijas Republikas 
Izglītības un zinātnes ministrijas 

Augstākās izglītības departamentam 
 

 
Apliecinu, ka Latvijas Kristīgās akadēmijas bakalaura profesionālās studiju 
programmas „Sabiedriskās attiecības” realizācijā ir iesaistīti 20 pasniedzēji, no kuriem  
8 ir jau ievēlēti LKrA akadēmiskajos amatos, bet 5 pasniedzējiem ir paredzētas 
velēšanas  LKrA izsludinātjā konkursā uz akadēmisko amatu vietām 2007.gada 
septembrī. 

 
 
 
 

Rektore  S. Gūtmane 
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4.5. Augstskolas, studiju procesa, bibliotēkas, docētāju un administrācijas 
novērtējuma anketas (paraugi) 

 
APTAUJA PAR AKADĒMISKO DARBU 

Mācību kursa nosaukums____________________________Pasniedzējs 
________________ 

(1-ļoti slikti, 5- ļoti labi) 
1. Kā Jūs vērtējat mācību kursu kopumā 
1.1. garlaicīgs 1 2 3 4 5 interesants 
1.2. slikti strukturēts 1 2 3 4 5 labi strukturēts 
1.3. atkārto iepriekš dzirdēto 1 2 3 4 5 jauna un svarīga informācija 
1.4. lieks izvēlētai profesijai 1 2 3 4 5 nepieciešams izvēlētai profesijai 

*Papildus komentāri un ieteikumi 
_____________________________________________________________ 

2. Kā Jūs vērtējat mācību kursa materiāla pasniegšanu 
2.1. nav vērts apmeklēt 1 2 3 4 5 žēl nokavēt nodarbību 
2.2. nodarbības vienmuļas, 

iemidzinošas 
1 2 3 4 5 nodarbības aizraujoša, rosinoša 

2.3. nodarbības haotiskas, juceklīgas 1 2 3 4 5 nodarbības ir sistemātiskas, 
loģiskas 

2.4. nesaprotama, sarežģīta 1 2 3 4 5 skaidra, uztverei piemērota 
2.5. pārāk liels lekciju īpatsvars, maz 

praktiskās/patstāvīgās nodarbības 
1 2 3 4 5 labs lekciju un 

praktisko/patstāvīgo nodarbību 
samērs 

2.6. netiek izmantoti nekādi uzskates 
materiāli 

1 2 3 4 5 nodarbībās tiek izmantoti 
uzskates materiāli 

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

1 2 3 4 5 pasniedzējs ir sagatavojis 
papildus materiālus, kas 
pieejamā veidā atrodami 
bibliotēkā vai citādā veidā 

2.8. pasniedzējs nav izdalījis kursa 
programmu savlaicīgi 

1 2 3 4 5 kursa programma izdalīta 
savlaicīgi 

2.9. nav skaidrības par priekšmetu 
līdz pat nodarbību beigām 

1 2 3 4 5 metodiskie norādījumi saņemti 
laikus 

2.10 kurss nav nolasīts pilnībā pēc 
piedāvātās programmas 

1 2 3 4 5 Kurss nolasīts savlaicīgi,  
pilnā apjomā pēc programmas 

*Papildus komentāri un ieteikumi 
_________________________________________________ 
3. Kā Jūs vērtējat pasniedzēju 
3.1. nekontaktē ar auditoriju 1 2 3 4 5 labs kontakts ar auditoriju 
3.2. nelaipns un neatsaucīgs  1 2 3 4 5 vienmēr laipns un atsaucīgs 
3.3. nepatīk griezties pie pasniedzēja 

ar jautājumiem 
1 2 3 4 5 koleģiālas attiecības ar 

studentiem 
3.4. nerespektē citu viedokli 1 2 3 4 5 respektē citu viedokli 
3.5. labi nepārzin priekšmetu 1 2 3 4 5 profesionāls savā jomā 
3.6. bezatbildīgs 1 2 3 4 5 ar lielu atbildības sajūtu 
3.7. nodarbības laikā reti sastopams, 

jo atrodas citur 
     nodarbības laikā sastopams, kad 

tas vajadzīgs 
3.8. nevēlos vairs viņu citos kursos 1 2 3 4 5 labprāt mācītos vēl arī citus 
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kursus viņa vadībā 
3.9. prasības neatbilst priekšmeta 

mērķim 
1 2 3 4 5 prasības augstas, bet izpildāmas 

3.10 grūti saprast svešvalodas barjeras 
dēļ 

1 2 3 4 5 valodas barjeru nav 

*Papildus komentāri un ieteikumi 
_____________________________________________________________ 
4. Kā Jūs vērtējat telpu nodrošinājumu mācību priekšmetā 
4.1. telpas neatbilst mākslas studiju 

programmas prasībām 
1 2 3 4 5 Telpas atbilst mākslas studiju 

programmas prasībām 
*Papildus komentāri un ieteikumi 
___________________________________________________________ 
5.  Kā Jūs vērtējat pasniedzēja attieksmi pret Evaņģēliju 
neatzīst vispār    vienaldzīga      neitrāla        ieinteresēta         pārliecinoša fanātiska - 

pārspīlēta 

6. Ziņas par anketas aizpildītāju:  kurss ____________, nodaļa 
____________________ 
specialitāte____________________________________________________________
______. 
 
Aptauja par administrācijas darbu  
(1-ļoti slikti, 5- ļoti labi) 
 
1. Kā Jūs vērtējat dienas(vakara, neklātienes) nodaļas darba organizāciju 
1.1. Ar studiju procesu saistītie 

jautājumi  tiek risināti lēni 
1 2 3 4 5 Ar studiju procesu saistītie 

jautājumi tiek risināti ātri un 
operatīvi 

1.2. Neprot sniegt nepieciešamo 
informāciju attiecībā par 
studiju darbu 

1 2 3 4 5 Prot sniegt nepieciešamo 
informāciju attiecībā par 
studiju darbu 

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

1 2 3 4 5 Ar studijām saistītie 
dokumenti (izziņas, izraksti 
u.c.)  tiek sagatavoti 
operatīvi un laicīgi 

1.4. Trūkst profesionalitātes un 
zināšanas savā jomā 

1 2 3 4 5 Profesionāli un zinoši savā 
jomā 

1.5. Neuzklausa, neiejūtīgi, 
augstprātīgi 

1 2 3 4 5 Vienmēr uzklausa, ir 
atsaucīgi, laipni 

*Papildus komentāri un 
ieteikumi________________________________________________ 
 
2.  Kā Jūs vērtējat kases darbu 
2.1. Lēna apkalpošana 1 2 3 4 5 Apkalpošana ir ātra un 

operatīva 
2.2. Neprot sniegt nepieciešamo 

informāciju attiecībā par 
studiju maksājumiem un to 
kārtību 

1 2 3 4 5 Prot sniegt nepieciešamo 
informāciju attiecībā par 
studiju maksājumiem un to 
kārtību 

2.3. Ar studiju maksājumiem 
saistītie dokumenti tiek 

1 2 3 4 5 Ar studiju maksājumiem 
saistītie dokumenti tiek 
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sagatavoti lēni sagatavoti operatīvi un 
laicīgi 

2.4. Trūkst profesionalitātes un 
zināšanas savā jomā 

1 2 3 4 5 Profesionāli un zinoši savā 
jomā 

2.5. Neuzklausa, neiejūtīgi, 
augstprātīgi 

1 2 3 4 5 Vienmēr uzklausa, ir 
atsaucīgi, laipni 

*Papildus komentāri un 
ieteikumi________________________________________________ 
3. Kā Jūs vērtējat kafejnīcas darbu  
3.1. Lēna apkalpošana 1 2 3 4 5 Apkalpošana ir ātra un 

operatīva 
3.2. Ēdienu kvalitāte 

neapmierinoša 
1 2 3 4 5 Laba ēdienu kvalitāte  

3.3. Ēdienu izvēle ir maza, tie ir 
vienveidīgi 

1 2 3 4 5 Pietiekoša ēdienu izvēle un 
daudzveidība 

3.4. Apkalpošanas kultūra ir 
nepieņemama 

1 2 3 4 5 Laba apkalpošanas kultūra, 
laipni darbinieki 

3.5. Neapmierinošs estētiskais 
noformējums 

1 2 3 4 5 Labs estētiskais 
noformējums 

3.6. Galdi ir netīri, telpu kopējā 
tīrība neapmierina 

1 2 3 4 5 Galdi regulāri tiek notīrīti, 
telpas ir sakoptas, tīras 

*Papildus komentāri un 
ieteikumi_______________________________________________ 
 
 
 
 
 
4.  Kā Jūs vērtējat Zinātniskās bibliotēkas  darbu 
4.1. Lēna apkalpošana 1 2 3 4 5 Apkalpošana ir ātra un 

operatīva 
4.2. Bibliotēkā literatūra nav 

sakārtota, grūti kaut ko 
atrast 

1 2 3 4 5 Bibliotēkā literatūra ir 
sadalīta pa tēmām, var viegli 
atrast sev interesējošo 
literatūru 

4.3. Nav iespējams iepazīties ar 
bibliotēkas jaunumiem 

1 2 3 4 5 Regulāri tiek izlikta 
redzamā veidā jaunākā 
literatūra 

4.4. Nav piemērots darba laiks 1 2 3 4 5 Darba laiks ir pieņemams 
4.5. Neuzklausa, neiejūtīgi, 

augstprātīga attieksme 
1 2 3 4 5 Vienmēr uzklausa, ir 

atsaucīgi, laipni 
 
5.  Bibliotēku Jūs apmeklējat ar nolūku, lai: 
Mācītos, gatavotos eksāmeniem 
uzzinātu ko jaunu un interesantu par jūs interesējošu tēmu 
apmeklētu bibliotēkas sagatavotās grāmatu izstādes, iepazītos ar jaunākajām 
grāmatām 
iegūtu nepieciešamos materiālus studijām 
iepazītos ar pasniedzēju mācību kursu programmām vai pasniedzēja papildus 
sagatavotiem materiāliem 
neapmeklēju vispār 
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citsnolūks: 
_____________________________________________________________________
__________ 
6.  Par kādām tēmām vajadzētu papildināt bibliotēkas krājumus? 
reliģija, teoloģija 
konkrētāk: 
_____________________________________________________________________
_________ 
filozofija 
konkrētāk: 
_____________________________________________________________________
_________ 
māksla 
konkrētāk: 
_____________________________________________________________________
________ 
ekonomika 
konkrētāk: 
_____________________________________________________________________
_________ 
socioloģija 
konkrētāk: 
_____________________________________________________________________
_________ 
sabiedriskās attiecības 
konkrētāk: 
_____________________________________________________________________
_________ 
neesmu par to domājis 
*Papildus komentāri un 
ieteikumi_______________________________________________ 
 
7. Vai Jūs apmierina bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi (grāmatu izvēle, preses 
izdevumu klāsts, pasniedzēju sagatavotie lekciju materiāli, iespēja iesiet darbus 
spirālē u.c.)  kopumā? 
jā 
nē 

*Papildus komentāri un ieteikumi 
____________________________________________________________ 
8. Kā jūs vērtējat iespējas izmantot lasītavu 
8.1. Vienmēr aizņemta 1 2 3 4 5 Brīva, visas iespējas strādāt 
8.2. Pārāk maz datori lasītavā 1 2 3 4 5 Datoru skaits pietiek 
8.3. Traucē troksnis, nav klusuma 1 2 3 4 5 Nekas netraucē strādāt 

 
 9. Kā Jūs vērtējat iespējas strādāt datoru klasē     
9.1. Vienmēr aizņemta 1 2 3 4 5 Brīva, visas iespējas strādāt 
9.2. Nevar saņemt informāciju 1 2 3 4 5 Vienmēr var saņemt 

informāciju 
9.3. Darba laiks neapmierina 1 2 3 4 5 Darba laiks apmierina 

 
 

 224



10. Kā Jūs vērtējat iespējas izmantot kopētāja pakalpojumus 
10.1 Darba laiks nepiemērots 1 2 3 4 5 Darba laiks piemērots 
10.2 Materiāli ilgi jāgaida 1 2 3 4 5 Materiālus kopē ātri, 

operatīvi 
10.3 Kopēšana dārga 1 2 3 4 5 Normāla, līdzīga kā citur 
10.4 Kvalitāte slikta 1 2 3 4 5 Kvalitāte laba 

 
11. Ziņas par anketas aizpildītāju:  kurss ____________, nodaļa 
______________specialitāte______________________________________________
______ 
 
Paldies par nopietno attieksmi, aptauju aizpildot.  
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Studentu aptaujas anketa 
 
Cienījamais student! 
 Šobrīd Latvijas Kristīgā akadēmija ir iesaistījies sabiedrisko attiecību studiju 
programmu akreditēšanas procesā. Ar šīs aptaujas palīdzību mēs vēlamies noskaidrot, 
kā Tu novērtē savu apgūstamo bakalaura studiju programmu. Tavs viedoklis ir svarīgs 
akreditācijas dokumentu sagatavošanai, tāpēc lūdzam Tevi aizpildīt mūsu piedāvāto 
anketu! Anketas aizpildīšana neprasīs daudz laika un tas nebūs sarežģīti. Jautājumiem 
ir jau dotas atbildes, no kurām Tev ir jāizvēlas tā, kas sakrīt ar Tavu viedokli. Pie 
izvēlētās atbildes esošajā lodziņā ieliec krustiņu  vai ķeksīti . Ja atbildes nav 
dotas, ieraksti savu atbildi pats. Jautājumos ar tabulām katrā ailē ar krustiņu atzīmē 
savu vērtējumu. Iegūtie dati būs pilnīgi anonīmi un tiks izmantoti tikai apkopotā 
veidā. Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un godprātīgu jautājumu atbildēšanu! 
 

Vai Tu esi apmierināta/-s ar savu augstskolas un studiju programmas izvēli? 
 Augstskolas izvēle Studiju programmas izvēle 

Pilnīgi   
Daļēji   
Nemaz   

   
Kāpēc Tu izvēlējies tieši pašlaik apgūstamo studiju programmu? Var atzīmēt 
vairākus, bet ne vairāk kā 3 variantus! 
Lai vēlāk varētu darboties zinātnē  
Ir pieprasījums darba tirgū  
Nevēlējos strādāt  
Nodrošina karjeras iespējas  
Prestiža  
Vecāku ietekmē  
Draugu ietekmē  
Nebija liels konkurss  
Var apvienot mācības ar darbu  
Vēlējos turpināt mācības  
Saistīja nākamā profesija  
Programma man šķita interesanta  
Cits variants (lūdzu, ieraksti)  ___________________________________ 
 
Vai Tevis izvēlētajā studiju programmā ir tādi mācību priekšmeti, kuru 
pasniegšanas līmenis Tevi neapmierina! Ja atbildi apstiprinoši, uzraksti, cik šādu 
priekšmetu ir! 
Jā ir, cik ______   
Nē nav  
Grūti pateikt  
 
Vai augstskolā iegūtās zināšanas noderēs strādājot Tevis izvēlētajā specialitātē? 
Jā pilnībā  
Drīzāk jā, nekā nē  
Drīzāk nē, nekā jā  
Nē  
Grūti pateikt  
 
Kā Tu vērtē vispārējo studiju kvalitāti savā bakalaura programmā? 
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Ļoti laba  
Laba  
Vidēja  
Slikta  
Ļoti slikta  
 
Kāpēc Tu vēlētos turpināt studijas tieši  Latvijas Kristīgajā akadēmijā ? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
 
Novērtē katru tabulā minēto mācību procesa elementu! Ievelc krustiņu atbilstošajā 
ailē katrā tabulas rindā! 

 Tādu 
nav 

Apmierina Drīzāk 
apmierina, nekā 

neapmierina 

Drīzāk 
neapmierina, 

nekā apmierina 

Neapmierina 

Lekcijas      
Semināri      

Konsultācijas      
Vieslekcijas      
Patstāvīgais 

darbs 
     

Referātu/ eseju 
rakstīšana 

     

Prakse      
 

Novērtē katru no izteiktajiem apgalvojumiem par pasniedzēju darbu, izmantojot 
dotās vērtības! Atzīmē savu vērtējumu ar krustiņu! 
 vienmē

r 
bieži dažreiz reti nekad 

1) Pasniedzēji rosina studentus izteikt un 
pamatot savu viedokli, diskutēt 

     

2) Pasniedzēji labvēlīgi izturas pret jebkuru 
pietiekami argumentētu viedokli 

     

3) Pasniedzēji ir sastopami, ja ir 
nepieciešama konsultācija 

     

4) Pasniedzēji objektīvi novērtē studentu 
zināšanas 

     

 
Vai Tu esi piedalījies (šobrīd piedalies) kādās akadēmiskās aktivitātēs ārpus 
studijām Latvijas Kristīgās akadēmijas, piemēram, semināros, konferencēs, utt. 
1) Jā, lūdzu, uzraksti kādās ____________________________________________ 
2) Nē 

 
Vai Tevi apmierina studiju tehniskais nodrošinājums? Lūdzu, katrā ailē ar krustiņu 
atzīmē savu vērtējumu! 

 Apmi
erina 

Drīzāk 
apmierina, 
nekā 
neapmierina 

Drīzāk 
neapmierina, 
nekā apmierina 

Neapmierin
a 

Grūti 
pateikt 

Nodrošinājums ar datoriem      
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Interneta pieejamība      
Palīglīdzekļu nodrošinājums 
(kodoskopi, tāfeles utt.) 

     

Bibliotēkas pakalpojumi      
Nodrošinājums  
ar telpām 

     

Nodrošinājums ar izdales 
materiāliem 

     

Nodrošinājums ar mācību 
materiāliem 

     

 
Vai Tu apvieno mācības ar darbu? 
Jā   (lūdzu, pārej uz 17.jautājumu) 
Nē   (lūdzu, pārej uz 18.jautājumu) 
 
Vai Tavs darbs ir saistīts ar Tavu specialitāti? 
Jā, pilnībā   
Drīzāk jā, nekā nē   
Drīzāk nē, nekā jā   
Nē  
Grūti pateikt  
 
Tavi priekšlikumi studiju kvalitātes uzlabošanai, lūdzu, uzraksti! 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
Kuri no sekojošajiem apzīmējumiem Tavuprāt kopumā vislabāk apraksta mācības 
Tavā programmā (izvēlieties 3 piemērotākos apzīmējumus)? 
Interesantas  
Aizraujošas  
Vērtīgas  
Intelektuāli stimulējošas   
Garlaicīgas  
Nogurdinošas  
Neprofesionālas  
Bezjēdzīgas  
Pārāk teorētiskas, pietrūkst praktisko 
aspektu  
Pārāk praktiskas, pietrūkst teorētisko 
priekšmetu  



Cits apzīmējums………………………………………………………………... 
 

Tagad lūdzu sniedz dažas ziņas par sevi! 
 
Kurā kursā Tu mācies? 
1.  
2.  
3.  
4.  
 
Dzimums: 
sieviete  
vīrietis  
 
24. Anketas aizpildīšanas datums (dd.mm.gggg)……………………………… 
 
Liels paldies par sadarbību un atsaucību!!! 
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4.6. Uzņemšanas noteikumi  
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                                                        Apstiprināts 
LKrA Senāta sēdē 13.septembrī. 

   Senāta priekšsēdētājs  
D.Lasmanis 

Uzņemšanas noteikumi 
Latvijas Kristīgajā akadēmijā 

2007./2008. akadēmiskajam gadam 
 
  

1. Vispārīgās nostādnes  
  
1.1.    Nolikums nosaka kārtību, kādā notiek reflektantu uzņemšana studijām 

Latvijas Kristīgās akadēmijas (turpmāk tekstā LKrA) pilna laika un nepilna 
laika pamatstudiju un pilna laika augstākā līmeņa (maģistrantūras) studiju 
programmās. 

1.2.    Uz studijām LKrA var pretendēt Latvijas Republikas pilsoņi vai personas, 
kurām ir Latvijas Republikas izdota nepilsoņa pase, kā arī personas, kurām ir 
izsniegtas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas.  

  
2. LKrA piedāvātās studiju formas  
  
2.1.       LKrA piedāvā sekojošas pamatstudiju formas: 

2.1.1.            Pilna laika studijas dienas nodaļā; 
2.1.2.            Nepilna laika studijas vakara nodaļā; 
2.1.3.            Nepilna laika studijas neklātienes nodaļā; 

2.2.      Pilna laika augstākā līmeņa studijas. 
  

3. Reflektantu uzņemšana pilna laika pamatstudiju programmās  
  
3.1. Reflektantu uzņemšana pilna laika pamatstudiju programmās notiek uz 

vidējās vispārējās vai vidējās profesionālās izglītības bāzes. 
3.2. Reflektantu uzņemšana pilna laika pamatstudiju programmās notiek, 

pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem latviešu valodā un 
modernajā svešvalodā. LKrA uzņem personu, kura noteiktajos 
centralizētajos eksāmenos ir ieguvusi vērtējumu – A, B, C, D, vai E līmenis. 
Reflektanti, kuri vispārējo vidējo izglītību ieguvuši līdz 2003./2004.mācību 
gadam, tiek uzņemti bez centralizēto eksāmenu rezultātiem. 

  
4. Reflektantu uzņemšana nepilna laika pamatstudiju programmās  
  
4.1.  Reflektantu uzņemšana nepilna laika pamatstudiju programmās notiek uz 

vidējās vispārējās vai vidējās profesionālās izglītības bāzes. 
4.2. Pretendentiem uz nepilna laika studijām LKrA visās pamatstudiju 

programmās jāuzrāda vidusskolas atestāts, kurā vērtējums latviešu valodā un 
modernajā svešvalodā nav zemāks par 4 - gandrīz viduvēji (pēc 10 ballu 
vērtēšanas sistēmas). 
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4.3. Reflektanti tiek uzņemti nepilna laika pamatstudiju programmā ar 
Uzņemšanas komisijas lēmumu un rektora rīkojumu pēc intervijas ar 
Uzņemšanas komisiju. 

  
 
 
5. Reflektantu uzņemšana pilna laika augstākā līmeņa studiju programmās  
  

5.1.      Reflektantu uzņemšana augstākā līmeņa  studiju programmās notiek uz 
augstākās izglītības bāzes. 

5.2.      Reflektanti tiek uzņemti pilna laika augstākā līmeņa studiju programmā ar 
Uzņemšanas komisijas lēmumu un rektora rīkojumu pēc sekmīgi nokārtotiem 
iestājpārbaudījumiem un intervijas ar Uzņemšanas komisiju.  

5.3.      Konkursā par studijām LKrA piedalās reflektanti, kuru reģistrācija notikusi ne 
vēlāk kā noteiktajā reflektantu reģistrācijas termiņā  

 (skat. 6 .1.), un  ja LKrA Studiju daļā iesniegti visi šajā nolikumā prasītie dokumenti 
un samaksāta maksa par dokumentu reģistrāciju (skat. 9.1.). 

5.4.   Apelācijas kārtību regulē LKrA Senāta noteikta kārtība un par to atbildīgā 
persona ir LKrA Senāta priekšsēdētājs. 

5.5.     Augstskolas un studējošā savstarpējās tiesiskās attiecības pēc studējošā 
uzņemšanas LKrA studiju programmā regulē Studiju līgums. 

  
6. Reflektantu reģistrācija un uzņemšana  
  
6.1.      Reflektantu reģistrācija un uzņemšana LKrA studiju programmās notiek 

no 2007. gada 10. jūlija līdz 30. augustam 
6.2.      Reģistrējoties studijām pilna laika pamatstudiju programmās, reflektants 

iesniedz: 
-               Pieteikumu; 
-               vidējo izglītību apliecinošu dokumenta kopiju (uzrādot 
dokumenta oriģinālu); 
-               iepriekš iegūto augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju 
(uzrādot dokumenta oriģinālu); 
-               LKrA noteikto centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas 
(uzrādot dokumentu oriģinālus); 
-               personu apliecinoša dokumenta (pases) kopiju (uzrādot 
dokumenta oriģinālu); 
-               4 fotogrāfijas. 

6.3.       Reģistrējoties studijām nepilna laika pamatstudiju programmās, 
reflektants iesniedz: 

-               pieteikumu; 
-               vidējo izglītību apliecinošu dokumenta kopiju (uzrādot 
dokumenta oriģinālu); 
-               iepriekš iegūto augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju 
(uzrādot dokumenta oriģinālu); 
-               personu apliecinoša dokumenta (pases) kopiju (uzrādot 
dokumenta oriģinālu); 
-               4 fotogrāfijas. 

6.4.       Reģistrējoties studijām augstākā līmeņa studiju programmās, reflektants 
iesniedz: 

-               pieteikumu 
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-               augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot 
dokumenta oriģinālu) 

-               personu apliecinoša dokumenta (pases) kopiju (uzrādot 
dokumenta oriģinālu) 

-               4 fotogrāfijas 
6.5.       Reflektantu uzņemšanu veic LKrA Senāta apstiprināta Uzņemšanas 

komisija. 
6.6.       Reflektants tiek imatrikulēts LKrA studiju programmā ar rektora  

rīkojumu. 
6.7.       LKrA un studējošais noslēdz vienošanos par studijām (Studiju līgumu). 
6.8.       Katram studējošam LKrA iekārto studējošā personas lietu, kas satur 

sekojošus dokumentus: 
-               reflektanta pieteikumu; 
-               vidējo vai augstāko izglītību apliecinoša dokumenta 

apstiprinātu kopiju; 
-               pases kopiju; 
-               centralizēto eksāmenu sertifikātu apstiprinātas kopijas; 
-               studiju līgumu. 

  
7. Papildus noteikumi 
  
7.1.      Ar reflektantu reģistrāciju un uzņemšanu saistīto samaksu regulē nolikums 

“Par studiju apmaksas kārtību LKrA”. 
7.2.      Studējošā studiju apmaksa notiek saskaņā ar Studiju līgumu un nolikumu 

“Par studiju apmaksas kārtību LKrA”. 
7.3.      LKrA uzņemšanas noteikumi ir brīvi pieejami interesentiem visu 

kalendāro gadu LKrA Studiju daļā un LKrA mājas lapā. LKrA aktualizē 
uzņemšanas noteikumus nākamajam akadēmiskajam gadam un nosaka 
Uzņemšanas komisijas sastāvu un darba kārtību ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 
1.decembrim. 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 233



4.7. Latvijas Kristīgās akadēmijas nolikums par bakalaura darba izstrādāšanu 
un aizstāvēšanu 

 
Bakalaura darbs 

( 12 kp ) 
 
Anotācija: Bakalaura darbs ir Latvijas Kristīgās akadēmijas studiju programmas 
obligāts gala pārbaudījums, kas atspoguļo bakalaura grāda kandidāta/es zināšanas 
izvēlētajā specializācijā, spēju veikt pētījumu un pētnieciskā darba metodoloģijas 
apguvi. Bakalaura darbs ir patstāvīgs, padziļināts pētījums, kas parāda studenta 
prasmi kritiski analizēt un izvērtēt reālos sociālos procesus un tiem veltīto literatūru. 
Bakalaura darbs apliecina studenta spēju patstāvīgi un argumentēti domāt; veikt 
pētījumu, izmantojot studiju laikā apgūtās teorētiskās zināšanas; profesionāli pielietot 
pētniecības metodiku, apkopot un sistematizēt faktu/datu materiālu; patstāvīgi strādāt 
ar akadēmisko literatūru; prasmi izvirzīt un pierādīt pētāmo problēmu, pamatot tās 
aktualitāti un lietderību; prasmi literārā valodā veidot zinātniskā darba izklāstu un 
formulēt secinājumus, kā arī argumentēti izstrādāt un formulēt secinājumus un 
pētījuma rezultātus; prasmi ievērot zinātniskā darba ētiku; prasmi darba aizstāvēšanas 
gaitā brīvi orientēties tēmā un zinātniski argumentēti pamatot savu viedokli. 
 
Sagaidāmais rezultāts: Izstrādāts bakalaura darbs un tā aizstāvēšana. 
 
Bakalaura darba izstrādes gaita un struktūra: 
1. Temata izvēle un apstiprināšana  
2. Bakalaura darba izstrāde  
3. Bakalaura darba struktūra  
Bakalaura darba struktūra atbilsts zinātniska darba struktūrai un ietver šādas 
sastāvdaļas: 

Titullapa  
Saturs  
Ievads  
3.1. tēmas aktualitāte 
3.2. tēmas teorētiskais un praktiskais nozīmīgums 
3.3. pētījuma mērķis 
3.4. pētījuma galvenie uzdevumi 
3.5. pētījuma objekts un priekšmets 
3.6. pētījuma galvenā hipotēze 
3.7. pētniecības bāze 
Pētījums  
4.1. teorētiskā daļa 
4.2. praktiskā daļa 
4.3. nobeigums 
4.4. tēzes 
4.5. anotācija svešvalodā 
4.6. izmantoto avotu un  literatūras saraksts 
4.7. pielikumi 
5. Bakalaura darba aizstāvēšana 
  
Bakalaura darba apjoms tekstuālajā daļā (bez pielikumiem) vēlams no 60 – 80 

lappusēm (burtu lielums – 14 punkti, rindstarpa – 1 intervāls). 
Ieteicamā literatūra:  
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1. Metodiskie norādījumi bakalaura darba izstrādāšanai. LKrA  2006. 
Beķeris E. Palīgs mācību pētnieciskajā darbā. RTU. R., 2003. 
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4.8. Diploma un tā pielikuma paraugs  
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4.9.Informācija par studiju programmas izmaksām  
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Programmas izmaksas 
 
   
          Profesionālās bakalaura studiju programmas „Sabiedriskās 
attiecības”  
pilna laika studiju vietas izmaksu aprēķins (uz vienu studiju vietu 
gadā)  
   
   
   
      
  Izdevumi 
                                Izdevumu veids Ls 
   
Darba alga pasniedzējiem 300 
Darba alga pārējiem darbiniekiem 125 
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas  78 
obligātās iemaksas (24,09%)  
Komandējumu un dienesta braucienu izmaksas 25 
Pakalpojumu apmaksa 18 
t.sk.           -   sakaru pakalpojumu izmaksas 6 
- remontu izmaksas 4 
- tehniskās apkopes izmaksas 4 

administratīvā darba nodrošināšanas 
izdevumi - 2 

- citi pakalpojumi 2 
Materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra iegādes izdevumi 16 
                                                 
t.sk.         - izdevumi elektroenerģijas apmaksai 3 
- apkures izdevumi 2 

ūdens apgādes un kanalizācijas 
izdevumi - 3 

- mācību līdzekļu un materiālu iegāde 4 
- kancelejas preces 4 
Grāmatu un žurnālu iegāde 52 
Iekārtu iegādes un modernizēšanas izdevumi  32 
Neparedzēti izdevumi 4 
 Kopā: 650 
   
   

 
* Aprēķins izdarīts ievērojot IZM ieteikto metodiku studiju vietas bāzes izmaksām 
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  Profesionālās bakalaura studiju programmas 
   "Sabiedriskās attiecības" nepilna laika studiju vietas izmaksu aprēķins  
                                      (uz vienu studiju vietu gadā)*  
    
        
N.   Izdevumi 
p.k.                                 Izdevumu veids Ls 
    
1. Darba alga pasniedzējiem 255 
2. Darba alga pārējiem darbiniekiem 125 
3. Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas  75 
 obligātās iemaksas (24,09%)  
4. Komandējumu un dienesta braucienu izmaksas 25 
5. Pakalpojumu apmaksa 18 
 t.sk.  -   sakaru pakalpojumu izmaksas 6 
 - remontu izmaksas 4 
 - tehniskās apkopes izmaksas 4 

administratīvā darba nodrošināšanas 
izdevumi  - 2 

 - citi pakalpojumi 2 
6. Materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra iegādes izdevumi 16 

                                                 
t.sk.         -  izdevumi elektroenerģijas apmaksai 3 

 - apkures izdevumi 2 
 - ūdens apgādes un kanalizācijas izdevumi 3 
 - mācību līdzekļu un materiālu iegāde 4 
 - kancelejas preces 4 
7. Grāmatu un žurnālu iegāde 100 
8. Iekārtu iegādes un modernizēšanas izdevumi  32 
9. Neparedzēti izdevumi 4 
  Kopā: 630 
    
    
    
    
    
    
 * Aprēķins izdarīts ievērojot IZM ieteikto metodiku studiju vietas bāzes izmaksām 
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4.10. Informācija par LKrA bibliotēku  
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1. LKrA bibliotēka ir Zinātniska bibliotēka. 
 
2. LKrA bibliotēka ir Latvijas Republikas elektroniskā kopkataloga LIIS (Latvijas 
Izglītības informatizācijas sistēma) apakšsistēma “Bibliotēka” dalībniece. LKrA 
bibliotēka LIIS apakšsistēmu “Bibliotēka” izmanto kopš 2002.gada aprīļa. Līdz šim 
brīdim elektroniskajā katalogā ievadīti aptuveni 10000 grāmatu un periodisko 
izdevumu apraksti, kas regulāri tiek papildināti. Paralēli tiek veikta iespieddarbu 
rekataloģizācija. 2006.gadā plānots elektronisko katalogu novietot uz Lotus Domino 
servera, lai to varētu skatīt ikviens interesents interneta tīklā. 
 
LKrA bibliotēka piedalās bibliogrāfiskā koprādītāja “Ārzemju periodiskie izdevumi 
Latvijas bibliotēkās un informācijas centros” datu bāzes veidošanā. 
 
Sadarbībā ar Eiropas Savienības Integrācijas biroja bibliotēku LKrA bibliotēka 
komplektē materiālus latviešu, krievu, angļu un citās valodās par Eiropas Savienību, 
rakstus par Latvijas un Eiropas Savienības jautājumiem, informatīvus materiālus par 
aktualitātēm, paplašināšanos, institūcijām, politiku, izglītību, eiro un citus. 
 
3. Pašreiz LKrA bibliotēka ir izvietota Latvijas Kristīgās Akadēmijas 3.stāvā; telpu 
kopapjoms ir 167,6 m2. 
 
4. Bibliotēkas grāmatu fonda klasifikācijā izmantota Universālās Decimālās 
Klasifikācijas (UDK) sistēma, ko lieto visas Latvijas bibliotēkas. 
 
5. Bibliotēkas fonds veidojas kopš 1993.gada un tiek regulāri papildināts ar jauniem, 
kvalitatīviem un aktuāliem izdevumiem atbilstoši LKrA akadēmiskā darba mērķiem 
un studiju programmu vajadzībām, nodrošinot akadēmijas studentus, mācībspēkus un 
citus bibliotēkas lietotājus ar nepieciešamo mācību, pētniecisko un zinātnisko 
literatūru, kā arī informāciju par to. Jaunu grāmatu iegādes iniciatori bieži ir  LKrA 
pasniedzēji, kas iesaka, kādas grāmatas nepieciešams iegādāties bibliotēkā noteikta 
mācību kursa vajadzībām. 
 
Grāmatas bibliotēka komplektē, izmantojot Latvijas izdevniecību grāmatu katalogus, 
kā arī fonda lielu daļu veido gan privātpersonu, gan LKrA pasniedzēju un dažādu 
organizāciju dāvinājumi: Starptautiska luteriskā organizācija “Good News for Israel” 
(ASV), Orhūsas universitātes Dialogcenter (Dānija), International Book Aid London 
(Anglija), Alliance mission (Zviedrija), Minieapoles Teoloģiskais seminārs un citi. 
 
Bibliotēkas pašreizējo fondu veido ap 12000 dažādās pasaules valstīs izdotas 
grāmatas un žurnāli dažādās ar akadēmijas mācību darbi saistītās. 
Bibliotēkā studentiem ir pieejamas metodiskās mapes par katru studiju priekšmetu. 
 
6.Pieejami šādi preses izdevumi latviešu valodā: 

Diena 
Neatkarīgā Rīta Avīze 
Forums 
Latvijas Avīze 
Latvijas Vēstnesis 
Izglītība un Kultūra 
Rīgas Laiks 
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Kapitāls 
Māksla Plus 
Mērķis 
Svētdienas Rīts 
Latvijas Luterānis 
Studija 
 

Ārzemju periodiskie un turpinājumizdevumi: 
 Arts magazine: The Arts in Religious and Theological Studies (Amerika) 
 Australian Presbyterian: The national magazine of the Presbyterian church of 

Australia (Austrālija) 
 Baltic studies newsletter (Igaunija) 
 Biblical Archaeology Review (Amerika) 
 Christianity Today (Amerika) 
 Christians and Israel: A quarterly publication from Jerusalem (Izraēla) 
 CIVA: Christians in the Visual Arts. Making Visible the Invisible. (Amerika) 
 Journal of Baltic Studies (Amerika) 
 Journal of psychology and theology: An evangelical forum for the integration of 

psychology and theology (Amerika) 
 Idea Spektrum: Nachrichten und meinungen aus der evangelischen welt (Vācija) 
 Schoepfung (Austrija) 

 
2005.gadā pasūtīti periodiskie izdevumi par Sabiedriskajām attiecībām un 
komunikācijām: 
 PR Week (European edition) 
 "Communication Management". 

 
Bibliotēkā tiek reģistrēti un uzglabāti LKrA studentu izstrādātie kvalifikācijas darbi, 
kas tiek izsniegti īpašā secībā, ko nosaka LKrA Senāta sēdes protokols (25.11.2002.) 
par “Deponētās literatūras uzglabāšanu un izsniegšanu”. 

 
Bibliotēkas piedāvā šādus pakalpojumus: 
 konsultācijas iespieddarbu meklēšanā; 
 informācijas meklēšanu gan lokālajās, gan interneta datu bāzēs; 
 iespēju iegādāties LKrA akadēmijas pasniedzēju sagatavotos mācību materiālus; 
 bibliogrāfisko uzziņu sniegšanu; 
 literatūras izsniegšanu lasīšanai lasītavā; 
 kopēšanu; 
 iesiešanu ar spirāli. 

 
LKrA lasītava ērti iekārtota gan studentu, gan pasniedzēju vajadzībām. Brīvi pieejami 
4 datori, iespēja strādāt ar MC Office datorprogrammām, meklēt informāciju 
internetā. Regulāri tiek veidotas jaunumu un tematiskās izstādes. 

 
7. LKrA ir līgumattiecības ar Jūrmalas Bibliotēkas pārvaldi par Bulduru bibliotēkas 
fondu un lasītavu lietošanu studentu vajadzībām, kas atrodas pāris simts metru 
attālumā no akadēmijas. 
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4.11. Informācija par studiju materiālo bāzi 
 
Studiju programmas īstenošanai nepieciešamās materiālās bāzes raksturojums 

 
Studiju programmu nodrošināšanai tiek izmantota šāda materiāli tehniskā bāze: 
 
I. Akadēmijas studentu rīcībā ir 22 datori, lāzerprinteris un skeneris: 
 

 Datoru klase ar 14 studentu darba vietām, kas aprīkotas ar datoriem: 
Pentium IV 1,8 GHz, RAM 256 MB, HDD 20 GB – 2 gab 
Pentium III 1000 MHz, RAM 256 MB, HDD 20 GB – 12 gab. 

 Bibliotēka un lasītava ar 8 studentu darba vietām, kas aprīkotas ar 
datoriem: 

Athlon XP 2500+, RAM 256 MB, HDD 40 GB – 4 gab., 
Pentium III, 933 MHz, RAM 256 MB, HDD 20 GB – 4 gab. 

 Lāzerprinteris HP 2200 - lasītavā, skeneris UMAX Astra 1220U – 
datorklasē. 

 
II. Akadēmiskā personāla un darbinieku rīcībā ir 13 datori, 10 printeri un 2 skeneri: 
 

13 personālie datori, tai skaitā: 
Athlon XP 2500+, RAM 256 MB, HDD 40 GB – 7 gab., 
Celeron 2,93 GHz, RAM 1 GB, HDD 80 GB – 1 gab., 
Athlon XP 2100+, RAM 512 MB, HDD 40 GB – 1 gab., 
Athlon XP 2000+, RAM 256 MB, HDD 80 GB – 1 gab., 
Athlon XP 1800+, RAM 256 MB, HDD 40 GB – 1 gab., 
Athlon XP 1700+, RAM 256 MB, HDD 40 GB – 1 gab., 
Pentium 4, 1,8 GHz, RAM 256 MB, HDD 20 GB – 1 gab. 
 

 10 lāzerprinteri: 
1 – HP Color Laser Jet 4700n, 
5 – HP Laser Jet 1010 
1 – HP Laser Jet 2100 
1 – Brother Laser Jet HL 2030 
1 – Samsung Laser Jet ML1210, 
1 – HP LaserJet 1100. 
 

2 skeneri: 
1 - HP Scanjet 4400C, 
1 - HP Scanjet 3770. 

 
Visi akadēmijas datori saslēgti lokālajā tīklā Ethernet 10/100 un tiem ir 

pieejams Internets, izmantojot Apollo Ultra DSL 4 Mbit/s pastāvīgo pieslēgumu.  
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Akadēmijai ir reģistrēts domēnvārds kra.lv un mājas lapas adrese ir 
www.kra.lv, kā arī 20 e-pasta adreses akadēmijas struktūrvienībām ar adresi 
lietotājs@kra.lv. 

 
Kopēšanas darbu izpildei mācību procesa nodrošināšanai un studentu 

vajadzībām tiek lietoti 2 kopējamie aparāti: 
Konica 7045 (kopē 45 A4 lapas/min), 
Kyocera KM-4530 (kopē 45 A4 lapas/min). 

 
Mācību procesa nodrošināšanai izmanto video projektoru Panasonic PT-

LM1E-C, projektoru Flex Vision TFV-300, kodoskopu, DVD/CD atskaņotāju 
XORO-400Pro, LCD televizoru Sony Vega KLV-17HR2. 

 
Tālruņa sakariem tiek izmantotas 7 pilsētas telefona līnijas un iekšējā telefona 
centrāle PABX 3/8 ERIFOX III-D. Faksa sakarus nodrošina aparāts Infotec 3673. 
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4.12. Reklāmas un informatīvie izdevumi. 
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REKLĀMAS UN INFORMATĪVIE IZDEVUMI PAR STUDIJU IESPĒJĀM 
 
Informācija un reklāma par Latvijas Kristīgo akadēmiju izlasāma un apskatāma:  

Akadēmijas mājas lapā www.kra.lv 
Izstādē „Skola 2005, 2006, 2007” 
Akadēmijas Informācijas dienās – katra gada martā, jūnijā, jūlijā. 
Akadēmijas izdotajos bukletos (tiek izplatīti izstādē „Skola” un akadēmijas 
informācijas dienās).   
Žurnāla „Mērķis” - periodiski 
Laikrakstā „Diena”- periodiski 
Laikrakstā „Latvijas Avīze” – periodiski  
Latvijas Radio – periodiski 
Latvijas Kristīgajā radio – periodiski 
Latvijas Televīzijā – periodiski 
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