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IEVADS 

 

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Sociālo zinātņu fakultātes 

profesionālās maģistra studiju programmas „Projektu vadība” pašnovērtējuma 

ziņojums sniedz Sociālo zinātņu fakultātes, profesionālās maģistra studiju 

programmas aprakstu un programmas realizācijas analīzi, kā arī ietver un pamato 

turpmāko programmas attīstības pilnveidošanu.  

Profesionālās maģistra studiju programmas „Projektu vadība” absolventiem tiek 

piešķirta projekta vadītāja kvalifikācija un profesionālais maģistra grāds projektu 

vadībā. Studiju programma ir izstrādāta atbilstoši profesijas standartam (reģ.nr. PS 

0222) un MK „Noteikumiem par valsts otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

valsts standartiem” Nr.481. 

Maģistra studiju programma „Projektu vadība” ir licencēta līdz 2009.gada 

13.aprīlim ar 2006.gada 25.aprīļa Augstākās izglītības studiju programmu 

licencēšanas komisijas lēmumu (1.pielikums). Akreditācijas rezultātā licences termiņš 

tika pagarināts līdz 31.12.2010. 

Studiju programma ir akreditēta līdz 2010.gada 31.decembrim ar 2008.gada 

04.jūnija Akreditācijas komisijas lēmumu Nr.3198 (2.pielikums). 

2009./10. studiju gadā maģistra studiju programmā „Projektu vadība” studē 43 

maģistranti, no tiem 19 – pirmajā kursā un 24 – otrajā kursā. Studiju programma tiek 

īstenota kopš 2006./07.studiju gada, un 3.5 gadu laikā (uz Pašnovērtējuma ziņojuma 

rakstīšanas brīdi) programmu ir absolvējuši 66 maģistranti. 
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1. PROFESIONĀLĀS MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS 

MĒRĶIS UN UZDEVUMI 
 

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Sociālo zinātņu fakultātes profesionālā 

maģistra studiju programma „Projektu vadība” dod iespēju iegūt profesionālo 

maģistra grādu projektu vadībā un projekta vadītāja kvalifikāciju 1.5 gadu (3 

semestru) vai 2 gadu (4 semestru) pilna laika studijās vai 2 gadu (4 semestru) vai 2.5 

gadu (5 semestru) nepilna laika studijās. Maģistra studiju programma tiek īstenota 

Latvijas Lauksaimniecības universitātē – pilna un nepilna laika studiju veidā. 

 

1.1. Studiju programmas mērķis 

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt Latvijas tautsaimniecībai un 

sabiedrības pārvaldei augsti kvalificētu projektu vadītāju sagatavošanu, sekmējot 

absolventu konkurētspēju Latvijas un starptautiskajā darba tirgū. 

 

1.2. Studiju programmas uzdevumi 

Mērķa sasniegšanai ir izvirzīti studiju programmas uzdevumi: 

- sniegt zināšanas par projektu iniciēšanu, izstrādi, plānošanu, ieviešanu, 

vērtēšanu, uzraudzību; ES politikām un fondiem, programmām un iniciatīvām; 

Latvijas Republikas likumdošanu, starptautiskajiem un nacionālajiem normatīvajiem 

aktiem, kuri ir būtiski finansējuma piesaistei un projektu vadībai; projektu finanšu 

vadību; kvalitātes vadību; menedžmenta aktuālām problēmām; starptautisko 

tirgzinību; inovācijām; 

- attīstīt prasmes izstrādāt projekta pieteikumus; organizēt un vadīt projekta 

komandu; plānot projekta posmus, veikt projekta darbu, termiņu, resursu un izmaksu 

plānošanu, koordinēšanu, uzraudzību un pārplānošanu; analizēt un vadīt projekta 

riskus; sekot projekta plānu izpildei, analizēt rezultātus un izstrādāt priekšlikumus; 

sastādīt projekta atskaites; vadīt projektu administrēšanu un dokumentēšanu; lietot 

Latvijas Republikas un starptautiskos normatīvos dokumentus un projektu vadīšanas 

standartus un vadlīnijas; izmantot jaunākās informācijas tehnoloģijas projektu vadībā; 

veidot lietišķo saskarsmi starptautiskā vidē; svešvalodu (angļu, vācu, franču, krievu 

valodas) prasmes u.c. prasmes, kas saistītas ar iegūto zināšanu izmantošanu projekta 

vadītāja profesionālajā darbībā; 
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- attīstīt pētnieciskā darba prasmes, nozīmīgu vietu piešķirot projekta 

priekšizpētes plānošanai, veikšanai un analīzei. 

 

1.3. Iegūstamie studiju rezultāti zināšanu, prasmju un attieksmju formā 

Pēc maģistra studiju programmas apguves studējošie būs ieguvuši darba devēju 

pieprasītās zināšanas par projektu vadību un Eiropas Savienību, kā arī projekta 

vadītāja profesijas standartā noteiktās zināšanas un prasmes, kas saistītas ar projektu 

pieteikumu izstrādi, projektu ieviešanu, novērtēšanu un uzraudzību. Turklāt viņi būs 

arī pilnveidojuši savā profesijā būtiskās lietišķās un personiskās īpašības, kas 

nepieciešamas darbam starptautiskā vidē. Studējošajiem būs izveidojusies pozitīva 

attieksme pret projekta vadītāja profesionālajiem pienākumiem, kas veicami, strādājot 

gan lauku teritorijās, gan pilsētās. 

Iegūtie studiju rezultāti būs izmantojami darbā valsts pārvaldes institūcijās,  

pašvaldībās, komercsabiedrībās, nevalstiskajā sektorā un citās ar projektu izstrādi, 

ieviešanu vai uzraudzību saistītās organizācijās. 

Maģistra programmas apguves rezultātā tiks sagatavoti spaciālisti, kuri:  

• ir apguvuši projekta vadītāja profesiju standartā noteiktās zināšanas un 

prasmes; 

• spēj izpildīt darba devēja izvirzītos darba uzdevumus projektu vadībā, 

strādājot valsts pārvaldes institūcijas, pašvaldībās, komercsabiedrības, 

nevalstiskajā sektorā, kā arī ar projektu izstrādi ieviešanu un uzraudzību 

saistītajās institūcijās; 

• ir pilnveidojuši projekta būtiskās lietišķās un personiskās prasmes; 

• ir motivēti turpināt potenciālo pilnveidi projektu vadības jomā, seko līdzi un 

apgūst praktiski inovatīvu pieeju projektu īstenošanā. 

 

1.4. Darba perspektīvas 

Programmas absolventi var strādāt šādās jomās: vietējo, reģionāla un nacionāla 

līmeņa projektu izstrāde un vadīšana, konsultāciju sniegšana projektu izstrādē un 

vadīšanā lauku un pilsētu pašvaldībās un komercsabiedrībās, iesniegto projektu 

iesniegumu vērtēšana, projektu aktivitāšu administrēšana un uzraudzība valsts un 

pašvaldību pārvaldes institūcijās, komercsabiedrībās un nevalstiskā sektora 

organizācijās. 
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Uz zināšanam un inovācijām orientētā ekonomikā būtiski pieaug tādas 

uzņēmējdarbības īpatsvars, kas balstās uz projektorietētu pieeju. Līdz ar to 

programmas absolventiem var strādāt par projektu vadītājiem komercsabiedrībās 

vadot dažāda mēroga un sarežģītības projektus, tie piemeram, var būt gan liela apjoma 

būvniecības un infrastruktūras attīstības projekti, gan nelieli marketinga projekti 

tirdzniecības uzņēmumos. 

Otrs būtiskais darbības virziens ir Eiropas Savienības struktūrfondu apguve, 

kuras apjoms Latvijā pēdējos gados arvien paplašinās. Līdz ar to valsts iestādēs, 

pašvaldībās, nevalstiskajās organizācijās un komercuzņēmumos ir nepieciešami 

spaciālisti, kuri spētu sagatavot projektu pieteikumus un vadīt to ieviešanu. Savukārt 

pieaug arī nepieciešamība pēc ekspertiem, kuri varētu novērtēt projektu pieteikumus, 

uzrakstīt to īstenošanu un auditēt projektu gaitu un rezultātus. 

Kopumā var apgalvot, ko projektu vadītājs ir perspektīva profesija Latvijā pat 

neskatoties uz ekenomiskās krīzes apstākļiem.   
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2. MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZ ĀCIJA UN 
IEKŠĒJĀS KVALIT ĀTES MEHĀNISMA DARB ĪBA 

 

Profesionālā maģistra studiju programma nosaka studiju ilgumu, apjomu, 

saturu, struktūru un imatrikulācijas nosacījumus. Profesionālā maģistra studiju 

programma „Projektu vadība” ir izstrādāta un apstiprināta atbilstoši LLU Senāta 

lēmumam Nr.5-97 par maģistra studiju programmas „Projektu vadība” izveidi 

2005.gada 13.aprīlī. 2006. gada 25. aprīlī LLU saņēma LR IZM licenci profesionālās 

augstākās izglītības maģistra studiju programmas “Starptautisko projektu vadība” 

atvēršanai Sociālo zinātņu fakultātē. 2008. gada jūnijā studiju programmas 

nosaukums tika mainīts - „Projektu vadība”. 

Studiju programmas apjoms tiek rēķināts kredītpunktos (KP). Viens KP atbilst 

16 auditorijas stundām. Studiju programmas kopējais apjoms ir 62 KP (93 ECTS) 

maģistrantiem ar profesionālo bakalaura grādu vai 2.līmeņa profesionālo izglītību un 

82 KP (123 ECTS) maģistrantiem ar akadēmisko bakalaura grādu. Studiju ilgums 

maģistrantiem ar profesionālo bakalaura grādu vai 2.līmeņa profesionālo izglītību ir 

1.5 gadi pilna laikā studijās vai 2 gadi nepilna laika studijās; maģistrantiem ar 

akadēmisko bakalaura grādu – 2 gadi pilna laika studijās un 2.5 gadi nepilna laika 

studijās. Vidējā gada noslodze sastāda 40 KP (60 ECTS) pilna laika studijās un 32 KP 

(48 ECTS) nepilna laika studijās. 

Programma ir izveidota saskaņā ar 2001.gada 20.novembra MK noteikumiem 

Nr.481 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts 

standartu”. Pēc maģistra grāda iegūšanas maģistrantam ir dota iespēja turpināt 

izglītību doktorantūras studiju programmā atbilstoši uzņemšanas nosacījumiem 

konkrētā doktorantūras studiju programmā. 

Studiju procesa kvalitātes nodrošināšana ir prioritārs fakultātes uzdevums un 

neatņemama LLU kvalitātes sistēmas sastāvdaļa. Studiju procesa plānošanas un 

realizācijas posmos ir iesaistīti administrācija, mācībspēki un studējošie. Fakultātes 

kvalitātes nodrošināšanas sistēmu pārbauda LLU iekšēja audita daļas atbildīgie 

darbinieki (2.1.tab.). 

Metodiskās dokumentācijas atbilstību maģistra studiju programmai kontrolē 

SZF Metodiskā komisija. Studiju procesa kvalitātes un studiju programmas 
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realizācijas kontrole tiek īstenota, veicot nodarbību apmeklētības uzskaiti, maģistrantu 

sekmības un akadēmisko parādu likvidēšanas kontroli. Studiju kursu kvalitātes 

kontrolei regulāri tiek veiktas maģistrantu aptaujas par studiju kursu saturu un 

pasniedzēja profesionālo meistarību. 

Izmaiņas programmas studiju plānā, uzņemšanas noteikumos, maģistra darba 

izstrādes metodiskajos norādījumos un citas ar programmas īstenošanu saistītas 

izmaiņas tiek apstiprinātas Valodu katedrā, SZF Metodiskajā komisijā un SZF Domē. 

Studiju plānus pēc SZF Domes apstiprina LLU Mācību padome un LLU Senāts.  

Katru gadu tiek sagatavots studiju programmas pašnovērtējuma ziņojums 

(16.pielikums), kuru apstiprina LLU Senāts. Balstoties uz pašnovērtējuma ziņojumu, 

tiek izstrādāts stratēģiskais plāns nākamajam studiju gadam, kas ir iekļauts fakultātes 

stratēģiskajā plānā (16.pielikums). 

2.1.tab. Kvalit ātes vadības elementi 
Nr. Kvalit ātes vadības elements Atbildīgais 

1.  SZF ikgadējā pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošana, 
kas ietver arī maģistra studiju programmas „Projektu 
vadība” pašnovērtējumu 

SZF dekāns, programmas 
direktors 

2.  Ikgadējais SZF stratēģiskais plānošanas seminārs 
formulēts un studiju programmu darba novērtēšanai un 
pilnveidošanai 

SZF dekāns 

3.  SZF darba organizācijas kvalitātes novērtēšana LLU Iekšejā audita daļa 
 

4.  Studiju kursu programmu novērtēšana SZF Metodiskā komisija 
 

5.  Lekciju, semināru un konsultāciju laiku ieverošanas 
kontrole 

LLU Studiju daļa, 
katedru vadītāji 

6.  Studiju satura pilnveidošanas jautājumi LLU un SZF 
metodiskajos semināros 

LLU Studiju daļa, 
katedru vadītāji 

7.  Studējošo aptaujas par mācībspēku darba kvalitāti LLU Socioloģisko 
pētījumu grupa, katedru 
vadītāji, studiju 
programmu direktori 

8.  Studiju programmas absolventu aptaujas Studiju programmas 
dierktori 

9.  Studiju programmu īstenojošo mācībspēku sanāksmes 
darba koordinēšanai 

Studiju programmas 
dierktori 

10.  Studējošo sekmības, apmeklētības un akadēmisko 
parādu likvidēšanas kontrole 

Studiju programmas 
direktors, lietvedis 

11.  Studējošo individuāli iesniegumi un priekšlikumi SZF dekāns, Studiju 
programmas direktors, 
katedras vadītājs. 
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3. MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS APRAKSTS 
 

Izglītības klasifikācijas kods: 46345 

Prasības iepriekšējai izgl ītībai: 

• profesionālais bakalaura grāds vai 2.līmeņa profesionālā izglītība; 

• akadēmiskais bakalaura grāds. 

Studiju veids un ilgums: 

• pilna laika studijas (ar profesionālo bakalaura grādu vai otrā līmeņa 

profesionālo augstāko izglītību): 1.5 gadi (3 semestri); 

• pilna laika studijas (ar akadēmisko bakalaura grādu): 2 gadi (4 semestri); 

• nepilna laika studijas (ar profesionālo bakalaura grādu vai otrā līmeņa 

profesionālo augstāko izglītību): 2 gadi (4 semestri); 

• nepilna laika studijas (ar akadēmisko bakalaura grādu): 2.5 gadi (5 

semestri). 

Studiju apjoms: 

• 62 KP (93 ECTS) maģistrantiem ar profesionālo bakalaura grādu vai 

2.līmeņa profesionālo izglītību; 

• 82 KP (123 ECTS) maģistrantiem ar akadēmisko bakalaura grādu. 

Iegūstamais grāds: profesionālais maģistra grāds projektu vadībā.  

Iegūstamā profesionālā kvalifik ācija:  projekta vadītāja kvalifikācija, kas atbilst 

piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim. Pēc studiju programmas sekmīgas 

apguves absolventiem ir tiesības turpināt izglītību doktora studijās. 

Studiju programmas īstenošanas vieta: LLU Sociālo zinātņu fakultāte. 

Maģistra studiju programmas „Projektu vadība” studiju kursu apraksti ir doti 

4.pielikumā. 

Studiju programmas studiju plāni četriem studiju veidiem ir doti 5.pielikumā. 

Diploma un diploma pielikumu paraugi ir doti 15.pielikumā.  
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4. MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISK Ā 

ĪSTENOŠANA 
 

4.1. Informācijas pieejamība 

Informācija par maģistra studiju programmu “Projektu vadība” ir pieejama 

LLU mājas lapā un informatīvajos materiālos. Mājas lapā ir ievietoti maģistra darba 

izstrādāšanas un aizstāvēšanas metodiskie norādījumi, profesionālās prakses nolikums 

un informācija par Sociālo zinātņu fakultātē organizējamām konferencēm. Ar studiju 

kursu programmām var iepazīties LLU IS vidē. Ar savu universitātes piešķirto paroli 

Katrs maģistrants LLU IS var apskatīt savas sekmes visos studiju plānā iekļautajos 

studiju kursos.  

Fakultātes un programmas vadības komunikācija ar maģistrantiem notiek 

klātienē un neklātienē ar elektroniskā pasta starpniecību. Elektroniski maģistranti tiek 

informēti par izmaiņām nodarbību plānā, patstāvīgo darbu nodošanas termiņiem, 

prakses un maģistra darba aizstāvēšanas kārtību, par iespējām apmeklēt konferences 

un seminārus, dažādu valstu un organizāciju piedāvātām stipendijām un citām studiju 

programmas un fakultātes aktuālitātēm. 

 

4.2. Studiju formas un metodes 

Izglītības ieguves formas nosaka Izglītības likuma 8.pants. Studijas maģistra 

studiju programmā “Projektu vadība” notiek klātienē (lielāka daļa studiju darba tiek 

organizēta kontaktstundu veidā) un neklātienē (lielākā daļa studiju vielas ir jāapgūst 

patstāvīgi, bet kontaktstundas tiek organizētas kā ievadlekcijas un konsultācijas). 

Nodarbības klātienes (pilna laika) un neklātienes (nepilna laika) maģistrantu 

grupām tiek plānotas piektdienās un sestdienās, nodrošinot maģistrantiem iespēju 

studijas apvienot ar darbu. 

Studiju procesā tiek izmantotas dažādas metodes: 

• Lekcijās notiek jaunās teorētiskās vielas izklāsts. Lekciju materiāli 

(prezentācijas un citi) maģistrantiem tiek nosūtīti pa elektronisko pastu. 

Lekcijās mācībspēki izmanto modernus tehniskos līdzekļus – portatīvos 

datorus un multimediju projektorus, grafoprojektorus, DVD 

atskaņotājus, videomagnetofonus. 
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• Semināros un praktiskajās nodarbībās maģistranti diskutē par ar 

projektu vadīšanu saistītiem jautājumiem, analīzē problēmsituācijas, 

spēlē lomu spēles, uzstājas ar referātiem, izpilda dažāda veida 

praktiskos uzdevumus. 

• Patstāvīgais darbs ir neatņēmama studiju procesa sastāvdaļa. Tā laikā 

maģistranti studē LR normatīvos aktus un Eiropas fondu dokumentāciju, 

citus normatīvos dokumentus, literatūru par dažādiem projektu 

vadīšanas aspektiem, kā arī pilda patstāvīgos uzdevumus un izstrādā 

maģistra darbu. 

Zināšanu un prasmju apguves kontrolei tiek izmantotas šādas metodes: 

• Rakstiskie pārbaudes darbi, 

• Praktiskie uzdevumi, 

• Rakstiskās un mutvārdu ieskaites, 

• Rakstiskie un mutvārdu eksāmeni. 

Visa studiju darba rezultāti tiek vērtēti profesionālās prakses laikā un maģistra 

darba aizstāvēšanā. 

Maģistrantiem ir iespēja apmeklēt mācībspēku konsultācijas saskaņā ar obligāto 

konsultāciju grafiku, un konsultēties pastarpinātā veidā pa elektronisko pastu, kas 

nodrošina  vienādas iespējas gan maģistrantiem no Jelgavas, gan arī tiem, kas nedzīvo 

Jelgavā. 

 

4.3. Izmaiņas studiju programmā 

Izmaiņas studiju programmā ir notikušas saskaņā ar akreditācijas komisijas 

ieteikumiem, kā arī pašnovērtējuma procesa secinājumiem. 

 

Pēc akreditācijas komisijas ieteikumiem: 

• Tiek attīstīta sadarbība ar citām augstskolām Latvijā un ārzemēs (konferences, 

pieredzes apmaiņas braucieni), 

• Tiek organizētas konferences projektu vadībā, kas ne tikai veicina sadarbību ar 

projektu vadības speciālistiem, bet arī motivē maģistra studiju programmas 

„Projektu vadība” mācībspēkus un maģistrantus veikt pētījumus projektu 

vadības jomā, 



13 
 

• Diploma pielikumi tiek sagatavoti, izmantojot gan Latvijas kredītpunktu 

sistēmu, gan arī ECTS. Arī LLU IS studiju kursu reģistrā tiek izmantoti gan 

Latvijas kredītpunkti, gan arī ECTS, 

• Tiek izstrādāts projekta pieteikums ES finansējuma piesaistei maģistra studiju 

programmas „Projektu vadība” attīstībai. Projekta ietvaros ir paredzēta arī 

vadošo mācībspēku sertifikācija, 

• Studiju programmā tika iekļauts studiju kurss „Kvalitātes vadība” (2 KP / 3 

ECTS), kura ietvaros maģistranti tiek iepazīstināti ar starptautiskiem kvalitātes 

standartiem (ISO u.c.),  

• Studiju kurss „ES projektu izstrāde un vadība” (6 KP / 9 ECTS) tika sadalīts 

divās daļās („Projektu vadīšanas metodoloģija” (3 KP / 4.5 ECTS) un 

„Projektu praktiskā vadīšana” (5 KP / 7.5 ECTS)). 

 

Saskaņā ar Profesijas standartu, prasībām: 

• Studiju plāna obligātā daļa tika papildināta ar studiju kursu „Projektu risku 

vadība” (2 KP / 3 ECTS), 

• Studiju kurss „ES tiesības” (2 KP / 3 ECTS) tika aizvietots ar studiju kursu 

„Tiesību zinības” (2 KP / 3 ECTS), 

• Tika palielināts apjoms studiju kursam „IT projektu vadīšanā” – no 1 KP (1.5 

ECTS) uz 3 KP (4.5 ECTS), 

• No studiju programmas tika izņemti sekojošie studiju kursi: „ES politikas” (2 

KP / 3 ECTS), „Vadībzinības” (2 KP / 3 ECTS), „Pašvaldības Latvijā un citās 

ES valstīs” (1 KP / 1.5 ECTS), „ES valstu tautsaimniecība” (2 KP / 3 ECTS), 

„Starptautisko finanšu vadība” (2 KP / 3 ECTS), „Etnopsiholoģija un 

starpkultūru saskarsme” (2 KP / 3 ECTS), „Angļu valodas speckursi” (4 KP / 

6 ECTS), „Franču valodas speckurss” (2 KP / 3 ECTS), „Lietišķā krievu 

valoda” (2 KP / 3 ECTS), „ES vēsture, institūcijas un pārvalde” (2 KP / 3 

ECTS),  

• Ierobežotās izvēles daļa tika papildināta ar sekojošiem studiju kursiem: 

„Menedžmenta aktuālās problēmas” (3 KP / 4.5 ECTS), „Kvalitātes vadība” (2 

KP / 3 ECTS), „Sociālo pētījumu metodes” (2 KP / 3 ECTS), 

„Uzņēmējdarbības plānošana” (2 KP / 3 ECTS), „Projektu sociālekonomiskā 

vide” (2 KP / 3 ECTS), „Projektu komandas vadība” (4 KP / 6 ECTS), 
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„Projektu vadības terminoloģija (angļu, vācu, franču vai krievu valodā)” (2 KP 

/ 3 ECTS), „Inovācijas un kreativitāte” (2 KP / 3 ECTS). 

 

Saskaņā ar MK Noteikumiem , tika ieviesta papildus prakse (20 KP / 30 ECTS 

apjomā) maģistrantiem ar akadēmisko bakalaura grādu. 

 

2009.gada 25.novembrī tika akreditētas izmaiņas studiju programmas īstenošanas 

ilgumos: 

• pilna laika maģistrantiem ar profesionālo bakalaura grādu vai 2.līmeņa 

profesionālo izglītību – 3 semestri, 

• nepilna laika maģistrantiem ar profesionālo bakalaura grādu vai 2.līmeņa 

profesionālo izglītību – 4 semestri, 

• pilna laika maģistrantiem ar akadēmisko bakalaura grādu – 4 semestri, 

• nepilna laika maģistrantiem ar akadēmisko bakalaura grādu – 5 semestri. 

 

Visu iepriekš aprakstīto izmaiņu rezultātā tika mainīts maģistra studiju programmas 

„Projektu vadība” kopējais kredītpunktu skaits: 

• 62 KP (93 ECTS) maģistrantiem ar profesionālo bakalaura grādu vai 2.līmeņa 

profesionālo izglītību, 

• 82 KP (123 ECTS) maģistrantiem ar akadēmisko bakalaura grādu. 

Studiju programmā izdarītas izmaiņas ir sekmējošas programmas labāku 

atbilstību profesijas standartam, aktuālām tendencēm projektu pētnieciskajā vadībā, 

kā arī programmas satura un informācijas pilnveidi. 

 

4.4. Profesionālā prakse 

Prakses mērķis ir sniegt studējošajiem projekta vadītāja kvalifikācijas iegūšanai 

nepieciešamo praktiskās darbības pieredzi uzņēmumā vai iestādē ārpus LLU. Prakse 

tiek īstenota atbilstoši LLU noteiktajai kārtībai saskaņā ar prakses nolikumu 

(14.pielikums). Prakses nolikums ietver prakses mērķu, uzdevumu un sagaidāmo 

rezultātu aprakstu un prakses rezultātu vērtēšanas kārtību. Prakses īstenošanai 

nepieciešamajā līgumā ir dots prakses devēja tiesību un pienākumu uzskatījums 

(13.pielikums).  
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LLU Sociālo zinātņu fakultātes studiju programmā “Projektu vadība” atbildīgā 

persona par prakses īstenošanu ir asistente Ieva Knope.  

Nepieciešamības gadījumā SZF nodrošina studējošos ar prakses vietām, 

maģistranti savlaicīgi tiek informēti par prasībām prakšu vietu izvēlē. Atskaites par 

praksēm tiek uzglabātas SZF Valodu katedrā 5 gadus. 

Profesionālā prakse „Projektu vadība” ir paredzēta pilna un nepilna laika 

maģistrantiem ar profesionālo bakalaura grādu vai 2. līmeņa profesionālo augstāko 

izglītību. Prakses mērķis ir gūt prasmes, kas kompleksi ietver mācību procesā iegūtās 

teorētiskās zināšanas par projektu vadīšanas procesu, tajā izmantojamām metodēm, 

tehnikām un instrumentiem, par multiprojektu vadīšanas principiem, kā arī 

informācijas tehnoloģiju izmantošanas praksi. Praksē iegūtā informācija un pētījumu 

rezultāti ir izmantojami maģistra darba izstrādē.  

Prakses „Projektu izstrāde”, „Projektu vadīšana”, „Projektu vērtēšana” ir 

paredzētas pilna un nepilna laika maģistrantiem ar akadēmisko bakalaura grādu. 

Prakšu mērķis ir praktiski iepazīstināt studentus ar projektu izstrādes, vadības un 

vērtēšanas procesiem, tā organizāciju, kā arī projektu finansēšanas principiem 

konkrētos uzņēmumos un iestādēs, lai maģistranti gūtu reālu priekšstatu par 

uzņēmumu un iestāžu darbības ikdienā radušos situāciju problemātiku un to 

risināšanas paņēmieniem, un parādītu spēju izstrādāt konkrētus priekšlikumus pētāmo 

jautājumu jomā. Praksē iegūtā informācija un pētījumu rezultāti ir izmantojami 

maģistra darba izstrādē.  

Prakses novērtējums tiks veikts atbilstoši SZF Valodu katedrā apstiprinātajam 

prakses nolikumam (14.pielikums). Pirms prakses sākuma maģistranti tiek 

iepazīstināti ar prakses nolikumu, attiecīgās prakses programmu (4.pielikums) un tās 

gaitā veicamajiem uzdevumiem. Pēc prakses beigām noteiktā termiņā maģistrantam ir 

jāiesniedz programmas lietvedei prakses atskaiti. Prakses vadītājs detalizēti izskata 

prakses atskaiti un sagatavo jautājumus par prakses gaitu, studējošā aktivitātēm 

prakses laikā un neskaidrajiem jautājumiem prakses atskaitē, par ko attiecīgi informē 

maģistrantu. 

Vērtējumā, kas tiek izdarīts 10 ballu sistēmā, vadās pēc tā, 

1) cik labi maģistrants orientējas prakses vietas darba organizācijā un konkrētās 

situācijās; 

2) kā praksē novērotais ir atspoguļots prakses atskaitē. 
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Ir virkne uzņēmumu, kuri regulāri kļūst par maģistrantu prakses vietām. Šīs 

prakses vietas ir sekojošas: 

• Bauskas pilsētas dome (Uzvaras iela 6, Bauska) ; 

• Biznesa konsultāciju centrs Modus (Ausekļa iela 1, Rīga) ; 

• Eiropas Savienības informācijas aģentūra (Aspazijas bulvāris 28, Rīga) ; 

• Izglītības ministrija ISEC (Vaļņu iela 2, Rīga) ; 

• Jelgavas izglītības pārvalde (Lielā iela 11, Jelgava) ; 

• Jelgavas pilsētas dome (Lielā iela 11, Jelgava) ; 

• Jelgavas rajona padome (Pasta iela 37, Jelgava) ; 

• Jēkabpils pilsētas dome (Brīvības iela 120, Jēkabpils) ; 

• Liepājas pilsētas dome (Rožu iela 6, Liepāja) ; 

• Nodarbinātības valsts aģentūra (K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga) ; 

• Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (Čiekurkalna 1.līnija k-3, Rīga) ; 

• Rīgas Domes Pilsētas attīstības departaments (Amatu iela 4, Rīga) ; 

• Rīgas plānošanas reģions (Z.A.Meierovica iela 18, Rīga) ; 

• Sabiedrības integrācijas fonds (Brīvības bulv. 40, Rīga); 

• Satiksmes ministrijas Ārējo sakaru departaments (Gogoļa ielā 3, Rīga); 

• SIA Latvijas Lauku Konsultāciju un Izglītības centrs (Rīgas iela 34, Ozolnieku 

pag.); 

• SIA “Kulk” (Dobeles šoseja 34, Jelgava); 

• SIA Eiropas institūts (Akadēmijas laukums 1, Rīga); 

• UNICEF LR Nacionālā asambleja (Pils iela 21, Rīga); 

• Valsts augu aizsardzības dienests (Republikas laukums 2, Rīga); 

• Valsts Cilvēktiesību birojs (Elizabetes iela 65 -12, Rīga); 

• VID Zemgales reģionālā iestāde (Mātera iela 57, Jelgava); 

• Vides ministrija (Peldu iela 25, Rīga) ; 

• Zemgales attīstības aģentūra (Pasta iela 37, Jelgava) ; 

• Zemkopības ministrija (Republikas laukums 2, Rīga). 

 

4.5.Vērt ēšanas sistēma 

Studējošo zināšanu novērtēšana notiek saskaņā ar LLU Senātā apstiprināto 

Studiju nolikumu (16.pielikums). 
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Studiju rezultātus vērtē pēc diviem rādītājiem: kvalitatīvā un kvantitatīvā. 

1) Kvalitatīvajam vērtējumam izmanto 10 ballu skalas kritērijus vai vērtējumu: 

ieskaitīts, neieskaitīts. 

2) Kvantitatīvais rādītājs ir studiju kursa apjoms kredītpunktos (KP). 

Par gaidāmo pārbaudījumu saturu un formu mācībspēki informē studējošos 

pirmās nodarbības laikā. 

Studiju kurss ir apgūts sekmīgi, ja ir izpildītas visas studiju kursa izvērstajā 

programmā noteiktās prasības. 

Maģistra studiju programmā „Projektu vadība” ir paredzēti trīs zināšanu 

pārbaudes veidi – ieskaite (ar vērtējumu ieskaitīts / neieskaitīts), ieskaite ar atzīmi 

(tiek vērtēta ar atzīmi 10 ballu skalā) un eksāmens (tiek vērtēts ar atzīmi 10 ballu 

skalā) (4.1. tabula). 

Katram semestrim un visam studiju periodam tiek aprēķināta vidējā svērtā 

atzīme (formula: 
n

nn

KPKPKP

KPaKPaKPa
VSA

+++

+++
=

...

)*(...)*()*(
21

2211

, kur VSA=vidējā 

svērtā atzīme, a1=vērtējums 1.studiju kursā, KP1=kredītpunktu skaits 1.studiju kursā). 
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4.1.tabula . Studiju kursu pārbaudes veidi 

STUDIJU KURSS PĀRBAUDES VEIDS 

Nozares teorētiskie un praktiskie pamatkursi 

Projektu vadīšanas metodoloģija eksāmens 

Projektu praktiskā vadīšana ieskaite ar atzīmi+eksāmens 

Projektu finanšu vadība eksāmens 

IT projektu vadīšanā eksāmens 

ES politikas un fondi, programmas, 
iniciatīvas 

eksāmens 

Tiesību zinības  eksāmens 

Projektu risku vadība eksāmens 

Zinātnes un vadības kursi 

Menedžmenta aktuālās problēmas eksāmens 

Kvalitātes vadība eksāmens 

Sociālo pētījumu metodes eksāmens 

Uzņēmējdarbības plānošana ieskaite ar atzīmi 

Starptautiskā tirgzinība ieskaite 

Projektu sociālekonomiskā vide ieskaite ar atzīmi 

Projektu komandas vadība ieskaite+eksāmens 

Projektu vadības terminoloģija [angļu val.] ieskaite ar atzīmi 

Projektu vadības terminoloģija [vācu val.] ieskaite ar atzīmi 

Projektu vadības terminoloģija [franču val.] ieskaite ar tazīmi 

Projektu vadības terminoloģija [krievu val.] ieskaite ar atzīmi 

Partnerattiecības multikulturālā vidē [angļu 
val.] 

ieskaite+ieskaite ar atzīmi+eksāmens 

Inovācijas un kreativitāte ieskaite ar atzīmi 

Sociālā psiholoģija eksāmens 

Prakse 

Projektu izstrāde ieskaite ar atzīmi 

Projektu vadīšana ieskaite ar atzīmi 

Projektu vērtēšana ieskaite ar atzīmi 

Projektu vadība ieskaite ar atzīmi 

Maģistra darbs 

Maģistra darbs ieskaite+ieskaite+eksāmens 
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5. MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS ATBILST ĪBAS 
VĒRTĒJUMS 

5.1. Maģistra studiju programmas atbilstība profesijas standartam 

Maģistra studiju programma „Projektu vadība” tika izstrādāta saskaņā ar 

2003.gada 29.decembrī Izglītības un zinātnes ministrijā apstiprināto Profesijas 

standartu (reģ. numurs PS 0222). Studiju programmas atbilstība Profesijas standartam 

(6.pielikums) ir atspoguļota 5.1.tabulā. 

5.1.tabula. Atbilst ība profesijas standartam 

Zināšanas  

(pēc Profesijas standarta) 

Zināšanu līmenis  

(pēc Profesijas 

standarta) 

Studiju kurss, kurā 

zināšanas tiek apgūtas 

(LLU) 

Projektu vadīšanas pamati pielietošana 

Projektu vadīšanas 

metodoloģija; 

Projektu vadīšana; 

Projektu praktiskā vadīšana; 

Projektu komandas vadība 

Projekta vide pielietošana 
Projektu sociālekonomiskā 

vide 

Projektu vadīšanas 

organizācijas pamati 
pielietošana 

Projektu vadīšanas 

metodoloģija; 

Projektu vadīšana; 

Projektu praktiskā vadīšana 

Informācijas tehnoloģijas 

projektu vadīšanā 
pielietošana 

Projektu vadīšana; 

Projektu izstrāde; 

IT projektu vadīšanā; 

Projektu praktiskā vadīšana 

Projektu vadīšanas metodes un 

tehnika 
pielietošana 

Projektu vadīšanas 

metodoloģija; 

Projektu vadīšana; 

Menedžmenta aktuālās 

problēmas; 

Projektu praktiskā vadīšana 
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5.1.tabula. Atbilst ība profesijas standartam (turpinājums) 

Starptautiskie un nacionālie 

projektu vadīšanas standarti un 

vadlīnijas 

pielietošana 

ES politikas un fondi, 

programmas, iniciatīvas; 

Projektu vadīšanas 

metodoloģija; 

Projektu izstrāde 

Projekta dokumentācija un tās 

vadīšana 
pielietošana 

Projektu vadīšana; 

Projektu izstrāde; 

Projektu praktiskā vadīšana 

Projekta inicializācija un 

izstrāde 
pielietošana 

Projektu vadīšanas 

metodoloģija; 

Projektu izstrāde 

Projekta plānošana pielietošana 

Projektu vadīšanas 

metodoloģija; 

Projektu izstrāde 

Projekta termiņu vadīšana pielietošana 
Projektu vadīšana; 

Projektu praktiskā vadīšana 

Projekta izmaksu vadīšana pielietošana 
Projektu finanšu vadība; 

Projektu praktiskā vadīšana 

Projekta kvalitātes vadīšana pielietošana Kvalitātes vadība 

Projekta risku vadīšana pielietošana 
Projektu vadīšana; 

Projektu risku vadība 

Projekta personāla vadīšana pielietošana 

Projektu vadīšana; 

Partnerattiecības 

multikulturālā vidē; 

Menedžmenta aktuālās 

problēmas; 

Projektu komandas vadība 
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5.1.tabula. Atbilst ība profesijas standartam (turpinājums) 

Komunikācijas vadīšana pielietošana 

Projektu vadīšanas 

metodoloģija; 

Projektu vadīšana; 

Partnerattiecības 

multikulturālā vidē; 

Projektu vadības terminoloģija 

Piegāžu un līgumu vadīšana pielietošana Projektu finanšu vadība 

Projektorientētā un 

multiprojektu vadīšana 
izpratne Projektu praktiskā vadīšana 

Ietekmes uz vidi vērtējums pielietošana Kvalitātes vadība 

Programmu vadīšana pielietošana 
ES politikas un fondi, 

programmas, iniciatīvas 

Sistēmu vadīšana pielietošana 
ES politikas un fondi, 

programmas, iniciatīvas 

Tirgzinība pielietošana Starptautiskā tirgzinība 

Ražošanas vadīšana izpratne Uzņēmējdarbības plānošana 

Stratēģiskā plānošana pielietošana 

Projektu vadīšanas 

metodoloģija; 

Uzņēmējdarbības plānošana 

Statistika pielietošana Sociālo pētījumu metodes 

Socioloģija izpratne Sociālo pētījumu metodes 

Saskarsmes psiholoģija izpratne 

Partnerattiecības 

multikulturālā vidē; 

Menedžmenta aktuālās 

problēmas; 

Projektu komandas vadība 

Sociālā psiholoģija priekšstats Sociālā psiholoģija 

Administratīvās un 

saimnieciskās tiesības 
pielietošana Tiesību zinības 

Civiltiesības priekšstats Tiesību zinības 

Starptautiskās komerctiesības izpratne Tiesību zinības 
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5.1.tabula. Atbilst ība profesijas standartam (turpinājums) 

Darba tiesības, darba 

aizsardzība 
izpratne Tiesību zinības 

Grāmatvedība izpratne Projektu finanšu vadība 

Nodokļi izpratne Projektu finanšu vadība 

Apdrošināšana izpratne Projektu finanšu vadība 

Audits izpratne Projektu finanšu vadība 

Profesionālā ētika un biznesa 

ētika 
izpratne 

Partnerattiecības 

multikulturālā vidē 

Firmas stils un uzņēmējdarbības 

kultūra 
izpratne 

Uzņēmējdarbības plānošana; 

Partnerattiecības 

multikulturālā vidē 

Loģika izpratne 
Uzņēmējdarbības plānošana; 

Projektu praktiskā vadīšana 

 

5.2. Maģistra studiju programmas atbilstība otrā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības valsts standartam 

Maģistra studiju programma „Projektu vadība” tika izstrādāta saskaņā ar 

2001.gada 20.novembra MK noteikumiem Nr.481 „Noteikumi par otrā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”. Studiju programmas atbilstība 

standartam ir atspoguļota 5.2.tabulā. 
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5.2.tabula. Atbilst ība valsts standartam 

Maģistra programmas obligātais 

saturs (pēc valsts standarta) 

LLU SZF maģistra studiju 

programmas „Projektu vadība” 

saturs 

Maģistra programmas apjoms ir vismaz 

40 KP (60 ECTS) 

62 KP (93 ECTS) maģistrantiem ar 

profesionālo bakalaura grādu vai 

2.līmeņa profesionālo izglītību; 

82 KP (123 ECTS) maģistrantiem ar 

akadēmisko bakalaura grādu 

Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko 

sasniegumu apguvi nozares teorijā un 

praksē - vismaz 7 KP (10.5 ECTS) 

16 KP / 24 ECTS: 

Projektu vadīšanas metodoloģija (3 KP / 

4.5 ECTS); Projektu praktiskā vadīšana 

(5 KP / 7.5 ECTS); Projektu finanšu 

vadība (2 KP / 3 ECTS); ES politikas un 

fondi, programmas, iniciatīvas (4 KP / 6 

ECTS); Tiesību zinības (2 KP / 3 ECTS) 

Pētnieciskā darba, jaunrades darba, 

projektēšanas darba un vadībzinību 

studiju kursi - vismaz 5 KP (7.5 ECTS) 

11 KP / 15.5 ECTS: 

IT projektu vadīšanā (3 KP / 4.5 ECTS); 

Projektu risku vadība (2 KP / 3 ECTS); 

Kvalitātes vadība (2 KP / 3 ECTS); 

Projektu komandas vadība (4 KP / 6 

ECTS) 

Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi 

- vismaz 2 KP (3 ECTS) 

2 KP / 3 ECTS: 

Sociālā psiholoģija (2 KP / 3 ECTS) 

Prakse - vismaz 6 KP (9 ECTS) 6 KP / 9 ECTS maģistrantiem ar 

profesionālo bakalaura grādu vai 

2.līmeņa profesionālo izglītību; 

26 KP / 39 ECTS maģistrantiem ar 

akadēmisko bakalaura grādu 

Valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir 

maģistra darba vai diplomdarba 

(diplomprojekta) izstrādāšana un 

aizstāvēšana - vismaz 20 KP (30 ECTS) 

20 KP / 30 ECTS 
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5.3. Salīdzinājums ar Eiropas Savienības valstu līdzīgām studiju programmām 

LLU SZF maģistra studiju programma „Projektu vadība” tika salīdzināta 

(5.3.tabula) ar līdzīgām studiju programmām 

• Lilles universitātē (ESC Lille), 

• Norvēģijas zinātnes un tehnoloģijas universitātē (Norwegian University of 

Science and Technology - NTNU), 

• Dortmundes lietišķās zinātnes un mākslas universitātē (Dortmund University 

of Applied Sciences and Arts - DUASA). 

 

Lilles universitāte salīdzināšanai tika izvēlēta pēc akreditācijas komisijas 

ieteikuma kā viena no vadošām augstskolām projektu vadības speciālistu 

sagatavošanā Eiropā. Galvenā atšķirība starp maģistra studiju programmu Lilles 

universitātē un LLU ir studiju ilgums (Lilles universitātē maģistra studiju programmā 

„Starptautisko projektu vadīšana” tiek uzņemti cilvēki ar iepriekš iegūtu maģistra 

grādu, tāpēc programma ir ievērojami īsāka) – Lilles universitātē tie ir 12 mēneši, 

LLU – no 3 līdz 5 semestriem atkarībā no iepriekšējās izglītības. 

Norvēģijas zinātnes un tehnoloģijas universitāte un Dortmundes lietišķās 

zinātnes un mākslas universitāte tika izvēlētas salīdzināšanai kā potenciālie LLU 

sadarbības partneri projektu vadības jomā.  

Visas trīs universitātes (Lilles universitāte, Norvēģijas zinātnes un tehnoloģijas 

universitāte, Dortmundes lietišķās zinātnes un mākslas universitāte) ir EuroMPM 

konsorcija partneri, tomēr, salīdzinot studiju programmas, ir redzamas atšķirības 

studiju kursu sadalījumā pa blokiem (obligātie un izvēles studiju kursi), kredītpunktu 

sadalījumā pa studiju kursiem (5.4.tabula), kā arī prasībās iepriekšējai izglītībai. 
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5.3.tabula. Studiju programmu salīdzinājums 
Krit ērijs LLU ESC Lille NTNU DUASA 

Studiju ilgums 
3 semestri / 4 
semestri / 5 

semestri 
12 mēneši 4 semestri 4 semestri 

Iepriekšējā 
izglītība 

Profesionālais 
vai 

akadēmiskais 
bakalaura 
grāds vai 
2.līmeņa 

profesionālā 
izglītība 

Maģistra grāds 

Vismaz 
bakalaura 

grāds 
inženierzinātnē 

Bakalaura 
grāds, vēlams – 

biznesa 
administrēšanā, 
ekonomikā vai 
informācijas 
tehnoloģijās 

ECTS par visu 
studiju 
programmu 

93 vai 123 75 120 120 

Obligātie kursi 31.5 ECTS 
45 ECTS 

52.5 ECTS 60 ECTS 
Izvēles kursi 22.5 ECTS 15 ECTS - 

Prakse 

9 ECTS 
(maģistrantiem 
ar profesionālo 

bakalaura 
grādu) vai 39 

ECTS 

32 h bez ECTS 22.5 ECTS 30 ECTS 

Maģistra darbs 30 ECTS 30 ECTS 30 ECTS 30 ECTS 
 

Norvēģijas zinātnes un tehnoloģijas universitāte studiju programmā uzņem 

studējošos ar bakalaura grādu (vismaz) inženierzinātnē, kas nosaka studijas 

programmas specifiku – sagatavot projektu vadītājus inženierzinātnes nozarē. 

Dortmundes lietišķās zinātnes un mākslas universitāte kā prasību iepriekšējai 

izglītībai izvirza vēlamo kritēriju – bakalaura grāds biznesa administrēšanā, 

ekonomikā vai informācijas tehnoloģijās. 

Lilles universitāte neizvirza prasības kādai konkrētai specialitātei, nosakot, ka 

maģistrantūras reflektantiem ir jābūt ar iepriekš iegūtu maģistra grādu, līdz ar to 

universitāte piedāvā īsu studiju programmas variantu (12 mēneši). 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte arī nepraktizē reflektantu atlasi pēc 

specialitātes, vienīgā prasība – profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds vai 

2.līmeņa profesionālā izglītība. Tas ļauj dažādu nozaru speciālistiem iegūt projektu 

vadītāja kvalifikāciju un maģistra grādu projektu vadībā un vadīt projektus nozarē, 

kurā ir iegūta pamatizglītība. 
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Salīdzinot studiju programmu apjomu, var secināt, ka Lilles universitātē 

maģistra studiju programmas „Projektu un programmu vadīšana” apjoms ir par 37.5% 

mazāks, nekā Norvēģijas zinātnes un tehnoloģijas universitātē, Dortmundes lietišķās 

zinātnes un mākslas universitātē un Latvijas Lauksaimniecības universitātē 

(maģistrantiem ar akadēmisko bakalaura grādu), un par 19% mazāks, nekā Latvijas 

Lauksaimniecības universitātē maģistrantiem ar profesionālo bakalaura grādu vai 

2.līmeņa profesionālo izglītību. Tas ir izskaidrojams ar uzņemšanas noteikumiem 

Lilles universitātē. Latvijas Lauksaimniecības universitāte ir vienīgā no salīdzināmām 

universitātēm, kura piedāvā dažādu studiju programmas apjomu atkarībā no 

maģistrantu iepriekšējās izglītības, kas ir izskaidrojams ar Latvijas Republikas 

normatīviem aktiem (12.pielikums). 

 

Studiju kursu salīdzinājums (5.4.tabula) parāda, ka 

• Visās četrās universitātēs lielākā uzmanība ir veltīta studiju kursiem, kuri ir 

saistīti ar projektu plānošanu, vadīšanu un uzraudzību, programmu vadīšanu, 

finanšu vadību un projekta ekonomiku, kvalitātes un risku vadīšanu, kā arī 

komandas veidošanu un vadīšanu; 

• Lilles universitātē izvēles kursu ietvaros tiek piedāvāta sagatavošana 

starptautiskai sertifikācijai (pēc maģistrantu izvēles); 

• Latvijas Lauksaimniecības universitātē ir vislielākais izvēles studiju kursu 

apjoms, kas ir izskaidrojams ar maģistrantu iepriekšējās izglītības dažādību. 

Ierobežotās izvēles daļā Latvijas Lauksaimniecības universitātē ir iekļauti 

studiju kursi „Kvalitātes vadība”, „Projektu komandas vadība” un „Sociālā 

psiholoģija”, kuri ir obligāti tiem maģistrantiem, kuru bakalaura vai 2.līmeņa 

profesionālā studiju programmā šie kursi nebija iekļauti. 
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5.4.tabula. Studiju kursu salīdzinājums 
LLU ESC Lille NTNU DUASA 

Projektu vadīšanas metodoloģija 
(4.5 ECTS) 
Projektu praktiskā vadīšana (7.5 
ECTS) 

Pamatzināšanas par projektiem (5 
ECTS) 
Operatīva plānošana (5 ECTS) 
Projekta uzraudzība (5 ECTS) 

Projekta organizācija (7.5 ECTS) 
Projekta plānošana un uzraudzība 
(7.5 ECTS) 
Projekta vērtēšana un finansēšana 
(7.5 ECTS) 
Projektu vadība (7.5 ECTS) 

Projekta konteksts un organizācija 
(3 ECTS) 
Projekta organizācija (3 ECTS) 
Projekta uzraudzība (3 ECTS) 
Projekta plānošana (3 ECTS) 
Fāžu un dzīves cikla koncepcijas 
(3 ECTS) 

    

ES politikas un fondi, 
programmas, iniciatīvas (6 ECTS) 

Veiksmīgu programmu vadīšana 
(5 ECTS) 
Portfeļu un programmu vadīšana 
(5 ECTS) 

Programmu un portfeļu vadība 
(7.5 ECTS) 

Programmu un portfeļu vadība (3  
ECTS) 

    

Tiesību zinības (3 ECTS)  
Drošība, veselība, vide un 
iepirkumi projektos (7.5 ECTS) 

Drošība, veselība un vide (3 
ECTS) 

    
IT projektu vadīšanā (4.5 ECTS) MS Project (3 ECTS)   
    

Projektu finanšu vadība (3 ECTS) 

Projekta audits (5 ECTS) 
Līgumu vadīšana (5 ECTS) 
Investīciju novērtējums un izvēle 
(5 ECTS) 

Loģistikas un iepirkumu vadīšana 
(7.5 ECTS) 

Projekta finanses (3 ECTS) 
Līgumi, iepirkumi un legālie 
aspekti (3 ECTS) 
Projekta ekonomika (3 ECTS) 

    
Starptautiskā tirgzinība (3 ECTS) 

 
Industriālais mārketings un 
industrializācija (7.5 ECTS) 
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5.4.tabula. Studiju kursu salīdzinājums (turpinājums) 
LLU ESC Lille NTNU DUASA 

Menedžmenta aktuālās problēmas 
(4.5 ECTS) 

Projektu vadīšanas stratēģija (5 
ECTS) 
Vadīšanas vērtība un 
inženierzinātnes vērtība (5 ECTS) 
Starptautiskā projekta un 
programmas vadīšanas radošā 
darbnīca (5 ECTS) 

Stratēģiskā vadīšana (7.5 ECTS)  

    
Kvalitātes vadība (3 ECTS) 
Projektu risku vadība (3 ECTS) 

 Kvalitātes un risku vadība 
projektos (7.5 ECTS) 

Kvalitātes vadība (3 ECTS) 
Risku vadība (3 ECTS) 

    
Projektu komandas vadība (6 
ECTS) 

Komandas vadība un sociālas 
kompetences (5 ECTS) 

Komandas eksperti (7.5 ECTS) Komandas veidošana un vadīšana 
(3 ECTS) 

    
Partnerattiecības multikulturālā 
vidē (4.5 ECTS) 

  Starpkultūru komunikācija (3 
ECTS) 

    

Sociālā psiholoģija (3 ECTS) 
  Komunikācijas, pārrunu un 

konfliktu vadīšana (3 ECTS) 
Sociālās kompetences (3 ECTS) 

    
Inovācijas un kreativitāte (3 
ECTS) 

Projektu un programmu vadīšana 
uzņēmuma inovācijām (5 ECTS) 

 Kreativitāte un lēmuma 
pieņemšana (3 ECTS) 

    
Sociālo pētījumu metodes (3 
ECTS) 

Sistēmiska domāšana, 
programmas modelēšana (5 
ECTS) 

 Izmaiņu vadīšana (3 ECTS) 
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5.4.tabula. Studiju  kursu salīdzinājums (turpinājums) 
LLU ESC Lille NTNU DUASA 

    
    
Uzņēmējdarbības plānošana (3 
ECTS) 

Eiropas Komisijas projektu 
vadīšana (5 ECTS) 

 Standarti un galvenās tendences (3 
ECTS) 

Projektu sociālekonomiskā vide (3 
ECTS) 

Sistēmas dinamika (5 ECTS)  Informācijas un zināšanu vadīšana 
(3 ECTS) 

Projektu vadības terminoloģija (3 
ECTS) 

PMBoK® - PMI® (5 ECTS)   

 PRINCE2® (5 ECTS)    
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5.4. Salīdzinājums ar Latvijas l īdzīgām studiju programmām 
 

Latvijā līdzīgas maģistra studiju programmas tiek īstenotas Rīgas 

Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā un Latvijas 

Universitātē. Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā 

studiju programma vēl nav akreditēta, tāpēc salīdzinājums tika veikts ar Latvijas 

Universitātes maģistra studiju programmu „Projektu vadīšana”, kura ir akreditēta uz 6 

gadiem (līdz 2016.gadam) (5.5.tabula). 

 
5.5.tabula. Studiju programmu salīdzinājums 

Krit ērijs LLU LU 

Studiju ilgums 
3 semestri / 4 semestri / 5 

semestri 
4 semestri 

Iepriekšējā izglītība 

Profesionālais vai 
akadēmiskais bakalaura 

grāds vai 2.līmeņa 
profesionālā izglītība 

Akadēmiskais bakalaura 
grāds, profesionālais 
bakalaura grāds, otrā 
līmeņa profesionālā 

augstākā izglītība vai tai 
pielīdzināma augstākā 

izglītība 
KP / ECTS par visu studiju 
programmu 

62 KP / 93 ECTS vai 82 
KP / 123 ECTS 

80 KP / 120 ECTS 

Obligātie kursi 21 KP / 31.5 ECTS 18 KP / 27 ECTS 
Izvēles kursi 15 KP / 22.5 ECTS 16 KP / 24 ECTS 

Prakse 

6 KP / 9 ECTS 
(maģistrantiem ar 

profesionālo bakalaura 
grādu) vai 26 KP / 39 

ECTS 

26 KP / 39 ECTS 

Maģistra darbs 20 KP / 30 ECTS 20 KP / 30 ECTS 
 

Atšķirībā no Latvijas Universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātē ir 

paredzēts atšķirīgs prakses ilgums (saskaņā ar Latvijas Republikas normatīviem 

aktiem) maģistrantiem ar akadēmisko un profesionālo bakalaura grādu vai 2.līmeņa 

profesionālo izglītību, kas nosaka arī atšķirības kopējā kredītpunktu skaitā. 

Salīdzinot LLU maģistrantūrā piedāvātos studiju kursus (5.6.tabula) ar LU 

piedāvātiem studiju kursiem, var secināt, ka 85% piedāvāto studiju kursu abās 

universitātēs sakrīt, kas ir izskaidrojams ar normatīvo dokumentu (Profesijas standarta 

un Profesionālās augstākās izglītības valsts standarta) ievērošanu studiju programmas 

izstrādes laikā.  
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5.6.tabula. Studiju kursu salīdzinājums 
LLU LU 

Projektu vadīšanas metodoloģija (3 KP / 
4.5 ECTS) 
Projektu praktiskā vadīšana (5 KP / 7.5 
ECTS) 

Projektu vadīšanas procesa metodes un 
instrumenti (6 KP / 9 ECTS) 
Projektu vadīšanas teorija (4 KP / 6 
ECTS) 
Multiprojektu vadīšana (2 KP / 3 ECTS) 

ES politikas un fondi, programmas, 
iniciatīvas (4 KP / 6 ECTS) 

Valsts pārvaldes un pašvaldību 
organizācija (2 KP / 3 ECTS) 

Tiesību zinības (2 KP / 3 ECTS) 
Projektu vadīšanas tiesiskie aspekti (3 KP 
/ 4.5 ECTS) 

Projektu finanšu vadība (2 KP / 3 ECTS) 
Grāmatvedības organizācija projektu 
uzskaitē (2 KP / 3 ECTS) 

Starptautiskā tirgzinība (2 KP / 3 ECTS) Projektu mārketings (2 KP / 3 ECTS) 

Menedžmenta aktuālās problēmas (3 KP / 
4.5 ECTS) Personāla vadība projektos (2 KP / 3 

ECTS) Projektu komandas vadība (4 KP / 6 
ECTS) 

Kvalitātes vadība (2 KP / 3 ECTS) 
Kvalitātes vadīšana projektos (2 KP / 3 
ECTS) 

Projektu risku vadība (2 KP / 3 ECTS) 
Risku vadīšana projektos (2 KP / 3 
ECTS) 

Partnerattiecības multikulturālā vidē (3 
KP / 4.5 ECTS) Projektu vadīšanas sociālie aspekti (3 KP 

/ 4.5 ECTS) 
Sociālā psiholoģija (2 KP / 3 ECTS) 

Uzņēmējdarbības plānošana (2 KP / 3 
ECTS) 

Uzņēmējdarbības vadīšana (2 KP / 3 
ECTS) 

Projektu sociālekonomiskā vide (2 KP / 3 
ECTS) Jaunā ekonomika un projekti (2 KP / 3 

ECTS) Inovācijas un kreativitāte (2 KP / 3 
ECTS) 

Projektu vadības terminoloģija (2 KP / 3 
ECTS) 

 

IT projektu vadīšanā (3 KP / 4.5 ECTS)  

Sociālo pētījumu metodes (2 KP / 3 
ECTS) 
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Salīdzinājuma rezultāti liecina par to, ka LLU SZF maģistra studiju programmas 

„Projektu vadība” īstenošanas pārtraukšanas gadījumā LLU maģistrantiem studiju 

turpināšana LU maģistrantūrā nesagādās grūtības un/vai neērtības papildus pārbaužu 

kārtošanas veidā programmu līdzības dēļ. 

LLU studiju programmā ir aktuāla ES struktūrfondu finansēto projektu 

īstenošana, jo programma ir saistīta arī ar Zemgales reģiona un Latvijas lauku 

vajadzību apmierināšanu ES struktūrfondu apguves procesā. 
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6. STUDĒJOŠIE 
 

6.1. Maģistrantu skaits studiju programmā 

2010./11.st.gadā ir plānots uzņemt 10 pilna laika maģistrantus un 10 nepilna 

laika maģistrantus. 

Studējošo skaits pa gadiem (uz 09.02.2010.) ir apkopots 6.1.tabulā. 

6.1.tabula. Studējošo skaits (uz 09.02.2010.) 
STUDIJU 

GADS 
1.KURSS 2.KURSS KOPĀ ABSOLVENTI 

2006./07. 56 - 56 - 
2007./08. 40 39 79 37 
2008./09. 22 36 58 29 
2009./10. 19 24 43 - 

 
2009./10.st.gadā 1.kursa maģistrantu sadalījums pēc iepriekš iegūtās izglītības un 

studiju veida ir sekojošs: 

• pilna laika studējošie ar profesionālo bakalaura grādu vai 2.līmeņa 

profesionālo izglītību – 16; 

• pilna laika studējošie ar akadēmisko bakalaura grādu – 1; 

• nepilna laika studējošie ar profesionālo bakalaura grādu vai 2.līmeņa 

profesionālo izglītību – 1; 

• nepilna laika studējošie ar akadēmisko bakalaura grādu – 1. 

 
6.2.Imatrikul ēto maģistrantu skaits 

Uzņemto maģistrantu skaits profesionālajā maģistra studiju programmā 

„Projektu vadība” pa studiju gadiem sākot no 2006./07.st. gada līdz 2009./10.st. 

gadam ir apkopots 6.2.tabulā. 

 
6.2.tabula. Imatrikul ēto maģistrantu skaits 

 2006./07. 2007./08. 2008./09. 2009./10. 
Pilna laika - - - 17 
Nepilna laika 56 40 22 2 
Kopā 56 40 22 21 
 

6.3.Eksmatrikulēto maģistrantu skaits 

Dažādu  iemeslu dēļ eksmatrikulēto maģistrantu skaits (izņemot absolventus) pa 

studiju gadiem ir apkopots 6.3.tabulā. 

 
 



34 
 

6.3.tabula. Eksmatrikul ēto maģistrantu skaits 
Iemesls 2006./07. 2007./08. 2008./09. 2009./10. 

Kā studijas neuzsākuši 2 2 4 1 
Pēc paša vēlēšanās 3 4 4 1 
Kā studiju programmu 
neizpildījuši 

5 5 5 - 

Kā neatgriezušies no 
akadēmiskā atvaļinājuma 

- - 1 - 

Kopā  10 11 14 2 
 

6.4. Aizstāvētie maģistra darbi 

Aizstāvēto maģistra darbu skaits un vidējā atzīme pa gadiem ir apkopoti 

6.4.tabulā. 

6.4.tabula. Aizstāvēto maģistra darbu skaits 

Studiju gads 
Aizstāvēto maģistra 

darbu skaits Vidējā atzīme 

Nesekmīgi 
aizstāvēto 

maģistra darbu 
skaits 

2007./08. 37 7.46 2 
2008./09. 29 7.1 1 

2009./10. 
23 (iesniegti uz 

ziņojuma 
sagatavošanas brīdi) 

- - 

 

6.5. Studējošo aptaujas un to analīze 

Maģistrantu vērtējumam ir liela nozīme mācībspēku atlasē darbam maģistra 

studiju programmā. LLU Socioloģisko pētījumu grupa regulāri (parasti vienu reizi 

studiju gadā, ja nepieciešams – biežāk) veic studējošo aptauju par mācībspēku 

profesionālo kompetenci un studiju kursu pilnveidošanas iespējām. Balstoties uz 

studējošo aptaujas rezultātiem, programmas īstenošanā tika nomainīti 3 mācībspēki, 

kuru darba kvalitāte izrādījās neatbilstoša. Katrs studiju programmas īstenošanā 

iesaistītais mācībspēks tiek iepazīstināts ar studējošo vērtējuma kopsavilkumu. 

Vērtējot mācībspēku darbu un studiju kursa saturu, katrs maģistrants aizpilda 

anketu, kurā 5 ballu skalā ir jānovērtē dažādi aspekti (6.5.tabula).  6.5.tabulā  ir 

apkopoti vidējie rezultāti par visiem 2008./09.studiju gadā studiju programmas 

īstenošanā iesaistītajiem mācībspēkiem. 
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Analizējot aptaujas rezultātus, ir jāsecina, ka  

• Ir pozitīvi vērtējams, ka zemākais vidējais vērtējums ir 3.73 balles, kas ir 

ļoti labs rezultāts; 

• Programmas īstenošanā ir iesaistīti zinoši un augsti kvalificēti 

mācībspēki, ko apstiprina augstākais vidējais vērtējums – 4.54 balles; 

• Studiju procesa kvalitātes uzlabošanai ir jāpievērš īpaša uzmanība 

mācīšanas metodikas izvēlei (3.73 balles), studiju kursa struktūrai (3.79 

balles), mācībspēkiem lielāka uzmanība ir jāvelta maģistrantu 

motivēšanai un ieinteresēšanai (3.79), ir jāattīsta mācībspēku oratora 

prasmes (3.91). 

 

6.5.tabula. 2008./09.studiju gada studējošo aptaujas rezultāti 

Pārzina mācāmo priekšmetu 4,54 
Savlaicīgi iepazīstina studentus ar mācību programmu un savām 
prasībām 4,46 
Saprotami izklāsta mācību vielu 4,06 
Nodibina un uztur labu kontaktu ar studentiem 4,05 
Prot ieinteresēt 3,79 
Ir labas oratora prasmes 3,91 
Vērtē objektīvi 4,16 
Studiju priekšmetam ir pārdomāta struktūra un apjoms 3,79 
Mācīšanas metodika atvieglo priekšmeta apguvi 3,73 
Nodarbībās praktiskie piemēri un teorija viens otru papildina 4,04 

VIDĒJI  4,05 
 

2009./10.studiju gada aptaujas rezultāti ir apkopoti 6.6.tabulā. Tika aptaujāti 

maģistranti, kuriem pie vērtējamā mācībspēka studiju kurss ir jau nokārtots (67% no 

maģistrantu kopskaita). 

Apkopojot aptaujas rezultātus un salīdzinot tos ar iepriekšēja, 2008./09.studiju 

gada aptaujas rezultātiem, ir jāsecina, ka 

• Vidējais vērtējums, apkopojot visas pozīcijas, ir augstāks, nekā 

2008./09.studiju gadā; 

• Zemākais vērtējums ir 4.14 balles. Jāatzīmē, ka zemākais vērtējums, 

tāpat kā 2008./09.studiju gadā, ir par mācīšanas metodiku; 

• Augstākais vērtējums (4.61 balles) ir par savlaicīgu iepazīstināšanu ar 

mācībspēku prasībām. No šī vērtējuma nedaudz atpaliek (4.58 balles) 
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mācībspēku zināšanas par mācāmo studiju kursu. Tomēr, ir jāuzsver, ka 

2009./10.gada vērtējums (4.58 balles) ir augstāks, nekā pērn (4.54); 

• Neskatoties uz to, ka vērtējumu sadalījums nedaudz atšķiras no 

2008./09.studiju gada un ir ievērojams uzlabojums, tomēr arī 

2009./10.studiju gadā problemātiskākie aspekti ir mācīšanas metodikas 

izvēle, studiju kursa struktūra, prasme ieinteresēt un oratora prasmes. 

 

6.6.tabula. 2009./10.studiju gada studējošo aptaujas rezultāti 

Pārzina mācāmo priekšmetu 4,58 
Savlaicīgi iepazīstina studentus ar mācību programmu un savām 
prasībām 4,61 
Saprotami izklāsta mācību vielu 4,53 
Nodibina un uztur labu kontaktu ar studentiem 4,38 
Prot ieinteresēt 4,29 
Ir labas oratora prasmes 4,35 
Vērtē objektīvi 4,44 
Studiju priekšmetam ir pārdomāta struktūra un apjoms 4,30 
Mācīšanas metodika atvieglo priekšmeta apguvi 4,14 
Nodarbībās praktiskie piemēri un teorija viens otru papildina 4,47 

VIDĒJI  4,41 
 

6.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

SZF aktīvi darbojas studentu pašpārvalde, kura aizstāv un pārstāv studējošo 

intereses studiju, studiju finansēšanas un kultūras dzīves jautājumos. Studējošie aktīvi 

piedalās eksāmenu un ieskaišu grafika sastādīšanā un citu jautājumu risināšanā. 

Studiju procesa lēmumu analīze un pieņemšana balstās uz studējošo anonīmo aptauju 

analīzi par pasniegšanas saturu un kvalitāti (anketēšanas veidā), mācību procesa 

plānošanu un organizāciju. Studējošie studiju procesa pilnveidošanā var piedalīties 

tiešā veidā, izsakot savu viedokli un ieteikumus studiju kursu mācībspēkiem, 

struktūrvienību vadītājiem un studiju programmas un fakultātes vadītājiem. Tāpat 

savus priekšlikumus un ieteikumus studējošie var izteikt studentu pašpārvaldē, ar 

kuras palīdzību informācija nonāk pie SZF Domes locekļiem un tālāk uz 

struktūrvienībām. 

SZF studentu pašpārvalde piedalās SZF Domes sēdēs, kur notiek studiju kursu 

programmu apstiprināšana, izmaiņu studiju plānos apstiprināšana, kā arī 

Pašnovērtējuma ziņojumu (ikgadējā un akreditācijas) izskatīšana un apstiprināšana. 
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6.7. Studējošo pētnieciskā darbība 

Maģistra darbu tematika bija saistīta ar izglītību, pašvaldībām, lauksaimniecību, 

uzņēmējdarbību un citām jomām. 

Maģistrants Ivars Brūveris izstrādāja publikāciju “The quality matters in the EU 

projects design in the frame of the project cycle management method” LLU SZF 

starptautiskajai zinātniskajai konferencei „Jaunas dimensijas sabiedrības attīstībā”.  

Par labākiem 2008./09.studiju gadā tika atzīti šādi maģistra darbi: 

• Ādmine Sandra. Komunikācijas efektivitātes nosacījumi un problēmas projektu 

plānošanas etapā. Zin. vadītājs Dr.phil. V.Bariss. 

• Bareika Anita. Projekta „Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība 

dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos” ilgtspējība. Zin. vadītāja 

Mg.edu. I.Didže. 

• Briede Jolanta. Ilgtspējības princips ES struktūrfondu atbalstītajos izglītības 

projektos Jelgavas rajonā. Zin. vadītāja Mg.edu. I.Didže. 

• Gr īsle Dace. Elastīgas darba formas kā motivējošs faktors pašvaldības projektu 

vadībā. Zin. vadītājs Dr.agr. J.Ābele. 

• Oļševska Agnese. Projektorientēta pieeja tehnoloģiju pārneses attīstībai LLU. Zin. 

vadītājs Dr.habil.sc.ing. P.Rivža. 

• Plone Evija. Intelektuālā īpašuma pārvaldība LLU: problemātika pētniecības un 

attīstības projektu kontekstā. Zin. vadītājs Dr.habil.sc.ing. P.Rivža. 

• Segliņa Ilze. Projektu vadītāju profesionālās izdegšanas riska izvērtējums. Zin. 

vadītāja Mg.sc.soc. B.Traidase. 

Labāko maģistra darbu autoriem tika piedāvāta iespēja publicēt maģistra darba 

tēzes SZF tēžu krājumā. 
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7. MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMM Ā IESAISTĪTĀ 

PERSONĀLA RAKSTUROJUMS 

7.1. Akadēmiskā personāla skaits 

Mācību procesu maģistra studiju programmā „Projektu vadība” nodrošina 

Sociālo zinātņu fakultātes struktūrvienības, Informācijas tehnoloģiju un Ekonomikas 

fakultātes mācībspēki (7.1.tabula). 

7.1.tabula. Akadēmiskais personāls maģistra studiju programmas nodrošināšanai 

Studiju priekšmets 
Apjoms 

KP Mācībspēks 
Amats, zinātniskais 

grāds 
Darba 
vieta 

Projektu vadīšanas 
metodoloģija 3 

I.Didže  Vieslektore-lektore. 
Mg.edu. 

SZF 

Projektu praktiskā 
vadīšana 5 

I.Didže  Vieslektore-lektore. 
Mg.edu. 

SZF 

Projektu finanšu 
vadība 2 

I.Kantiķe  Lektore, Mg.oec. 
(studē doktorantūrā) 

EF 

IT projektu vadīšanā 

3 

E.Kamoliņa, 
 

I.Gedrovica 

Vieslektore-lektore, 
Mg.ing. 

Vieslektore-lektore, 
Mg.oec. 

(studē doktorantūrā) 

ITF 
 

ITF 

ES politikas un 
fondi, programmas, 
iniciatīvas 

4 
 B.Traidase  vieslektore, 

Mg.sc.soc., LLM 
Jelgavas 
novada 
dome 

Tiesību zinības  
2 

S.Pokotinskis  Vielektors-lektors,  
Mg.jur. 

EF 

Projektu risku 
vadība 2 

D.Štefenhagena Vieslektore-lektore, 
Mg.sc.soc. 

(studē doktorantūrā) 

SZF 

Menedžmenta 
aktuālās problēmas 3 

J.Ābele  Asoc.prof., Dr.agr. SZF 

Kvalitātes vadība 
2 

L.Bite  Doc., Dr.oec. EF 

Sociālo pētījumu 
metodes 

2 

V.Kronberga,  
 

L.Barisa  

Vieslektore-lektore, 
Mg.sc.soc. 

Vieslektore-lektore, 
Mg.sc.soc. 

SZF 
 

SZF 

Uzņēmējdarbības 
plānošana 

2 
A.Muška  Docente, Dr.oec. EF 
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7.1.tabula. Akadēmiskais personāls maģistra studiju programmas nodrošināšanai 
(turpinājums) 

Starptautiskā 
tirgzinība 2 

R.Zvirgzdiņa Vieslektore-lektore, 
MBA 

(studē doktorantūrā) 

EF 

Projektu 
sociālekonomiskā 
vide 

2 
G.Grīnberga Vieslektore-lektore, 

Mg.oec. 
(studē doktorantūrā) 

EF 

Projektu komandas 
vadība 

4 
J.Ābele  Asoc.prof., Dr.agr. SZF 

Projektu vadības 
terminoloģija [angļu 
valodā] 

2 
S.Bremze Asoc.prof., Dr.paed. SZF 

Projektu vadības 
terminoloģija [ vācu 
valodā] 

2 
N.Ogurcova Lektore, Mg.paed. SZF 

Projektu vadības 
terminoloģija [franču 
valodā] 

2 
vieslektore - SZF 

Projektu vadības 
terminoloģija  
[krievu valodā] 

2 
N.Ogurcova Lektore, Mg.paed. SZF 

Partnerattiecību 
veidošana 
multikulturālā vidē 
(angļu valodā) 

3 

M.Putniņa, 
 

O.Čivžele, 
 
 
 
 

L.Turuševa  

Docente, Dr.paed. 
 

Lektore, 
Mg.proj.mgmt., 

Mg.paed. 
(studē doktorantūrā) 

 
Lektore, Mg.paed. 

(studē doktorantūrā) 

SZF 
 

SZF 
 
 
 
 

SZF 

Inovācijas un 
kreativitāte 

2 
M.Krūzmētra  Docente emeritus SZF 

Projektu vadība 
6 

I.Knope Vieslektore-asistente, 
Bc.paed. 

SZF 

Projektu izstrāde 
8 

I.Knope Vieslektore-asistente, 
Bc.paed. 

SZF 

Projektu vadīšana 
10 

I.Knope Vieslektore-asistente, 
Bc.paed. 

SZF 

Projektu vērtēšana 
8 

I.Knope Vieslektore-asistente, 
Bc.paed. 

SZF 

Maģistra darba 
izstrāde 

20 

O.Čivžele Lektore, 
Mg.proj.mgmt., 

Mg.paed. 
(studē doktorantūrā) 

SZF 
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7.2. Akadēmiskā personāla atbilstība 

Maģistra studiju programmā „Projektu vadība” iesaistītā akadēmiskā personāla 

kvalifikācija atbilst programmas īstenošanas prasībām (7.,8.pielikums). Studiju 

programmā iesaistītie vieslektori ir Latvijas valsts pārvaldes un pašvaldību darbinieki, 

kuri ir pieredzējuši projektu vadīšanas speciālisti un eksperti. Tādejādi tiek 

nodrošināta teorijas un prakses vienotība.  

 

7.3. Maģistra studiju programmas īstenošanā iesaistītā personāla pētnieciskā 

darbība 

Maģistra studiju programmas mācībspēki ceļ savu kvalifikāciju, izmantojot 

dažādas iespējas papildināt zināšanas ārvalstu un Latvijas universitātēs. Daļa 

programmā iesaistīto mācībspēku turpina studijas doktorantūrā. Doktorantūras studiju 

laikā doktoranti tiek iesaistīti projektu vadības maģistra studiju programmu 

realizācijā, gan sagatavojot un docējot studiju kursus, gan vadot un recenzējot studiju 

darbus.  

Akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanai piesaista ESF 

finansējumu, izstrādājot attiecīgu projektu. 

 

Akadēmiskā personāla līdzdalībā projektos 

 

Docente Aina Muška 

Izstrādāts un iesniegts, bet nav apstiprināts ESF projekts „Pētījuma grupas 

izveide pētījuma „Augstākas, ekonomiski efektīvākas pievienotās vērtības radīšanas 

potenciāls lauksaimniecībā” veikšanai” (programma „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība”, prioritāte 1.1.”Augstākā izglītība un zinātne”, pasākuma 1.1.1. 

„Zinātnes un pētniecības potenciāla attīstība”, aktivitāte1.1.1.2. „Cilvēkresursu 

piesaiste zinātnei”) (projekta vadītāja) 

 

Vieslektore-lektore Irēna Baraškina 

1. Darbs LLU un SIA „Bioefekts” EUREKA projektā "Bioloģisko preparātu 

ražošana un ieviešana dārzkopībā", izstrādāta projekta sadaļa „Tehnoloģiju, 

produktu un pakalpojumu ieviešana tautsaimniecībā”, pētniece (2009.); 

2. LZP grants Nr.09-1478 „Nodokļu sistēmas problēmas Latvijā un to pilnveidošana 

tautsaimniecības attīstībai”, izpildītāja (2009.) 
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Lektore Ingr īda Kantiķe 

1. Community Health Management in Enhance Behavior (CHANCE) no 2008.g. 

maija 

2. Mazo uzņēmumu attīstības finansēšanas iespējas Lauku apvidos (no 01.07.2007 

līdz 31.12.2008) 

 

Lektore Larisa Turuševa  

1. Latvijas puses projekta vadītāja - Starptautiskais zinātniskais projekts ar 

Monreālas (Kvebeka, Kanāda) Konkordijas universitāti „Group Identity and 

Language Learning”  

2. Latvijas puses (P6) projekta vadītāja - TOI Project, called ELTI ( E-Languages for 

Tourist Industry) – 10 valstis (ir rezervē, decembrī vai janvārī izskatīs), Latvijai 

pieprasīts 25 000 EUR  

3. Nordplus Programme 'Service Design and Project Management Curriculum' 

project. Project-ID: HE-2009_1-18050 – Latvijas puses vadītāja. 

4. ESF grants „Atbalsts doktora studiju programmas īstenošanai” 2009./2010.st.gads 

 

Lektore Olga Čivžele 

Piedalīšanās VIAA projektā „Karjeras izglītības programmu nodrošinājums 

izglītības sistēmā” (KIPNIS) 

Nr.2005/0002/VPD1/ESF/PIAA/04/NP/3.2.7.1./0001/0001/0159 

 

Docente Larisa Brokāne 

Latvijas etnisko grupu kolektīvās un individuālās identitātes mijiedarbība 

pilsoniskas sabiedrības veidošanā. 2009.-2010. Finansējums LVL 5000. 

 

Doc. emeritus Maiga Krūzmētra 

LZP No.09.1477 Partnerības modeļi lauku sieviešu uzņēmējdarbības 

veicināšanai. Finansējums LVL 5795. 

 

SZF mācībspēki: 

1. Mācībspēku piedalīšanās Interreg III B projektā „FEM: sieviešu uzņēmēju kopā 

nākšanas vietas Baltijas jūras reģionā”. 
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2. Mācībspēku piedalīšanās ESF finansētā Labklājības ministrijas pētījumā „Latvijas 

un tās reģionu darba tirgus specifiskās problēmas” Nacionālās programmas 

„Darba tirgus pētījumi” ietvaros. 

3. Mācībspēki kā partneri iesaistīti divos EQUAL projektu pieteikumos. 

4. Turpinās mācībspēku piedalīšanās SOCRATES GRUNDTVIG 2 Learning 

Partnerships „Aktīva pilsonība Eiropā. Jaunu mācīšanās un mācīšanas metožu 

attīstīšana veidojot aktīvu pilsonību”.  

 

Akadēmiskā personāla komandējumi, stažēšanās 

 

Asoc.prof. Voldemārs Bariss 

Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „PM Kiev 2010”, Ukraina – 2010.g. 20.-
21.maijs, publikācija „Дихотомия ценностей исполнительной власти и 
гражданского общества”  
 
Lektore Gunta Gr īnberga 

1. Braganca Politehniskais Institūts, Portugāle – 2009.gada maijs, ERASMUS 

starptautiskās izglītības programmas ietvaros nolasīts lekciju kurss „Latvia – 

Socioeconomic Centre of the Baltic States” 5h. 

2. 2008.gada 5.-17.okobris, BOVA pedagogu un zinātnisko darbu vadītāju 

tālākizglītības kurss „Academic Writing”, Lietuvas Lauksaimniecības universitāte, 

Kauņa, Lietuva. 

 

Vieslektore-lektore Irēna Baraškina 

12.01.2009. – 20.02.2009. Erasmus stažēšanās Kopenhāgenas Universitātes 

Tālmācības centrā, Kopenhāgena, Dānija; 

17.11.2008. – 22.11.2008. Erasmus mācībspēku apmaiņas programmas lektore 

Nacionālās un pasaules ekonomikas augstskolā, 

Bulgārija; 

15.10.2008. – 17.10.2008. „Scientific Writing for Teachers and Doctoral 

Students”, Lietuvas Lauksaimniecības universitāte, 

Kauņa, Lietuva 
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Docente Margarita Putniņa  

ERASMUS docētāju mobilitātes aktivitāšu ietvaros tika nolasītas lekcijas 

Sofijas universitātē 16.-22. 05. 2009.  

 

Vieslektore-lektore Larisa Turuševa 

1. Stažējums ERASMUS ietvaros Polijā, Varminsko-Mazurskā universitātē 2009.g. 

maijā. 

2. Stažējums Lietuvas Lauksaimniecības universitātē 2009.g. novembrī. 

3. Stažējums Informātikas un Ekonomikas Universitātē Olštinā 2009.g. maijā.  

4. Sagatavotas ERASMUS vizītes Drontenas universitātes lektoriem, Sofijas 

Universitātes profesores Luliveras Krestevas, Lietuvas Lauksaimniecības 

universitātes asoc.profesoram Romualdam Povilaitim, 2008.-2009. m.g. 

5. Sagatavots un nolasīts lekciju kurss ERASMUS ietvaros Warminsko-Mazurskā 

universitātē Olštinā, 2009.g. 

6. EU grants mācību braucienam „Jaunās informācijas tehnoloģijas izglītībā” 

2009.gads 

7. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „PM Kiev 2010”, Ukraina – 2010.g. 

20.-21.maijs, publikācija „Проектно-ориентированный подход для развития 

научной деятельности в Латвийском Сельскохозяйственном университете”  

 

Lektore Olga Čivžele 

1. „Scientific Writing for Teachers and Doctoral Students”, Lietuvas 

Lauksaimniecības universitāte, Kauņa, Lietuva, 15.10.2008. – 17.10.2008. 

2. CEDEFOP Mācību brauciens „Foreign Language Teaching and Learning in 

Primary, Secondary and Higher Education”, Korfu, Grieķija, 2009.gada 19.-

22.oktobrī 

3. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „PM Kiev 2010”, Ukraina – 2010.g. 

20.-21.maijs, publikācija „Проектно-ориентированный подход для развития 

научной деятельности в Латвийском Сельскохозяйственном университете”   

 
7.4. Nepieciešamā palīgpersonāla raksturojums 

Ligita Svikle – galvenā speciāliste pilna un nepilna laika maģistra studiju 

jautājumos. Darba uzdevumi ir šādi: 

• nepieciešamo rīkojumu un pārskatu sagatavošana; 
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• datu aktualizēšana Latvijas Lauksaimniecības Universitātes informācijas 

sistēmā; 

• informēšana un konsultēšana par studiju iespējām; 

• studentu uzņemšanas, studiju turpināšanas dokumentācijas noformēšana un 

uzturēšana; 

• saņemto un nosūtīto dokumentu kustības organizēšana; 

• dokumentu projektu sagatavošana. 

 

Iveta Kraukle – Valodu katedras galvenā speciāliste. Darba uzdevumi ir šādi: 

• maģistra studiju programmas darba organizēšana; 

• studiju materiālu sagatavošana nepieciešamības gadījumā; 

• dokumentu un lietu uzturēšana un nodošana arhīvā;  

• organizatorisku jautājumu kārtošana (grafiki: konsultācijas, atvaļinājumi, 

sēdes, protokolēšana,izrakstu noformēšana); 

• programmas pasniegšanai nepieciešamā personāla slodzes dokumentācijas 

uzturēšana. 

 

Aigars Putnieks, Nauris Pauliņš – datorspeciālisti. Darba uzdevumi ir šādi: 

• veikt datortehnikas iekārtu darbības uzraudzību; 

• veikt datortehnikas komplektēšanas uzdevumus, apkalpošanu; 

• operētājsistēmu un standarta programmatūras uzstādīšanas. 
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8. FINANSĒŠANAS AVOTI UN INFRASTRUKT ŪRAS 
NODROŠINĀJUMS 

 

8.1. Finansēšanas avoti 

LLU SZF profesionālās maģistra studiju programmas „Projektu vadība” 

finansējuma daļu veido fizisko personu līdzekļi. Budžeta vietas šajā studiju 

programmā nav piešķirtas.  

No 2009./10. studiju gada pilna un nepilna laika profesionālās maģistra studiju 

programmas „Projektu vadība” studiju maksa plānota (3.pielikums): 

• pilna laika studijas (1,5 gadi) 1248 Ls; 

• pilna laika studijas ( 2 gadi) 1248 Ls; 

• nepilna laika studijas (2 gadi) 936 Ls; 

• nepilna laika studijas (2,5 gadi) 750 Ls. 

Sakarā ar finansiālo situāciju valstī, 2010./11.studiju gadā ir plānots samazināt 

studiju maksu LLU vidēji par 10%. 

Netiešā veidā maģistra studiju programma tiek finansētā arī no zinātnisko 

grantu un projektu līdzekļiem. Ar 2010.g Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

sadarbībā ar Labklājības ministrijas Nodarbinātības Valsts Aģentūru (NVA) īsteno 

ESF līdzfinansēto projektu „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā -2”. 

Izglītības iestādi bezdarbnieks izvēlas sadarbībā ar NVA karjeras konsultantu. 

Pasākumā iesaistītajām bezdarbniekam tiek izsniegts kupons līdz 1000 Ls vērtībā 

izvēlētās studiju programmas apmaksai. Ja studiju programma ir dārgāka par 1000 Ls, 

starpību sedz bezdarbnieks. Studiju laikā bezdarbniekam ik mēnesi tiek maksāta 

stipendija 70 Ls apmērā. Lai uzsāktu mācības 2009./10.st.g. 2.semestrī maģistra 

studiju programmā „Projektu vadība”, projekta ietvaros tika uzņemti 10 maģistranti.  

Maģistrantiem ir iespēja piedalīties dažādās stipendiju programmās, piem., 

saskaņā ar “Latvijas Republikas valdības un Itālijas Republikas valdības līgumu par 

sadarbību kultūrā, zinātnē un tehnoloģijā” It ālijas Republikas valdība piedāvā 

stipendijas, kopā 48 mēnešus, 2010./11.akadēmiskajam gadam (laika posmā no 

2010.gada 1.oktobra līdz 2011.gada 30.septembrim). Stipendija tiek piešķirta uz 3, 6, 

9 vai 12 mēnešiem. 
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8.2.Infrastrukt ūras nodrošinājums 

Maģistra studiju programma tiek realizēta Sociālo zinātņu fakultātē, kas 

izvietota Lielā ielā 2, Jelgavas pils telpās. Studiju procesa īstenošanu Sociālo zinātņu 

fakultātē pozitīvi ietekmē studiju sakārtota fiziskā vide. SZF rīcībā ir labiekārtotas 

auditorijas, multimediju projektori, satelīta iekārtas, televizori, video un audio 

tehnika, datorklase ar interneta pieslēgumu, kā arī iespēja izmantot bezvada interneta 

pieslēgumu. Mācību procesā tiek izmantotas SZF auditorijas, datorklase, metodiskais 

kabinets, kā arī citu fakultāšu specializētās auditorijas.  

Studiju nodrošinājuma tehniskās bāzes pilnveidošanas jomā pēdējos gados ir 

paveikts: 

1. SZF ir izveidots Metodiskais kabinets ar sešiem datoriem, interneta 

pieslēgumu, kopētāju un plašu specifisko literatūras klāstu. Mācību metodiskajā 

kabinetā maģistrantiem nodrošināta pieeja internetam, kā arī iespēja iepazīties ar 

jaunāko periodiku svešvalodā.  

2. Mācībspēki regulāri izstrādā un pilnveido uzskates un izdales materiālus 

docētajos studiju kursos. Mācību materiāli tiek nosūtīti maģistrantiem elektroniski. 

Katra gada janvārī notiek LLU Metodiskā konference, kuras laikā var iepazīties ar 

izstrādātajiem mācību materiāliem. 

3. SZF ir iekārtota atsevišķa mācību telpa maģistra studiju programmai 

„Projektu vadība”. Auditorijā ir pieejams dators ar interneta pieslēgumu, literatūra 

projektu vadībā vairākās valodās, kā arī iepriekšējo gadu absolventu maģistra darbi. 

4. ITF datorklasē, kurā notiek studiju kursa „IT projektu vadībā” praktiskās 

nodarbības, 20 datoriem ir instalēta Microsoft programmatūra Microsoft Office 

Project 2007. 

Informatīvajam nodrošinājumam kalpo SZF iegādātā literatūra studiju 

programmas vajadzībām (9.pielikums), kā arī LLU Fundamentālās bibliotēkas (FB) 

krājumi. LLU FB ieviesa automatizēto bibliotēku informācijas sistēmu ALEPH, kas 

veicina Latvijas lielāko bibliotēku informācijas resursu pieejamību. Tiek veidots 

vienots valsts nozīmes bibliotēku lasītāju reģistrs un izsniegta vienotā lasītāja karte. 

Izmantojot to, ikvienam LLU FB lietotājam ir pieejami Latvijas lielāko bibliotēku 

informācijas pakalpojumi.  

Studiju programmas „Projektu vadība” studējošajiem noderīgi ir dažādi 

elektroniskie resursi, ko nodrošina LLU FB: SOSIG: Social Science Information 

Gateway, kas piedāvā daudzveidīgu un plašu informāciju par projektu izstrādi un 
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īstenošanu; SocioLog – socioloģijas resursu katalogs; E-Library for Global Welfare 

Resources for International and Comparative Policy Analysis, Research and 

Teaching - virtuālā bibliotēka; Online Access to Research in the Environment - 

zinātniskas publikācijas u.c. 
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9. ĀRĒJIE SAKARI 

9.1. Sadarbība ar darba devējiem 

Maģistra studiju programmas „Projektu vadība” īstenošanas gaitā ir 

izveidojusies laba sadarbība ar Sabiedrības integrācijas fondu, Zemgales plānošanas 

reģionu, Jelgavas Pieaugušo izglītības centru, Jelgavas domi, Lauku atbalsta dienestu, 

Europe Direct, Nodarbinātības valsts aģentūru un Zemkopības ministriju. Maģistranti 

izvēlas augstāk minētās iestādes par savām prakses vietām, vairāki speciālisti 

(B.Traidase, I.Didže, A.Nābels-Šneiders) ir iesaistīti maģistrantu apmācībā, maģistra 

darbu vadīšanā un recenzēšanā (B.Traidase, I.Didže, S.Buša) un Valsts pārbaudes 

komisijas darbā (R.Madžulis, I.Didže, A.Nābels-Šneiders). 

Valsts pārbaudes komisijas priekšsēdētājs ir vairāku grāmatu projektu vadībā 

autors, SIA „FKG” valdes priekšsēdētājs, ES Struktūrfondu projektu eksperts, 

Dr.paed. Ilgvars Forands.  

SZF popularizē savas studiju programmas ikgadējā izstrādē „Skola”. 

Informācija par programmu tiek publicēta izdevumos „Izglītības ceļvedis” un 

„Augstākā izglītība Latvijā un ārzemēs”, kā arī informatīvos bukletos un fakultātes 

mājas lapā.  

2010.gada 17.septembrī notiks pirmā zinātniski praktiskā konference 

„Aktualitātes un tendences projektu vadībā”, kurā uzstāsies ar referātu vairāki 

speciālisti projektu vadībā. Ir plānots šo konferenci organizēt katru gadu. Kā klausītāji 

un diskusijas dalībnieki konferencē piedalīsies arī maģistrantu darba un prakses 

devēju pārstāvji, un tas veicinās labāku universitātes sadarbību ar darba un prakses 

devējiem, kā arī sekmēs turpmāku maģistra studiju programmas „Projektu vadība” 

attīstību un pilnveidošanu, balstoties uz darba un prakses devēju ieteikumiem. 

 

9.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām 

Maģistra studiju programmai „Projektu vadība” ir izveidojusies sadarbība ar 

Kijevas nacionālo celtniecības un arhitektūras universitāti. Kijevā pieredzes apmaiņas 

braucienos un konferencēs ir bijuši SZF dekāns V.Bariss, SZF prodekāne A.Rāta, 

Valodu katedras vadītāja L.Turuševa, programmas direktore O.Čivžele, mācībspēki 

J.Ābele, I.Didže, D.Grasmane, G.Grīnberga. No Kijevas nacionālās celtniecības un 
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arhitektūras universitātes SZF konferencē „Aktualitātes un tendences projektu vadībā” 

piedalīsies Prof. S.Bušujevs. 

Ilggadēja sadarbība ir izveidojusies ar Lielbritānijas Sarejas universitāti 

(University of Surrey) profesora Dž.Hobrou (J.Hobrough) personā. Prof. Dž.Hobrou 

ir nolasījis vairākas lekcijas maģistra studiju programmas „Projektu vadība” 

maģistrantiem, kā arī sniedz konsultācijas maģistra darba izstrādē. 

Tiek attīstīta sadarbība ar Latvijas Universitāti, Tartu universitāti un 

Dortmundes universitāti. Šobrīd tiek izstrādāts projekts, kura ietvaros tiek plānotas 

augstāk minēto universitāšu mācībspēku vieslekcijas LLU, maģistra studiju 

programmas īstenošanā iesaistīto mācībspēku pieredzes apmaiņas braucieni un 

maģistrantu mobilitāte. 
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10. RĪCĪBA STUDIJU PROGRAMMAS LIKVID ĀCIJAS 

GADĪJUMĀ 

 
Ja maģistra studiju programmas īstenošana tiks pārtraukta, maģistra programmā 

studējošie tiks imatrikulēti Latvijas Universitātes maģistra studiju programmā 

„Projektu vadīšana” saskaņā ar starpaugstskolu vienošanos starp LLU un LU 

(10.pielikums) vai pārcelti uz Latvijas Lauksaimniecības universitātes maģistra 

studiju programmu „Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija” (pēc 

studējošo izvēles). 
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11. MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS ATT ĪSTĪBAS PLĀNS 

 

2010.gada pavasarī notika maģistrantu un absolventu aptauja, kuru rezultātā tika 

veikta problēmu SVID analīze (11.1.tabula). 

11.1.tabula. Maģistrantu un absolventu sniegto atbilžu SVID analīze 

Stiprās puses Vājās puses 

• Projektu vadītājiem ir labas darba 
un karjeras iespējas; 

• Samērā augsta LLU SZF 
akadēmiskā reputācija; 

Par studiju procesu: 
• Programmas saturu tās absolventi 

vērtē pozitīvi; 

• Studentiem ērts nodarbību grafiks 
un sesiju plānojums; 

• Labs tehniskais nodrošinājums un 
telpas; 

• Pieejams mācību materiāls, 
literatūra; 

• Augsta mācībspēku kompetence, 
pozitīvi vērtēts pasniegšanas stils, 
kā arī laba attieksme pret 
studentiem; 

• Studiju programma veicina 
studentu garīgo izaugsmi; 

• Konkurētspējīga mācību maksa; 

• Iegūtās zināšanas lielākoties 
noderīgas tās absolventiem darba 
procesā; 

• Lielākā daļa programmas 
absolventu strādā apgūtajā 
specialitātē; 

• Iegūto zināšanas / diploma 
konkurētspēja darba tirgū 

• Studiju programmas reklamēšana, 
reprezentācija un ieteikumi 
citiem. 

• Grūti pieejama studiju procesā 
nepieciešamā mācību prakse; 

• Nepietiekoši labi izstrādāta 
sistēma, pēc kuras tiek salikti 
pasniedzamie priekšmeti; 

• Daži piedāvātie priekšmeti 
studējošajiem šķiet nesvarīgi; 

• Studiju programmas apguve 
veicamāka studentiem ar 
priekšzināšanām; 

• Studiju programmās pieļautais 
kredītpunktu apjoms; 

• Mācībspēku zemā motivācija 
uzlabot sava darba kvalitāti; 

• Studentu iesaistīšanās 
pētnieciskajā darbā; 

• Dārgā un nesamērīgā studiju 
maksa. Neapmierinātība ar 
2.kursa 2.semestri, kad lekcijas 
praktiski nenotiek, taču studiju 
maksa tā pati. (maģistranti) 
(2.kursa 2.semestrī maģistranti 
izstrādā maģistra darbu) 

• Praktisko iemaņu trūkums / 
praktiskās puses nepietiekamība; 

• Specifisko priekšmetu trūkums; 

• Nepietiekama svešvalodu 
apmācība. 
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11.1.tabula. Maģistrantu un absolventu sniegto atbilžu SVID analīze (turpinājums) 

Iespējas  Draudi 

• Paaugstināt kvalitāti valodu 
apguves iespējām studiju 
programmas ietvaros; 

• Nepieciešamas padziļināt 
programmas saturu; 

• Pasniedzamos priekšmetus 
nepieciešams sistemātiski 
(pēctecīgi) sakārtot; 

• Pilnveidot studiju programmu, 
padarot to pieejamāku un 
saprotamāku arī tādiem 
studentiem, kuriem nav 
priekšzināšanu projektu vadībā; 

• Veicināt starp mācībspēkiem un 
studējošajiem efektīvāku 
informācijas apriti; 

• Programmu padarīt vairāk 
praktiskāku. Attīstīt sadarbību ar 
darba un studiju prakšu vietu 
devējiem; 

• Veicināt studentu līdzdalību 
studiju procesa uzlabošanā; 

• Netradicionālu apmācību veidu 
ieviešana, kas trenētu un 
psiholoģiski sagatavotu 
turpmākos projektu vadītājus, kā 
arī uzlabot LLU studiju 
programmas konkurētspēju ar 
citām augstskolām. 

• Jāseko līdz ar projektu vadītāju 
saistītām tendencēm un 
aktualitātēm un tas jāpiemēro; 

• Pēc iespējas jāpiesaista Latvijā un 
ārzemēs atzīti projektu vadītāji – 
speciālisti, kas var dalīties ar savu 
pieredzi.   

• Citās LV augstskolās var pieaugt 
līdzīgas studiju programmas 
popularitāte; 

• Mācību maksas paaugstināšana 
var samazināt procentuālo 
studentu skaitu; 

• Valsts likumdošanas nestabilitāte 
attiecībā uz augstāko izglītību; 

• Demogrāfiskās situācijas 
pasliktināšanas valstī. 
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Ieteikumi: 

• Par lekciju izmaiņām jāinformē savlaicīgi. 

• Atsevišķos priekšmetos jāveido grupas no studentiem ar priekšzināšanām un 

bez tām. 

• Līdzīga satura priekšmetus apvienot vienā. 

• Priekšmetu sadalījums pa semestriem nav atbilstošs studiju maksai. 

 Maģistra studiju programmas „Projektu vadība” pilnveidošanai tiek plānots: 

• Katru gadu publicēt labāko maģistra darbu apkopojumu. Pirmo reizi labāko 

maģistra darbu autoriem (pēc VPK atzinuma – 11.pielikums) tika piedāvāta 

iespēja publicēt maģistra darbu apkopojumus 2008./09.studiju gadā; 

• Publicēt prakses tēžu brošūru, veidojot labās prakses apkopojumu; 

• Papildināt studiju kursu programmas ar iegūstamo / attīstāmo kompetenču 

precizēšanu; 

• ESF projekta ietvaros tiek plānots: 

o Izveidot jaunus studiju kursus – „Projektu vadīšanas kompetences” 

(par sertifikācijas metodoloģiju) (2 KP / 3 ECTS), „Iepirkumu 

procedūras” (2 KP / 3 ECTS), „Profesionālā ētika” (1 KP / 1.5 ECTS); 

o Iegādāties jaunāko literatūru un periodiku projektu vadībā; 

o Organizēt videokonferences ar ārvalstu lektoriem; 

o Sertificēt vadošos mācībspēkus. 
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1.PIELIKUMS 
PROFESIONĀLĀS MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS 

„PROJEKTU VAD ĪBA” LICENCE 
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2.PIELIKUMS 

PROFESIONĀLĀS MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS 
„PROJEKTU VAD ĪBA” AKREDIT ĀCIJAS LAPA 
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3.PIELIKUMS 
LLU SENĀTA LĒMUMS  

 
Latvijas Lauksaimniecības universitātes 

SENĀTA LĒMUMS 
Jelgavā 

2009. gada 10. jūnij ā                                                              Nr. 6 - 216 
 
 
 
Par maģistra studiju  
programmu „Projektu vad ība” 
 
 Noklausoties un apspriežot SZF dekāna Jāņa Ābeles ziņojumu par 

profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmu „Projektu vadība” un 

pamatojoties uz Mācību padomes 2009. gada 27. maija sēdes ieteikumu, 

 
Senāts nolemj: 

 
1. atļaut īstenot profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmu 

„Projektu vadība” pilna laika studijās (1,5 gadi un 2 gadi); 

2. veikt izmaiņas profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas 
„Projektu vadība” nepilna laika studiju īstenošanā (2 gadi un 2,5 gadi); 

3. apstiprināt studiju programmas „Projektu vadība” studiju plānus (1. – 4. pielikums);  

4. papildināt Senāta 2009. gada 4. februāra lēmuma Nr. 6–179 SZF sadaļu ar 
profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmu „Projektu vadība”, 
nosakot studiju maksu 2009./2010. studiju gadā: 

Studiju forma Studiju maksa gadā 
Pilna laika studijas (1,5 gadi) 1248 Ls 
Pilna laika studijas ( 2 gadi) 1248 Ls 
Nepilna laika studijas (2 gadi) 936 Ls 
Nepilna laika studijas (2,5 gadi) 750 Ls 
 
5. mainīt Senāta 2009. gada 4. februāra lēmuma Nr. 6–182 SZF sadaļā uzņemšanas 

prognozi profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā „Projektu 
vadība” 2009./2010. studiju gadā pilna laika studijās par daļēju studiju maksu, 
nosakot – 25 cilv. 
 

 

Senāta priekšsēdis                                          I. Liepa 
 
Sekretāre                                                        T. Tabunova 
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4.PIELIKUMS 
PROFESIONĀLĀS MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS 

„PROJEKTU VAD ĪBA” STUDIJU KURSU APRAKSTI 
 
Kursa nosaukums Projektu vadīšanas metodoloģija  
Kredītpunkti 3  
ECTS kredīti 4.50  
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 48  
Zinātnes nozare Vadībzinātne 
Lekciju skaits 34  
Semināru un praktisko darbu skaits 14    
Kursa autori Izglītības zinātņu mağistrs pedagoğijā, vieslekt. Inese Didže 
Sociālo zinātņu mağistrs socioloğijā, vieslekt. Dita Štefenhagena 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Lekciju un praktisko nodarbību apmeklējums. Izstrādāti un prezentēti piemēri 
projekta plānošanas un vadīšanas metodēm. Nokārtots eksāmens.  
 
Kursa anotācija  
Mērķis ir izveidot projekta vadītāja kompetenci - apgūt zināšanas un prasmes analizēt 
projekta dzīves cikla posmus, identificēt projekta ideju, veikt projekta izstrādi, 
projekta izvērtēšanu, projekta iesniegšanu un apstiprināšanu, projekta ieviešanu, 
uzraudzību un novērtēšanu.  
 
Kursa apraksts-plāns 
1. Projektu attīstības vēsture. Jēdzieni un definīcijas.  
2. ES struktūrfondu un citu finanšu avotu izmantošanas saistošie dokumenti un 
iesaistītās institūcijas.  
3. Projektu vadīšanas standarti. Projektu vadītāju sertifikācija.  
4. Projekta dzīves cikla varianti. Projekta cikla vadība.  
5. Projekta idejas indetificēšana - pirmsprojekta situācijas izpēte, situācijas analīzes 
metožu pielietojums.  
6. Projekta ieinteresēto pušu analīze.  
7. Projekta izstrādes organizēšana. Nosacījumi projekta saturam - horizontālās 
prioritātes, ilgtspējība u.c.  
8. Projekta mērķu būtība, mērķu definēšana un saskaņotība.  
9. Projekta stratēģijas izvēle. Projekta problēmas un mērķa noteikšana.  
10. Projekta rezultātu plānošana. Rezultātu rādītāji.  
11. Publicitātes pasākumi un to plānošana.  
12. Komunikācijas plānošana. ES fondu komunikācijas mērķi. Komunikācijas kanāli.  
13. Projekta struktūrplāna izstrāde. Aktivitātes, apakšaktivitātes.  
14. Projekta resursi un to plānošanas metodes. Projekta parametru plānošana.  
15. Projekta organizatoriskā struktūra.  
16. Projekta uzraudzība un regulēšana.  
 
 
Piezīmes  
Kurss iekļauts SZF maģistra studiju programmā "Projektu vadība" pilna un nepilna 
laika studijās.  
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Literatūra (01-mācību literatūra)  
1. Abrignani B. Projektu vadība. Rīga. 2006.  
2. Džeimss P. Projektu vadīšanas pamati. Rīga: Puse Plus, 2001.  
3. Forands I. Projekta menedžments. LIF, 2006.  
4. Uzulāns J. Projektu vadība. Jumava, 2004.  
 
Literatūra (02-papildliteratūra)  
1. Crawford, J. Kent Project management maturity model: providing a proven path to 
project management exellence. New York; Basel: Marcel Dekker, 2002.  
2. The Hadbook of Project-Based management. McGraw-Hill International. UK, 
2006.  
3. Litke H.. L., Kunova I. Projektu vadība. BALTAeko, 2003  
4. Gailiša A. un citi, Rokasgrāmata projektu sagatavošanai un ieviešanai „Eiropas 
Savienības līdzfinansējuma piesaistīšana uzņēmuma attīstībai.” Rīga: SIA Latcons, 
2007  
 
Literatūra (03-ieteicamā periodika)  
1. Project Management Institute - www.pmi.org  
2. International Project Management Association - www.ipma.ch  
3. "Diena"  
4. "Projektu Vadība" 
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Kursa nosaukums Projektu praktiskā vadīšana I 
Kredītpunkti 3 
ECTS kredītpunkti 4.5 
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 48 
Zinātnes nozare Vadībzinātne 
Zinātnes apakšnozare Sabiedrības vadība 
Lekciju stundu skaits 20 
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 28 
Kursa autori Izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā, vieslekt. Inese Didže 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Lekciju un nodarbību apmeklējums. Nokārtota ieskaite ar atzīmi. 
 
Kursa anotācija  
Studiju kursa mērķis ir sniegt izpratni un zināšanas par projekta izstrādi un 
izvērtēšanu pamatojoties uz projektu vadīšanas nacionālajām vadlīnijām un 
starptautiskajiem standartiem un saskaņā ar Eiropas Savienības prasībām finansējuma 
saņemšanai. Maģistranti iegūst zināšanas un prasmes par projektu izstrādes un 
vērtēšanas metodēm, principiem, pieejām, procesiem un citiem jautājumiem.      
 
Kursa apraksts-plāns  
 1. Projekta problēmas, mērķu un rezultātu formulēšana. 
 2. Projekta priekšizpētes veikšana. Ieinteresēto pušu iesaistīšana. 
 3. Projekta organizācijas plānošana. 
 4. Projekta aktivitātes. 
 5. Iepirkums pirms projekta iesniegšanas nepieciešamo resursu noteikšanai. 
 6. Loģiskās struktūras matricas izstrādāšana. 
 7. Projekta izmaksu aprēķināšana. 
 8. Budžeta sastādīšana. Projekta finanšu plūsmas aprēķināšana. 
 9 . Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšana un noformēšana. 
10. Projekta iesnieguma pielikumu sagatavošana un noformēšana. 
11. Projekta iesnieguma sagatavošana iesniegšanai. Iesniegšanas nosacījumi un   
procedūra. 
12. Projektu vērtēšanas kārtība un iesaistītās institūcijas. Projektu izvērtēšana 
institūcijā. 
13. Starptautiski līdzfinansētu projektu izvērtēšana. 
14. Projekta iesnieguma vērtēšana pēc kvalitātes un specifiskajiem kritērijiem. 
15. Projekta apstiprināšana ar nosacījumu. Papildinājumi. Lēmumu apstrīdēšana. 
16. Projektu programmu vērtēšana. 
 
Piezīmes  
Obligātais studiju kurss (A daļa) SZF profesionālās augstākās izglītības maģistra 
studiju programmai "Projektu vadība" . 
 
Literatūra (01-mācību literatūra)  
1. Abrignani B. Projektu vadība. Rīga, 2006. 
2. Džeimss P. Projektu vadīšanas pamati. Rīga: Puse Plus, 2001 
3.  Forands I. Projekta menedžments. LIF, 2006. 
4. Uzulāns J. Projektu vadība. Jumava, 2004. 
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Literatūra (02-papildliteratūra)  
1. Crawford, J. Kent Project management maturity model: providing a proven path to 
project management exellence. New York; Basel: Marcel Dekker, 2002. 
2. The Hadbook of Project-Based management. McGraw-Hill International. UK, 
2006. 
3. Litke H. L., Kunova I. Projektu vadība. BALTAeko, 2003 
4. Gailiša A. un citi. Rokasgrāmata projektu sagatavošanai un ieviešanai „Eiropas 
Savienības līdzfinansējuma piesaistīšana uzņēmuma attīstībai.” Rīga: SIA Latcons, 
2007. 
 
Literatūra (03-ieteicamā periodika)  
1. Project Management Institute - www.pmi.org  
2. International Project Management Association - www.ipma.ch 
3. Eiropas Savienības fondi - www.esfondi.lv 
4. Eiropas komisijas mājas lapa - www.ec.eu 
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Kursa nosaukums Projektu praktiskā vadīšana II 
Kredītpunkti 2 
ECTS kredītpunkti 3 
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 
Zinātnes nozare Vadībzinātne 
Zinātnes apakšnozare Sabiedrības vadība 
Lekciju stundu skaits 14 
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 18 
Kursa autori Izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā, vieslekt. Inese Didže 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Lekciju un nodarbību apmeklējums. Nokārtots eksāmens. 
 
Kursa anotācija  
Studiju kursa mērķis ir sniegt izpratni un zināšanas par projekta izstrādi un 
izvērtēšanu pamatojoties uz projektu vadīšanas nacionālajām vadlīnijām un 
starptautiskajiem standartiem un saskaņā ar Eiropas Savienības prasībām finansējuma 
saņemšanai. Maģistranti iegūst zināšanas un prasmes par projektu izstrādes un 
vērtēšanas metodēm, principiem, pieejām, procesiem un citiem jautājumiem.      
 
Kursa apraksts-plāns  
 1. Projekta finansēšanas līguma slēgšana, projekta īstenošanas uzsākšana. 
 2. Projekta ieviešanas shēma. Dokumentu aprite, lietvedība. 
 3. Personāliju atlase. Pienākumi un atbildība projekta realizēšanā. 
 4. Projekta gaitas plāna izstrāde. Iekšējās kontroles plānošana. 
 5. Projekta kvalitātes vadība. 
 6. Grozījumi projekta gaitā. 
 7. Iepirkumu organizēšana projekta īstenošanai. 
 8. Partneru savstarpējā komunikācija. 
 9 . Projekta finanšu vadība. Projekta pārbaude īstenošanas vietā. 
10. Projekta risku vadība. 
11. Projekta atskaites, progresa ziņojumi. Projekta gala ziņojums. 
12. Projekta pabeigšana. Projekta dokumentu un informācijas saglabāšana. 
13. Projekta efektivitātes novērtēšana veidi, norise un kritēriji. 
14. Projekta rezultātu un ietekmes vērtēšana. 
15. Projekta rezultātu un ietekmes vērtēšana. 
16. Projekta rezultātu un ietekmes vērtēšana. 
 
Piezīmes  
Obligātais studiju kurss (A daļa) SZF profesionālās augstākās izglītības maģistra 
studiju programmai "Projektu vadība" . 
 
 
Literatūra (01-mācību literatūra)  
1. Abrignani B. Projektu vadība. Rīga, 2006. 
2. Džeimss P. Projektu vadīšanas pamati. Rīga: Puse Plus, 2001 
3.  Forands I. Projekta menedžments. LIF, 2006. 
4. Uzulāns J. Projektu vadība. Jumava, 2004. 
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Literatūra (02-papildliteratūra)  
1. Crawford, J. Kent Project management maturity model: providing a proven path to 
project management exellence. New York; Basel: Marcel Dekker, 2002. 
2. The Hadbook of Project-Based management. McGraw-Hill International. UK, 
2006. 
3. Litke H.. L., Kunova I. Projektu vadība. BALTAeko, 2003 
4. Gailiša A. un citi. Rokasgrāmata projektu sagatavošanai un ieviešanai „Eiropas 
Savienības līdzfinansējuma piesaistīšana uzņēmuma attīstībai.” Rīga: SIA Latcons, 
2007. 
 
Literatūra (03-ieteicamā periodika)  
1. Project Management Institute - www.pmi.org  
2. International Project Management Association - www.ipma.ch 
3. Eiropas Savienības fondi - www.esfondi.lv 
4. Eiropas komisijas mājaslapa - www.ec.eu 
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Kursa nosaukums Projektu finanšu vadība 
Kredītpunkti 2 
ECTS kredīti 3 
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32  
Zinātnes nozare Ekonomika  
Lekciju skaits 16  
Semināru un praktisko darbu skaits 16    
Kursa autori ekonomikas maģistrs, lekt. Ingrīda Kantiķe 
 
Kursa anotācija  
Studiju kursa mērķis ir apgūt projektu finanšu vadības pamatnostādnes, lai varētu 
sekmīgi darboties projektu izstrādē, pārzināt projektu finansējumu avotus, prast 
analizēt un novērtēt projektu finansiālos un ekonomiskos rādītājus, kā arī izstrādāt 
projekta budžetu. Studenti papildus apgūst prasmes ES Struktūrfondu projektu 
pārskatu un atskaišu aizpildīšanā.  
 
Kursa apraksts-plāns  
1. Finanšu fondu vadības institucionālā struktūra, maksājumu veidi un termini.  
2. Projekta finansējuma avoti.  
3. Projekta izdevumu un ieguvumu analīze.  
4. Projekta finansiāli ekonomiskie efektivitātes rādītāji.  
5. Investīciju finansiālais ienesīgums (diskonta likme).  
6. Projekta jutīguma analīze.  
7. Budžets. Budžeta līniju ierobežojumi, nodokļi.  
8. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas Eiropas projektos.  
9. Projekta attiecināmās izmaksas.  
10. Projekta neattiecināmās izmaksas.  
11. Projekta finanšu plūsmas plānošana un kontrole.  
12. Naudas plūsmas sastādīšana.  
13. Finanšu līguma grozījumi, to veikšanas kārtība.  
14. Starpniekinstitūciju struktūra un atbildība.  
15. Finanšu riski projektos.  
16. Projekta finanšu pārskati un atskaites.  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
1) Semestra laikā jāsastāda finanšu plāns studentu izvēlētam projektam; 
 2) Jānokārto 2 kontroldarbi;  
3) Sekmīgi jānokārto eksāmens.  
 
Piezīmes  
SZF profesionālā maģistru studiju programma "Projektu vadība" obligātais kurss.  
 
Literatūra (01-mācību literatūra)  
1. Gatti S. Project Finance in Theory and Practice: Designing, Structuring, and 
Financing Private and Public Projects, Elsiever, 2008.  
2. Йескомб Э.Р. Принципы проектного финансирования, ВЕРШИНА, 2008.  
3. Džouns R. Projektu vadības pamati, SIA "Lietišķās informācijas dienests", 2008.  
4. Uzulāns J. Projektu vadība, Jumava, 2004.  
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Literatūra (02-papildliteratūra)  
1. Vinter G., Price G. Project Finance: a Legal Gide, Sweet&Maxwell Limited, 2006. 
- http://books.google.com  
2. Yescombe E.R. Principles of Project Finance, Yescombe Consulting Ltd., 2002. - 
http://books.google.com  
3. Tan W. Principles of Project and Infrastructure Finance, Taylor&Francis, 2007. - 
http://books.google.com  
4. ES Struktūrfondi - http://www.esfondi.lv  
 
Literatūra (03-ieteicamā periodika)  
1. Žurnāls "Kapitāls"  
2. Žurnāls "Latvijas Ekonomists"  
3. Laikraksts "Dienas Bizness"  
4. Žurnāls "Grāmatvedība un Ekonomika" 
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Kursa nosaukums IT projektu vadībā 
Kredītpunkti 2  
ECTS kredīti 3  
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 16  
Zinātnes nozare Informācijas tehnoloģija 
Laboratorijas darbu skaits 16    
Kursa autori ekonomikas maģistrs, vieslekt. Ilga Gedrovica 
Inženierzinātņu maģistrs, vieslekt. Elva Kamoliņa 
 
Kursa anotācija  
Studenti iegūst praktiskās iemaņas darbā ar datorprogrammu Microsoft Project. 
Iepazīstas ar MS Project darba vidi, veido un organizē projekta uzdevumus (norises), 
veic to detalizētu plānošanu. Novērtē projekta gaitu un izmaksas, sagatavo un 
noformē projekta informāciju izdrukai. Optimizācijas datorprogrammas MS Excel/ 
Solver pielietošana ekonomisku lēmumu pieņemšanai uzņēmējdarbībā.  
 
Kursa apraksts-plāns  
1. Datorprogrammas MS Project struktūra. Projekta sākuma parametru uzstādīšana;  
2. Projekta norišu ievadīšana, to ilguma noteikšana. Ganta diagramma;  
3. Norišu dalīšana pa līmeņiem un savstarpējās secības noteikšana. Saišu veidi - FS, 
SS, FF, SF.  
4. Projekta darba kalendārs, programmas piedāvātās iespējas mainīt to;  
5. Resursu izvēle, ievadīšana un piesaiste norisēm;  
6. Resursu izmantošanas grafiks. Resursu noslodzes izlīdzināšana;  
7. Darbs ar tīkla diagrammu;  
8. Projekta plāna optimizācija un izmaksu analīze, izmantojot MS Project piedāvātos 
pārskatus (Reports);  
9. Projekta sagatavošana izdrukai, noformēšanas iespējas. Projekta skatu izveide, 
rediģēšanas iespējas;  
10. Projekta uzraudzība ar MS Project;  
11. Hierarhijas analīzes metode alternatīvu salīdzināšanai un projekta lēmuma 
pieņemšanai;  
12. Patstāvīgais darbs lēmumu pieņemšanā, izmantojot hierarhiju analīzes metodi;  
13. Projekta gaitas tīkla plāna sastādīšanas metodes: CPM un PERT;  
14. Kritiskā ceļa (CPM) metode;  
15. Projekta plānošanas un kontroles optimizācijas metode PERT;  
16. Lineārās programmēšanas uzdevumu atrisināšana ar optimizācijas 
datorprogrammu MS Excel / Solver.  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Kavēto praktisko nodarbību skaits nepārsniedz 10 % no kopējā nodarbību skaita;  
- nostrādāti praktiskie darbi;  
- izstrādāts (saskaņā ar pasniedzēja dotajiem norādījumiem), laikā nodots un sekmīgi 
(10 punktu sistēmā, sekmīgs vērtējums 4 un vairāk)  aizstāvēts projekts.  
 
Piezīmes  
Priekšmets iekļauts nepilna laika maģistra studiju programmas „Starptautisko projektu 
vadība” obligātajā daļā 2.semestrī.  
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Literatūra (01-mācību literatūra)  
1. Zommers J. Datorizēta projektu vadīšana. - Rīga: Turība, 2000. - 114 lpp.  
2. Богданов В.В. Управление проектами в Microsoft Project 2003. - Санкт-
Петербург: Питер, 2004. - 604 с.  
3. Kļaviņš D. Optimizācijas metodes ekonomikā I, II. Mācību līdzeklis. Otrais 
izdevums. – R.: Datorzinību centrs,  
2003. -271 lpp.  
4. Peļņa M., Gulbe M. Optimizācijas uzdevumi ekonomikā. - R.: Datorzinību centrs, 
2003. - 159 lpp.  
 
Literatūra (02-papildliteratūra)  
1. Lewis, J. P. Projektu vadīšanas pamati. - Rīga: Puse Plus, 2001. – 111 lpp.  
2. Frolova, L. Matemātiskā modelēšana ekonomikā un menedžmentā: teorija un 
prakse: [māc. grām.]. - Rīga: Izglītības soļi, 2005. – 438 lpp.  
3. Uzulāns, J. Projektu vadība. - Rīga: Jumava, 2004. – 244 lpp.  
4. Futrell R. Управление программными проектами: достижение оптимального 
качества при минимуме затрат. - Москва: Вильямс, 2003. - 1125 с.  
 
Literatūra (03-ieteicamā periodika) 
 1. Žurnāls: Projektu vadīšana. 
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Kursa nosaukums ES politikas un fondi, programmas, iniciatīvas  
Kredītpunkti 4  
ECTS kredīti 6  
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 64  
Zinātnes nozare Politikas zinātne (politoloģija)  
Lekciju skaits 52  
Semināru un praktisko darbu skaits 12    
Kursa autori Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā, Anna Krastiņa 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Jāstudē obligātā un ieteicamā literatūra. Semināros jāsniedz prezentācijas. Jāizpilda 
testi. Jānokārto eksāmens. 
  
Kursa anotācija  
Mērķis - iepazīstināt maģistrantus ar ES galvenajām nozaru politikām un fondiem, 
programmām, iniciatīvām, kā arī veidot prasmes izstrādāt projektu priekšlikumus 
finansējuma piesaistīšanai no tiem.  
 
Kursa apraksts-plāns  
1. Pārskats par ES fondiem un fondu politiku. Divu plānošanas periodu salīdzinājums  
2. Nacionālais attīstības plāns. Tā vieta plānošanas dokumentu hierarhijā, stratēģiskais 
mērķis un prioritātes.  
3. Nacionālais stratēģiskais ietvardokuments (NSID). Saikne starp NSID un darbības 
programmām  
4. Eiropas Sociālais fonds un tā darbības programma 2007.- 2013.gadam.  
5. Eiropas Reģionālās attīstības fonds un tā darbības programma "Uzņēmējdarbība un 
inovācijas".  
6. Eiropas Reģionālā attīstības fonda un Kohēzijas fonda darbības programma 
"Infrastruktūra un pakalpojumi".  
7. Kopējā lauksaimniecības politika..Lauksaimniecības un lauku attīstības finanšu 
instrumenti.  
8. Lauku attīstības plāns un atbalsta programmas Latvijā.  
9. Darbības programmu papildinājumos ietvertās prioritātes, pasākumi un aktivitātes.   
To finansējuma iespējas.  
10. Eiropas teritoriālā sadarbība. Pārrobežu sadarbības programmas.  
11. Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības finanšu instruments. Tā 
prioritātes un finansējuma saņemšana  
12. Atbalsta programmas uzņēmējdarbībai. To ieviešanas mehānisms.  
13. ES rīcības programmas mūžizglītības jomā.  
14. Lisabonas stratēģija. Tās saistība ar Latvijas nodarbinātības politiku.  
15. Eiropas Kopienas vides programma LIFE Environment un LIFE Natura  
16. ES fondu ieviesēj institūcijas Latvijā  
 
Piezīmes 
 Obligāts kurss, paredzēts SZF maģistra studiju programmas "Starptautisko projektu 
vadība" 1.semestrī.  
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Literatūra (01-mācību literatūra)  
1. ES reģionālā politika un strukturālie instrumenti.ĪUM, R., 2004.-40 lpp.  
2. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību, EM, R., 2003.- 148lpp.  
3. www.esfondi.lv  
4. www.esflatvija.lv  
 
Literatūra (02-papildliteratūra)  
1. www.lsif.lv  
2. www.nvd.gov.lv  
3. www.europe.eu.int/comm  
4. Eiropas Savienības lauku politika, LIB.R., 2003.- 16 lpp.  
Literatūra (03-ieteicamā periodika)  
1. "Agropols" - informatīvs lauku politikas biļetens  
2. "Eiroziņas"- LR Saeimas ES informācijas centra izdevums  
3. "Eirozirnis"- LVAEI izdevums 
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Kursa nosaukums Tiesību zinības 
Kredītpunkti 2 
ECTS kredītpunkti 3 
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 
Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 
Zinātnes apakšnozare Civiltiesības 
Lekciju stundu skaits 24 
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 8 
Kursa autori Maģistrs tiesību zinībās Stepans Pokotinskis 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Pārbaudījuma veids -  ieskaite ar atzīmi. Akumulējošās ieskaites atzīmes saņemšanai 
kontroldarbiem jābūt ar pozitīvo vērtējumu. 
 
Kursa anotācija  
Studenti apgūst vispārējās zināšanas par tiesību teorijas pamatjautājumiem, iegūst 
izpratni par administratīvajām tiesībām, par komerctiesību subjektu juridisko statusu, 
dibināšanas, darbības, reorganizācijas un likvidācijas kārtību un saimnieciskās 
darbības tiesiskā regulējuma pamatjautājumiem, starptautiskajām komerctiesībām, par 
darba tiesisko attiecību nodibināšanu un izbeigšanos. 
 
Kursa apraksts-plāns  
1. Tiesību sistēma. 
2. Administratīvo tiesību jēdziens un sistēma. 
3. Administratīvi tiesiskās attiecības. Kontroldarbs. 
4. Valsts pārvaldes jēdziens. Valsts pārvaldes metodes un formas. 
5. Administratīvā procesa iestādē vispārīgs raksturojums. 
6. Administratīvais akts. 
7. Administratīvais pārkāpums un administratīvā atbildība. 
8. Saimnieciskās tiesības: Komersanta, komercdarbības un saimnieciskās darbības 
jēdziens. Komersantu veidi. 
9 . Norēķinu tiesiskais regulējums. Kontroldarbs: "Komerctiesības". 
10. Īpašuma tiesību jēdziens un to nozīme saimnieciskajā darbībā. Īpašuma iegūšanas 
veidi. 
11. Saistību tiesību jēdziens. Tiesiskā darījuma jēdziens, priekšmets, dalībnieki, 
sastāvdaļas un forma. 
12. Starptautiskās komerctiesības. 
13. Darba tiesības: Darba tiesisko attiecību nodibināšana. Darba laiks. Darba samaksa. 
14. Darba tiesības:Darba tiesisko attiecību izbeigšanās. 
15. Kontroldarbs: "Darba tiesisko attiecību izbeigšanās". 
16. Darba aizsardzība. 
 
Piezīmes  
Obligātais kurss SZF profesionālās maģistra studiju programmas "Projektu vadība" 
1.kursa 2.semestrī pilna laika un nepilna laika studijās. 
 
Literatūra (01-mācību literatūra)  
1. Balodis K. Ievads civiltiesībās. Rīga:2007. 
2. Darba attiecību enciklopēdija.Rīga:SIA "Merkurijs" Lat", 2005. 
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3. Grutups A., Kalniņš E. Civillikuma komentāri. Trešā daļa. Lietu tiesības.Īpašums. 
Otrais papildinātais izdevums. Rīga: TNA, 2002. 
4. Stucka A. Administratīvās tiesības. Otrs, pārstrāddāts un papildināts izdevums, 
Rīga:Juridiskā koledža, 2009. 
 
Literatūra (02-papildliteratūra)  
1. Neimanis J. Iedads tiesībās, Rīga, 2004. 
2 Torgāns K. Saistību tiesības.1.daļa.Mācību grāmata, Rīga:TNA, 2006. 
3. Torgāns K. Saistību tiesības. II daļa.Mācību grāmata, Rīga:TNA, 2008. 
4. Kalniņš E. Privāttiesību teorijas un prakse. Raksti privāttiesībās. Rīga:TNA, 2005. 
 
Literatūra (03-ieteicamā periodika)  
1. Žurnāls "Jurista vārds" 
2. Žurnāls "Likums un Tiesības" 
3. Žurnāls "Latvijas ekonomists" 
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Kursa nosaukums Projekta risku vadība 
Kredītpunkti 2 
ECTS kredītpunkti 3 
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 
Zinātnes nozare Vadībzinātne 
Zinātnes apakšnozare Sabiedrības vadība 
Lekciju stundu skaits 22 
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 10 
Kursa autori Sociālo zinātņu maģistrs lektore Dita Stefenhagena, 
Sociālo zinātņu maģistrs lektore Anna Rāta. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
75% lekciju un praktisko darbu apmeklējums, 2 praktisko darbu izstrāde, ieskaite ar 
atzīmi  kursa noslēgumā. 
 
Kursa anotācija  
Studenti apgūst projekta risku vadību, iegūstot padziļinātu izpratni par risku būtību, 
veidiem, to identificēšanas, analīzes, uzraudzības, kontroles un novērtēšanas 
procesiem, kā arī apgūst un praktiski pielieto risku analīzes kvalitatīvās un 
kvantitatīvās metodes, pamatojoties uz praktiskiem piemēriem. 
 
Kursa apraksts-plāns  
1. Ievadlekcija-risku vadības politika, organizācijas sagatavotība risku vadības 
procesiem. 
2. Projekta risku definīcijas un raksturojums. Risku vadīšanas plānošana. Risku 
iedalījums pēc pazīmēm. 
3. Risku identifikācija. Metodes risku identificēšanai.Risku saraksta veidošana pēc 
risku klasificēšanas veidiem. 
4. Risku ietekme uz dažādiem projekta elementiem. 
5. Kvalitatīvā risku analīze. Ishikawa-risku cēloņu un seku noteikšana. 
6. FMEA-iespējamā kļūdu seku analīze. 
7. Kvantitatīvā risku analīze. FMECA-iespējamā kļūdu seku analīze, nosakot 
kvantitatīvi iespējamību, u.c. faktorus. 
8. Projekta risku matricas izstrāde, izmantojot kvalitatīvo pieeju. 
9 . Projekta risku matricas izstrāde, izmantojot kvantitatīvo pieeju. 
10. Kvalitatīvās un kvantitatīvās risku analīzes pieejas atšķirības, stiprās un vājās 
puses katrai pieejai. 
11. Risku uzraudzība un kontrole. Reaģēšana- izvairīšanās, pārcelšana, nodošana, 
samazināšana, pieņemšana. 
12. Instrumenti un tehniskie risinājumi risku analīzē.IT izmantošana. 
13. Risku vadības plāna izstrāde. 
14. Risku pamatnostādnes - mērķi un atbildības ietvars. Risku vadības metodoloģijas 
un instrumentu izvēle. 
15. Finansējums un apdrošināšana risku vadībai projektā. 
16. Praktiskie piemēri risku vadībā. 
 
Piezīmes  
Obligātais studiju kurss SZF profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju 
programmai "Projektu vadība" . 
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Literatūra (01-mācību literatūra)  
1. Barkley B.T. Project Risk Management. New York: McGraw Hill Company, Inc.,  
2004. 
2. Edwards P.J. Risk Management in Project Organizations. 2005. 
3. Managing Risks in Projects. Edited by K. Kahkonen, K.A.Arto. London: E&FN 
Spon, 1997. 
 
Literatūra (02-papildliteratūra)  
1. Uzulāns J. Risku vadība projektos:  prezentācijas materiāls. Rīga: NVO institūts, 
2009. 
2. Forands I. Projekta menedžments, Rīga: Latvija Izglītības fonds, 2006.  
3. Hillson D. Effective Opportunity Management for Projects: Exploiting Positive 
Risk:  
practical Guide to Project Planning.  By RicardoViana Vargas, 2008. 
4. Gray C.and  Larson E. Project Management. McGraw Hill International Edition, 
2008. 
 
 
Literatūra (03-ieteicamā periodika)  
1. www.pmi.org (Project Management Institute). 
2. www.ipma.ch (International Project Management Association). 
3. www.nonprofitrisk.org (Nonprofit Risk Management Center). 
4. www.hq.nasa.gov/office/ (Probabilistic Risk Assessment). 
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Kursa nosaukums Menedžmenta aktuālās problēmas  
Kredītpunkti 3 
ECTS kredīti 4.50  
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 48  
Zinātnes nozare Vadībzinātne  
Lekciju skaits 32 
Semināru un praktisko darbu skaits 16    
Kursa autors Lauksaimniecības doktors, asoc. prof. Jānis Ābele 
 
Kursa anotācija 
 Apgūstot priekšmeta kursu, maģistrants iepazīsies ar jaunākajām menedžmenta 
atziņām - vadīšanas procesā, informācijas apritē, organizācijas funkcionēšanas 
likumsakarībām, iekšējās un ārējās vides ietekmi uz organizāciju un tajā noritošiem 
procesiem. Iemācīsies analizēt vadītāja un līdera darbības un uzvedības atšķirības, 
sastādīt un analizēt stratēģiskos plānus.  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
1. Lekciju apmeklējums un piedalīšanās praktiskajās nodarbībās grupu darbos, tests.  
2. 150 lpp. teksta anotācijas latviešu valodā no svešvalodās (angļu, vācu, krievu u.c.) 
izdotajām menedžmenta grāmatām.  
 
Kursa apraksts-plāns  
1. Vadīšanas filozofiskie aspekti  
2. Vadīšanas būtība. Vadība un pārvalde.  
3. Vadīšanas informatīvie tīkli, atgriezeniskā saite.  
4. Vadīšanas pamatprincipi.  
5. Menedžmenta atšķirības privātajā un publiskajā vidē.  
6. Vadītājs un menedžeris. Vadītājs un līderis.  
7. Formālie un neformālie līderi. Līderu tipi.  
8. Organizācijas būtība, veidi, to funkcionēšanas likumsakarības.  
9. Organizācijas iekšējā un ārējā vide. SVID analīze un stratēģiju izvēle.  
10. Plānošana- operatīvā, taktiskā un stratēģiskā.  
11. Organizācijas misija, vīzija un mērķu sistēmas.  
12. Plānošanas palīgmetodes. Sandras tests.  
13. Komandas būtība. Komandas veidošanas process. Sociālais kapitāls.  
14. Motivācija. A. Maslova cilvēka vajadzību sistēma.  
15. Motivēšanas teorijas.  
16. Organizāciju psiholoģija.  
 
Piezīmes  
Studiju kurss iekļauts SZF profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju 
programmā "Projektu vadība".  
 
Literatūra (01-mācību literatūra)  
1. Praude V., Beļčikovs J. Menedžments. - Rīga: Vaidelote, 2001. - 509 lpp.  
2. Starlings G. Valsts sektora pārvalde. - Rīga: Valsts administrācijas skola (USIS 
Rīga), 1999. - 616 lpp.  
3. Daft R.L. Management. - London, 2001. - 829 lpp  
4. Райгородский Д.Я. Психология руководства. - Самара, 2005. - 768 с.  
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Literatūra (02-papildliteratūra)  
1. Forands I. Vadītājs un vadīšana. - Rīga: Turība, 2000. - 232 lpp.  
2. Valdība, Ētika un Vadītāji. - Rīga: Pētergailis, 1994. - 171 lpp.  
3. Шепель В.М. Управленческая антропология. - Москва, 2000. - 544 с.  
4. Стивен Р. Коби. 7 привычек высокоэффективных людей. - Минск, 2003. 512 с.  
 
Literatūra (03-ieteicamā periodika)  
1. Laikraksts Dienas Bizness  
2. Žurnāls Kapitāls  
3. Žurnāls Direktors  
4. Žurnāls Nedēļa 
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Kursa nosaukums Kvalitātes vadība 
Kredītpunkti 2 
ECTS kredītpunkti 3 
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 
Zinātnes nozare Vadībzinātne 
Zinātnes apakšnozare Sabiedrības vadība 
Lekciju stundu skaits 16 
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16 
Kursa autori Sociālo zinātņu maģistrs vieslektore Inese Zalāne, 
Sociālo zinātņu maģistrs asistente Dženita Vēvere. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Jāizstrādā patstāvīgie darbi semināros un jānokārto ieskaite ar atzīmi. 
 
Kursa anotācija  
Definīcijas un pamatjēdzieni: Kvalitāte, kvalitātes formula, kvalitātes nodrošināšana 
un kontrole, vadības metožu uzlabošana. Kvalitātes izmaksas: preventīvās, 
novērtēšanas, iekšējo kļūmju, ārējo kļūmju izmaksas. ISO standarts. Kvalitātes 
sistēmas projektēšana un ieveiešana. Kvalitātes sistēmas dokumentācija: Kvalitātes 
rokasgrāmata, procedūras. Kvalitātes vadība pakalpojumu jomā.   
 
Kursa apraksts-plāns  
 1. Kvalitātes jēdziens un būtība 
 2. Kas ir ISO? 
 3. Kvalitātes izmaksu struktūra. 
 4. Kvalitātes formula. 
 5. Uzņēmumu vadības loma un pienākumi, kvalitātes sistēmu ieviešanas procesā. 
 6. Kvalitātes stratēģijas izvēle. 
 7. Kvalitātes sistēmas projektēšana. 
 8. Pienākumu un atbildības sadale, uzņēmuma vadības hierarhija. 
 9 . Kvalitātes sistēmu dokumentācija. 
10. Kvalitātes rokasgrāmata. 
11. Iekšējo auditu plānošana. 
12. Problēmu risināšana un kvalitātes uzlabošana. 
13. Audita veidu raksturojums. 
14. Kvalitātes sistēmu sertifikācija. 
15. Mūsdienu uzņēmuma pakalpojumu raksturojums. 
16. Klienta loma pakalpojuma kvalitātes veicināšanā. 
 
Piezīmes  
Sudiju kurss paredzēts SZF profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju 
programmas ,, Projektu vadība'' maģistrantiem. 
 
 
Literatūra (01-mācību literatūra)  
1. Pildars J., Ruperte I. Kvalitātes vadīšana. Kamene, Rīga, 1999.- 41 lpp  
2. Krūmiņš J.Statistisko metožu lietošana un nodrošināšana. Rīga 2001.- 42 lpp. 
3. Kvalitātes nodrošināšanas nacionālā programma. Rīga, 2001.- 15 lpp. 
4. Kvalitātes vadības sistēma. Ozoliņa V. red.2002.- 111 lpp 
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Literatūra (02-papildliteratūra)  
1. Kvalitātes vadības sistēma  1. - 4. daļas , Rīga, 2002 
2. Gopal K Kanji, Mike Asher. 100 Methods for Total Quality Management. Sheffeld 
Hallam University, 1996.- 285 p. 
3. Thomas W Lee Using Qualitative Methods in  Organizational Research. Univrsity 
of Washington, Seattle, 2000.- 220 p. 
4. www. ISO 9001.com 
 
Literatūra (03-ieteicamā periodika)  
1. Kvalitāte// izd. Latvijas Kvalitātes asociācija, 2007., 2008.g. 
2. Kapitāls//2007.,2008.g. 
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Kursa nosaukums Sociālo pētījumu metodes  
Kredītpunkti 2  
ECTS kredīti 3  
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32  
Zinātnes nozare Socioloģija  
Lekciju skaits 16  
Semināru un praktisko darbu skaits 16   
Kursa autori  socioloğijas mağistrs, lekt. Valda Kronberga, socioloğijas mağistrs, 
lekt. Laima Barisa 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Veiksmīgi nokārtota ieskaite, praktiskie darbi un auditorijā nolasīts ziņojums.  
 
Kursa anotācija  
Kursa mērķis – apgūt socioloģiskās izpētes metodes. Iepazīstināt studentus ar 
empīrisku socioloģisku pētījumu, ar galvenajām socioloģiskās informācijas iegūšanas 
metodēm – kvantitatīvu un kvalitatīvu datu iegūšanas paņēmieniem, to apkopošanu, 
apstrādi un analīzi.  
 
Kursa apraksts-plāns  
1. Sociālo pētījumu teorētiskie un metodoloģiskie pamati.  
2. Sociālo pētījumu process un organizācija.  
3. Pētījuma problēma un koncepcijas izstrādāšana.  
4. Ētika sociālo zinātņu pētījumos.  
5. Pētījuma programma un struktūra.  
6. Informācijas ieguves metodes un instrumentārija izvēle un izstrāde.  
7. Izlase. Ģenerālais kopums un izlases kopums. Izlases veidi.  
8. Socioloģiskās informācijas iegūšanas metodes, to būtība, specifika un izmantošana.  
9. Aptaujas būtība un veidi. Jautājumu veidošana un klasifikācija.  
10. Dokumentu analīzes metode. Novērošanas metode, tās veidi un pielietošana.  
11. Pētījuma rezultātu apkopošana un analīze.  
12. Matemātisko metožu pielietošana sociālā pētījumā.  
13. Kvalitatīvās socioloģijas metodikas specifika. Pozitīvistiskā un fenomenoloģiskā 
pieeja.  
14. Kvalitatīvo pētījumu metodes. Ietvertā novērošana. Arhīvu pētījumi. 
Eksperimentālie pētījumi.  
15. Intervija kā informācijas iegūšanas metode. Fokusa grupas. Etnometodoloģija.  
16. Kvalitatīvo pētījumu informācijas apstrāde.  
 
Piezīmes  
Izvēles kurss visu fakultāšu pilna un nepilna laika maģistrantūras studentiem.  
 
Literatūra (01-mācību literatūra)  
1. Ядов В.A. Стратегия социологического исследованияю Москва,Омега , 2007  
2. David M., Satton C. D., Social Research. The basics. Sage Publications, 2004  
3. Kroplijs A., Raščevska M., Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. 
Raka, 2004.  
4. The Sage Handbook of Social Research methods. Ed. Alasuutari P., Bickman L., 
Brannen J. Sage Publications, 2008  
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Literatūra (02-papildliteratūra)  
1. Payne G., Payne J., Key concepts in Social Research. Sage Publications, 2004  
2. Осипов Г.В. рабочая книга социолога. Москва, КомКнига,2006  
3. Cilvēks. Dzīve. Stāstījums. Rakstu krājums. Latvijas antropologu biedrība, 2002  
4. Spogulis. Latvijas mutvārdu vēsture. Sast. M.Zirnīte. Rīga, 2001.  
 
Literatūra (03-ieteicamā periodika)  
1. European Societies. - European Sociological Association, UK  
2. International Journal of Social research Methodology  
3. Humanities and Social Sciences Latvia  
4. http://www.socialresearchmethods.net/  
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Kursa nosaukums Uzņēmējdarbības plānošana 
Kredītpunkti 2  
ECTS kredīti 3  
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32  
Zinātnes nozare Vadībzinātne  
Lekciju skaits 20  
Semināru un praktisko darbu skaits 12   
Kursa autori  Ekonomikas doktors, doc.Aina Muška 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Pēc studiju kursa tēmu apguves studentam ir jākārto tests. Pie testa tiek pielaisti 
studenti, kuri ir izstrādājuši visus praktiskajās nodarbībās paredzētos darbus un 
ieguvuši pozitīvus vērtējumus (4 un vairāk balles). 
  
Kursa anotācija  
Kursa ietvaros studentiem tiks sniegtas teorētiskās pamatzināšanas, praktiskās 
pamatiemaņas un izpratne uzņēmējdarbības plānošanā. Kursa laikā studenti izpratīs 
uzņēmējdarbības plānošanas būtību un nepieciešamību, nozīmi, virzienus, sistēmas, 
līmeņus, plānotāja lomu, plānu un plānošanas veidus, pamatprincipus, metodes. 
Studentiem tiks attīstītas praktiskas iemaņas biznesa plāna izstrādē.  
 
Kursa apraksts-plāns  
1. Uzņēmējdarbības plānošanas vispārīgā koncepcija  
2. Plānošanas saturs un organizācija  
3. Biznesa plānošanas pamati  
4. Titullapa. Kopsavilkums  
5. Uzņēmuma raksturojums  
6. Nozares raksturojums  
7. Preces raksturojums  
8. Noieta tirgus raksturojums  
9. Konkurentu analīze  
10. Mārketinga plāns  
11. Ražošanas plāns  
12. Organizatoriskais plāns  
13. Finanšu plāns  
14. Finanšu plāns  
15. Finansēšanas stratēģija  
16. Risku analīze un biznesa plāna pielikumi  
 
Piezīmes  
Ierobežotās izvēles studiju kurss, LLU SZF profesionālās augstākās izglītības 
maģistra studiju programmas "Projektu vadība" maģistrantiem.  
 
Literatūra (01-mācību literatūra)  
1. Alsiņa R., Gertners G. Uzņēmējdarbības plānošanas principi un metodes./ 2., pārstr. 
un papild. izd.- Rīga: RTU, 2005. – 229 lpp.  
2. Barrow C. The business plan workbook. (5th edition) -London: Kogan Page, 2005. 
- 398 p.  
3. Muška A. Uzņēmējdarbības plānošana. - Rīga: SIA KIF Biznesa komplekss, 2005. 
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- 93 lpp.  
4. Бринк И. Ю. Савельева Н. А. Бизнес – план предприятия. Теория и практика. 
– Ростов-на-Дону: Феникс, 2002 .- 371 стр.  
 
Literatūra (02-papildliteratūra)  
1. Saksonova S. Uzņēmuma darbības plānošanas paņēmieni. Mācību līdzeklis. - Rīga: 
SIA Izglītības soļi, 2004. - 105 lpp.  
2. Bangs D.H. The business planning guide: creating a plan for success in your own 
business.- Chicago (IL) : Upstart Publ. Co, 1998, 216 p.  
3. Graham S. You can make it happen: a nine-step plan for success.- New York: 
Simon & Schuster, 1997.- 270 p.  
4. Алексеева М. М. Планирование деятельности фирмы. - Москва: Финансы и 
статистика, 2001. – 246 стр.  
 
Literatūra (03-ieteicamā periodika)  
1. Statistikas gadagrāmatas  
2. Statistikas biļeteni  
3. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību  
4. Dienas bizness 
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Kursa nosaukums Starptautiskā tirgzinība 
Kredītpunkti 2  
ECTS kredīti 3  
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32  
Zinātnes nozare Ekonomika  
Lekciju skaits 16  
Semināru un praktisko darbu skaits 16    
Kursa autori Ekonomikas maģistrs vieslekt. Irēna Baraškina 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Semestra laikā maģistrantu zināšanu pārbaude tiek veikta ar kontroldarbu palīdzību, 
kuros daļa jautājumu tiek uzdota jautājumu - atbilžu formā, daļa – aprēķinu uzdevumu 
formā.  
Ja maģistrants ir kavējis nodarbības, kurās veikta zināšanu pārbaude (kontroldarbi) 
un, ja kavējumam bijis pietiekoši pamatots iemesls (slimība, piedalīšanās konferencēs, 
konkursos u.c.), mācībspēka noteiktajā konsultāciju laikā studenta zināšanas par 
kontroldarbā ietvertajiem jautājumiem tiek pārbaudītas mutiskā formā.  
Semestra laikā jāuzraksta referāts par kādas citas valsts tirgus konjunktūru vai 
tirgvedību ietekmējošām kultūrvides atšķirībām, kurš atbilstoši iepriekš sastādītam 
grafikam jāprezentē semināra nodarbībās un jāiesniedz mācībspēkam rakstiskā formā. 
Referāts netiek pieņemts, ja tas nav ticis prezentēts semināra nodarbībās.  
Kontroldarbu un referāta vērtējums tiek ņemts vērā, vērtējot apgūtās zināšanas kursa 
noslēgumā.  
Kurss noslēdzas ar ieskaiti, atbildot uz jautājumiem rakstiski. 
 
Kursa anotācija  
Izzināt globalizācijas ietekmi uz tirgu, apgūt starptautiskā mārketinga stratēģisko 
vadīšanu, iepazīt starptautiskās tirgus vides - sociāli ekonomiskās, kultūras, politiskās 
un tiesiskās vides īpatnības, noteikt ieiešanas stratēģijām citu valstu tirgos, kā arī veikt 
attiecīgus segmentēšanas, pozicionēšanas, produkta pielāgošanas, cenu politikas un 
virzīšanas pasākumus.  
 
Kursa apraksts-plāns  
1. Globalizācijas process un pasaules tirgus tendences;  
2. Starptautiskās tirdzniecības sistēma  
3. Starptautiskā tirgus vide: sociāli-ekonomiskā, kultūras, demogrāfiskā, politiskā un 
tiesiskā;  
4. Globālā konkurence un konkurences priekšrocības starptautiskajā biznesā  
5. Pamatnosacījumi starptautiskās tirgvedības uzsākšanai  
6. Starptautiskā mārketinga koncepcijas  
7. Starptautiskā mārketinga stratēģijas dažādos pasaules reģionos  
8. Produkta starptautiskā piedāvājuma veidošana  
9. Starptautiskā cenu politika  
10. Starptautiskie sadales kanāli un sadales īpatnības  
11. Starptautiskā sadales stratēģija un vadība  
12. Virzības metožu izmantošanas īpatnības starptautiskajā mārketingā  
13. Starptautiskā mārketinga informācijas sistēma  
14. Starptautiskā mārketinga vadības sistēma  
15. Starptautiskā mārketings iespējas internetā  
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16. Starptautiskais mārketings un sabiedrība  
 
Piezīmes  
Ierobežotās izvēles kurss SZF maģistra studiju programmas "Projektu vadība" 
2.semestrī. 
 
 Literatūra (01-mācību literatūra)  
1. Praude V., Beļčikovs J. Mārketings. – R.:Vaidelote, 1999. – 559 lpp.  
2. Czinkota M.R. International Marketing, New York: Harcourt College Publishers, 
2001, 815 p.  
3. Schlegelmilch B.B. Marketing Ethics: An International Perspective. 1st ed., 
London: International Thomson Business Press, 1998, 468 p.  
 
Literatūra (02-papildliteratūra)  
1. Niedrītis J.Ē. Mārketings / Biznesa augstskola Turība. Ekonomikas fakultāte. - 
Rīga: SIA “Biznesa augstskola Turība”, 2000. – 240.lpp.:il., tab.  
2. Kotler P., Armstrong G., Saunders J., Wong V. Principles of Marketing. – 
Cambridge: Prentice Hall Inc., 1999. - p.1032  
3. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. – Санкт-Петербург: Питер, 2003 – стр.798: 
ил., таб.  
 
Literatūra (03-ieteicamā periodika)  
1. Journal of International Marketing  
2. European Journal of Marketing  
3. Journal of Marketing Theory and Marketing Practice  
4. Journal of Consumer Marketing 
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Kursa nosaukums Projektu sociālekonomiskā vide  
Kredītpunkti 2  
ECTS kredīti 3  
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32  
Zinātnes nozare Vadībzinātne  
Lekciju skaits 16  
Semināru un praktisko darbu skaits 16   
Kursa autori Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā, vieslekt. Gunta Grīnberga 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Studentiem jāseko līdzi pasaules sociālekonomiskās vides attīstības tendencēm. Jābūt 
apmeklētiem 80% nodarbību. Tiek iegūta akumulējoša ieskaite ar atzīmi saskaņā ar 
semestra laikā saņemtajiem punktiem par piedalīšanos seminārnodarbībās un referātu 
vai ziņojumu par aktuālām tēmām.  
 
Kursa anotācija  
Studiju kurss sniedz zināšanas par projektu sociālekonomisko vidi - uzņēmējdarbības 
iekšējās un ārējās vides ietekmi un sabiedrības attīstības tendencēm globalizācijas 
procesos. Kursa ietvaros studējošie izpratīs globalizācijas fenomena būtību, globālās 
pārvaldības struktūrām, programmām. Kursa laikā studējošie iegūs zināšanas par 
projektu lomu jaunajā ekonomikā.  
 
Kursa apraksts-plāns  
1. Starptautiskā uzņēmējdarbības vide. Uzņēmējdarbības formas; uzņēmumu 
klasificēšana pēc to lieluma.  
2. Iekšējās un ārējās ekonomikas vides ietekme. Ekonomikas resursu plūsmas; 
patēriņš.  
3. Nozaru struktūra. Tirgus, cena, konkurence.  
4. Valstu sociālekonomiskās attīstības pamatrādītāji.  
5. Ekonomikas izaugsme. Uzņēmējdarbības cikli. Inflācija un bezdarbs.  
6. Nauda, bankas un monetārā politika.  
7. Valsts loma ekonomikas procesu pārvaldībā. Fiskālā politika.  
8. Globalizācijas fenomens, pamatiezīmes, definīcijas. Tā saistība ar citiem procesiem 
mūsdienu pasaulē.  
9. Globalizācijas procesa noteicēji un globālās pārvaldības attīstība, struktūras un 
programmas.  
10. Uzņēmējdarbības paplašināšana starptautiskā mērogā: izaicinājumi, iespējas, 
draudi.  
11. Jaunās ekonomikas jēdziens. Jaunās ekonomikas pamatiezīmju izpausme 
sabiedrībā. Jaunās sabiedrības kopienas.  
12. Patenti un inovācijas, tehnoloģiju pārnese.  
13. Pakalpojumu ekonomikas attīstība. Cilvēku attiecību komercializēšana.  
14. Virtuālo organizāciju jēdziens, struktūras īpatnības, stratēģija un dzīves cikls.  
15. Uzņēmējdarbības fragmentācijas problemātika. Pāreja no ražošanas un mārketinga 
perspektīvām.  
16. Projektorientētas pieejas loma virtuālo pasākumu atbalstam.  
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Piezīmes 
 Studiju kurss paredzēts SZF prof. maģistra studiju programmai "Projektu vadība" 
ierobežotās izvēles daļā.  
 
Literatūra (01-mācību literatūra)  
1. Zīle Hilmārs. Latvijas ārējie ekonomiskie sakari. Biznesa augstskola Turība, Rīga, 
2003.  
2. Džeremijs Rifkins. Jaunās ekonomikas laikmets. Jumava, Rīga, 2004.  
3. Karnītis Edvīns. Informācijas sabiedrība - Latvijas iespējas un uzdrošināšanās. 
Pētergailis, Rīga, 2004.  
4. Oļevskis Grigorijs, Starptautiskā ekonomika. Jāņa Rozes apgāds, Rīga, 2004.  
 
Literatūra (02-papildliteratūra)  
1. Morrison Janet. The International Business Environment. Palgrave McMillan, New 
York, 2006.  
2. Madura Jeff. International Corporate Finance. 8th edition. Thomson South-
Western, London, 2006.  
3. LR Ekonomikas ministrija. Inovatīvās darbības pamatelementi. Rokasgrāmata 
maziem un vidējiem uzņēmumiem, Rīga, 2005.  
4. Šumilo Ē. Pasaule un Latvija. Pasaules banka, Rīga, 2002 .  
 
Literatūra (03-ieteicamā periodika)  
1. Dienas bizness  
2. Kapitāls  
3. Projektu vadīšana, LNPV žurnāls  
4. The Economist 
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Kursa nosaukums Projekta komandas vadība I 
Kredītpunkti 2 
ECTS kredītpunkti 3 
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 
Zinātnes nozare Vadībzinātne 
Zinātnes apakšnozare Sabiedrības vadība 
Lekciju stundu skaits 16 
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16 
Kursa autori Lauksaimniecības doktors, asoc. prof. Jānis Ābele 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Literatūras apguve, anotācijas no svešvalodās (angļu, vācu, krievu) izdotām (200 - 
250 lpp. teksta) grāmatām. Komandas SVID analīze, lekciju apmeklējums. Zināšanu 
pārbaude. Kavētās nodarbības, neizpildītie testi un situāciju analīzes - jāatstrādā. 
 
Kursa anotācija  
Apgūstot studiju kursu „Projekta komandas vadība”, studenti iegūs izpratni par 
komandu, tās funkcionēšanu, iekšējām norisēm, funkcionēšanas likumsakarībām. 
Iegūtās zināšanas palīdzēs saskaņot indivīda un grupas intereses, lai pilnveidotu 
komandas darbību mērķu sasniegšanai, kā arī novērstu traucējošos faktorus. 
 
Kursa apraksts-plāns  
1. Komandas būtība, raksturojums. 
2. Darba grupa, komanda. 
3. Komandu tipi. Projektu komanda.  
4. Komandas vadīšana. 
5. Vadības stili. 
6. Vadīšanas problēma komandas attīstības stadijās. 
7. Psiholoģiskā saderība, nervu darbības tipi. 
8. Vadītājs, līderis komandā.. 
9 . Darbības lomas komandā (pēc Adizes). 
10. Tiro aplis. 
11. Komandas saderība. Belbina tests.     . 
12. Bosings, mobings komandā. 
13. Problēmas būtība, definēšana. 
14. Lēmums, pārvaldes lēmums. 
15. Racionālais, intuitīvais lēmumi. 
16. H.Saimona satifikācijas teorija. 
 
Piezīmes  
Kurss iekļauts SZF profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā 
"Projektu vadība" pilna un nepilna laika studijās.  
 
Literatūra (01-mācību literatūra)  
1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. - СПб.: Питер, 
2009. 
2. Бушуев С.Д., Морозов В.В. Динамическое лидерство в управлении 
проектами. - Киев: Украинская ассоциация управления проектами, 2000. 
3. Forands I. Personāla vadība. - Rīga: Izglītības fonds, 2007.  
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4. Оленцова Н.А. Как создать команду. - Москва: НТ Пресс, 2005. 
 
Literatūra (02-papildliteratūra)  
1. Андерсен Э. Как вырастить отличных сотрудников. - Москва: Эксмо, 2008. 
2. Дик И. Эффективная комуникация. - Харьков: Гуманитарный центр, 2007. 
3. Herbst D. Interne komunication. - Berlin: Scripter Gmb&Co, 2004. 
4. Фунтов В.Н. Основы управления проектов в компании.- СПб.: Питер, 2008. 
 
Literatūra (03-ieteicamā periodika)  
1. Laikraksts Dienas Bizness 
2. Žurnāli: Direktors  
3. Kapitāls 
4. Projektu vadīšana 
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Kursa nosaukums Projekta komandas vadība II 
Kredītpunkti 2 
ECTS kredītpunkti 3 
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 
Zinātnes nozare Vadībzinātne 
Zinātnes apakšnozare Sabiedrības vadība 
Lekciju stundu skaits 16 
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16 
Kursa autori Lauksaimniecības doktors, asoc. prof. Jānis Ābele 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Literatūras apguve, anotācijas no svešvalodās (angļu, vācu, krievu) izdotām (200 - 
250 lpp. teksta) grāmatām. Komandas SVID analīze, lekciju apmeklējums. Zināšanu 
pārbaude. Kavētās nodarbības, neizpildītie testi un situāciju analīzes - jāatstrādā. 
 
Kursa anotācija  
Apgūstot studiju kursu „Projekta komandas vadība”, studenti iegūs izpratni par 
komandu, tās funkcionēšanu, iekšējām norisēm, funkcionēšanas likumsakarībām. 
Iegūtās zināšanas palīdzēs saskaņot indivīda un grupas intereses, lai pilnveidotu 
komandas darbību mērķu sasniegšanai, kā arī novērstu traucējošos faktorus. 
 
Kursa apraksts-plāns  
1   Lēmuma pieņemšana komandā. 
2   Sandras tests. Testa rezultātu analīze. 
3   Deleģēšnas būtība, principi. 
4   Deleģēšanas ierobežojumi. 
5   Varas būtība, realizācija komandā. 
6   Varas realizācijas veidi. 
7   Konflikta būtība . 
8   Konfliktu vadība. 
9   Riski, to analīze. 
10 Risku vadība, to ierobežošana. 
11 Informācijas aprite komandā. 
12 Inovāciju vadība. 
13 Pretestības inovācijām pārvarēšana. 
14 Personāla politika komandā. 
15 "Zosu kāša" princips komandas darbībā. 
16 Noslēguma nodarbība kursa rezultātu apkopošanai. 
 
 
Piezīmes  
Kurss iekļauts SZF profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā 
"Projektu vadība" pilna un nepilna laika studijās.  
 
Literatūra (01-mācību literatūra)  
1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. - СПб.: Питер, 
2009. 
2. Бушуев С.Д., Морозов В.В. Динамическое лидерство в управлении 
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проектами. - Киев: Украинская ассоциация управления проектами, 2000. 
3. Forands I. Personāla vadība. - Rīga: Izglītības fonds, 2007.  
4. Оленцова Н.А. Как создать команду. - Москва: НТ Пресс, 2005. 
 
Literatūra (02-papildliteratūra)  
1. Андерсен Э. Как вырастить отличных сотрудников. - Москва: Эксмо, 2008. 
2. Дик И. Эффективная комуникация. - Харьков: Гуманитарный центр, 2007. 
3. Herbst D. Interne komunication. - Berlin: Scripter Gmb&Co, 2004. 
4. Фунтов В.Н. Основы управления проектов в компании.- СПб.: Питер, 2008. 
 
Literatūra (03-ieteicamā periodika)  
1. Laikraksts Dienas Bizness 
2. Žurnāli: Direktors  
3. Kapitāls 
4. Projektu vadīšana 
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Kursa nosaukums Projektu vadības terminoloģija [angļu valodā]  
Kredītpunkti 2  
ECTS kredīti 3 
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32  
Zinātnes nozare Valodniecība  
Semināru un praktisko darbu skaits 32   
Kursa autori Sociālo zinātņu mağistrs socioloğijā, vieslekt. Dita Štefenhagena 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Nodarbību apmeklējums vismaz 80% ieskaitīti patstāvīgie darbi, nokārtota ieskaite.  
 
Kursa anotācija 
 Kursa mērķis - apgūt projektu vadības terminoloģiju, lai studējošie spētu lasīt 
profesionālo literatūru angļu valodā, izstrādāt projektu pieteikumus angliski, kā arī 
sazināties ar ārvalstu speciālistiem,kas strādā projektu vadības nozarē. 
 
 Kursa apraksts-plāns 
 1. Definition of a project, project management contex, project methodologies and 
knowledge areas.  
2. Developing project charters.  
3. Strategic project planning.  
4. Project scheduling / time management: scope definition, activity definition and 
scheduling.  
5. Procedure diagrams and methodologies, scheduling software.  
6. Budgeting / costing: resource planning, estimating techniques, life cycle costing, 
direct / indirect costs  
7. Project implementation: project organisation and team selection, developing a 
communication strategy  
8. Communication planning: project leadership, managing customer and project team 
expectations.  
9. Conflict management and negotiation.  
10. Updates and reports.  
11. Risk strategies and risk analysis, qualitative and quantiative risk management.  
12. Managing and controlling scope, schedules and costs.  
13. Quality assurance and controls.  
14. Contract closures.  
15. Project completion reports.  
16. Project team closure issues, project performance review.  
 
Piezīmes 
 Izvēles kurss, paredzēts SZF maģistra studiju programmas ''Starptautisko projektu 
vadība'' 1. semestrī.  
 
Literatūra (01-mācību literatūra)  
1. Earned Value Project Management, 3rd edition, by Q.W.Fleming and J.M. 
Koppelman, PMI. 2005, 232 p.  
2. Winning in Business with Enterprise Project Management, by P.C.Dinsmore. 
Amacon Books, 1999, 268 p.  
3. A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 3rd edition, Project 
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Management Institute, 2004, 388 p.  
4. Results by Design:Survival Skills for Project Managers, by M.Dossett, J.Mallory, 
2002, 150p.  
 
Literatūra (02-papildliteratūra)  
1. Project Workout: A Toolkit for Reaping the Rewards All Your Business Projects, 
2nd edition, by R.Buttrick, Financial Times, 2000.  
2. Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling and 
Controlling, by H.Kerzner, John Wiley and Sons, 1997.  
3. Effective Project Management, 2nd edition, by Robert K. Wysocki et al, John 
Wiley and Sons, 2000.  
4. www.htpp:// ProjectConnections.com 
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Kursa nosaukums Projektu vadības terminoloģija [fran ču valodā]  
Kredītpunkti 2  
ECTS kredīti 3  
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32  
Semināru un praktisko darbu skaits 32  
Zinātnes nozare Valodniecība 
Kursa autori Humanitāro zinātņu mağistrs filoloğijā, vieslekt. Julia Udre 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Regulārs nodarbību apmeklējums, līdzdalība grupu darbā, iniciatīva diskusijās un 
veiksmīga testa izpilde. Kursa noslēgumā ieskaite ar atzīmi.  
 
Kursa anotācija 
 Lingvistiskais mērķis: kursa mērķis ir izveidot studentiem prasmes reaģēt un 
komunicēt ikdienas dažādos kontekstos, no neformālās līdz profesionālai videi.  
Sociokulturālais mērķis: kurss iepazīstina studentus ar franču valodā runājošo cilvēku 
dzīves veidu un sociālo reģistru dažādību.  
 
Kursa apraksts-plāns  
1. Franču valodas nodarbības funkcionālā leksika  
2. Personīgā informācija, pieklājības formas  
3. Lietišķās sarakstes pamati  
4. Frankofonijas valstu apskats  
5. Franču valoda pasaulē  
6. Lietišķs apģērbu stils  
7. Telefona sarunas, speciālie formulējumi  
8. Dienas un nedēļas kārtības plānošana  
9. Viedokļu paušana  
10. Projektu profesionālā leksiska  
11. Projekta būtība  
12. Projekta vadītājs un komanda  
13. Projekta finansējuma avoti  
14. Projekta īstenošanas process  
15. Francijas un Latvijas sadarbības projekti  
16. Projektu labās prakses piemēri  
 
Piezīmes  
Izvēles kurss, paredzēts SZF maģistra studiju programmas ''Projektu vadība'' 
studentiem.  
 
Literatūra (01-mācību literatūra)  
1. Grammaire progressive du français, niveau intermédiaire, CLE International, 2004  
2. Vocabulaire progressif du français, niveau intermédiaire, CLE International, 2004  
3. Grammaire communicative du français, CLE International, 2004  
4. Affaires. com, méthode, CLE International, 2005  
 
Literatūra (02-papildliteratūra)  
1. Vocabulaire progressif des affaires, CLE International, 2005  
2. Carte de visite/ Français des relations professionnelles, éd. Didier, Paris 2004  
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3. Exercices audio de Grammaire, CLE International, 2007  
4. Diplomatie.com, CLE International, 2006  
 
Literatūra (03-ieteicamā periodika) 
 1. L’Express  
2. Le Figaro/ Economie  
3. Le Monde/ Economie  
4. L’Observateur 
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Kursa nosaukums Projektu vadības terminoloģija [krievu valodā]  
Kredītpunkti 2  
ECTS kredīti 3  
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 
Semināru un praktisko darbu skaits 32    
Zinātnes nozare Valodniecība  
Kursa autori Augstākā izglītība(līm.), viesasist. Irina Kočanova 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
 Regulārs nodarbību apmeklējums, līdzdalība grupu darbā, iniciatīva diskusijās. 
 
 Kursa anotācija 
 Apgūt projektu un programmu vadīšanas terminoloģiju krievu valodā, lai sekmētu 
sadarbību ar krievu valodā runājošiem projektu partneriem. 
 
 Kursa apraksts-plāns  
1. Projektu un programmu vadīšanas terminoloģija  
2. Projektu vadīšanas metožu un tehniku terminoloģija  
3. Projektu vadīšanas instrumentu terminoloģija  
4. Pārmaiņu vadīšanas terminoloģija  
5. Konkurētspēju novērtējuma kompetences  
6. Laika menedžmenta terminoloģija  
7. Materiālo resursu vadīšanas terminoloģija  
8. Cilvēkresursu vadīšanas terminoloģija  
9. Risku vadīšanas terminoloģija  
10. Kvalitātes vadīšanas terminoloģija  
11. Izmaksu vadīšanas terminoloģija  
12. Līgumu vadīšanas terminoloģija  
13. Iepirkumu vadīšanas terminoloģija  
14. Biznesa plāna sastādīšanas terminoloģija  
15. Projekta vadītāja rīcības kompetences  
16. Projekta noslēguma un izvērtēšanas terminoloģija  
 
Piezīmes  
Izvēles kurss, paredzēts SZF maģistra studiju programmas ''Projektu vadība''.  
 
Literatūra (01-mācību literatūra)  
1. Барышевой А.В. Инновационный менеджмент. Дашков и К, Москва, 2007.  
2. Бурганова Л.А. Теория управления. ИНФРА-М, Москва, 2008.  
3. Дипроуз Д. Управлеие проектами. Эксмо, 2007.  
4. Кинан К. Менеджмент на ладони. Проведение собраний и совещаний. Эксмо, 
Москва, 2007.  
 
Literatūra (02-papildliteratūra)  
1. Кук Х.С., Тейт К. Управление проектами. Поколение, 2007.  
2. Лапыгин Ю. Системное решение проблем. Эксмо, Москва, 2008.  
3. Ньютон Р. Управление проектами от А до Я. Альпина Бизнес Букс, 2007.  
4. Романова М.В. Управление проектами. Форум, 2007.  
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Literatūra (03-ieteicamā periodika) 
 1. "Вести"  
2. "Бизнес и Балтия"  
3. "Суббота"  
4. "Бизнес -практикум. Маркетинг и менеджмент" 
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Kursa nosaukums Sociālā psiholoģija  
Kredītpunkti 2  
ECTS kredīti 3  
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 24  
Zinātnes nozare Psiholoģija 
Zinātnes apakšnozare Sociālā psiholoģija    
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Eksāmens un ieskaite. Eksāmenā tiek ņemti vērā: lekciju apmeklējums - 10%, 
praktisko darbu rezultāti - 30%, patstāvīgā darba rezultāti - 30%, teorētiskās zināšanas 
- 30%.  
 
Kursa anotācija  
Priekšmeta mērķis iepazīstināt studentus ar sociālās psiholoģijas teorijām, pētniecības 
jomām un iespējām praksē pielietot sociālās psiholoģijas zināšanas. Attīstīt neverbālās 
un verbālās saskarsmes iemaņas. Veicināt studentu pašizziņu, veidot prasmi 
prognozēt, kontrolēt un vadīt savu un saskarsmes partneru rīcību, analizēt 
problēmsituācijas.  
 
Kursa apraksts-plāns  
1 Sociālās psiholoģijas priekšmets, pētīšanas joma, metodes.  
2 Sociālās psiholoģijas vēsture.  
3 Personība un sociālā vide "ES" koncepcija.  
4 Transakciju analīze.  
5 Dzīves pozīcija. Pašapziņa.  
6 Saskarsme un komunikācija. Psiholoģiskās barjeras.  
7 Neverbālā un verbālā komunikācija.  
8 Klausīšanās prasme.  
9 Socializācija. Sociālā loma, pārliecība, vērtības, ievirzes.  
10 Sociālā percepcija, tās mehānismi.  
11 Sociālās ietekmes: dzimums, iedzimtība, kultūra u.c.  
12 Sociālo attiecību psiholoģiskās kvalitātes: agresija, mīlestība, altruisms.  
13 Konflikti, to risināšana.  
14 Grupu psiholoģija.  
15 Antisociālā uzvedība.  
16 Patstāvīgā darba prezentācija.  
 
Piezīmes 
 Obligāts SZF Sabiedrības pārvaldes un Organizāciju un sabiedrības pārvaldes 
socioloģijas maģistrantūras studiju programmas obligātajā daļā, 3. un 4.semestrī.  
 
 
Literatūra (01-mācību literatūra)  
1. Omarova S. Cilvēks runā ar cilvēku. - Rīga, 1996.  
2. Omarova S. Cilvēks dzīvo grupā. - Rīga, 1996.  
3. Майерс Д. Социальная психология. - СПб, 1999.  
4. Михирев П. Современная социальная психология. - Москва, 2000.  
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Literatūra (02-papildliteratūra)  
1. Пайне Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. - СПб, 2000.  
2. Белинская Е. П., Тихомандрицкая О. А. Социальная психология личности. - 
М., 2000.  
3. Ли Д. Практика группвого тренинга. - СПб, 2000.  
4. Еiders Dž. Efektīva komunikācija. - Rīga, 1999.  
 
Literatūra (03-ieteicamā periodika)  
1. Žurnāls "Psiholoģija mums."  
2. Žurnāls "Psiholoģijas pasaule."  
3. журнал "Вопросы психологии."  
4. "Психологический журнал". 
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Kursa nosaukums Partnerattiecības multikulturālā vidē I 
Kredītpunkti 1  
ECTS kredīti 1.50  
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 16  
Zinātnes nozare Valodniecība  
Lekciju skaits 12  
Semināru un praktisko darbu skaits 4    
Kursa autori Pedagoğijas doktors, doc. Margarita Putniņa 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Radošs patstāvīgais darbs, studējot ieteikto literatūru un interneta materiālus, aktīva 
līdzdalība un pozitīvs novērtējums nodarbībās un semināros. Kavēto nodarbību skaits 
nedrīkst pārsniegt 20% no kopējā auditorijas nodarbību skaita.  
 
Kursa anotācija  
Studiju kursa mērķis ir stimulēt maģistrantu kompetences veidošanos lietišķajā 
komunikācijā globalizācijas apstākļos, sekmējot maģistrantu pašizziņas spējas 
attīstību radošā starpkultūru dialogā, kā arī esmes holistisku percepciju interakcijas 
procesā. Apgūstamās tēmas dod praktisku pamatu efektīvai partnerattiecību 
veidošanai globalizācijas apstākļos. 
 
 Kursa apraksts-plāns  
1. Starpkultūru komunikācijas īpatnības  
2. Kultūras nozīme lietišķajā komunikācijā globalizācijas apstākļos  
3. Cilvēku vajadzību un vērtību loma starpkultūru komunikācijā  
4. Vērtīborientēta uzņēmuma darbība globalizācijas apstākļos  
5. Seminārs: Vērtīborientētu partnerattiecību veidošanās mūsdienu globālajā 
sabiedrībā  
6. Vides daudzdimensionālās percepcijas nozīme starpkultūru komunikācijā  
7. M. Kastela teorija par lietišķo attiecību attīstību informācijas laikmetā  
8. Atvērtās un slēgtās sabiedrības, partnerattiecību veidošanās tajās.  
9. Japānas un ASV partnerattiecību modeļu salīdzinājums  
10. Seminārs: Partnerattiecību attīstība Latvijai ar pasaules valstīm  
11. I. Strogaca sinerģijas efekta nozīme lietišķajā vidē  
12. A. Maslova un S. Grofa transpersonālās psiholoģijas koncepciju izmantošana 
lietišķajā vidē  
13. Domāšana un valoda. Lietišķās komunikācijas īpatnības  
14. Seminārs: valodas īpatnības partnerattiecību veidošanā globālā sabiedrībā  
15. Lietišķo attiecību īpatnības pasaules valstīs: Japāna, ASV, Lielbritānija  
16. Noslēguma seminārs: Diskusija par teorijām  
 
Piezīmes  
Kurss iekļauts SZF maģistra studiju programmas "Projektu vadība" ierobežotās 
izvēles daļā pilna un nepilna laika studijām.  
 
Literatūra (01-mācību literatūra)  
1. Dahl O., Jensen I., Nynas P. Bridges of Understanding Perspectives of Intercultural 
Communication. Oslo Academic Press. 2006.  
2. Strogatz S. Sync: The Emerging Science of Spontaneous Order. Penguin Books. 
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2003.  
3. Vigotskis Ļ. Domāšana un runa. EVE. 2005.  
4. Hartley P. Interpersonal Communication. Routledge. 1999.  
 
Literatūra (02-papildliteratūra)  
1. Wood J. T. Interpersonal Communication Everyday Encounter. Wadswo 
Publishing. 2002.  
2. Barets R. Vērtību orientētās organizācijas izveide. Biedrība "Domes spēks", Rīga, 
2008.  
3. Edwards T. Cultural Theory. Los Angeles: Sage Publications. 2007.  
 
Literatūra (03-ieteicamā periodika) 
 1. Castells M. Materials for an Exploratory Theory of the Network Society "The 
British Journal of Sociology". Volume 51. No 1, January, March, 2000  
2. Journal of Baltic Studies  
3. Journal of Environmental Economics and Management  
4. The British Journal of Sociology 



100 
 

 
Kursa nosaukums Partnerattiecības multikulturālā vidē II 
Kredītpunkti 1  
ECTS kredīti 1.50  
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 16  
Zinātnes nozare Valodniecība  
Semināru un praktisko darbu skaits 16    
Kursa autori Pedagoģijas maģistrs, lekt. Olga Čivžele 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Izpildīti visi uzdevumi neatkarīgi no apmeklējuma. Kavēto nodarbību skaits 
nepārsniedz 20% no kopējā auditoriju nodarbību skaita. Nokārtota ieskaite. 
 
Kursa anotācija  
Studiju kursa mērķis ir stimulēt maģistrantu kompetences veidošanos lietišķajā 
komunikācijā globalizācijas apstākļos, sekmējot maģistrantu pašizziņas spējas 
attīstību radošā starpkultūru dialogā, kā arī esmes holistisku percepciju interakcijas 
procesā. Apgūstamās tēmas dod praktisku pamatu efektīvai partnerattiecību 
veidošanai globalizācijas apstākļos. 
 
 Kursa apraksts-plāns  
1.   Types of Formal Letters. 
2.   Types of CV. 
3.   Writing a Cover Letter.  
4.   Abbreviations in Business Correspondence. 
5.   Requesting a Service. 
6.   Confirming a Service. 
7.   Ordering Supplies. 
8.   Confirming an Order. 
9.   Providing Information. 
10. Writing Claim Letters. 
11. Writing Adjustment Letters. 
12. Writing Reminder Letters and Collection Letters. 
13. Replying to Reminder Letters and Collection Letters. 
14. Writing Personal Business Letters. 
15. Banking. Credit. 
16. Insurance. 
 
Piezīmes  
Kurss iekļauts SZF maģistra studiju programmas "Projektu vadība" ierobežotās 
izvēles daļā pilna un nepilna laika studijām.  
 
 
Literatūra (01-mācību literatūra)  
1. Locker Ketty O. Business and Administrative Communication 7e (IE) – McGraw 
Hill, 2006. 
2. Ashley A. Correspondence Workbook. – Oxford University Press, 2003. 
3. Geffner A.B. How to Write Better Business Letters – Barron’s Educational Series, 
Inc., 2007. 
 



101 
 

Literatūra (02-papildliteratūra)  
1. O’Quinn K. Perfect Phrases for Business Letters – McGraw-Hill, 2006. 
2. I, Matisone A Guide to Business Letter Writing. R. , 1991 
3. Бондаренко Е.В. Внешнеэкономическая деятельность: корреспонденция и 
контракты на английском и русском языках. – М.: Эксмо, 2007. 
4. Bond A. 300+ Successful Business Letters for All Occasions (2nd Edition) - 
Barron’s Educational Series, Inc., 2005.  
 
Literatūra (03-ieteicamā periodika) 
1. The Guardian 
2. The Times 
3. Journal of Business Communication - http://job.sagepub.com/archive/  
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Kursa nosaukums Partnerattiecības multikulturālā vidē III 
Kredītpunkti 1  
ECTS kredīti 1.50  
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 16  
Zinātnes nozare Valodniecība  
Semināru un praktisko darbu skaits 16    
Kursa autori Pedagoģijas maģistrs, lekt. Larisa Turuševa 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Radošs patstāvīgais darbs, studējot ieteikto literatūru un interneta materiālus, aktīva 
līdzdalība un pozitīvs novērtējums nodarbībās un semināros. Kavēto nodarbību skaits 
nedrīkst pārsniegt 20% no kopējā auditorijas nodarbību skaita. 
 
Kursa anotācija  
Studiju kursa mērķis ir attīstīt maģistrantu kompetences lietišķajā komunikācijā 
globalizācijas apstākļos, sekmējot maģistrantu pašizziņas spējas attīstību radošā 
starpkultūru dialogā, kā arī mutiskās komunikācijas un prezentēšanas prasmju 
attīstību. Apgūstamās tēmas dod praktisku pamatu efektīvai partnerattiecību 
veidošanai globalizācijas apstākļos. 
 
 Kursa apraksts-plāns  
1.   Biznesa etiķēte. Laika ievērošana 
2.   Neverbālā komunikācija starptautiskā biznesa pārrunās 
3.   Efektīvas prezentācijas metodika. Beitona signāli 
4.   Sagatavojot prezentāciju 
5.   Retorika? Komunikācija? Bizness? Veiksmīga prezentācija 
6.   Sociālās pārrunas: par ko drīkst un par ko nedrīkst runāt 
7.   Pārrunu un pasākumu organizēšana 
8.   Tikšanu kultūra. Diskusiju pārvalde 
9.   Viesmīlība: vizīšu organizēšana un īstenošana 
10. Māka klausīties bez aizspriedumiem 
11. Māka pateikt "nē" 
12. Konferences, simpoziji, semināri 
13. Kultūras šoks: vai esam gatavi? 
14. Telefonsarunas 
15. Komplimenti, konfliktsituāciju risināšana 
16. IKT izmantošana veiksmīgām partnerattiecībām 
 
Piezīmes  
Kurss iekļauts SZF maģistra studiju programmas "Projektu vadība" ierobežotās 
izvēles daļā pilna un nepilna laika studijām.  
 
 
Literatūra (01-mācību literatūra)  
1. Dahl O., Jensen I., Nynas P. Bridges of Understanding Perspectives of Intercultural 
Communication. Oslo Academic Press. 2006.  
2. Strogatz S. Sync: The Emerging Science of Spontaneous Order. Penguin Books. 
2003.  
3. Valoda. Tulkošana. Starpkultūru komunikācija. - Ventspils Augstskola, 2008. 
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4. Hartley P. Interpersonal Communication. Routledge. 1999.  
 
Literatūra (02-papildliteratūra)  
1. Wood J. T. Interpersonal Communication Everyday Encounter. Wadswo 
Publishing. 2002.  
2. Cotton D., Falvey D., Kent S. Language Leader. - Pearson Longman, 2008. 
3. Edwards T. Cultural Theory. Los Angeles: Sage Publications. 2007.  
4. Intercultural City Reader. Ed. by Phil Wood, UK, 2004. 
 
Literatūra (03-ieteicamā periodika) 
1. estudijas.lu.lv/mod/resource/ 
2. Journal of Baltic Studies 
3. Journal of Environmental Economics and Management 
4. The British Journal of Sociology 
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Kursa nosaukums Inovācijas un kreativitāte 
Kredītpunkti 2 
ECTS kredītpunkti 3 
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 
Zinātnes nozare Vadībzinātne 
Zinātnes apakšnozare Sabiedrības vadība 
Lekciju stundu skaits 16 
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16 
Kursa autori Docente emeritus Maiga Krūzmētra 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Vismaz 75% auditoriju nodarbību apmeklējums; apgūti visu praktisko darbu 
uzdevumi auditorijā; iesniegti visi ārpus nodarbībām veicamie patstāvīgie darbi 
 
Kursa anotācija  
Studiju priekšmeta mērķis – izveidot maģistrantiem priekšstatu par inovācijām un 
inovatīvu rīcību kā attīstības veicinātāju instrumentu. Darba gaitā tiek apskatīta 
inovācijas un inovāciju vadīšanas procesa būtība, ieviešanas posmi un nosacījumi. 
Tāpat tiek analizēti inovāciju varianti, šo variantu kopējās un atšķirīgās iezīmes. 
Maģistranti iepazīstas ar inovatīvo darbību Latvijā un ārvalstīs 
 
Kursa apraksts-plāns  
1. Izmaiņas kā sabiedrības attīstības pamat tendence 
2. Mūsdienu pasaule un inovācijas. Kreatīva personība kā  inovatīvas darbības 
subjekts 
3. Atklājumi un inovācijas 
4. Inovāciju sfēra kā sistēma 
5. Inovāciju procesa sastāvdaļas 
6. Inovāciju procesa vadīšana (posmi, metodes) 
7. Inovāciju procesa panākumi un kļūdas  
8. Inovāciju rezultāta mērīšana  
9 . Tradicionālais un modernais ekonomikā  
10. Tradicionālais un modernais politikā.  
11. Tradicionālais un modernais kultūrā 
12. Tradicionālais un modernais pilsētu attīstībā 
13. Tradicionālais un modernais lauku attīstībā 
14. Mūžizglītība kā inovatīva pieeja cilvēkkapitāla veidošanā 
15. Darbs projektos kā  cilvēku nodarbinātības inovatīvs variants.  
16. Inovāciju publiskas apzināšanās nepieciešamība. 
 
Piezīmes  
Studiju kurss obligāts SZF profesionālās maģistra studiju programmas "Projektu 
vadība" maģistrantiem. 
 
 
Literatūra (01-mācību literatūra)  
1. Ābeltiņa A. (2008) Inovācija - XXI gadsimta fenomens. Turība. 
2. Boļšakovs S. (2008) Inovatīvā darbība Latvijā. Jumava.. 
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3. Dimza V. (2003) Inovācijas pasaulē, Eiropā ,Latvijā. Rīga, LZA EI. 
4. Штомпка П. (1996) Социология социальных изменений. Москва, 
 
Literatūra (02-papildliteratūra)  
1. Fagerberg J., Mowery D., Nelson R.(2004) The Oxford handbook of Innovations. 
Oxford University Press.. 
2. Roger E. M. (1983) The Diffusion of Innovation. N.Y.3. www.europe.eu.int/comm  
3. Nacionālā inovāciju koncepcija 
http://www.em.gov.lv/em/images/modules/items/item_file_5358_1.doc 
4. Nacionālā inovāciju programma 
http://www.em.gov.lv/em/images/modules/items/item_file_5359_2.doc 
 
 
Literatūra (03-ieteicamā periodika)  
1. International Journal of Innovation Management 
2. Journal of High Technology ManagementResearch  
3. Latvijas Ekonomists. 
4. Kapitāls. 
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Kursa nosaukums Maģistra darbs I  
Kredītpunkti 2  
ECTS kredīti 3  
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 
Zinātnes nozare Vadībzinātne  
Lekciju skaits 24  
Laboratorijas darbu skaits 8    
Kursa autori pedagoğijas mağistrs, lekt. Olga Čivžele 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Iesniegums maģistra darba temata un vadītāja apstiprināšanai. Studēta teorētiskā 
materiāla noformējums (atsauces, literatūras un avotu saraksts) atbilstoši 
Metodiskajiem norādījumiem.  
 
Kursa anotācija  
Maģistra darbs ir patstāvīgs pētījums, kam ir praktiska ievirze un kas satur jaunas 
idejas. Tā pamatmērķis ir parādīt pretendenta prasmes lietot zinātnes metodoloģiju, 
izvērtējot sabiedrībā esošās situācijas, kā arī izstrādāt reālu projekta pieteikumu.  
 
Kursa apraksts-plāns  
1. Maģistra darba temata izvēle.  
2. Maģistra darba vadītāja izvēle.  
3. Iesnieguma iesniegšana SZF dekānam.  
4. Maģistra darba izstrādes plāna apspriešana ar darba vadītāju.  
5. Maģistra darba teorētiskās bāzes apzināšana, saskaņojot ar darba vadītāju.  
6. Teorētiskā materiāla vākšana.  
7. Atsauču noformēšana atbilstoši Metodiskajiem norādījumiem.  
8. Izmantotās literatūras un avotu saraksta noformēšana atbilstoši Metodiskajiem 
norādījumiem.  
 
Piezīmes  
Kurss iekļauts SZF maģistra studiju programmas "Projektu vadība"obligātajā daļā.  
 
Literatūra (01-mācību literatūra)  
1. Akadēmiskā rakstīšana, APA, MLA stilu rokasgrāmatas 
http://owl.english.purdue.edu/  
2. Gillett A., Hammond A., Martala M. Inside Track to Successful Academic Writing. 
- Pearson, 2009.  
 
Literatūra (02-papildliteratūra)  
1. Apvienotais elektroniskais grāmatu katalogs www.digitalbookindex.org/about.htm  
2. LLU SZF metodiskie norādījumi zinātnisko darbu izstrādei. 2009. 
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Kursa nosaukums Maģistra darbs II  
Kredītpunkti 2  
ECTS kredīti 3  
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 
Zinātnes nozare Vadībzinātne  
Laboratorijas darbu skaits 24   
Kursa autori pedagoğijas mağistrs, lekt. Olga Čivžele 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Izstrādāts satura rādītājs. Izstrādāta un noformēta atbilstoši Metodiskajiem 
norādījumiem maģistra darba teorētiskā daļa. Maģistra darba aktualitātes pamatojums. 
Apzināti būtiskākie ar pētāmo problēmu saistītie jautājumi 
 
Kursa anotācija  
Maģistra darbs ir patstāvīgs pētījums, kam ir praktiska ievirze un kas satur jaunas 
idejas. Tā pamatmērķis ir parādīt pretendenta prasmes lietot zinātnes metodoloģiju, 
izvērtējot sabiedrībā esošās situācijas, kā arī izstrādāt reālu projekta pieteikumu.  
 
Kursa apraksts-plāns  
1.  Maģistra darba satura rādītāja izstrāde. 
2.   Ar pētāmo problēmu saistīto būtiskāko jautājumu apzināšana. 
3.   Maģistra darba teorētiskās daļas izstrāde. 
4.   Teorētiskās daļas noformēšana atbilstoši Metodiskajiem norādījumiem. 
5.   Maģistra darba aktualitātes pamatojums. 
 
Piezīmes  
Kurss iekļauts SZF maģistra studiju programmas "Projektu vadība"obligātajā daļā.  
 
Literatūra (01-mācību literatūra)  
1. Akadēmiskā rakstīšana, APA, MLA stilu rokasgrāmatas 
http://owl.english.purdue.edu/  
2. Gillett A., Hammond A., Martala M. Inside Track to Successful Academic Writing. 
- Pearson, 2009. 
3. ES fondi - www.esfondi.lv 
 
Literatūra (02-papildliteratūra)  
1. Apvienotais elektroniskais grāmatu katalogs www.digitalbookindex.org/about.htm  
2. LLU SZF Metodiskie norādījumi zinātnisko darbu izstrādei. - Jelgava, 2009. 
 
Literatūra (03-ieteicamā periodika)  
1.  Stili. Stilu lietošana satura rādītāja veidošanā. - 
http://www2.llu.lv/tf/Ilmars_Dukulis/mehu_faili_2008/Lekcija_02.pdf 
2. "Latvijas vēstneša" tiesību aktu vortāls. - http://www.likumi.lv/
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Kursa nosaukums Maģistra darbs III  
Kredītpunkti 16  
ECTS kredīti 24  
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 256 
Zinātnes nozare Vadībzinātne  
Semināru un praktisko darbu skaits 64    
Kursa autori pedagoğijas mağistrs, lekt. Olga Čivžele 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Izstrādāta maģistra darba pētījuma / praktiskā daļa; ir pareizi noformēts maģistra 
darba rezultātu demonstrēšanas piemērs; ir formulēti maģistra darba secinājumi un 
priekšlikumi; pēc priekšaizstāvēšanas maģistrantam ir atļauts aizstāvēt darbu; ir 
izstrādātas anotācijas; maģistra darbs ir iesniegts norādītajos termiņos; maģistra darbs 
ir aizstāvēts VPK ar pozitīvo vērtējumu. 
 
Kursa anotācija  
Maģistra darbs ir patstāvīgs pētījums, kam ir praktiska ievirze un kas satur jaunas 
idejas. Tā pamatmērķis ir parādīt pretendenta prasmes lietot zinātnes metodoloģiju, 
izvērtējot sabiedrībā esošās situācijas, kā arī izstrādāt reālu projekta pieteikumu.  
 
Kursa apraksts-plāns  
1.  Maģistra darba pētījuma / praktiskās daļas izstrāde. 
2.   Maģistra darba rezultātu demonstrēšanas piemēra noformēšana. 
3.   Maģistra darba secinājumu un priekšlikumu formulēšana. 
4.   Maģistra darba priekšaizstāvēšana. 
5.   Maģistra darba priekšaizstāvēšanas ieteikumu iestrāde. 
6.   Kļūdu labošana, darba rediģēšana. 
7.   Anotāciju izstrāde. 
8.   Maģistra darba iesniegšana. 
9.   Sagatavošanās aizstāvēšanai. 
 
Piezīmes  
Kurss iekļauts SZF maģistra studiju programmas "Projektu vadība" obligātajā daļā.  
 
Literatūra (01-mācību literatūra)  
1. Akadēmiskā rakstīšana, APA, MLA stilu rokasgrāmatas 
http://owl.english.purdue.edu/  
2. Gillett A., Hammond A., Martala M. Inside Track to Successful Academic Writing. 
- Pearson, 2009. 
3. ES fondi - www.esfondi.lv 
 
Literatūra (02-papildliteratūra)  
1. Apvienotais elektroniskais grāmatu katalogs www.digitalbookindex.org/about.htm  
2. LLU SZF Metodiskie norādījumi zinātnisko darbu izstrādei. - Jelgava, 2009. 
 
Literatūra (03-ieteicamā periodika)  
1.  Stili. Stilu lietošana satura rādītāja veidošanā. - 
http://www2.llu.lv/tf/Ilmars_Dukulis/mehu_faili_2008/Lekcija_02.pdf 
2. "Latvijas vēstneša" tiesību aktu vortāls. - http://www.likumi.lv/ 
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Kursa nosaukums Projektu vadība [profesionālā prakse] 
Kredītpunkti 6 
ECTS kredītpunkti 9 
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 2 
Zinātnes nozare Vadībzinātne 
Kursa autori Pedagoģijas maģistrs lektore Olga Čivžele, 
 pedagoģijas bakalaurs asistente Ieva Knope 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Nostrādāta prakse 240 stundu apjomā, uzrakstīta un aizstāvēta prakses atskaite (15 - 
20 lpp). 
 
Kursa anotācija  
Prakses mērķis - iepazīties ar projektu vadītāja darbu, strādājot iestādē vai uzņēmumā 
Latvijā vai ārzemēs, pilnveidot projektu vadīšanas prasmes, piedalīties projektu 
vadītāja darbā, veikt pētniecisko darbību. 
 
Kursa apraksts-plāns  
1.   Iepazīšanās ar LR un starptautiskajiem nozares normatīvajiem aktiem. 
2.   Iepazīšanās ar mūsdienu tehnoloģijām projektu vadībā. 
3.   Projekta vadības procesa uzdevumu un projekta dzīves cikla analīze. 
4.   Projekta mērķu, uzdevumu, laika, izmaksu u.c. plānošana. 
5.   Projekta organizatoriskās struktūras izveide. 
6.   Projekta komandas vadīšana un koordinēšana, komandas kultūras veidošana. 
7.   Projekta vides izvērtēšana, mārketinga plānu un pasākumu izstrāde. 
8.   Projekta plānu izpildes uzraudzība un regulēšana. 
9.   Konfliktu un risku vadīšana. 
10. Projekta krīzes situāciju vadīšanas iespējas. 
11. Projekta izmaiņu prognozēšana, korekciju izstrāde. 
12. Iepazīšanās ar projekta dokumentāciju. 
13. Produkta nodošana ekspluatācijā. 
14. Projekta noslēgšanas dokumentu sagatavošana. 
15. Prakses atskaites sagatavošana. 
16. Prakses aizstāvēšana. 
 
Piezīmes  
Profesionālā prakse paredzēta SZF maģistra studiju programmas "Projektu vadība"  
pilna un nepilna laika maģistrantiem ar profesionālo bakalaura grādu vai 2. līmeņa 
profesionālo augstāko izglītību.  
 
Literatūra (01-mācību literatūra)  
1. Vargas R.V. Practical Guide to Project Planning. - Auerbach Publications, 2008. - 
216 p. 
2. Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2005, 330 
lpp. 
3. Newton R. Project Management step by step. London: Pearson Education Limited, 
2006, 147 lpp. 
4. Lock D. Project Management. 9th ed. Hampshire: Gower Publishing Limited, 2007, 
520 lpp. 
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Literatūra (02-papildliteratūra)  
1. Бушуев С.Д., Бушуева Н.С. Управление проектами. - IPMA, 2006. - 202 c. 
2. Barkley B.T. Project Risk Management. New York: Mcgrae-Hill, 2004, 229 lpp. 
3. Lock D. The Essentials of Project Management. 3rd ed. Hampshire: Gower 
Publishing Limited, 2007, 204 lpp. 
4. McGhee P., McAliney P. Painless Project Management. Danvers: John Wiley & 
Sons, Inc., 2007, 252 lpp. 
 
Literatūra (03-ieteicamā periodika)  
1. Laikraksts "Dienas bizness" 
2. Žurnāls "Projektu vadīšana" 
3. Žurnāls "Project Management Journal" 
4. Interneta žurnāls "Project Manager Today" 
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Kursa nosaukums Projektu izstrāde [profesionālā prakse] 
Kredītpunkti 8 
ECTS kredītpunkti 12 
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 2 
Zinātnes nozare Vadībzinātne 
Kursa autori Pedagoģijas maģistrs lektore Olga Čivžele, 
 pedagoģijas bakalaurs asistente Ieva Knope 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Nostrādāta prakse 320 stundu apjomā, uzrakstīta un aizstāvēta prakses atskaite (15 - 
20 lpp). 
 
Kursa anotācija  
Prakses mērķis - iepazīties ar projektu vadītāja darbu, strādājot iestādē vai uzņēmumā 
Latvijā vai ārzemēs, pilnveidot projektu izstrādes prasmes, piedalīties projektu 
vadītāja darbā, veikt pētniecisko darbību. 
 
Kursa apraksts-plāns  
1.   Pirmsprojekta situācijas apzināšanās. 
2 .  Iepazīšanās ar projekta dzīves ciklu. 
3.   Projekta priekšlikumu izstrāde. 
4.   Projekta mērķu un uzdevumu definēšana. 
5.  Projekta īstenošanai nepieciešamā laika, izmaksu un iegūstamā produkta kvalitātes    
noteikšana. 
6.   Projekta risku analīze. 
7.   Iepazīšanās ar LR un starptautiskajiem nozares normatīvajiem aktiem. 
8.   Projekta finansiālās analīzes veikšana, iespējamo ieguvumu un zaudējumu  
 noteikšana. 
9.   Projekta budžeta plānošana. 
10. Projekta komandas dalībnieku atlase.  
11. Projekta komandas dalībnieku lomu noteikšana un veicamo uzdevumu sadale. 
12. Projekta vides izvērtēšana. 
13. Mārketinga plānu izstrāde un pasākumu plānošana. 
14. Projekta pieteikuma izstrāde. 
15. Prakses atskaites sagatavošana. 
16. Prakses aizstāvēšana. 
 
Piezīmes  
Profesionālā prakse paredzēta  SZF maģistra studiju programmas "Projektu vadība"  
pilna un nepilna laika studijās maģistrantiem ar iepriešējo  akadēmisko bakalaura 
izglītību. 
 
 
Literatūra (01-mācību literatūra)  
1. Бушуев С.Д., Бушуева Н.С. Управление проектами. - IPMA, 2006. - 202 c. 
2. Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2005, 330 
lpp. 
3. Newton R. Project Management step by step. London: Pearson Education Limited, 
2006, 147 lpp. 
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4. Lock D. Project Management. 9th ed. Hampshire: Gower Publishing Limited, 
2007, 520 lpp. 
 
Literatūra (02-papildliteratūra)  
1. Заренков В.А. Управление проектами. - Издательство АСВ, 2006.-311 с. 
2. Vargas R.V. Practical Guide to Project Planning. - Auerbach Publications, 2008. - 
216 p. 
3. Lock D. The Essentials of Project Management. 3rd ed. Hampshire: Gower 
Publishing Limited, 2007, 204 lpp. 
4. Heldman K., Baca C., Jansen P. PMP: Project Management Professional Exam 
Study Guide, Deluxe Edition (2nd Edition). - Sybex, 2007. - 857 p. 
  
Literatūra (03-ieteicamā periodika)  
1. Laikraksts "Dienas bizness" 
2. Žurnāls "Projektu vadīšana" 
3. Žurnāls "Project Management Journal" 
4. Interneta žurnāls "Project Manager Today" 
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 Kursa nosaukums Projektu vadīšana [profesionālā prakse] 
Kredītpunkti 10 
ECTS kredītpunkti 15 
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 2 
Zinātnes nozare Vadībzinātne 
Kursa autori Pedagoģijas maģistrs lektore Olga Čivžele, 
 pedagoģijas bakalaurs asistente Ieva Knope 
 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Nostrādāta prakse 400 stundu apjomā, uzrakstīta un aizstāvēta prakses atskaite (15 - 
20 lpp). 
 
Kursa anotācija  
Prakses mērķis - iepazīties ar projektu vadītāja darbu, strādājot iestādē vai uzņēmumā 
Latvijā vai ārzemēs, pilnveidot projektu vadīšanas prasmes, piedalīties projektu 
vadītāja darbā, veikt pētniecisko darbību. 
 
Kursa apraksts-plāns  
1.   Iepazīšanās ar LR un starptautiskajiem nozares normatīvajiem aktiem. 
2.   Iepazīšanās ar mūsdienu tehnoloģijām projektu vadībā. 
3.   Projekta vadības procesa uzdevumu un projekta dzīves cikla analīze. 
4.   Projekta mērķu, uzdevumu, laika, izmaksu u.c. plānošana. 
5.   Projekta organizatoriskās struktūras izveide. 
6.   Projekta komandas vadīšana un koordinēšana, komandas kultūras veidošana. 
7.   Projekta vides izvērtēšana, mārketinga plānu un pasākumu izstrāde. 
8.   Projekta plānu izpildes uzraudzība un regulēšana. 
9.   Konfliktu un risku vadīšana. 
10. Projekta krīzes situāciju vadīšanas iespējas. 
11. Projekta izmaiņu prognozēšana, korekciju izstrāde. 
12. Iepazīšanās ar projekta dokumentāciju. 
13. Produkta nodošana ekspluatācijā. 
14. Projekta noslēgšanas dokumentu sagatavošana. 
15. Prakses atskaites sagatavošana. 
16. Prakses aizstāvēšana. 
 
Piezīmes  
Profesionālā prakse paredzēta SZF maģistra studiju programmas "Projektu vadība" 3. 
semestrī pilna un nepilna laika maģistrantiem ar akadēmisko bakalaura grādu.  
 
 
Literatūra (01-mācību literatūra)  
1. Бушуев С.Д., Бушуева Н.С. Управление проектами. - IPMA, 2006. - 202 c. 
2. Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2005, 330 
lpp. 
3. Newton R. Project Management step by step. London: Pearson Education Limited, 
2006, 147 lpp. 
4. Lock D. Project Management. 9th ed. Hampshire: Gower Publishing Limited, 2007, 
520 lpp. 
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Literatūra (02-papildliteratūra)  
1. Vargas R.V. Practical Guide to Project Planning. - Auerbach Publications, 2008. - 
216 p. 
2. Barkley B.T. Project Risk Management. New York: Mcgrae-Hill, 2004, 229 lpp. 
3. Lock D. The Essentials of Project Management. 3rd ed. Hampshire: Gower 
Publishing Limited, 2007, 204 lpp. 
4. McGhee P., McAliney P. Painless Project Management. Danvers: John Wiley & 
Sons, Inc., 2007, 252 lpp. 
 
Literatūra (03-ieteicamā periodika)  
1. Laikraksts "Dienas bizness" 
2. Žurnāls "Projektu vadīšana" 
3. Žurnāls "Project Management Journal" 
4. Interneta žurnāls "Project Manager Today" 
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Kursa nosaukums Projektu vērtēšana [profesionālā prakse] 
Kredītpunkti 8 
ECTS kredītpunkti 12 
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 2 
Zinātnes nozare Vadībzinātne 
Kursa autori Pedagoģijas maģistrs lektore Olga Čivžele, 
 pedagoģijas bakalaurs asistente Ieva Knope 
 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Nostrādāta prakse 320 stundu apjomā, uzrakstīta un aizstāvēta prakses atskaite (15 - 
20 lpp).  
 
Kursa anotācija  
Prakses mērķis - iepazīties ar projektu vadītāja darbu, strādājot iestādē vai uzņēmumā 
Latvijā vai ārzemēs, pilnveidot projektu vadīšanas prasmes, piedalīties projektu 
vadītāja darbā, veikt pētniecisko darbību. 
 
Kursa apraksts-plāns  
1.   Projekta novērtēšanas procedūra. 
2.   Iepazīšanās ar projekta dokumentāciju. 
3.   Projekta dzīves cikla analizēšana. 
4.   Projekta rezultātu un to identifikātoru izpēte. 
5.   Projekta atbilstības normatīvajiem aktiem novērtēšana. 
6.   Projekta atbilstības starptautiskajiem standartiem novērtēšana. 
7.   Projekta organizātoriskās struktūras novērtēšana. 
8.   Projekta uzraudzības novērtēšana. 
9.   Projekta izpildes gaitas novērtēšana. 
10. Projekta komandas darba novērtēšana. 
11. Mārketinga plānu un pasākumu izvērtēšana. 
12. Iegūtā produkta kvalitātes novērtēšana. 
13. Projekta publicitātes novērtēšana. 
14. Moderno tehnoloģiju izmantošana projekta vadībā. 
15. Prakses atskaites sagatavošana. 
16. Prakses aizstāvēšana. 
 
Piezīmes  
Profesionālā prakse paredzēta SZF maģistra studiju programmas "Projektu vadība" 4. 
semestrī pilna un nepilna laika maģistrantiem ar akadēmisko bakalaura grādu.  
 
 
Literatūra (01-mācību literatūra)  
1. Бушуев С.Д., Бушуева Н.С. Управление проектами. - IPMA, 2006. - 202 c. 
2. Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2005, 330 
lpp. 
3. Newton R. Project Management step by step. London: Pearson Education Limited, 
2006, 147 lpp. 
4. Lock D. Project Management. 9th ed. Hampshire: Gower Publishing Limited, 2007, 
520 lpp. 
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Literatūra (02-papildliteratūra)  
1. Vargas R.V. Practical Guide to Project Planning. - Auerbach Publications, 2008. - 
216 p. 
2. Barkley B.T. Project Risk Management. New York: Mcgrae-Hill, 2004, 229 lpp. 
3. Lock D. The Essentials of Project Management. 3rd ed. Hampshire: Gower 
Publishing Limited, 2007, 204 lpp. 
4. McGhee P., McAliney P. Painless Project Management. Danvers: John Wiley & 
Sons, Inc., 2007, 252 lpp. 
 
Literatūra (03-ieteicamā periodika)  
1. Laikraksts "Dienas bizness" 
2. Žurnāls "Projektu vadīšana" 
3. Žurnāls "Project Management Journal" 
4. Interneta žurnāls "Project Manager Today" 
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5.PIELIKUMS 

PROFESIONĀLĀS MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS 
„PROJEKTU VAD ĪBA”   STUDIJU PLĀNI 
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PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS 
“PROJEKTU VADĪBA” 

STUDIJU PLĀNS nepilna laika studijām ar akadēmisko iepriekšējo izglītību 

Nr.p.
k. 

Studiju kurss 
Apjoms 

KP 
1. kurss 2. kurss 3. kurss 

1. sem. 2. sem. 3. sem. 4. sem. 5. sem. 

A. Obligātie kursi  21  

1. Projektu vadīšanas metodoloģija 3 3E     

2. Projektu praktiskā vadīšana 5  3i 2E   

3. Projektu finanšu vadība 2 2E     

4. IT projektu vadīšanā 3  3E    

5. ES politikas un fondi, programmas, iniciatīvas 4 4E     

6. Tiesību zinības 2  2E    

7. Projektu risku vadība 2   2E   

Kopā: 21 9 8 4   

B. Ierobežotās izvēles kursi 15  

8. Menedžmenta aktuālās problēmas 3 3E     

9. Kvalitātes vadība * 2  2E    

10. Sociālo pētījumu metodes 2 2E     

11. Uzņēmējdarbības plānošana 2 2i     

12. Starptautiskā tirgzinība 2  2i    

13. Projektu sociālekonomiskā vide 2  2i    

14. Projektu komandas vadība* 4  2i 2E   

15. Sociālā psiholoģija * 2 2i     

16. Projektu vadības terminoloģija [angļu valodā] 2 2i     

17. Projektu vadības terminoloģija [vācu valodā] 2 2i     

18. Projektu vadības terminoloģija [franču valodā] 2 2i     

19. Projektu vadības terminoloģija [krievu valodā] 2 2i     

20. Partnerattiecības multikulturālā vidē (angļu v.) 3 1i 1i 1E   

21. Inovācijas un kreativitāte 2   2i   

Kopā: 15      

Prakse  

22. Projektu izstrāde 8  8    

23. Projektu vadīšana 10   10   

24. Projektu vērtēšana 8    8  

Kopā: 26  8 10 8  

Maģistra darbs  

25. Maģistra darbs 20   2 2 16 

Kopā: 20   2 2 16 

PAVISAM KOP Ā: 82      
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PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS 
“PROJEKTU VADĪBA” 

STUDIJU PLĀNS pilna laika studijām ar akadēmisko izglītību 

Nr.p.
k. 

Studiju kurss 
Apjoms 

KP 
1. kurss 2. kurss 

1. sem. 2. sem. 3. sem. 4. sem. 
A. Obligātie kursi  21  

1. Projektu vadīšanas metodoloģija 3 3E    

2. Projektu praktiskā vadīšana 5  3i 2E  

3. Projektu finanšu vadība 2 2E    

4. IT projektu vadīšanā 3  3E   

5. ES politikas un fondi, programmas, iniciatīvas 4 4E    

6. Tiesību zinības  2  2E   

7. Projektu risku vadība 2   2E  

Kopā: 21 9 8 4  

B. Ierobežotās izvēles kursi 15  

8. Menedžmenta aktuālās problēmas 3 3E    

9. Kvalitātes vadība* 2  2E   

10. Sociālo pētījumu metodes 2 2E    

11. Uzņēmējdarbības plānošana 2 2i    

12. Starptautiskā tirgzinība 2  2i   

13. Projektu sociālekonomiskā vide 2  2i   

14. Projektu komandas vadība* 4  2i 2E  

15. Sociālā psiholoģija * 2 2i    

16. Projektu vadības terminoloģija [angļu valodā] 2 2i    

17. Projektu vadības terminoloģija [vācu valodā] 2 2i    

18. Projektu vadības terminoloģija [franču valodā] 2 2i    

19. Projektu vadības terminoloģija [krievu valodā] 2 2i    

20. Partnerattiecību veidošana multikulturālā vidē (angļu v.) 3 1i 1i 1E  

21. Inovācijas un kreativitāte 2   2i  

Kopā: 15     

Prakse  

22. Projektu izstrāde 8  8   

23. Projektu vadīšana 10   10  

24. Projektu vērtēšana 8    8 

Kopā: 26  8 10 8 

Maģistra darbs  

25. Maģistra darbs 20  2 2 16 

Kopā: 20  2 2 16 

PAVISAM KOP Ā: 82     
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PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS 
“PROJEKTU VADĪBA” 

STUDIJU PLĀNS nepilna laika studijām ar profesionālo izglītību 

Nr.p
.k. 

Studiju kurss 
Apjoms 

KP 
1. kurss 2. kurss 

1. sem. 2. sem. 3. sem. 4. sem. 
A. Obligātie kursi  21  

1. Projektu vadīšanas metodoloģija 3 3E    

2. Projektu praktiskā vadīšana 5  3i 2E  

3. Projektu finanšu vadība 2 2E    

4. IT projektu vadīšanā 3  3E   

5. ES politikas un fondi, programmas, iniciatīvas 4 4E    

6. Tiesību zinības  2  2E   

7. Projektu risku vadība 2   2E  

Kopā: 21 9 8 4  

B. Ierobežotās izvēles kursi 15  

8. Menedžmenta aktuālās problēmas 3 3E    

9. Kvalitātes vadība* 2  2E   

10. Sociālo pētījumu metodes 2 2E    

11. Uzņēmējdarbības plānošana 2 2i    

12. Starptautiskā tirgzinība 2  2i   

13. Projektu sociālekonomiskā vide 2  2i   

14. Projektu komandas vadība* 4  2i 2E  

15. Sociālā psiholoģija * 2 2i    

16. Projektu vadības terminoloģija [angļu valodā] 2 2i    

17. Projektu vadības terminoloģija [vācu valodā] 2 2i    

18. Projektu vadības terminoloģija [franču valodā] 2 2i    

19. Projektu vadības terminoloģija [krievu valodā] 2 2i    

20. Partnerattiecību veidošana multikulturālā vidē (angļu v.) 3 1i 1i 1E  

21. Inovācijas un kreativitāte 2   2i  

Kopā: 15     

Prakse   

22. Projektu vadība 6  6   

Kopā: 6  6   

Maģistra darbs   

23. Maģistra darbs 20  2 2 16 

Kopā: 20  2 2 16 

PAVISAM KOP Ā: 62     
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PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS 
“PROJEKTU VADĪBA” 

STUDIJU PLĀNS PILNA LAIKA STUDIJĀM AR PROFESIONĀLO IZGLĪTĪBU 

Nr.p. 
k. 

Studiju priekšmets 
Apjoms 

KP 
1. kurss 2. kurss 

1. sem. 2. sem. 3. sem. 
A. Nozares teorētiskie un praktiskie pamatkursi  21  

1. Projektu vadīšanas metodoloģija 3 3E   

2. Projektu praktiskā vadīšana 5  3i 2E 

3. Projektu finanšu vadība 2 2E   

4. IT projektu vadīšanā 3  3E  

5. ES politikas un fondi, programmas, iniciatīvas 4 4E   

6. Tiesību zinības  2  2E  

7. Projektu risku vadība 2   2E 

Kopā: 21 9 8 4 

B. Zinātnes un vadības kursi 15  

8. Menedžmenta aktuālās problēmas 3 3E   

9. Kvalitātes vadība* 2  2E  

10. Sociālo pētījumu metodes 2 2E   

11. Uzņēmējdarbības plānošana 2 2i   

12. Starptautiskā tirgzinība 2  2i  

13. Projektu sociālekonomiskā vide 2  2i  

14. Projektu komandas vadība* 4  2i 2E 

15. Sociālā psiholoģija * 2 2i   

16. Projektu vadības terminoloģija [angļu valodā] 2 2i   

17. Projektu vadības terminoloģija [vācu valodā] 2 2i   

18. Projektu vadības terminoloģija [franču valodā] 2 2i   

19. Projektu vadības terminoloģija [krievu valodā] 2 2i   

20. Partnerattiecību veidošana multikulturālā vidē (angļu valodā) 3 1i 1i 1E 

21. Inovācijas un kreativitāte 2   2i 

Kopā: 15    

Prakse  

22. Projektu vadība 6  6  

Kopā: 6  6  

Maģistra darbs  

23. Maģistra darbs 20 2 2 16 

Kopā: 20 2 2 16 

PAVISAM KOP Ā: 62    
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6.PIELIKUMS 
PROJEKTA VAD ĪTĀJA PROFESIJAS STANDARTS 

 
 
APSTIPRINĀTS  
ar Izgl ītības un zinātnes 
ministrijas  
2003.gada 29.decembra  
r īkojumu Nr. 649  
 

PROFESIJAS STANDARTS 

 
Reģistrācijas numurs PS 0222  
Profesija  Projekta vadītājs  
Kvalifik ācijas līmenis  5  

Nodarbinātības apraksts  Projekta vadītājs izstrādā projekta priekšlikumu; 
organizē un vada projekta komandu; veido projekta 
organizāciju un kultūru; nosaka projekta dalībnieku 
lomas, izvēlas projekta organizācijas formu, veido 
projekta komandas dalībnieku komunikācijas 
struktūru; plāno projekta posmus; veic projekta 
strukturizēšanu, projekta darbu, termiņu, resursu un 
izmaksu plānošanu, koordinēšanu, uzraudzību un 
pārplānošanu; veic projekta vides analīzi; plāno 
projekta šķirtnes (robežstabus) un darba apspriedes; 
veic projekta riska analīzi un koordinē dažādu 
interešu grupu intereses; seko projekta plānu 
izpildei, analizē rezultātus, izstrādā priekšlikumus, 
veic korekcijas esošajos plānos; sastāda projekta 
starpatskaites un gala atskaiti; vada projekta 
administrāciju un dokumentēšanu.  
Savu darbību veic atbilstoši LR, starptautiskajiem 
un nozares normatīvajiem aktiem, kā arī 
starptautiskajiem Projektu vadības standartiem un 
vadlīnijām.  
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Pienākumi un uzdevumi 

Pienākumi Uzdevumi 
1. Izstrādāt projektu  

1.1. Noskaidrot pirmsprojekta situāciju un 
risināmo problēmu.  
1.2. Noteikt projekta mērķus.  
1.3. Noskaidrot un aprakstīt mērķu sasniegšanas 
alternatīvas.  
1.4. Noteikt projektam nepieciešamo laiku un 
termiņus.  
1.5. Aprēķināt projekta vadīšanas izmaksas un 
investīcijām nepieciešamos līdzekļus.  
1.6. Veikt projekta finansiālo analīzi, nosakot 
iespējamos ieguvumus vai zaudējumus no tā. Dot 
projekta alternatīvu izvērtējumu.  
1.7. Noteikt projekta laiku, izmaksas un 
iegūstamā produkta kvalitāti.  
1.8. Veikt projekta riska analīzi.  
1.9. Plānot projekta izpildes gaitas šķirtnes.  
1.10. Sastādīt projekta priekšlikumu.  

 

2. Izveidot projekta organizatorisko 
struktūru 

2.1. Noteikt projekta institūcijas un aprakstīt to 
lomu projektā (pienākumi, atbildība, tiesības).  
2.2. Izvēlēties personālijas un integrēt tās 
projekta institūcijās.  
2.3. Izvēlēties projekta organizācijas formu un 
sastādīt projekta organigrammu.  
2.4. Sadalīt uzdevumus komandā, izstrādāt 
pienākumu un atbildības matricu.  
2.5. Noteikt komunikācijas struktūru.  
2.6. Noteikt informācijas un dokumentu apritē 
izmantojamo IT līmeni (identifikācija, e-pasta 
organizācija, utml.).  

 

3. Analizēt projekta vidi un to vadīt 3.1. Identificēt projekta vides elementus un veikt 
to detalizētu analīzi un izvērtēšanu.  
3.2. Noteikt projekta vides elementu ietekmes 
veidu un pakāpi uz projektu un izstrādāt 
pretpasākumus.  
3.3. Sekot projekta vides izmaiņām projekta laikā 
un sistemātiski izstrādāt marketinga plānus.  
3.4. Iestrādāt marketinga pasākumus projekta 
plānos.  
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4. Sastādīt projekta pamatplānus 4.1. Sastādīt projekta darbu izpildes 
struktūrplānu.  
4.2. Sastādīt projekta gaitas plānu un 
termiņplānu.  
4.3. Sastādīt projekta personāla resursu un 
materiālo resursu plānu.  
4.4. Optimizēt projektam nepieciešamos 
resursus.  
4.5. Sastādīt projekta izmaksu plānu.  
4.6. Sastādīt projekta finansu plānu.  
4.7. Sastādīt projekta kvalitātes plānu.  

 

5. Plānot un vadīt projekta riskus 5.1. Identificēt un klasificēt projekta riskus.  
5.2. Izvērtēt projekta riskus.  
5.3. Vadīt projekta riskus.  

 

6. Nodrošināt projekta uzraudzīšanu 
un projektēšanu 

6.1. Nodrošināt projekta plānu izpildes 
uzraudzību.  
6.2. Savlaicīgi atklāt novirzes no plānotā.  
6.3. Izstrādāt un īstenot pasākumus noviržu 
novēršanai.  
6.4. Veikt integrēto projekta kontrolingu.  

 

7. Vadīt krīzes situācijas projektā 7.1. Savlaicīgi atklāt iespējamās krīzes situācijas.  
7.2. Plānot un vadīt krīžu pārvarēšanu.  

 

8. Vadīt piegādes un noslēgto 
līgumu izpildi 

8.1. Plānot piegādes un līgumus projektā.  
8.2. Sagatavot un noslēgt līgumus.  
8.3. Kontrolēt noslēgto līgumu izpildi.  

 

9. Vadīt izmaiņas projektā  
 

9.1. Prognozēt un plānot izmaiņas projektā.  
9.2. Organizēt izmaiņu ieviešanu projektā.  
9.3. Analizēt un regulēt izmaiņas projektā.  
9.4. Noslēgt izmaiņu vadību projektā.  

 

10. Vadīt konfliktus projektā  
 

10.1. Noskaidrot konfliktu cēloņus.  
10.2. Izstrādāt konfliktu novēršanas pasākumus 
un ieviest tos.  

 

11. Ievērot projekta tiesisko bāzi, 
starptautiskos un nacionālos 
Projektu vadības standartus  

 

11.1. Noslēgt līgumus ar piegādātājiem un 
partneriem un nodrošināt to saskaņu ar 
pastāvošajām tiesiskajām normām.  
11.2. Lietot starptautiski atzītos Projektu vadības 
standartus un vadlīnijas.  

 

12. Sastādīt un noformēt projekta 
tekošo dokumentāciju  

 

12.1. Sastādīt starpatskaites projekta šķirtnēs.  
12.2. Sastādīt gala atskaiti projekta noslēgumā.  
12.3. Dokumentēt visas projektā veicamās 
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darbības.  

 

13. Noslēgt projektu  
 

13.1. Nodot produktu/pakalpojumu ekspluatācijā 
kopā ar atbilstošu dokumentāciju (produkta 
apraksts, testēšanas protokoli utml.).  
13.2. Analizēt projekta izpildes pieredzi un 
noformēt projekta arhīvu.  
13.3. Veikt projekta pēckalkulāciju.  
13.4. Sastādīt projekta gala atskaiti.  
13.5. Sastādīt atvērto punktu sarakstu.  
13.6. Veikt projekta komandas analīzi, veikt 
norēķinus ar projekta komandu.  
13.7. Izformēt komandu. Risināt visas projekta 
komandas izformēšanas problēmas.  

 

14. Vadīt un koordinēt 
cilvēkresursus projektā  

 

14.1. Veidot projekta komandas kultūru.  
14.2. Izstrādāt projekta komandas vadīšanas 
koncepciju.  
14.3. Izvēlēties projekta komandu.  
14.4. Izglītot projekta komandu.  
14.5. Plānot katra projekta komandas dalībnieka 
karjeru projektā.  

 

 
Īpašie faktori, kas raksturo darba vidi 

Projekta maģiskais spriedzes trīsstūris – rezultāts, termiņš un izmaksas; augsta novitātes pakāpe; 
darbs komandā . 

 

 
Īpašās prasības uzdevumu veikšanai 

Jāstrādā ierobežotu termiņu apstākļos, ar orientāciju uz augstu rezultativitātes pakāpi, dažādu 
interešu grupu ietekmē.  
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Prasmes 

Kopīgās prasmes 
nozarē 

Specifiskās prasmes profesijā Vispārējās prasmes 

� Lietot Projektu 
vadības terminoloģiju 
latviešu valodā un 
angļu vai vācu valodā  
• Izvērtēt aktuālo 
ekonomisko situāciju 
un pieņemt lēmumus 
atbilstoši situācijas 
izmaiņām  
• Veikt ekonomisko 
procesu izpēti un 
analīzi  
• Sekot nozares 
attīstībai  
• Pielietot kvalitātes 
vadīšanas sistēmas 
principus  
• Ievērot LR, 
starptautiskos un 
nozares normatīvos 
aktus  
• Lietot informācijas 
tehnoloģijas  
 

 

 

� Veikt projekta sociālās vides analīzi  
• Veikt projekta alternatīvu analīzi un 
izvērtēšanu  
• Definēt projektu  
• Izstrādāt projekta struktūrplānu un 
darba pakešu aprakstus  
• Sastādīt norišu tabulu  
• Lietot tīklplānošanas metodes (CPM, 
MPM, PERT) projekta darbu plānošanā  
• Lietot tīklotās līnijdiagrammas 
projekta termiņplānošanā  
• Veikt projekta kritiskā ceļa analīzi un 
uzraudzību  
• Strukturizēt projektu pa projekta 
dzīves cikla posmiem  
• Sastādīt projekta resursu un izmaksu 
plānu katrai darba paketei un projektam 
kopumā  
• Sastādīt projekta rokasgrāmatu  
• Ievērot un lietot darbā starptautiskos 
un nacionālos Projektu vadības 
standartus  
• Sastādīt projekta specifisko 
dokumentāciju visā projekta dzīves 
cikla laikā  
• Lietot Projektu vadības specifisko 
programmnodrošinājumu projekta 
plānošanai un uzraudzībai  
• Pārzināt un lietot projekta vadīšanas 
darba sanāksmju sagatavošanas tehniku  
• Pārzināt un lietot integrētās Projektu 
vadības metodiku  
• Pārzināt un lietot multiprojektu 
vadības metodiku  
• Veikt projekta kvalitātes pārbaudi  
• Analizēt un vadīt projekta riskus  
• Sastādīt projekta organigrammu  
• Sastādīt projekta dalībnieku funkciju 
matricu  
• Veikt projekta pēckalkulāciju un 
noslēgt projektu  
 

� Izvēlēties prioritātes  
• Plānot, organizēt un 
vadīt darbus  
• Strādāt komandā  
• Analizēt problēmas  
• Izvirzīt mērķus  
• Iniciēt alternatīvos 
risinājumus  
• Analizēt, prognozēt 
un pieņemt lēmumus  
• Organizēt un vadīt 
sanāksmes  
• Uzņemties atbildību  
• Pārzināt vismaz 
vienu svešvalodu 
(angļu vai vācu)  
• Sagatavot 
prezentācijas un 
uzstāties  
• Lietot biroja 
lietotājprogrammas  
• Efektīvi plānot un 
vadīt finansu līdzekļus  
• Slēgt līgumus  
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Zināšanas 

Zināšanas Zināšanu līmenis 
priekšstats izpratne pielietoš

ana 
Zināšanas par Projektu vadības objektiem 
Projektu vadības pamati    
Projekta vide    
Zināšanas par Projektu vadības subjektiem un instrumentiem 
Projektu vadības organizācijas pamati    
Informācijas tehnoloģijas Projektu vadība    
Projektu vadības metodes un tehnika    
Starptautiskie un nacionālie Projektu vadības standarti un 
vadlīnijas 

   

Projekta dokumentācija un tās vadīšana    
Zināšanas par Projektu vadības procesiem 
Projekta inicializācija un izstrāde    
Projekta plānošna    
Projekta termiņu vadīšana    
Projekta izmaksu vadīšana    
Projekta kvalitātes vadīšana    
Projekta risku vadīšana    
Projekta personāla vadīšana    
Komunikācijas vadīšana    
Piegāžu un līgumu vadīšana    
Projektorientētā un multiprojektu vadība    
Ietekmes uz vidi vērtējums    
Vispārējās zināšanas vadības zinības 
Finansu vadīšana    
Programmu vadīšana    
Sistēmu vadīšana    
Tirgzinības    
Informācijas tehnoloģijas    
Kvalitātes vadīšana    
Piegāžu un līgumu vadīšana    
Personāla vadīšana    
Ražošanas vadīšana    
Stratēģiskā plānošana    
Statistika    
Socioloģija    
Saskarsmes psiholoģija    
Sociālā psiholoģija    
Vispārējās zināšanas tiesību jomā 
Administratīvās un saimnieciskās tiesības    
Civiltiesības    
Starptautiskās komerctiesības    
Darba tiesības, darba aizsardzība    
Vispārējās zināšanas pārējās jomās 
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Grāmatvedība    
Nodokļi    
Apdrošināšana    
Audits    
Profesionālā ētika un biznesa ētika    
Firmas stils un uzņēmējdarbības kultūra    
Loģika    

 
Profesijas standarta izstrādes darba grupas sastāvs :  
• Žaneta Ilmete, darba grupas vadītāja, Dr.oec., LU Ekonomikas un vadības fakultātes 

profesore, Starptautiskās Projektu vadības asociācijas (IPMA) Padomes locekle, Latvijas 
Nacionālās Projektu vadības asociācijas Valdes priekšsēdētāja, IPMA apstiprināta pirmā 
asesore starptautiskai projektu vadītāju sertifikācijai  

• Daiga Āboltiņa, darba grupas sekretāre, Mag.sc.soc., Latvijas Nacionālās Projektu vadības 
asociācijas Valdes priekšsēdētājas vietniece  

• Juris Dzelme, darba grupas dalībnieks, Dr. chem., Latvijas Nacionālās Projektu vadības 
asociācijas valdes loceklis, AIKNC direktors, LU ĶFI Domes priekšsēdētājs  

• Ivars Linde, darba grupas dalībnieks, Latvijas Nacionālās Projektu vadības asociācijas 
Valdes priekšsēdētājas vietnieks  

• Anita Ozoliņa, darba grupas dalībniece, Skanska Konstrukcija SIA Vides un kvalitātes 
sistēmas vadītāja, Latvijas Nacionālās Projektu vadības asociācijas Valdes locekle  

• Anrijs Brencāns, darba grupas dalībnieks, LR Aizsardzības ministrijas Valsts sekretāra 
vietnieks nodrošinājuma jautājumos  

• Pēteris Rivža, darba grupas dalībnieks, Dr.habil.sc.ing., Latvijas Lauksaimniecības 
Universitātes zinātņu prorektors  

• Valentīna Zeile, darba grupas dalībniece, Dr.oec., Latvijas Bankas padomes locekle  
• Andris Vilks, darba grupas dalībnieks, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors  
• Vladimirs Mazurs, darba grupas dalībnieks, DataPro SIA prezidents  
• Ilgvars Forands, darba grupas dalībnieks, profesors  
• Guntis Tomsons, darba grupas dalībnieks, SPPI vicerektors (bijušais Pasaules bankas 

“Izgl ītības sistēmas attīstības projekts” direktors (1996-2000))  
 
Profesijas standarta eksperti:  
• I.Gaters, LR Finanšu ministrija, Reģionālās politikas un plānošanas pārvaldes vadītājs;  
• I.Kukute, LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Valsts sekretāre;  
• I. Veidenbergs, SIA “Ekodoma” direktora vietnieks;  
• D.Markus, Profesionālās izglītības mācību iestāžu asociācijas prezidents, Dr.paed.  
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7. PIELIKUMS 
MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMM Ā NODARBINĀTAIS 

PERSONĀLS 
 

Profesori 

 Uzvārds, vārds Zinātniskais/ 

akadēmiskais 

grāds 

Pasniegtais studiju kurss, 

maģistra darbu vadīšana 

Ievēlēts vai pieņemts 

darbā uz noteiktu laiku  

 Rivža Pēteris Dr.habil.sc.eng. Informācijas tehnoloģijas 

Projektu vadība; 

 maģistra darbu vadītājs 

Ievēlēts 

 

Asociētie profesori 

Ābele Jānis Dr. agr. Menedžmenta aktuālās 

problēmas; Projektu komandas 

vadība; 

maģistra darbu vadītājs 

Ievēlēts 

 Bariss Voldemārs Dr. phil. Maģistra darbu vadītājs Ievēlēts 

Bremze Sarmīte Dr.paed Projektu vadības terminoloģija 

[angļu valodā]; 

 Maģistra darbu vadītāja;  

Ievēlēta 

Ķusis Jānis Dr.hist. maģistra darbu vadītājs Ievēlēts 

 

Docenti 

Brokāne Larisa Dr.psych. Sociālā psiholoģija Ievēlēta 

Kirila Kitija  Dr.oec. Maģistra darbu vadītājs Ievēlēts 

Krūzmētra Maiga  Vēstures zin.  

kand. 

Doc.emeritus 

Inovācijas un kreativitāte; 

Maģistra darbu vadītāja 

Pieņemta darbā uz 

noteiktu laiku 
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Muška Aina  Dr.oec. Projektu finanšu vadība Ievēlēta 

Putniņa Margarita  Dr.paed. Partnerattiecības 

multikulturālā vidē I 

Ievēlēts 

 

 

Lektori 

Barisa Laima Mg.sc.soc. Sociālo pētījumu metodes; 

maģistra darbu vadītāja 

Pieņemta darbā 

uz noteiktu laiku 

Čivžele Olga Mg.proj.mgmt. 

Mg.paed. 

Partnerattiecības multikulturālā 

vidē II 

Ievēlēta 

Didže Inese  Mg. edu. Projektu vadīšanas 

metodoloģija; Projektu 

praktiskā vadīšana;  

maģistra darbu vadīšana  

Pieņemta darbā uz 

noteiktu laiku 

Gedrovica Ilga Mg.oec. IT projektu vadībā Pieņemta darbā 

uz noteiktu laiku 

Grīnberga Gunta Mg.oec. Projektu sociālekonomiskā vide Pieņemta darbā uz 

noteiktu laiku 

 Kamoliņa Elva Mg.ing.  IT projektu vadībā 

 

Pieņemta darbā 

uz noteiktu laiku 

Kantiķe Ingrīda Mg.oec. Projektu finanšu vadība Ievēlēta 

Kronberga Valda Mg.sc.soc. Sociālo pētījumu metodes; 

 

Pieņemta darbā 

uz noteiktu laiku 

Ogurcova Nataļja Mg.paed. Projektu vadības terminoloģija 

[vācu valodā]; 

Projektu vadības terminoloģija 

[krievu valodā]; 

Pieņemta darbā uz 

noteiktu laiku 

Pokotinskis Stepans Mg.jur. Tiesību zinības Pieņemts darbā uz 

noteiktu laiku 
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Štefenhāgena Dita  Mg.sc.soc. Projektu risku vadība 

maģistra darbu vadītāja  

Pieņemta darbā uz 

noteiktu laiku  

Turuševa Larisa Mg.paed. Partnerattiecības multikulturālā 

vidē I 

Pieņemta darbā uz 

noteiktu laiku 

Zvirgzdiņa Rosita  MBA Starptautiskā tirgzinība; 

maģistra darbu vadītāja 

Pieņemta darbā 

uz noteiktu laiku 

Ķepals Andris Mg.sc.ing.,  

Mg.paed. 

Maģistra darbu vadītājs Pieņemts darbā 

uz noteiktu laiku 

Nāckalne Sandra Mg.paed. Maģistra darbu vadītāja Ievēlēta 

 

Vieslektori  

Nābels – Šneiders Ainars 

Zemkopības ministrijas 

Starptautisko lietu 

nodaļas vadītāja vietnieks 

Dr.agr. VPK priekšsēdētāja vietnieks, 

maģistra darbu vadītājs, 

 

  

Pieņemts darbā uz laiku   

saskaņā ar Uzņēmuma 

līgumu                   

Forands Ilgvars  

SIA „FKG”valdes 

priekšsēdētājs , ES 

Struktūrfondu projektu 

eksperts 

Dr.paed. VPK priekšsēdētājs Pieņemts darbā uz laiku  

saskaņā ar Uzņēmuma 

līgumu                

Madžulis Raitis 

Zemgales Plānošanas 

reģiona Projektu nodaļas 

speciālists 

Mg.oec. VPK loceklis, 

Maģistra darbu recenzents 

Pieņemts darbā uz laiku  

saskaņā ar Uzņēmuma 

līgumu                

Ruņģis Ivars   

SIA „8 akmeņi” 

konsultants 

Mg. projektu 

vadīšanā 

Maģistra darbu recenzents 
 

Pieņemts darbā uz laiku 

saskaņā ar Uzņēmuma 

līgumu 

Traidase Baiba 

Jelgavas rajona Padomes 

Projektu izstrādes un 

vadības nodaļas galvenā 

speciāliste 

 Mg.sc.soc., 

LLM 

ES politikas un fondi,  

programmas, iniciatīvas, 

maģistra darbu vadītāja,  

Pieņemta darbā uz laiku  

saskaņā ar Uzņēmuma 

līgumu                
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8. PIELIKUMS 
AKAD ĒMISK Ā PERSONĀLA ZIN ĀTNISKĀS PĒTNIEC ĪBAS 

BIOGRĀFIJAS 
 

Jānis  Ābele 
Vārds  Uzvārds 

LR   Cēsu rajons  070239-10042 
Dzimšanas vieta  Personas kods 

07.02.1939.  latvietis 
Datums, mēnesis, gads  Tautība 

  precējies 
  Ģimenes stāvoklis 

LLU  Sociālo zinātņu fakultātes dekāns 
Darba vieta un ieņemamais amats 

 
Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 

Lielā ielā 2,  Sila ielā 33,  
Jelgava  Jelgava 

LV - 3001  LV - 3008 
   

Tālruņa Nr.  3021821  Tālruņa Nr. 3081678  
Fax: 3027238   
E-mail: abele@cs.llu.lv   
    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts 

Studiju 
laiks 

Specialitāte Kvalifikācija 

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija 
(aspirantūra) 
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija 
(pamatstudijas) 

1968–1970 
 
1960-1965 

Agronomija 
 
Agronomija  

  
 

Diplomēts 
agronoms 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, 
valsts 

Gads Specialitāte Zinātniskais 
grāds 

Diploma 
Nr. 

Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte 
Latvijas Lauksaimniecības 
akadēmija 

1992 
 
1974 

Agronomija  
 
Agronomija 

Doktors 
 
Zinātņu 
kandidāts 
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Darba pieredze 

1979. – 1992. g Latvijas Lauksaimniecības universitātes docents  
1992. – 2001. g. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Humanitārā Institūta direktors  
2001. – 2009. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Sociālo zinātņu fakultātes dekāns  
01.09.2009. LLU asociētais profesors Socioloģijas katedrā 
 
Zinātniskās iestādes (laika periods), zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, 
maģistrantu un doktorantu (aspirantu) vadīšana 
LLU strādāju no 1997. gada. 
Zinātniskā darbība: 
Latvijas politiskā sistēma 
         Maģ. vadība – 19 
         Dokt. vadība – 1 

Lekciju kursi 

  1. Lekciju kursi: 1) Menedžments 
                             2) Organizāciju teorija 
                             3) Ģeopolitika  
                             4) Laika menedžments 
                             5) Menedžmenta aktuālās problēmas 
                             6) Projektu komandas vadība 

Publikāciju skaits 37: t.sk. grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie 
materiāli. 

Nozīmīgākās publikācijas 

1. J.Ābele, V.Bariss „Organizācijas” (2009) 
2. Stratēģiskā plānošana publiskās pārvaldes institūcijās. Kopā ar V. Barisu. (2006). 
3. Organizācijas kultūra kā organizācijas efektivitātes celšanas faktors (2004). 
4. Socioloģiskais pētījums par sociālās iekļaušanās situāciju Jelgavas pilsētā un rīcības plāna 

projekts 2004. – 2010. sociālās atstumtības mazināšanai (2004). 
5. Globalizāciju un sabiedriskās apziņas izmaiņa (2003). 
6. Organizācija kā sociālā kapitāla faktors (2002). 
7. Informācija un organizācija (2001). 
8. Stratēģiskās plānošanas materiāli (2001) u. c. 

 
Valodu zināšanas: Lasītprasme Rakstītprasme Runātprasme 
 teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji     teicami,labi,vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Vācu valoda          

Angļu valoda                  
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Laima  Barisa 
Vārds  Uzvārds 

Madonas raj.  1957 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
LLU Sociālo zinātņu fakultāte, Socioloģijas katedra, lektore 

Darba vieta un ieņemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
Lielā iela 2   

Jelgava   
LV-3001   

   
Tālruņa Nr.  63005627    

Fakss: 63021821   
E-pasts: Laima.Barisa@llu.lv   

    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 1996. – 1999. Sabiedrības 
pārvaldes un 
organizāciju 
socioloģija 

Sociālo zinātņu 
maģistrs 

Latvijas Universitāte 1976. – 1981. Vēsturnieks Vēsturnieks, 
vēstures un 
sabiedrības 
mācības skolotājs 
 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

     

Darba pieredze 

o LLU Socioloģijas katedra, mācībspēks 
o LLU Socioloģijas katedra, mācībspēks (no 1982. gada ) 
o LLU Socioloģisko pētījumu grupa , socioloģe – metodiķe (1999.-2003. gads) 
o Vēstures skolotāja Olaines 35. PPTV (1981./82.m.g.) 

 

 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vad īšana 

•  Latvija. Pārskats par tautas attīstību, 2008/2009 : Atbildīgums. Galv. red. Juris Rozenvalds 
un Ivars Ijabs. Rīga: LU Sociālo un politisko pētījumu institūts, 2009, 226 lpp., il., tab., 



 

135 
 

karte. ISBN 978-9984-45-162-6. 
• ”Tolerance kā demokrātijas vērtība: tālākizglītības programmas izstrāde un ieviešana 

vēstures un sociālo zinību skolotājiem” Līguma Nr. 2005/017-495-03-01/2-29/13, ES 
Pārejas programmas grantu shēma 2005/017-495-03-01/ „Sabiedrības integrācijas 
veicināšana Latvijā”, 2007-2008 

• Iedzīvotāju aptauja Ozolnieku novadā par iespējamo Sidrabenes pagasta pievienošanu 
Ozolnieku novadam un līdzšinējo novada darbību. Ozolnieku novada pašvaldības 
pasūtījums, 2007.g. okt.- dec. 

 
• Latvijas un tās reģionu darba tirgus specifiskās problēmas. ES Struktūrfondu nacionālās 

programmas „Darba tirgus pētījumi” projekts „Labklājības ministrijas pētījumi”, 2006 -
2007 

• Ainavas vizuālās kvalitātes modelēšana. LLU lauku inženieru fakultāte. 01.06.2006.- 
01.11.2006. Pētījuma anketas izstrāde. 

• VAS „Latvijas Valsts Meži” cirsmu pircēju aptauja. - VAS „Latvijas Valsts Meži”, 2004. 
• Sociālā pētījuma un rīcības plāna izstrāde Jelgavas pilsētai.- Phare finansētā sadarbības 

programma Baltijas reģionā, 2001 (2004) 
• Pētījums par Cenu un Ozolnieku pagasta iedzīvotāju attieksmi pret novada izveidi Cenu 

pagasta un Ozolnieku pagasta apvienošanās projekta ietvaros (Aptaujas anketas 
izstrādāšana un datu apstrāde) (2003. gads) 

• ANAP un SFL projektā “Tautas attīstība” (mācību kursa izstrāde un ieviešana LLU, 
līdzdalība mācību grāmatas “Tautas attīstība” sagatavošanā) (2000. – 2002. gads) 

• Izglītības attīstības projektā – Izglītības kvalitātes apakšprogrammas, Mācību priekšmetu 
standartu komponenti (Pasaules Banka) , (Iegūto datu apstrāde) (2001./02. māc. g.) 

• Pētījums “Sociālo garantiju nodrošināšana pašvaldībās bez vecāku gādības palikušajiem 
bērniem pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas” (Labklājības Ministrijas pasūtījums) 
(pētījuma instrumentārija sagatavošana , informācijas vākšana un datu apstrāde) (2001. 
gads) 

• Maģistra darbu vadīšana; 
 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

   - L. Barisa, Kvalitatīvās pētniecības pieejas izmantošanas problemātiskie aspekti. 5th  
International Scientific Conference „New Dimensions in the Development of Society”,  Organized 
by the Faculty of Social Sciences, Latvia University of Agriculture, October 2009 
 
- Barisa L., Kronberga V., Administratīvi- teritoriālās reformas īstenošanas iespējas 2009. gada 
pašvaldību vēlēšanu priekšvakarā: situācija Jelgavas rajonā. New dimensions in the development of 
society. Proceedings of the international scientific conference. Jelgava, 2008 
- Bariss V., Kronberga V., Barisa L., Administrative - territorial reform: interests of State and 
Inhabitants. Countryside – our world, International Conference, Kutna Hora, Czech Republic, 16.-
18.04.2008 
- Janmere L., Barisa L., Jaunās reliģiskās kustības kā sociālo izmaiņu izpausmes veids. New 
dimensions in the development of society. Proceedings of the international scientific conference. 
Jelgava, 2006 
 - Kronberga V., Barisa L., The formation of rural youth ecological awareness.     Countryside – our 
world, International Conference, Česky Krumlov 1.- 3.3.2006, CD 
- Ekoloģiskās apziņas veidošanās: lauku un pilsētu jauniešu viedokļi. New dimensions in the 
development of society. Proceedings of the international scientific conference. Jelgava, 2006 
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Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

• Pētnieciskā darba pamati 
• Socioloģisko pētījumu metodes – kvalitatīvie pētījumi 
• Sociālo pētījumu metodes 
• Tautas attīstība 
• Vispārīgā socioloģija 

 

 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : ...11........ 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

o Latvija. Pārskats par tautas attīstību, 2008/2009 : Atbildīgums. Galv. red. Juris Rozenvalds un 
Ivars Ijabs. Rīga: LU Sociālo un politisko pētījumu institūts, 2009, 226 lpp., il., tab., karte. 
ISBN 978-9984-45-162-6. (5.nod. izstrāde) 

o Tolerance kā demokrātijas vērtība. Rokasgrāmata (2008) Zin. red. Bariss V., Jelgava, 2008 
(15.nodaļa) 

o Rivža P.,.....Barisa L...... Latvijas un tās reģionu darba tirgus specifiskās problēmas. LLU, 
DU, RSU, Ventspils augstskola, Vidzemes augstskola, 2007 , ES Struktūrfondu nacionālās 
programmas „Darba tirgus pētījumi” projekts „Labklājības ministrijas pētījumi”  

o Janmere L., Barisa L., Jaunās reliģiskās kustības kā sociālo izmaiņu izpausmes veids. New 
dimensions in the development of society. Proceedings of the international scientific 
conference. Jelgava, 2006 

o Kronberga V., Barisa L., The formation of rural youth ecological awareness. Countryside – 
our world, International Conference, Česky Krumlov 1.- 3.3.2006, CD 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

- Patstāvīgi regulāri papildinātas zināšanas  
- Seminārs: Important Ideas in Public Administration. Development of the Online Curriculum: 

Options and Strategies (vada: Prof. Frederich Shiels, Mercy College, N-Y) (2009.g. jūl.) 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
 teicami, labi, vidēji  teicami, labi, vidēji  teicami, labi, vidēji 

Latviešu valoda X   X   X   

Krievu valoda X    X   X  

Vācu valoda          

Angļu valoda  X   X    X 

_____________ valoda          
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Larisa  Brokāne 
Vārds  Uzvārds 

Rēzeknē  280660-11445  
Dzimšanas vieta  Personas kods 

   
Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, vieslektore-docente 

Darba vieta un ieņemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

Sociālo zinātņu fakultāte Socioloģijas katedra 
 Pieraksta un dzīves vieta: 

Pulkveža O. Kalpaka 36-26 
Lielā ielā 2,Jelgava,   Jelgava, 

LV-3001  LV-3001 
   

Tālruņa Nr.  3005616  Tālruņa Nr. 26300427 

Fakss: 3021821                           63026732 

E-pasts: szfdek@llu.lv  E-pasts: larisa.brokane@llu.lv 
    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts 

Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Kaļiņingradas valsts universitāte (PSRS) 1978.-1983.g bioloģija biologs 
Daugavpils pedagoģiskā universitāte (Latvija) 
 
 

1998.-2000.g 
 
 

Psiholoģija 
 
 

sociālās 
psiholoģijas 

maģistrs 
Daugavpils universitāte (Latvija) 
 

2000.-2005.g Sociālā 
psiholoģija 
 

sociālās 
psiholoģijas 

doktors 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, 
valsts 

Gads Specialitāte Zinātniskais 
grāds 

Diploma Nr. 

Daugavpils Universitāte 
(Latvija) 
 
Daugavpils Universitāte 
(Latvija) 
 

2000 
 

2008 

Psiholoģija 
 

Sociālā psiholoģija 

Mg. psych. 
 

Dr.psych. 

000716  
 
0017 
 

Darba pieredze 

2000.g.-2001 g. Rīgas pedagoģijas un psiholoģijas vadības augstskola, Rēzeknes filiāle, lektore; 
2001.g. – 2008 g. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte, Socioloģijas 
katedra, lektore; 
2008.g. –..... Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte, Socioloģijas katedra, 
docente 
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Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vad īšana 

 
Zinātniskie darbības virzieni: 
• Dzimtes reprezentācija garīgās kultūras aspektā  
• Multietniskums un identitāte 
 
• Pētnieciskais darbs (LLU- RSU sadarbības projekts ): Iz M finansētais zinātniski pētnieciskais 
projekts : „Sociālā iekļaušanās Latvijas laukos” (2007-2008.g.) 
•  Pētnieciskais darbs (DU- LLU sadarbības projekts ): LZA finansētais zinātniski pētnieciskais 
projekts : „Latvijas etnisko grupu kolektīvās un individuālās identitātes mijiedarbība pilsoniskās 
sabiedrības veidošanā” (2008 - 2009.g....) 
 
•  LLU SZF Vad ītās maģistru darbu t ēmas:  
 

� „Priekšstati par ģimeni un konsensuālo kopdzīvi mūsdienu sabiedrībā” (LLU, SZF maģistrante 
- Inga Vīksna); 
� „Juristu viedokli par slepkavību un nāvessodu” (LLU, SZF maģistrants – Raivis Šadrovskis); 
� „SFP vadības iespējas un analīze” (LLU, SZF maģistrante – Kristīne Ērgle); 
�  „Mobings, ka diskriminējošais faktors: privātā un valsts sektora darba tirgus situācijas 
analīze” (LLU, SZF maģistrante –Ivita Lejava); 
� „Latvijas MM viedokli sociālās drošības jautājumos” (LLU, SZF maģistrants – Agris 
Dobrovolskis); 
� „Deviances izpausme Valsts policijas darbinieku vidū”  (LLU SZF maģistrante -  Indrs Lūse) 
� „Komunālo pakalpojumu efektivitātes nodrošināšana Valkas pilsētā” (LLU SZF maģistrante -  
Brigita Miķelsone) 
 

• LLU SZF OSPS programmā novadīti 12 bakalauru darbi. 

Uzstāšanās un publikācijas starptautiskās konferencēs (pēdējo sešu gadu laikā) 

 

• Priekšstati par vīriešu un sieviešu dzimumu lomām mūsdienu sociokulturālajā vidē, LLU 
SZF Starptautiskā zinātniskā konference ”Sociālā integrācija paplašinātā Eiropā”(21.-
22.05.2004)., //Proceding of the International Scientific Conference „Social integration in the 
an expanding Europe 

• Dzimtes kultūra kā dzimumu mijattiecību fenomens, LLU SZF Starptautiskā zinātniskā 
konference ”Sociālā integrācija paplašinātā Eiropā” (16.-17.06. 2005.),//”Gender culture: 
Phenomen of gender interrelation”// LUA FSS Proceding of the international scientific 
conference „New demension in the development of Society” 

• Dzimtes reprezentācija izpausme garīgās kultūras aspektā ,LLU SZF Starptautiskā 
zinātniskā konference ”Jaunas dimensijas sabiedrības attīstībā” (14.-15.06. 2007.),//”Gender 
Reprezentātion: Analyses of Features Expression in the Aspect of Mental Culture”// LUA 
FSS Proceding of the international scientific conference „New Dimensions in the 
Development of Society” 

• NVO līdzdalība multikulturālās vides saglabāšanā un attīstībā Latvijas laukos 50th 
International scientific conference of Daugavpils University (15. – 17.05, 2008), DU, 
FSS, Daugavpils, Latvia. 
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• Dzimtes reprezentācijas īpatnības un izpausme tradicionālo reliģisko konfesiju pārstavjiem 
Latvijā, 4th Annual International Scientific Conference “New dimension in the development 
of society”, September 25. – 26. 2008, LUA, FSS, Jelgava, Latvija. 

• NVO sociālo tīklu nozīme multikulturālās vides saglabāšanā Latvijas laukos, 4th Annual 
International Scientific Conference “New dimension in the development of society”, 
September 25. – 26. 2008, LUA, FSS, Jelgava, Latvija. 

• Gender Representation: peculiarities and Expression within Tradicional Religious 
Confessions in Latvia.The Science of Psychology in the Changing  World. , The First 
International Psychology School, Moscow – Daugavpils, 2008 

 

 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

 
Studiju priekšmeti : 

• Sociālā psiholoģija  (4 KP) SZF OSPS un SP bakalauru un maģistru programmas 
• Sociālās psiholoģijas pētījuma metodes (2KP) SZF OSPS bakalauru programma 
• Lietišķā psiholoģija  (2KP) SZF SP maģistru programma 
• Vadības psiholoģija  (2KP) SZF SP maģistru programma 
 

Profesionālās prakses vadītāja  (10KP un 16 KP) SZF SP maģistru un bakalauru programmas 
 

 

Nozīmīgākās publikācijas  

 
Monogrāfija: Dzimtes reprezentācija: īpatnības un izpausmes aspekti. Daugavpils Sociālo 
pētījumu institūts, DU izdevniecība, akadēmiskais apgāds „Saule” , Daugavpils .2007. ,208 lp.  
 

Zinātniskie raksti: 

 

• Priekšstati par vīriešu un sieviešu dzimumu lomām mūsdienu sociokulturālajā vidē, 
LLU SZF Starptautiskā zinātniskā konference ”Sociālā integrācija paplašinātā 
Eiropā”(21.-22.05.2004)., //Proceding of the International Scientific Conference „Social 
integration in the an expanding Europe 

• Dzimtes kultūra kā dzimumu mijattiecību fenomens, LLU SZF Starptautiskā zinātniskā 
konference ”Sociālā integrācija paplašinātā Eiropā” (16.-17.06. 2005.),//”Gender 
culture: Phenomen of gender interrelation”// LUA FSS Proceding of the international 
scientific conference „New demension in the development of Society” 

• Dzimtes reprezentācija izpausme garīgās kultūras aspektā ,LLU SZF Starptautiskā 
zinātniskā konference ”Jaunas dimensijas sabiedrības attīstībā” (14.-15.06. 
2007.),//”Gender Reprezentātion: Analyses of Features Expression in the Aspect of 
Mental Culture”// LUA FSS Proceding of the international scientific conference „New 
Dimensions in the Development of Society” 

• NVO līdzdalība multikulturālās vides saglabāšanā un attīstībā Latvijas laukos 
50th International scientific conference of Daugavpils University (15. – 17.05, 
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2008), DU, FSS, Daugavpils, Latvia. 
• Dzimtes reprezentācijas īpatnības un izpausme tradicionālo reliģisko konfesiju 

pārstavjiem Latvijā, 4th Annual International Scientific Conference “New dimension in 
the development of society”, September 25. – 26. 2008, LUA, FSS, Jelgava, Latvija. 

• NVO sociālo tīklu nozīme multikulturālās vides saglabāšanā Latvijas laukos, 4th 
Annual International Scientific Conference “New dimension in the development of 
society”, September 25. – 26. 2008, LUA, FSS, Jelgava, Latvija. 

• Gender Representation: peculiarities and Expression within Tradicional Religious 
Confessions in Latvia..The Science of Psychology in the Changing  World. , The First 
International Psychology Schoo., lMoscow – Daugavpils, 2008 

 

 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

 
DU SZF Sociālās psiholoģijas katedra, doktorantūras studijas „Sociālā psiholoģija”, 
teorētiskais kurss 
LLU TF Izglītības un mājsaimniecības institūta profesionālās pilnveides 
programma„Inovācijas augstskolas didaktikā” 2008-2009g. 
 

 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

 
LLU SZF Domes loceklis  
LLU SZF Docenta amats 
 

 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme  Rakstītprasme Runāt prasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   
vidēji 

Latviešu valoda X   X   X   

Krievu valoda X   X   X   

Vācu valoda          

Angļu valoda  X   X   X  

_____________ valoda          
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Olga  Čivžele 
Vārds  Uzvārds 

Jelgava  260480-10001 
Dzimšanas vieta  Personas kods 

26.04.1980.  Krieviete 
Datums, mēnesis, gads  Tautība 

  Prec. 
  Ģimenes stāvoklis 

LLU Sociālo Zinātņu Fakultātes Valodu katedra, lektore, maģ. st. programmas 
„Projektu vadība” direktore 

LLU Informācijas Tehnoloģiju Fakultātes Datoru sistēmu katedra, lektore 
Darba vieta un ieņemamais amats 

Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 
Lielā ielā 2   

Jelgava   
LV - 3001   

   
Tālruņa 

Nr. 
63005650  Tālruņa Nr.  

Fax:    
E-mail: Olga.Civzele@llu.lv ; 

Olga.Civzele@inbox.lv  
  

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 

(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts 
Studiju 

laiks 

Specialitāte Kvalifikācija 

LLU Pedagoģijas doktorantūra 
 

2005.-
2009. 

Pedagoģija  

LLU maģistra studiju programma 
“Projektu vadība” 

2006.-
2008. 

Projektu vadība Projekta 
vadītājs 

LLU Pedagoģijas maģistratūra 2003.-
2004. 

Pedagoģija Pedagoģijas 
maģistrs 

Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības 
augstskola 

1998.-
2003. 

Sākumskolas 
pedagoģija, 
lietišķā 
informātika, 
angļu valoda 

Sākumskola
s skolotājs 
ar tiesībām 

mācīt 
lietišķo 

informātiku 
un angļu 
valodu 
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pamatskolā 

Darba pieredze 

2009.-tagad       LLU SZF, maģ. st. programmas ”Projektu vadība” direktore 
2006.-tagad      LLU Valodu katedra, lektore 
2004.-tagad     LLU Datoru sistēmas katedra, lektore 
2003.- 2006.      Jelgavas 4.vidusskola, informātikas skolotāja 
2003.- 2004.      LLU Datoru sistēmu katedra, asistente 

Zinātniskās iestādes (laika periods), zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, 
maģistrantu un doktorantu (aspirantu) vadīšana 

Piedalīšanās VIAA projektā KIPNIS 
GEBERT RÜF STIFTUNG stipendija pētījuma veikšanai Ženēvas universitātē (01.03.2006.- 
29.05.2006.) 
Studentu studiju prasmes. 
Programmēšana skolā. 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

 
2009.- LUA, International Scientific Conference „New Dimensions in the Development of  
Society”  
2008.-Rezekne Higher School, Society, Integration, Education 
2008. - Siauliai University, Teachers’ Training in the 21st Century: Changes and 
Perspectives 
2007.- LUA, International Scientific Conference „New Dimensions in the Development of  
Society”  
2007.- Siauliai University, Teachers’ Training in the 21st Century: Changes and 
Perspectives 
2007.- ATEE Spring University, Changing Education in a Changing Society 
 

Lekciju kursi 

Pasniedz pašlaik   
“Profesionālā angļu valoda datorzinātnē” ITF studentiem 
“Profesionālā angļu valoda programmēšanā” ITF studentiem 
“Lietišķā sarakste” SZF studentiem 
“Partnerattiecības multikulturālā vidē” SZF maģistrantiem 
''Programmēšanas pamati un datu struktūras'' TF studentiem 
« IT karjeras konsultēšanā » TF maģistrantiem 
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Publikāciju skaits   9 

 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

 
1. Turusheva O., Turusheva L. Students' Learning Skills as a Means of Integration into 

Learning Society. //International Scientific Conference “New Dimensions in the 
Development of Society”, June 15-16 2006 

 
2. Turusheva O., Turusheva L. (2007) Learning Skills as a Part of Students’ Professional 

Competence.// Proceedings of the ATEE Spring University Conference „Changing 
Education in a Changing Society”. Klaipeda University, 3-4 May 2007.- Klaipeda, pp. 
276-282 

 
3. Чивжелис В., Турушева О. (2007) Метод проектной работы как вариант 

интеграционного обучения в контексте процесса глобализации.// Proceedings of the 
6th International Scientific Conference „Teachers’ Training in the 21st Century: Changes 
and Perspectives”. Siauliai University, 23 November 2007. 

 
4. Turusheva O. (2008)  Historical Background of the Necessity of Study Skills for Life-Long 

Education. // Teachers’ Training in the 21st Century: Changes and Perspectives- 6th 
International Scientific Conference, Siauliai, Lithuania, 21 November 2008. 

 
5. Čivžele O. (2009) Development of Study Skills in Different Periods // International 

Scientific Conference of Latvia University of Agriculture „New Dimensions in the 
Development of Society”, October 2-3, 2009. 

 
 

Kvalifikācijas celšana (pēdējo trīs gadu laikā) 

2009.gada pavasaris – seminārs projektu vadībā (lektors – Toms Teilors) 
2009.gada 19.-22.oktobris – CEDEFOP Mācību brauciens “Foreign language teaching and 
learning in primary, secondary and higher education”, Korfu, Grieķija 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

Sociālo Zinātņu fakultātes Domes loceklis 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

 

Patentu, autora apliecību, licenču skaits -  
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Patenti, izgudrojumi, reģistrētas jaunas augu un dzīvnieku šķirnes, līnijas 

 
 
 
Valodu zināšanas: Lasītprasme Rakstītprasme Runātprasme 
 teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  
vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Vācu valoda          

Angļu valoda          
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Gunta  Grīnberga 
Vārds  Uzvārds 

Jelgava, Latvija  1972 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, lektore 
Darba vieta un ieņemamais amats 

 
Darba vietas adrese:  Dzīvesvietas adrese 

Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001, Latvija  Parka iela 10-72, Olaine, 
LV2114, Latvija 

Tālruņa Nr.  + 371 3005650   + 371 29463545 
Fakss:   Pers.kods. 260572-12350 

E-pasts: Gunta.Grinberga@llu.lv   
    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
doktorantūra 

2005.gads līdz 
šim brīdim 

Agrārā un reģionālā 
ekonomika  

 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte 

2005 Sociālās zinātnes, 
ekonomika 

Mg.oec 0265 

Latvijas Universitāte 2003 Ārējo sakaru 
struktūrvienības 
vadītājs 

Augstākā 
profesionālā 
izglītība 

000968 

Latvijas Universitāte 1995 Angļu filoloģija Bc.phil. 003247 

Darba pieredze 

2004.- šobrīd pamatdarbā Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Ekonomikas fakultāte, Ekonomikas 
katedra, lektore 
2000.-2003. SIA TVINS26, mārketinga speciāliste 
1997.-2000. SIA Sirowa Baltic Dental Group, tulkotāja 
1993.-1995. Olaines 1.vidusskola, skolotāja 

Zinātniskās darbības virzieni 

Agrārā ekonomika, mārketings 

Uzstāšanās konferencēs 

1. 2006.gada 27. aprīlī uzstāšanās LLU starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Ekonomikas 
zinātne lauku attīstībai” ar referātu „Development of Services’ Market in Agricultural 
Branch in Latvia”. 
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2. 2007.gada 26.aprīlī uzstāšanās LLU starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Ekonomikas 
zinātne lauku attīstībai” ar referātu „International Communication Problems of Rural 
Entrepreneurs in Latvia” 

3. 2007.gada 8.novembrī uzstāšanās Kauņas Lauksaimniecības universitātes starptautiskajā 
zinātniskajā konferencē Rural Development 2007 ar referātu „The Development of Advisory 
Services in Agricultural Branch in Latvia” 

4. 2008.gada 15.janvārī uzstāšanās Humboldt-Universität zu Berlin MACE Green Week 
Starptautiskajā zinātniskajā  konferencē ar referātu “The Development of Advisory Services 
in Rural Areas of Latvia” 

5. 2008.gada 25.septembrī uzstāšanās LLU Sociālo Zinātņu fakultātes konferencē „Jaunas 
dimensijas sabiedrības attīstībā” ar referātu „Development of Services’ Availability in Rural 
Areas of Latvia”. 

6. 2009.gada 14.janvārī uzstāšanās Leibniz Institute of Agricultural Development in Central and 
Eastern Europe (IAMO) Green Week Scientific Conference 2009 Multi-Level Processes of 
Integration and Disintegration  Starptautiskajā zinātniskajā  konferencē ar referātu „Quality 
Assessment Problems of Agricultural Centers’ Services”. 

 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Tirgus analīze un prognozēšana 
Naudas politika 
Komercdarbības globalizācija 
Tirgzinība 
Profesionālās svešvalodas speckurss 

Bakalaura darbu vadīšana - 5 

Nozīmīgākās publikācijas 

1. Development of Services’ market in Agricultural Branch in Latvia // Economic Science 
for Rural Development, Jelgava, 26.-27.aprīlis: Proceedings of the International 
Scientific Conference No11 – LLU: 2006.  

2. International Communication Problems of Rural Entrepreneurs in Latvia // Economic 
Science for Rural Development, Jelgava, 25.-26.aprīlis: Proceedings of the International 
Scientific Conference No12  – LLU: 2007. 

3. The Development of Advisory Services in Agricultural Branch in Latvia // Rural 
Development 2007, Kaunas, : Proceedings II – Lithuanian University of Agriculture: 
2007 
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4. “The Development of Advisory Services in Rural Areas of Latvia”//Enchancing the 
capacities of Agricultural Systems and Producers: Proceedings of the Second Green 
Week Scientific Conference. Berlin: 2008 

5. “The Analysis of Factors Influencing the Development of Small and Medium Size 
Enterprises’ Activities Proceedings of the International Scientific Conference on 
Management and Sustainable Development,  Jundol University, Bulgaria:  2008  (autoru 
kolektīvs: E.Liepa, A.Papins, G.Grīnberga) 

6. „Development of Services’ Availability in Rural Areas of Latvia”// New Dimensions of 
Society Development, Jelgava 25.-26.septembris: Proceedings of the International 
Scientific Conference No4 – LLU: 2008. 

Socrates/Erasmus starptautisko izglītības programmu mācībspēks: 

3. Has den Bosch Green School, Nīderlande – 2007.gada marts, nolasīts lekciju kurss 
„Globalization of Business” 5h 

4. Braganca Politehniskais Institūts, Portugāle – 2008.gada maijs, nolasīts lekciju kurss  
“Development of Services’ Marketing” 5h 

 

Tālākizglītība un profesionālā 

Pedagoģija: 

2007.gada 8.decembrī. Rīgas Tehniskās Universitātes sertifikāts par tālākizglītību sērija TA 
Nr.4041 profesionālās pilnveides programmā „Profesionāla e-studiju metožu un tehnoloģiju 
izmantošana studiju procesā”  

2009.gada 23.janvārī dalība Latvijas Lauksaimniecības universitātes 2009.gada mācību 
metodiskajā konferencē „Prakses – absolventu konkurētspējai. Maģistra studijas – karjeras 
izaugsmes pamats” 

Stažēšanās ārzemēs: 

1. 2006.gada 15.maijs-2.jūnijs. Kurss PhD studentiem “Potential for Organic Farming to 
Contribute to Rural Development in Europe”, Middelfart, Dānija. 

 
2. 2006.gada 9.-11.maijs. Modernās pedagoģijas kurss “Problem Based Learning and 

Information Technology Teaching”, Tartu, Igaunija 
 
3. 2007. gada 27.maijs – 2.jūnijs, Tingvall, Zviedrija. Summer School for PhD Students “Scales 

and Cross Scales in Agriculture and Organic Farming”. 
. 

4. 2008.gada 5.-17.okobris, BOVA pedagogu un zinātnisko darbu vadītāju tālākizglītības kurss 
„Academic Writing”, Lietuvas Lauksaimniecības universitāte, Kauņa, Lietuva. 
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5. 2009.gada augusts,  stažēšanās LLP/Erasmus programmas Mācībspēku un personāla 
īstermiņa (1 - 8 nedēļas) vizītes ietvaros  Roskildes universitātē, Roskildē, Dānijā . Vizītes 
laikā noritēja darbs pie e-studiju metožu un tehnoloģiju apguves BOVA kursa 
„Lauksaimniecības mārketings” izstrādei Latvijas Lauksaimniecības universitātē.  

 
 

Profesionālā pilnveide: 
 

1. 2006. gada 18.-19.oktobris. Biznesa ideju autoru kursu pasniedzēju apmācība darbam 
ar Innovation Management Suite programmu, LIAA un Assystem UK Ltd, Rīga, 
Latvija. 

 
2. 2006.gada 18.-20.augusts. Pedagoģijas kurss „M ācīšanās, mācīšana un vērtēšana”, 

LAVSA LATE, Rīga, Latvija. 
 

3. 2008.gada 20.februārī. Latvijas Lauku Konsultāciju un Izglītības centra sertifikāts par 
dalību kvalifikācijas kursos „Jaunākie normatīvie dokumenti 2007.-2013. gadiem”. 

 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

 
Kopš 2008.gada 9.septembra Sociālo Zinātņu Fakultātes Valodu katedras profesionālās maģistra 
studiju programmas „Projektu vad ība” direktore. 
 
 
 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   
vidēji 

Latviešu valoda -dzimtā          

Krievu valoda X   X   X   

Vācu valoda      X  X  

Angļu valoda X   X   X   
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Elva  Kamoliņa 
Vārds  Uzvārds 
Rīga  1976 

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

LLU Inform ācijas tehnoloģiju fakult āte, Vadības sistēmu katedra, lektore 
Darba vieta un ieņemamais amats 

 
Darba vietas adrese:   

Lielā iela 2   
Jelgava, LV-3001   

LATVIJA    
Tālruņa Nr.  +371 63022037    
Fax: +371 63023095   
E-mail: Elva.Kamolina@llu.lv   

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte PTF 
(doktora studijas) 

2004 - līdz 
šim 

Pārtikas zinātne  

Latvijas Lauksaimniecības universitāte EF 
(maģistra studijas) 

2000 - līdz 
šim 

Uzņēmējdarbība un 
vadīšana 

 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte PTF 
(maģistra studijas) 

1999 - 2001 Pārtikas zinātne 
Inženierzinātņu maģistra 

grāds pārtikas zinātnē 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte PTF 
(pamatstudijas) 

1995-1999 

Pārtikas produktu 
tehnoloģija ar 

specializāciju dzīvnieku 
valsts produktu pārstrādē 

Inženiere ar tiesībām 
studēt maģistrantūrā 

Darba pieredze 

Kopš 1999.gada 1.septembra strādāju LLU Informātikas katedrā par asistenti, no 2002.gada 1.septembra 
Vadības sistēmu katedrā par lektori. 

Zinātniskās iestādes (laika periods), zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, 
maģistrantu un doktorantu (aspirantu) vadīšana 

Doktora studiju atbalstam 2004.gada 10.decembrī piešķirts ESF grants līguma Nr.JD3. 

LLU, Projekts Nr.06.24-xp31 „Gāzu hromatogrāfijas analīžu metodes realizācijai sagatavotu pārtikas produktu 
kvalitātes izvērtēšanai”. 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. Referāts - „Svaigu karpu pusfabrikāti lielveikalu plauktos.” starptautiska izstāde – „RIGA FOOD 2008”, 
seminārs – „Jaunu produktu attīstības metodes”, Rīga, Latvija, 5.septembris, 2008. 

2. Referāts - „Evaluation of texture parameters of vacuum and modified atmosphere packed fresh carp 
(cyprinus carpio)„ starptautiskajā zinātniskajā konferencē - 14th International scientific conference 
„Research for rural development 2008”, LLU, Jelgava, Latvija, 21.-23.maijs, 2008. 

3. Referāts – „Microbiological assessment of vacuum and modified atmosphere packed 
fresh carp (cyprinus carpio) breaded in Latvia” 2nd Baltic Conference on Food Science 
and Technology - „FOODBALT - 2007”, Kauņa, Lietuva, 13.-14.junijs, 2007.  
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4. Referāts - „The object oriented analyse and modeling of bacteria growth in fresh fish” 
starptautiskā zinātniskā konference  - „Informācijas tehnoloģijas lauku attīstībai”, LLU 
ITF, Jelgava, Latvija,  
19.- 20.oktobris, 2006. 

5. Referāts - „Karpu audzēšana un realizācija Latvijā”  LLU PTF, Latvijas 
Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas, Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu 
nodaļas starptautiskā zinātniskā konferencē “Pārtikas produktu inovatīvās attīstības 
tendences”, Jelgava, Latvija, 10. maijā, 2006. 

Lekciju kursi 

1. „Informātika” – SZF un PTF 1.kursa studentiem. 

2. „Informācijas tehnoloģijas” – SZF Iestāžu un uzņēmumu ārējo sakaru studiju programmas  
1.kursa studentiem.  

3. „Informācijas tehnoloģijas projektu vadībā” – SZF maģistra studiju programmas „Projektu vadība” 1.kursa 
studentiem. 

4. Izvēles kursi SZF un PTF studentiem: „Prezentācijas materiālu veidošana ar datorgrafikas rīkiem” un 
„M ājas lapu veidošana un dizains”. 

Publikāciju skaits - 20 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. Kamoliņa E., Dukaļska L. Evaluation of texture parameters of vacuum and modified atmosphere packed 
fresh carp (Cyprinus carpio L.) // Annual 14th International Scientific Conference Proceedings – Research 
for rural development 2008, LLU, Jelgava, Latvija, 2008. – pp.320–327. 

2. Kamoliņa E., Dukaļska L. Microbiological assessment of vacuum and modified atmosphere packed 
fresh carp (Cyprinus carpio) breaded in Latvia. // Cheminė Technologija, Nr.46, 2007. - pp.86-92. 

3. Kamolina E., Dukalska L. Influence of sodium lactate on the formation of TVB-N in vacuum and modified 
atmosphere packed fresh carp (Cyprinus carpio).// Proceedings of 5th International Congress on Food 
Technology, Vol. 2, Thessaloniki, Grieķija, 2007. – pp. 401– 408. 

4. Kamoliņa E., Arhipovs S. The object oriented analyse and modeling of bacteria growth in fresh fish.// 
Starptautiskā zinātniskā konference - Informācijas tehnoloģijas lauku attīstībai, LLU ITF, Jelgava, Latvija, 
19.- 20.oktobris, 2006.- 227.-233.lpp. 

5. Kamoliņa E., Dukaļska L. Fish Breeding and Marketing in Latvia.// Cheminė technologija, Nr. 4 (42),  
2006. - pp.69.–73. 

Kvalifik ācijas celšana (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. Piedalīšanās ITF organizētajā informatīvajā seminārā pasniedzējiem par ITF e-studiju sistēmu, LLU, ITF, 
Jelgava, Latvija, 6.decembris, 2007. 

2. Profesionālās pilnveides kursi „LLU akadēmiskā personāla profesionālo kompetenču paaugstināšana datu 
apstrādes tehnoloģijās” LLU, Jelgava, 19.aprīlis – 13.jūnijs, 2007. Kursu nosaukums: 1) MAT CAD;  
2) Pētījumu laika plānošana - izmantojot Project Manager). 

3. Baltijas Datoru Akadēmijas kursi „ITPM (IT Projektu vadīšana), Project +”, Rīga, Latvija,  
28.augusts – 1.septembris, 2006 (iegūts sertifikāts). 

4. NOVA organizētie starptautiskie kursi PhD studentiem - “Object oriented modelling and software 
development with agricultural applications”, Greve, Dānija, 13.- 24.augusts, 2006 (iegūts sertifikāts). 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

1. 2005.gadā izteikta pateicība un piešķirta naudas balva par piedalīšanos Mācību grāmatu un mācību līdzekļu 
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konkursā ar sagatavoto lekciju un laboratorijas darbu materiālu - „Interneta mājaslapu veidošana”. 

2. 1999. gada. Zemkopības ministrijas un Vides un reģionālās attīstības ministrijas rīkotā konkursa “Sējējs” 
laureāte kategorijā “Zin ātne lauksaimniecībai”. 

3. 1998./99.studiju gada Latvijas Lauksaimniecības universitātes Senāta stipendiāte. 

Valodu zināšanas: Lasītprasme Rakstītprasme Runātprasme 
 teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  
vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Angļu valoda          
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Ingr īda  Kantiķe 

Vārds  Uzvārds 
Ventspils  1970 

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 
   

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, lektore 
Darba vieta un ieņemamais amats 

 
Darba vietas adrese:   
Svētes iela 18   

LLU Ekonomikas fakult āte   
Jelgava, LV - 3001   

   
Tālruņa Nr.  63024214, 26780119    

Fakss: 36084987 (ar norādi)   
E-pasts: Ingrida.Kantike@llu.lv   

    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, 
Ekonomikas fakultāte, 
Grāmatvedības un finansu katedra 

Doktorantūras studijas 
 
Rīgas Tehniskā Universitāte, 
Inženierekonomikas fakultāte 
  
 
 
Rīgas Tehniskā Universitāte,  
Inženierekonomikas fakultāte 
 
 

2001–2006   
 
 
 

 
1999–2001  
 
 
 
 
1996–1999  

 
 

Zinātņu nozare – 
Reģionālā 
ekonomika 

 
 

Uzņēmējdarb īb
as vadīšanā 

 
 
 

Uzņēmējdarbība 
un vadīšana 

 
 
 
 
 

Ekonomikas 
zinātņu 
maģistra 
akadēmiskai
s grāds 
Ekonomikas 
bakalaura 

grāds 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

     

Darba pieredze 

No 2001.g. un līdz šim brīdim – lektore Grāmatvedības un finanšu katedrā, LLU 
No 2010.g. 4.janvāra – pētniece ESF projektā „Pārtikas nozares zinātniski pētnieciskās grupas 
izveide”, Nr.2009/0232/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/122 
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Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vad īšana 

Zinātniskās darbības virziens – Ekonomika, Komercbanku darbība, Apdrošināšana, 
Finanses, Kredītpolitika 
Projekti:   
1)ESF projekts „Pārtikas nozares zinātniski pētnieciskās grupas izveide”, 
Nr.2009/0232/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/122 (no 2010.g.janvāra – 2012.g. decembrim) 
2)Community Health Management in Enhance Behavior (CHANCE) no 2008.g. maija – 
2009.g.jūnijam 
3) Mazo uzņēmumu attīstības finansēšanas iespējas Lauku apvidos (no 01.07.2007 līdz 
31.12.2008) 
4) Maizes tirgus Latvijā ( no 01.07.2006 līdz 31.12.2006) 
4) MVU kapacitātes stiprināšanai, attīstot IKT infrastruktūru un zināšanu pārvaldību ( no 
02.05.2006 līdz 27.04.2007) 
Maģistranti:   

1) Linda Apsīte (2008) 
2) Ieva Artmane (2008) 
3) Silva Gātere (2007) 

 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. Kantiķe I. Perspectives of Small enterprises in Rural Areas of Latvia, International 
Scientific Conference „Science and Studies of Accounting and Finances: Problems and 
Perspectives” – Kauņa, 2008, 24.oktobrī, Lietuvas Lauksaimniecības universitāte 

2. Eglīte A., Kantiķe I. Development and Financing of Small Enterprises in Rural Areas of 
Latvia, International Scientific Conference „Small and Medium Sized Enterprises: 
Management – Marketing – Economic Aspects” – Athens, Athens Institute for Education 
and Research, 2008, 11.-14. August. 

3. Eglīte A., Kantiķe I., Zvaigzne A. Main Development Problems of Latvian Small 
Enterprises, Starptautiskā zinātniskā konference „Economic Science for Rural 
Development` 2008” – Jelgava, 2008, 24-25.aprīlī, Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte. 

4. Vilci ņa A. Kantiķe I., Eglīte A. Development and Perspectives of Bread Producing 
Enterprises in Latvia, Starptautiskā zinātniskā konference „Economic Science for Rural 
Development` 2007” – Jelgava, 2007, 25-26.aprīlī, Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte. 

 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Bankas un riski – 2 KP ( Studiju kurss EF maģistriem) 
Apdrošināšana un riski – 2 KP (Studiju kurss EF maģistriem) 
Apdrošināšanas tirgus – 2 KP (Studiju kurss EF bakalaura un pirmā līmeņa studentiem) 
Projektu finanšu vadība – 2 KP (Studiju kurss SZF maģistriem) 
Apdrošināšanas finanses – 2KP (Studiju kurss EF maģistriem studiju programmā „Finanšu 
vadība, jauns) 
Komercdarbības un finanšu likumdošana – 2KP (Studiju kurss EF maģistriem studiju 
programmā „Finanšu vadība, jauns) 
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Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) :  8 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. A.Eglīte, M.Vintila, A.Grīnfelde, I.Kantiķe Healthy Lifestyle in the Elderly’s View in 
Romania and Latvia // Economic Science for Rural Development’ 2009: Proceedings of the 
International Scientific Conference, Vol. 19. - Jelgava: LLU, 2009.- 97 – 103 pp., ISSN 
1691-3078, ISBN 978-9984-9937-1-3. 

2. Eglīte A., Kantiķe I. Maizes ražošanas uzņēmumu finansiālais izvērtējums un to 
perspektīvas nākotnē. Reģionālais ziņojums. Pētījumu materiāli. Nr. 4 (2008). Daugavpils: 
Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2009, 27. – 48. lpp 

3. Eglīte A., Kantiķe I., Zvaigzne A. Main Development Problems of Latvian Small 
Enterprises, International Scientific Conference „Economic Science for Rural 
Development` 2008”, Jelgava, 2008, 59. – 65. pp 

4. Vilci ņa A. Kantiķe I., Eglīte A. Development and Perspectives of Bread Producing 
Enterprises in Latvia, Starptautiskā zinātniskā konference „Economic Science for Rural 
Development` 2007”, Jelgava, 2007, 59. – 68. lpp (līdzautorība) 

5. Kunkulberga D., Strautmīte E., Vilciņa A., Eglīte A, Kantiķe I. Bread Market 
Assesssment in Producers` View, Starptautiskā zinātniskā konference „Economic Science 
for Rural Development` 2007”, Jelgava, 2007, 46. – 52. lpp (līdzautorība) 

6. Kantiķe I. Scoring method use to evaluate enterprises financial situation, International 
Scientific Conference ”Science and Studies of Accounting and Finances: Problems and 
Perspectives”, Lithuanian University of Agricuture, Kaunas, 2006, 90. – 94. pp. 

 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

1) Inovācijas augstskolas didaktikā – Sertifikāts Nr. 000229, Latvijas lauksaimniecības 
universitāte, izdots 2008.g. 17.aprīlī 
2) Profesionāla e-studiju metožu un tehnoloģiju izmantošana studiju procesā – Apliecība 
Nr. 4045, Sertifikāts Nr. 4045, Rīgas Tehniskā universitāte, izdots 2007.g. 8.decembrī; 
3) Inovāciju menedžments (4 KP) – Apliecība Nr.2894, Sertifikāts Nr. 002894, Rīgas 
Tehniskā universitāte, izdots 2007. g. 15.janvārī; 
4) Kred ītrisku pārvald īšanas sistēma komercbankā – Sertifikāts Nr. 129, Mācību un 
konsultāciju centrs „Vērtspapīri”, izdots 2007.g. 23.februārī; 
5) English Language – Certificate of English Competence, Mācību un konsultāciju centrs 
„L īderis”, izdots 2007.g. 24. maijā; 
 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
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Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji         teicami, labi, 
vidēji 

Latviešu valoda X   X   X   

Krievu valoda  X   X   X  

Vācu valoda          

Angļu valoda  X   X     

_____________ valoda          
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Ieva  Knope 
Vārds  Uzvārds 

Lietuvas Republika  1977 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
LLU SZF Valodu katedra vieslektore - asistente 

Darba vieta un ieņemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
   

Lielā iela 2   
   
   

Tālruņa Nr.  

d. 63005650; m. 63021232;               
mob. 29427849 

   

Fakss:    
E-pasts: knopeieva@inbox.lv   

    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Maģistrantūra – LLU, Tehniskā fakultāte, 
Izglītības un Mājsaimniecības Institūts, Latvija 

2007 - 2010 Izglītības zinātnes Izgl. zin. 
maģistrs  

Profesionālās studijas – LU, Moderno Valodu 
fakultāte, Latvija 

2006 - 2008 Moderno valodu 
skolotājs 

Vid. izgl. 
angļu valodas 

skolotāja 
Profesionālās studijas – LU, Pedagoģijas un 
Psiholoģijas fakultāte, Latvija 

2003 - 2005 Pedagoģija, 
valodniecība, 
kultūrvēsture 

Pamatsk. 
angļu valodas 

skolotāja 
Pamatstudijas – LU, Pedagoģijas un Psiholoģijas 
fakultāte, Latvija 

1995 – 1999 Izglītības zinātnes Vsk. latviešu 
val. un lit. 
skolotāja 

mazākum-
tautību skolās 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

Latvijas Universitāte, Latvija 2008 Vidējās izglītības angļu 
val. skolotāja 

 PDE Nr. 0370 

Latvijas Universitāte, Latvija 2005 Pamatskolas angļu val. 
skolotāja 

 PDA Nr. 4424 

Latvijas Universitāte, Latvija 1999 Izglītības zinātnes bakalaurs 009677 

Darba pieredze 

No 08. 2007. – LLU SZF Valodu katedra – vieslektore – asistente 
09. 2004 – 12. 2007 –  Mācību un konsultāciju centrs Līderis – angļu valodas pasniedzēja 
09. 2002 – 06. 2004 – R. Lazdiņas privātskola Punktiņš – angļu valodas skolotāja 
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07. 2000 – 03. 2001 – Rīgas Tehniskā Universitāte – latviešu valodas pasniedzēja 
01. 2000 – 03. 2001 – Latvijas Tautas skola – latviešu valodas pasniedzēja 
05.2000 – 09. 2000 – AS Austrumu Alianse – lietvedības sekretāre 
01.2000 – 05. 2000 N. Draudziņas ģimnāzija – latviešu valodas skolotāja 
08. 1999 – 03. 2001 – SIA Prezenta International – latviešu valodas pasniedzēja 
11. 1998 – 05. 1999 – Zolitūdes ģimnāzija – latviešu valodas skolotāja 
03. 1998 – 09. 2000 – SIA Dabas draugi. Tūrisms. – tūrisma grupu un ekskursiju vadītāja   

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vad īšana 

 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Mūsdienu terminoloģija (lauksaimniecība, ekonomika) 
Profesionālā angļu valoda (socioloģija, mājturība, zemes ierīcība, vides un ūdens saimniecība)  
Izvēles kurss – angļu valodas pamati 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : 30  

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

No 05.02.08 līdz 22.05.09 – LLU augstākās izglītības pedagogu profesionālās pilnveides programma Inovācijas 
augstskolas didaktikā - sertifikāts 
19.05.09 – The Cambridge Business, ESP and Exams Day in Riga – sertifikāts   
07.05.09 – LU Moderno valodu fakultātes un izdevniecības Pearson Longman rīkotā konference lietišķajā 
valodniecībā “Tertiary Level Conference on Applied Linguistics” – sertifikāts      
30.03.07 – Express Publishing ELT seminar – Teaching for and beyond the Test; A Living Language – Creating 
Competent Users of English; Fairyland – Primary Teaching with a touch of Magic – sertifikāts 
 23.04.07 – Cambridge University Press Teacher training seminar – How (not) to be a teacher from hell – 
sertifikāts 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
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Valodu zināšanas:  Lasītprasme  Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami, labi, vidēji  teicami, labi, vidēji  teicami, labi, 
vidēji 

Latviešu valoda  X    X    X   

Krievu valoda   X     X   X  

Vācu valoda          

Angļu valoda  X    X    X   

_____________ valoda        

 



 

163 
 

 
   

Vārds  Uzvārds 
Valda   Kronberga 

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 
Latvija, Jelgava  23.10.1948 

 
Darba vieta un ieņemamais amats 

LLU Sociālo zinātņu fakultātes Socioloģijas katedras lektore 
Darba vietas adrese:   

Lielā iela 2   
Jelgava, Latvija, LV 3001   

   
   

Tālruņa Nr.  30 05 627    
Fakss:    

E-pasts: valda.kronberga@llu.lv   
    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte 
 
 
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija 
 

 
1996. -1999. 

 
 

1974.- 1980. 
 
 

 

 
Sociālo zinātņu 
maģistra grāds 

 
Lauksaimniecības 

ekonomika un 
organizācija 

 
 
 
 

Ekonomists – 
organizators 

 
 
 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

 - - - - - 

Darba pieredze 

  No 1998. gada -      LLU Socioloģijas katedra,  mācībspēks  
  No 1992.gada -      LLU Socioloģijas katedra , sociologu grupa, socioloģe – metodiķe  
  No 1978. gada-       LM Kolektīvās lietošanas skaitļošanas centrs, datu apstrādes tehnologs   
 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vad īšana 

Maģistra darbu vadīšana  
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Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

Internationa conference -New dimensions in the development of society,  Jelgava 25. september, 2008 
International conference -Countryside – our world, Česky Krumlov, 1.-3. 03.2006 
Internationa conference -New dimensions in the development of society,  Jelgava 15-16 june, 2006 

 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Socioloģisko pētījumu metodes. 
Ievads specialitātē 
Vispārīgā socioloģija 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : 4 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

Kronberga V.,  Bariss V., Barisa L. Administrative – territorial reform: interests of state and inhabitants, Česky, 
Kutna Hora , 2008. 
Kronberga V., Barisa L. Ekoloģiskās apziņas veidošanās: lauku un pilsētu jauniešu viedokļu salīdzinājums 
 Jelgava, 2006 
Kronberga V., Barisa L. The formation of Rural Youth Ecological Awareness, Česky Krumlov, 2006 
 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

Apgūta LLU augstākās izglītības pedagogu profesionālās pilnveides programma : Inovācijas augstskolu 
didaktikā, 2008. 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
 

 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   
vidēji 

Latviešu valoda X   X   X   

Krievu valoda  X   X   X  

Vācu valoda          

Angļu valoda  X   X    X 

_____________ valoda          
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Vārds  Uzvārds 
Maiga  Kr ūzmētra 

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 
Rīga, Latvija  1931. gada 21. janvāris 

 
Darba vieta un ieņemamais amats 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte, Socioloģijas katedra, docente emeritus 
Darba vietas adrese:   

Lielā iela 2, Jelgava   
LV-3001   

   
   

Tālruņa Nr.  63005627    
Fakss: 63021821   

E-pasts: Maiga.Kruzmetra@llu.lv   
    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Latvijas valsts universitāte, Latvija 1952.-1957. g. vēsture Vēsturnieks, 
vidusskolas 

vēstures 
skolotājs 

P. Stučkas Latvijas valsts universitāte, aspirantūra 1963.-1966.g. vēsture vēsturnieks 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

P. Stučkas Latvijas valsts 
universitātes Padome 

1966.g.26. 
decembris 

vēsture Vēstures 
zinātņu 
kandidāts 

MIT No 
004119 

Darba pieredze 

1970. – 2010. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Sociālo zinātņu fakultātes docente 
1963. – 1970. Latvijas valsts universitāte, lektore, aspirante, docenta v.i. 
1960. – 1963. Latvijas valsts fiziskās kultūras institūts, lektore 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vad īšana 

Lauku sociāli-ekonomiska attīstība. Nevalstiskais/bezpeļņas sektors sabiedrībā. Sieviete ģimenē, darbā un 
sabiedriskajā dzīvē. 
 
Starptautiskie projekti 
INTERREG IIIB project „FEM: Entrepreneurs’ Meetings in the Baltic Sea Region”, 2004.- 2007. gads. Zin vad. 
B. Rivža.  
INTERREG IIIB (seed money) project „FEM: Women entrepreneurial Resource centres in the Baltic Sea 
Region”, 2003. Zin. vad. B. Rivža 
Nordic Council of Ministers project Nr 65.09.23.00.“Nordic-Baltic women’s network micro-credit “ 1998 – 
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2003.gads. Zin. vad. B. Rivža 
 TEMPUS PHARE Complementary Measures 1996 CME 02003-96 from 15.09.96. till 15.09.1997. ‘’Analysis of 
Development Opportunities in Rural Communities’’. Zin. vad. B. Rivža. 
 
ELLPID TEMPUS Project JEP 4341 from 1992 till 1995 ‘’Analysis of Development Opportunities for Rural 
Entrepreneurship’’. Zin. vad. B. Rivža. 
 
Latvijas ZP grānti: 
Uzņēmējdarbības veicināšana Latvijas laukos: ekonomiskie un sociālie nosacījumi. 09.1579. 2010.-2012. Zin. 
vad. M. Krūzmētra 

Partnerības modeļi lauku sieviešu uzņēmējdarbības veicināšanai. 09.1477. 2009. – 20011. Zin vad. M. 
Krūzmētra 

Mentoru kustības izveide Latvijas laukos saskaņā ar labas prakses pieredzi Ziemeļvalstīs. 05.186 2005.- 2008. 
gads. Zin. vad. B. Rivža. 

Daudzfunkcionālu lauku uzņēmumu attīstība saskaņā ar Eiropas Savienības jauno lauku politiku. 01.0796. 2001-
2004. gads. Zin vad. B. Rivža. 

Regionālās attīstības pasākumu izstradāšana Latvijâ. 96.0006. 1997. - 2000. gads. Zin. vad. B. Rivža. 
Pagasts kā sociāli teritoriāls minireģions. 93.716. 1994. - 1996. gads. Zin vad. M. Krūzmētra 
Zemes reformas sociâlie aspekti.  90.246. 1991. - 1993. gads. Zin. vad. M.  Krūzmētra 
 
Maģistra darbu izstrādes  vadīšana: 
2009./2010. mācību gads – 7 maģistru darbi; 
2008./2009. mācību gads -  2 maģistru darbi; 
2007./2008. mācību gads -  6 maģistru darbi: 
2006./2007. mācību gads -  7 maģistru darbi; 
2005./2006. mācību gads – 7 maģistru darbi; 
2004./2005. mācību gads – 7 maģistru darbi; 
2003./2004. mācību gads – 11 maģistru darbi; 
2002./2003. mācību gads – 9 maģistru darbi; 
2001./2002. mācību gads – 12 maģistru darbi. 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

M. Kruzmetra.(2009) Development of Rural Sociology in Latvia. International Scientific 
Conference “Latvia University of Agriculture – 70”. Jelgava, October 29, 2009. 
M. Kruzmetra, B. Rivza. (2009)Partnership as Economic and Social Risk reduction in Rural 
Development. NJF 425 konference „Economic Systems research”, Tartu, Igaunijas Dzīves 
zinātņu universitāte, 2009. gada 29. septembris – 1. oktobris. 
M. Kruzmetra. (2008) Countryside as a Sociological Research object in Latvia. International 
Conference „Countryside – Our world”, 16-18 April, Kutna Hora, Cheh Republic. 
M. Kruzmetra. (2008) The Latvian Case studies and results obtained through expert 
interviews. Workshop „Local networks of Small Towns in Eastern Europe”, 11 April, 
Leipzig, Institute of Regional Development, Germany. 
M. Krūzmētra (2008) Lauki kā socioloģiskas pētniecības objekts Latvijā.LU 66. konference, 
2008. gada 8. februārī. 
M. Kruznetra (2007) NGOs as one of human capital formation factor in Latvia countryside.  
International and interdisciplinary workshop “Comparing Regional Development in the Baltic 
States, Riga, 01-03 February. 
M. Kruzmetra (2007) Country as value – traditional or modern? Conference “The rural 
society of European peripheral regions”, 23 -25 February, Leipzig, Germany  
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Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

 Attīstības programmas, Nevalstiskais sektors pilsoniskā sabiedrībā, Lauku socioloģija, 
Zinātniskā darba organizācija 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : .164 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

Kruzmetra M. (2009) Nongovernmental structuries in the processes of rural change in 
Latvia. Re-Investing the Rural: Between the Social and the natural. Book Of Abstracts. XXIII 
ESRS Congress 17-21 August 2009, Vaasa, Finland, pp.277- 278 
Krūzmētra M. (zin. red. ) (2009) FEM: Sieviešu uzņēmējdarbības attīstība. INTERREG III B 
projekta realizācija dzīvē. (2009) Jelgava, LLU.  
Jirgena H., Kruzmetra M. (2009) Factors affecting the multyfunctional farming. Proceedings 
of the International Scientific Conference „Economic Science for Rural Development. Nr. 19,  
Jelgava, pp 227 – 234.. 
Kruzmetra M. (2008) Countryside as a sociological research object in Latvia. Cointryside – 
our world. Collection of papers of international conference, Kutna Hora  
16.-18.4.2008. Czech University of Life Sciences, Prague, pp. 173-181. 
M. Kruzmetra. (2008)Dažas darbatirgus aktuālas problēmas Latvijas laukos. Proceedings of 
the International Scientific Conference „Economic Science for Rural Development”, Nr 15, 
74 – 81. lpp. 
M. Krūzmētra,. (2007) Chapter 4. Latvia. In: Monitoring School Dropouts. Overview and 
Country Reports. New-York, Open Society Institute. P. 121 – 142. (kopā ar I. Dedzi, S. 
Lazdiņu, I. Mikiško) 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

Seminar “Important Ideas in Public Administration” 1-2 July, 2009. Lecturer prof. of Mercy 
College, N-Y, T. Shield. 
Course of lectures “ EU antidiscrimination policy and rights”.2.-3. November, 2007. 
Lecturer Prof.  of Mastriht University Hildegarde Shneider. 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

Latvijas Zinātnieku savienība, Eiropas Sociologu apvienība, Latvijas Lauku sieviešu 
apvienības prezidentes vietniece stratēģijas jautājumos. 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

LPSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks, 1982.gads 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
- 
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Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   
vidēji 

Latviešu valoda X   X   X   

Krievu valoda X    X   X  

Vācu valoda          

Angļu valoda  X   X   X  
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Aina  Muška 
Vārds  Uzvārds 

Ludza  1975. 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Ekonomikas fakultāte, Uzņēmējdarb ības un 

vadības katedra, docente 
Darba vieta un ieņemamais amats 

 
Darba vietas adrese:   
Svētes iela 18   

Jelgava   
LV 3001   

   
Tālruņa Nr.  63023773    

Fakss: 63084987   
E-pasts: aina.muska@llu.lv   

    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, 
doktorantūra (aspirantūra). 

Mācību iestāde, valsts 

Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Pamatstudijas: Rēzeknes 
Augstskola, Ekonomikas 
fakultāte, Latvija 

1993.–1997. Tūrisma un viesnīcu 
uzņēmējdarbības 
vadība 

Ekonomikas bakalaura grāds 
tūrisma un viesnīcu 
uzņēmējdarbības vadībā; 
ekonomista kvalifikācija tūrisma un 
viesnīcu uzņēmējdarbības vadībā 

Maģistrantūra:  Latvijas 
Lauksaimniecības 
universitāte, Ekonomikas 
fakultāte, Latvija 

1997.–1999. Uzņēmējdarbība Ekonomikas maģistra grāds 

Doktorantūra:  Latvijas 
Lauksaimniecības 
universitāte, Ekonomikas 
fakultāte, Latvija 

1999.–2002. Reģionālā ekonomika Ekonomikas doktores zinātniskais 
grāds (Dr. oec.) 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, 
iestāde, valsts 

Gads Specialitāte Zinātniskais grāds Diploma Nr. 

Ekonomikas nozares 
Agrārās ekonomikas un 
Reģionālās ekonomikas 
apakšnozaru Promocijas 
padome, Latvijas 
Lauksaimniecības 
universitāte, Latvija 

2003. Reģionālā ekonomika Ekonomikas 
doktores 
zinātniskais grāds 
(Dr. oec.) 

G-D Nr. 000425 
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Darba pieredze 

1. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Uzņēmējdarbības un vadības katedra, mācībspēks (1999.gada 
1.septembris – līdz šim brīdim) 

2. Grāmatvedības un finanšu koledža, mācībspēks (2003.gada aprīlis – līdz šim brīdim) 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vad īšana 

• zinātniskās darbības virzieni – tūrisma produkts un tā kvalitāte Latvijas reģionos, kvalitātes vadīšana, 
uzņēmējdarbība 

• dalība LZP pētniecības projektā Nr. 01.0013.1. Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstība ES Jaunās 
lauku attīstības politikas nosacījumos (2001.gads), pētījuma virziens – Lauku tūrisma produkta kvalitātes 
un tā organizācijas kvalitātes vadīšanas mehānisms; 

• eksperts projektā VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.1./0003/0137 „Izglītības programmas „Grāmatvedība” 
modernizācija Jēkabpils Agrobiznesa koledžā” ; 

• projekta vadītāja projektā VPD!/ESF/PIAA/05/APK/3.2.7.2./0105/0067 „Profesionālās augstākās izglītības 
studiju programmas popularizēšana Latvijas reģionu izglītības iestādēs” ; 

• novadītie (aizstāvētie) maģistra darbi – 28; 

• 10 vadāmie maģistranti – pētījumu virzieni: tūrisms, būvniecība, uzņēmējdarbība; 

• 1 doktorants (Tirdzniecības uzņēmumu dzīvotspēja Latvijas reģionos) 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. International Scientific Conference „Economics Science for Rural Development 2009”: Jelgava, Latvija, 
2009.g. 23. – 24.apr.; sekcija „Rural and Regional Development” 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

1. Studiju kurss „Uzņēmējdarbība” (4 KP) 
2. Studiju kurss „Kvalitātes vadība” (2 KP) 
3. Studiju kurss „Kvalitātes ekonomika un vadība” (3 KP) 
4. Studiju kurss „Uzņēmējdarbības plānošana” (2 KP) 
5. Studiju kurss „Uzņēmējdarbības sistēmanalīze” (4 KP) 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : 16: t.sk. 
grāmatas - 5, raksti - 10, zinātnisko darbu atskaites - 0, metodiskie materiāli - 1. 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. Tourism as a developmental factor in the rural environment // Humanities and Social Sciences. Latvia. – 
Nr.1 (2001), 99.- 109.lpp. 

2. The quality of rural tourism product in Latvia // Agriculture in Globalising World: International Scientific 
Conference, Tartu, Igaunija, 2001.g. 1. – 2.jūn.: referātu materiāli.- Tartu, 2001.– 167. – 177.lpp. 

3. Latvijas lauku ainavu degradējošie faktori // Opportunities and Solutions of Rural Development at the 
Beginning of 21st Century: International Scientific Conference, Jelgava, Latvija, 2002.g. 18. – 19.apr.: 
referātu materiāli.- Jelgava: LLU, 2002.- 157. – 163.lpp. 

4. Tourism Supra – structure in Regions of Latvia // Economics Science for Rural Development: 
international scientific conference, Jelgava, Latvija, 2003.g. 9. – 10.apr.: referātu materiāli.- Jelgava: 
LLU, 2003.- 446. – 451.lpp. 

5. A.Muška I.Ozoliņa „Locations of Shoping Centres in the Regions of Latvia” // Economics Science for Rural 
Development 2009: International Scientific Conference, Jelgava, Latvija, 2009.g. 23. – 24.apr.: Proceeding 
of the International Scientific Conference „Primary and Secondary Production, Consumption”, №19- 
Jelgava: LLU, 2009.- 189.- 197.p. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 
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• Interaktīvais seminārs „Mācībspēku komunikācijas spēju pilnveidošana” (Holande, 35 stundas) 
• Tālākizglītības kursi „Pārliecinoša uzstāšanās prasme darbā ar pieaugušajiem” (Latvija, 60 stundas) 
• Profesionālās pilnveides programma „Inovācijas augstskolu didaktikā” (Latvija, 60 stundas) 
• Profesionālās pilnveides kursi „Modern Role of Rural Areas in the Post-industrial Society” (Lietuva, 8 

stundas) 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

nav 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

Latvijas Lauksaimniecības un Meža zinātņu akadēmijas, Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Hipotēku 
bankas balva jaunam zinātniekam (piešķirta 2002.gada 18.decembrī) 

 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
nav 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   
vidēji 

Latviešu valoda X   X   X   

Krievu valoda  X   X   X  

Vācu valoda   X   X   X 

Angļu valoda   X   X   X 

_____________ valoda          
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VĀRDS, UZVĀRDS: Stepans Pokotinskis 
DZIMŠANAS DATI: 07.05.1959. 
DZĪVES VIETAS ADRESE, TĀLRUŅA Nr.: Lidotāju ielā 2-53, Jelgavā, 
LV-3007, tālr.29507517 
IZGLĪTĪBA: 
Mācību iestāde Latvijas Policijas 

akadēmija 
 
PSRS IeM Minskas 
augstskola 
 

Studiju laiks 2001.-2003. 1980.-1984. 
Specialitāte Tiesību zinātne Tiesību zinātne 
Kvalifik ācija Tiesību zinātnes 

maģistra akadēmiskais 
grāds 

Jurists 

 
SVEŠVALODU ZINĀŠANAS: 
Valoda Lasītprasme Rakstītprasme Runātprasme 
Krievu Teicama Teicama Teicama 
Angļu  Vidēja Vidēja Vidēja 
Ukraiņu Teicama Teicama Teicama 
 
KVALIFIK ĀCIJA 
Piešķiršanas gads Nozare (specialitāte) Apliecinošais 

dokuments 
2001. Darba tiesības Sertifikāts par kursa 

„Darba tiesības, to 
saikne ar civildienestu” 
pabeigšanu 

2001. Administratīvās tiesības Sertifikāts par kursa 
„Administratīvais 
process iestādē” 
pabeigšanu 

2003. Psiholoģija Sertifikāts par kursa 
„Darba stresa vadīšana”  
pabeigšanu 

1997. Grāmatvedība Sertifikāts par Latvijas 
Banku akadēmijas 
tālākizglītošanas kursa 
pamatapmācībā 
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pabeigšanu 
1994. Krimināltiesības Sertifikāts par kursa 

„Krimin ālpolicijas 
darbinieku zādzību 
izmeklēšanas un 
atklāšanas kvalifikācijas 
paaugstināšana”  
pabeigšanu 

 
 
DARBA PIEREDZE: 

Laika periods Darba vieta Amats 
2004.- 2010. LLU Ekonomikas 

fakultāte 
Lektors 

2003.- 2008. Baltijas Starptautiskā 
akadēmija 

Lektors 

2009.- 2010. LR Iekšlietu ministrija. 
Valsts policijas 
Zemgales reģiona 
pārvaldes Jelgavas 
iecirknis 

Kriminālpolicijas vec. 
inspektors 

1992.-2009. LR Iekšlietu ministrija 
Valsts policijas Jelgavas 
pilsētas un rajona 
policijas pārvalde 

Kriminālpolicijas vec. 
inspektors 

1984.- 1992. Jelgavas pilsētas un 
rajona izpildkomiteju 
iekšlietu daļa 

Operatīvais pilnvarotais 

 
DARBA VIETAS ADRESE, TĀLRUŅA Nr.: Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV-
3001, tālr.63005622. 
PUBLIKĀCIJU SKAITS: nav 
NOZĪMĪGĀKĀS PUBLIKĀCIJAS: nav 
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Margarita  Putni ņa 

Vārds  Uzvārds 
Madliena, Latvija  1950. 

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 
   

LLU, docente 
Darba vieta un ieņemamais amats 

 
Darba vietas adrese:   

Lielā iela 2, Jelgava, Latvija   
LV-3004   

   
   

Tālruņa Nr.  63005650; 27157848    
Fakss:    

E-pasts: Margarita.putnina@gmail.com   
    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Latvijas Valsts universitātes Svešvalodu 
fakultāte  

1968-1974  filologs, 
angļu 

valodas 
pasniedzējs
, diploms 

Щ 
Nr.351046 

Latvijas Universitātes Pedagoģijas 
fakultātes maģistrantūra   

1992-1993 pedagoģijas 
maģistra grāds 
mācību metodikā, 
diploms 
Nr.000139 

 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

Latvijas Universitātes PPI 
doktorantūra   

1998  pedagoģijas 
doktora grāds 

CD 
Nr.001464 

Darba pieredze 

 
No 2007.  Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Sociālo zinātņu 

fakultāte, Valodu katedra 

2006 - 2007 Rīgas Stradiņa universitāte, ESF, KS katedra, docente 
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2002 - 2006 Rīgas Stradiņa universitāte, Valodu centrs – docente 

2000 - 2002 Latvijas Lauksaimniecības universitāte – docente 

1998 - 2000 Rīgas Pedagoģijas un Izglītības augstskola – docente 

1994 - 1998 Latvijas Universitāte, Svešvalodu fakultāte – lektore 
 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vad īšana 

Atslēgas vārdi:  
apziņa, intuitīvi – induktīvā domāšana, kreativitāte, semantiskais lauks, personība. 
 
Pētnieciskā darba virziens:  
Vispārīgā pedagoģija, 
psiholingvistika - kreativitātes un intuitīvi induktīvās domāšanas attīstīšanās process cilvēka 
apziņā, apgūstot svešvalodas augstskolā 
 
Projekts: 
LIZ ministrijas projekts “Angļu valoda kā svešvaloda Latvijas sākumskolā”, 2001. 
 
ERASMUS docētāju mobilitātes aktivitāšu ietvaros tika nolasītas 4 lekcijas Aristoteļa 
universitātē Tesalonikos Grieķijā no 04.06 – 10.06.2007 
ERASMUS docētāju mobilitātes aktivitāšu ietvaros tika nolasītas lekcijas Sofijas universitātē 
16. -22. 05. 2009 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

-  Margarita Putniņa. Intuition in the Aspect of Crosscultural Communication on a Tertiary 
Level: XII scientific conference of Sofia University, Faculty of Journalism and 
Communications  "Communication and civilizations"//2009. gada 16.-17. maijs . 
- Margarita Putniņa. Do Culture and Its Social Environment Determine Humans’ Perception 
of Their Achievement Related Behaviour?; Informacijos Mokslai, Vilniaus Universitetas, 45, 
2008// 35-45 p.   
- Margarita Putniņa. Image of the Balkans among Latvian Students; University of Socia, 
Faculty of Journalism and Communications, Proceedings of the Scientific Conference, 
2008//196-203 p.  
- Margarita Putniņa.The Role of Person’s Needs and Values in the Fenomenon of Self-serving 
Bias; LLU SZF Zinātniskie raksti 2008//LLU 2008; 272-279 p. 
- Margarita Putniņa. Uncertainty and Anxiety in European and Global Space; RSU 
Zinātniskie raksti 2006//RSU, 2007; 8.-13. lpp. 
- Margarita Putniņa, Erika Nagle. Globalizācijas fenomens un valoda; RSU Zinātniskie raksti 
2006//RSU, 2007, 41.-47. lpp. 
 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Lietišķā komunikācija; Angļu valoda 
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Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : 42  

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

- Margarita Putniņa. Practical Power of Intuition in Interpersonal Communication; Education 
Policy, Management and Quality. Problems of Education in the 21st Centurt, ISSN 1822-
7864, Volume 12, 2009//100.-107. lpp.  
- Margarita Putniņa. Do Culture and Its Social Environment Determine Humans’ Perception 
of Their Achievement Related Behaviour?; Informacijos Mokslai, Vilniaus Universitetas, 45, 
2008, ISSN 1392-0561// 35-45 p.   
- Margarita Putniņa. Image of the Balkans among Latvian Students; University of Sofia, 
Faculty of Journalism and Communications, Proceedings of the Scientific Conference, 
2008//196-203 p.  
- Margarita Putniņa.The Role of Person’s Needs and Values in the Fenomenon of Self-serving 
Bias; LLU SZF Zinātniskie raksti 2008//LLU 2008; 272-279 p. 
- Margarita Putniņa. Uncertainty and Anxiety in European and Global Space; RSU 
Zinātniskie raksti 2006//RSU, 2007; 8.-13. lpp. 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   
vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Angļu valoda          

Vācu valoda          

Spāņu valoda          

Latīņu valoda          
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Dita  Štefenhagena 

Vārds  Uzvārds 
Jelgava  101266-10066 

Dzimšanas vieta  Personas kods 
10.12.1966  latviete 

Datums, mēnesis, gads  Tautība 
  precējusies 
  Ģimenes stāvoklis 

Rektora palīdze, Rektorāts; Lektore, SZF, LLU 
Darba vieta un ieņemamais amats 

 
Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 

Jelgava  Jelgava 
Lielā iela 2  Avotu iela 12 

LV 3001  LV 3002 
   

Tālruņa Nr.  63005697  Tālruņa Nr. 29824554 
Fax: -   
E-mail: Dita.Stefenhagena@llu.lv   
    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra (aspirantūra). 

Mācību iestāde, valsts 
Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Svešvalodu fakultāte, Latvijas Universitāte, Latvija 1986.-1992. Angļu val. un lit. Filologs, angļu 
val. un literat. 
pasniedzēja 

Starptautisko attiecību institūts, Latvijas Universitāte, 
Latvija  

1999.-2001. Starptautiskās 
ekonomiskās attiecības 

Ārējo sakaru 
struktūrvienī- 

bu vadītāja 
Sociālo zinātņu fakultāte, Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte, Latvija 

2002.-2005. Organizāciju un 
sabiedrības pārvaldes 

socioloģija 

 
 

Ekonomikas un vadības fakultāte, Latvijas Universitāte, 
Latvija 

2006. – un 
pašlaik 

Sabiedrības vadība, 
doktora studijas 

 

Zinātniskā kvalifikācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds 
Diploma Nr. 

Latvijas Universitāte 1992 Angļu val un lit. Bc. Nr 100472 
Latvijas Universitāte 2001 Starpt. Ekon. attiecības Augstākā 

profesionālā 
izglītība 

Nr 000504 

Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte 

2005 Sociālo zinātņu maģistrs 
socioloģijā 

Mg.sc.soc Nr 0398 

Darba pieredze 

No 2002. - līdz šim brīdim – Latvijas Lauksaimniecības universitāte 
1994. – 2001. – ASV Miera korpuss, Biznesa un NVO attīstības programmas vadītāja, projektu vadītāja 
1992. -1994. – LR Saeima, Ārlietu biroja konsultante 
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Zinātniskās iestādes (laika periods), zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu 
(aspirantu) vadīšana 

Inovatīvi pārvaldes procesi valsts augstskolās un to funkcionālā efektivitāte– doktora darba tēma 
Organizācijas starptautiskās sadarbības pilnveidošana – maģistra darba tēma 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

2009. 2.-3. 10. LLU SZF starptautiska zinātniska konference „New Dimensions in the Development of Society”(ISBN 
978-9984-48-005-3) , raksta nosaukums „Innovative Management Processes in Public Higher Education Institutions – 
Reality or Illusion?”  
2008. 25.-26. 09. LLU SZF  starptautiska zinātniska konference „Jaunas dimensijas sabiedrības attīstībā”, referāts un 
zinātnisks raksts „Innovative Administration Processes in Public Higher Education Institutions”, LLU , Jelgava, 
Latvija 
2007.14.06. – LLU SZF  starptautiska zinātniska konference „Jaunas dimensijas sabiedrības attīstībā”, referāts un 
zinātnisks raksts „Sociālās inovācijas publiskās pārvaldes institūcijās”, LLU , Jelgava, Latvija 

Lekciju kursi 

Projektu vadīšana 
Project Management 
Angļu valoda projektu vadītājiem 

Publikāciju skaits , t.sk. grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli. 

8 zinātniskās publikācijas, 2 metodiskie materiāli ( studiju kursiem Projektu vadīšana un Project Management) 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

Akceptēts raksts publicēšanai LLU EF starptautiskās zinātniskās konferencs Economic Science for Rural 
Development” rakstu krājumā, raksta  nosaukums „New Challenges for Higher Education Institutions’ Governance” , 
2010 
Valsts augstskolas statuss publiskās pārvaldes sistēmā un darbības efektivitāti ietekmējoši pārvaldes procesi” pieņemts 
publicēšanai LU Zinātniskajos rakstos, 2010. 
„Innovative Management Processes in Public Higher Education Institutions – Reality or Illusion?”, LLU SZF 
starptautiskās zinātniskās konferences raksti  „New Dimensions in the Development of Society”(ISBN 978-9984-48-
005-3) 
„Innovative Administration Processes in Public Higher Education Institutions”, 2008. 25-26. 09., izdevējs – LLU SZF, 
Jelgava, Latvija 
„Sociālās inovācijas publiskās pārvaldes institūcijās”, 2007.14.06, izdevējs – LLU SZF, Jelgava, Latvija 

Kvalifikācijas celšana (pēdējo trīs gadu laikā) 

• Pētniecības vizīte Turku universitātē Somijā, 2010. gada 8.-12. marts 
• Studiju kurss „Jaunākās pētījuma metodes ekonomikas un vadības zinātnēs”, prof. B. Sloka (2010.g. 

februāris), 2 KP, doktora studiju ietvaros 
• Studiju kurss „Projektu vadīšanas aktuālās problēmas”, prof. Ž. Ilmete (2010.g. marts), 2 KP doktora studiju 

ietvaros 
• Dalība (klausītājs) LU starptautiskā konferencē, EVF sekcijā „Publiskā sektora pārvaldība un ekonomika” 

(2010.g. 4. feb.) 
• Dalība LU SZF rīkotajā diskusijā (2009.g. 5. nov.) „Studiju programmu kvalitāte: tirgus pieprasījums un 

augstskolu piedāvājums”. 
• Līdzdalība Zemgales Attīstības aģentūras ESF un Sabiedrības integrācijas fonda projektā „Zemgales 

pašvaldību kapacitātes stiprināšana efektīvas projektu vadības plānošanā un īstenošanā”, apmācību vadīšana 
Zemgales reģiona pašvaldību iestāžu darbiniekiem par ESF projektiem, 1.10. 2006. – 12.11.2006..  
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Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

Jauno Zinātnieku apvienības (JZA) biedre, no 2009. gada decembra 
LU EVF doktorantūras skolas „Tautsaimniecības starptautiskās konkurētspējas nodrošināšana” dalībniece, no 2010. 
gada 
LLU Ētikas komisijas locekle 
LLU Stratēģiskās attīstības komisijas locekle 
Biedrības „Angļu valodas klubs” vadītāja, Zemgales reģionālais NVO atbalsta centrs 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

- 

Patentu, autora apliecību, licenču skaits -  
Patenti, izgudrojumi, reģistrētas jaunas augu un dzīvnieku šķirnes, līnijas 

- 
 
Valodu zināšanas: Lasītprasme Rakstītprasme Runātprasme 
 teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  
vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Vācu valoda          

Angļu valoda          

_______ valoda          
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Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Traidase Baiba  

Adrese Zvejnieku 15-51, LV-3007, Jelgava, Latvija  

Tālrunis +371 630 23800  Mobilais tālrunis: +371 29115053 

E-pasts btraidase@inbox.lv   
  

Pilsonība Latvijas  
  

Dzimšanas datums 1980.gada 12.jūlijs  
  

Darba pieredze  
  

Laika periods Kopš 2009.gada oktobra 

Profesija vai ieĦemamais amats Konsultante Eiropas Savienības Struktūrfondu jautājumos  

Galvenie pienākumi Konsultēt par ES Struktūrfondu apgūšanu Latvijā, analizēt citu dalībvalstu pieredzi, gatavot 
priekšlikumus labās prakses pārĦemšanai.  

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Banka, Valdemāra 2a, Rīga, Latvija  

Nozare Publiskās finanses 
  

Laika periods Kopš 2007.gada septembra  

Profesija vai ieĦemamais amats Lektors  

Galvenie pienākumi Sagatavot un nolasīt kursu „Eiropas Savienības fondi, politikas un inciatīvas” Sociālo zinātĦu 
fakultātes maăistratūras programmas „Projektu vadība” studentiem 

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Lielā iela 2, Jelgava, Latvija   

Nozare Izglītība un zinātne   
  

Laika periods 2005.gada maijs – 2006.gada marts  

Profesija vai ieĦemamais amats Eksperts Eiropas Savienības līdzfinansētā projektā “Institucionālās kapacitātes veidošana Rīgas 
reăionā”, EuropeAid budžeta līnija, līguma Nr. 119477/D/SV/LV 

Galvenie pienākumi Sagatavot un novadīt apmācību kursa „Projekta cikla vadības metode” sesiju latviešu valodā  

Darba vietas nosaukums un adrese Local and Regional Development Planning Ltd, Friars House, 157–168 Blackfriars Road, London, UK  

Nozare Biznesa un vadības konsultāciju pakalpojumi   
  

Laika periods Kopš 2003.gada septembra  

Profesija vai ieĦemamais amats Sabiedrisko attiecību speciālists (2008-2009); Starptautisko projektu speciālists (kopš 2003); 
Eiroreăiona „Saule” ăenerālsekretārs (kopš 2006);   

Galvenie pienākumi Veidot sabiedriskās attiecības, sadarboties ar medijiem; Piesaistīt ārējo finansējumu attīstības ideju 
īstenošanai, ieviest un vadīt starptautiskus projektus; Sagatavot, iesniegt un īstenot Eiroreăiona 
„Saule” padomes lēmumus;  

Darba vietas nosaukums un adrese Jelgavas rajona padome / Jelgavas novada dome, Pasta 37, Jelgava, Latvija   

Nozare Pašvaldības    
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Laika periods 2001.gada oktobris – 2003.gada janvāris 

Profesija vai ieĦemamais amats Mārketinga projektu vadītājs   

Galvenie pienākumi Izstrādāt un īstenot tiešā mārketinga kampaĦas, vadīt starptautiskus iepirkumus Latvijas institūciju 
uzdevumā 

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Attīstības aăentūra, Pērses 2, Rīga, Latvija   

Nozare Valsts pārvalde   

Laika periods 2001.gada maijs – jūlijs  

Profesija vai ieĦemamais amats Projektu vadītāja palīgs  

Galvenie pienākumi Sagatavot Bio-inovāciju tīkla projekta noslēguma atskaites, adaptēt tās no vācu uz angĜu valodu 

Darba vietas nosaukums un adrese ISA-Consult Beratungs- gesellschaft für Innovation, Strukturpolitik und Arbeit, Engeldamm 70, Berlīne, 
Vācija 

Nozare Pētījumu un konsultāciju pakalpojumi   
  

Laika periods 1999.gada jūnijs – jūlijs  

Profesija vai ieĦemamais amats Studiju prakse  

Galvenie pienākumi Izstrādāt politisko notikumu pārskatus Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas vajadzībām, pieĦemt un 
sagatavot dokumentus konsulārajā nodaĜā   

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas vēstniecība Ukrainā, Kijeva, Ukraina  

Nozare Valsts pārvalde   
  

Laika periods 1998.gada septembris – 2000.gada septembris  

Profesija vai ieĦemamais amats Āfrikas-Baltijas konferences ārējo lietu koordinators (kopš 1998), Pilsoniskās izglītības projekta 
asistents (kopš 1999)  

Galvenie pienākumi Izzināt un veicināt akadēmiskās un biznesa saiknes starp Āfrikas un Baltijas valstīm; organizēt 
starptautiskas akadēmiskas konferences 

Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes augstskola, Tērbatas 10, Valmiera, Latvija   

Nozare Izglītība un zinātne   
 

 

Izglītība  
  

Laika periods 2008.gada janvāris – 2009.gada jūnijs  

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

Maăistra grāds jurisprudencē ar specializāciju - Starptautiskās tiesības un finanses  

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

Starptautiskās finanses kontekstā ar tiesībām, investīcijām, tirgiem un banku sektoru. Maăistra darba 
tēma „Eiropas Struktūrfondu ieviešana Latvijā: jauna pieeja” 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Rīgas Juridiskā augstskola, Rīga, Latvija  

Līmenis nacionālajā vai starptautiskajā 
klasifikācijas sistēmā 

LL.M 

  

Laika periods 2008.gada februāris – aprīlis  

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

Profesionālā kvalifikācija - Sabiedrisko attiecību vadītājs    

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

Sabiedrisko attiecību veidošana un vadīšana 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Londonas Sabiedrisko attiecību skola Latvijas filiāle, Rīga, Latvija  
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Laika periods 2002.gada septembris – 2005.gada jūnijs  

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

Maăistra grāds sociālajās zinātnēs ar specializāciju – Eiropas lietas  

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

Eiropas Savienības ekonomika un tiesības. Maăistra darba tēma „Uz zināšanām balstīta ekonomika 
Latvijā”  

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija  

Līmenis nacionālajā vai starptautiskajā 
klasifikācijas sistēmā 

Mg.Sc.Soc.  

  

Laika periods 2003.gada janvāris – jūnijs  

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

Dānijas Ārlietu ministrijas stipendiju programmas „Eiropas integrācija” sertifikāts    

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

Eiropas Savienības ekonomika un darba tiesības 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Kopenhāgenas biznesa skola, Kopenhāgena, Dānija   

Laika periods 2000.gada oktobris – 2001.gada jūlijs   

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

Eiropas Savienības stipendiju programmas Socrates/Erasmus sertifikāts      

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

Politikas zinātne  

Izglītības iestādes nosaukums un veids Humboldt Universitāte, Berlīne, Vācija  
 

Laika periods 1998.gada septembris – 2002.gada jūnijs    

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija 

Profesionālā kvalifikācija – politikas zinātnieks       

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

Politikas vēsture, organizāciju kultūru, starptautiskā diplomātija. Bakalaura darba tēma: „Jaunā 
ekonomika”  

Izglītības iestādes nosaukums un veids Vidzemes augstskola, Valmiera, Latvija  
 

 

Prasmes  
  

Dzimtā(s) valoda(s) Latviešu  
  

Cita(s) valoda(s)  

Pašnovērtējums  

  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

AngĜu  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Krievu  C
1  

Profesionāls 
lietotājs   

C
1  

Profesionāls 
lietotājs   

C
1  

Profesionāls 
lietotājs   

C
1 

Profesionāls 
lietotājs   

C
1  

Profesionāls 
lietotājs   

Vācu  C
2  

Profesionāls 
lietotājs   

C
2  

Profesionāls 
lietotājs   

C
2  

Profesionāls 
lietotājs   

C
2 

Profesionāls 
lietotājs   

B
1  

Neatkarīgs 
lietotājs   

DāĦu   B
1  

Neatkarīgs 
lietotājs   

B
1  

Neatkarīgs 
lietotājs   

A
2  

Pamatprasm
es  

A
2 

Pamatprasm
es 

A
2  

Pamatprasm
es 

 
 

 

A
2  

Pamatprasm
es 

A
2  

Pamatprasm
es 

A
2  

Pamatprasm
es 

A
2 

Pamatprasm
es 

A
2  

Pamatprasm
es 
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Sociālās prasmes � Starp-kultūru prasmes: kopš 1998.gada aktīvi darbojos starptautiskā vidē, īstenojot projektus, ko 
atbalstījuši ANO, ES, Baltijas-Amerikas partnerības programma u.c. Stipendiju programmu 
ietvaros esmu studējusi Vācijā, Dānijā un Japānā, kur veiksmīgi integrējos vietējā vidē. Bakalaura 
studiju laikā organizēju Āfrikas-Baltijas konferenci, pasaules mērogā informēju par konferences 
nozīmi, sazinājos ar lektoriem un dalībniekiem. Patreizējie darba pienākumi ietver starptautisko 
attiecību veidošanu. Esmu veicinājusi sadarbības līgumu noliegšana ar pašvaldībām Francijā, 
Lielbritānijā, Rumānijā, Itālijā, Norvēăijā, Lietuvā un Krievijā; 

� Darbs komandā: esmu aktīvs komandas spēlētājs ar līdera iezīmēm. Manā atbildībā ir bijusi 
projekta komanda ar 76 darbiniekiem, kas no donora un personāla puses tas tika atzīst par vienu 
no labākajiem komandas darbiem pēdējo gadu laikā.   

  

Organizatoriskas prasmes � 6 gadus esmu izstrādājusi un ieviesusi rajona pašvaldības projektus. Tas ir uzlabojis ne tikai 
manas organizatoriskās, bet arī komunikācijas prasmes;   

� 3 gadus esmu vadījusi Eiroreăiona „Saule” ăenerālsekretariātu, nodrošinot sadarbību starp 24 
institūcijām no 3 valstīm – Latvijas, Lietuvas, Krievijas;  

� Universitāte ir attīstīju plānošanas prasmes, jo katrs lekciju kurss jāsagatavo un jānolasa 
ierobežotā laikā un tēmā. Studenti manu darbu vērtējuši kā izcilu.   

  

Datora lietošanas prasmes Pārvaldu Microsoft Office programmas un HTML 
  

Vadītāja apliecība B kategorija  
 

Papildu informācija Zinātniski pētnieciskais darbs 
• 2009: Latvijas Bankas godalga par pētījumu „Eiropas Struktūrfondu 

ieviešanas shēma Latvijā: jauna pieeja”;  
• 2005: Japānas Ārlietu ministrijas stipendija par pētījumu „ES 

paplašināšanās un Japānas-ES jauno attiecību perspektīva”;  
• 2003: Latvijas Bankas godalga par pētījumu “ES paplašināšanās ietekme 

uz darbaspēka migrāciju”;   
• 2002: Latvijas ekonomikas foruma godalga par pētījumu „Jaunā 

ekonomika”.  

 Dalība konferencēs  
• 2010: Eiropas Komisijas Europe Aid programmas projekta “Zināšanu un 

iespēju veicināšana Moldovas Kahula reģionā” (Projekts nr. 2008/ 149 – 
261) mācību seminārs, Kahula, Moldova, "Eiropas Savienība: 
institūcijas, budžets un finanses Moldovai" B.Traidase   

• 2009: Eiropas Komisijas Pilsētsadarbības programmas konference „Pro-
aktīva rīcība”, Trivero, Itālija, „ES finanses un iespējas pašvaldību 
teritoriālās attīstības veicināšanai”, B.Traidase   

• 2007: Valsts reģionālās attīstības aģentūras konference „Inovācijas 
reģionālai attīstībai”, Rīga, Latvija, „ES finansējums institucionālās 
kapacitātes stiprināšanai pašvaldībās", B.Traidase;    

• 2005: Eiropas Kopienas Studiju Asociācijas konference „Tuvinot 
Eiropas Savienotās Valstis: nākotnes izaicinājumi un iespējamie 
risinājumi”, Rīga, Latvija, „Latvijas-Krievijas attiecības Enerģētikas 
dialoga ietvaros”, B.Traidase;  
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 • 2004: ANO Attīstības programmas konference „Dzimumu līdztiesības 
principu ieviešana Latvijas pašvaldībās”, Rīga, Latvija, „Vai cilvēki ir 
gatavi domāt par savu dzīves kvalitāti?”, B.Traidase;  

• 2004: Paplašināšanās seminārs, Anglesey, Velsa, Lielbritānija, 
„Paplašināšanas un ietekme”, B.Traidase.   

 

Publikācijas  
• B.Traidase, Eiropas Savienība un Krievija – Iespējamo attiecību 

modelis, Latvijas Eiropas Kopienas Studiju asociācija, Rīga, 2005;  
• B.Traidase, ES paplašināšanās un Japānas-ES jauno attiecību 

perspektīva, Tokija, Japāna, 2005;  
• B.Traidase, ES paplašināšanās ietekme uz darbaspēka migrāciju Latvijā, 

žurnāls „Virziens-Eiropa” NR 1, Rīga, 2003. 

Atsauksmes  Mudīte Priede, Ăenerālsekretāre, Latvijas Pašvaldību savienība, Tālrunis: +371 29197607, E-pasts: 
mudite.priede@lps.lv  
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Larisa   Turuševa 
Vārds  Uzvārds 

   
021154 - 10034 

   
   

LLU Sociālo zinātņu fakultātes Valodu katedras vadītāja, docente 
Darba vieta un ieņemamais amats 

Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 
Lielā ielā 2  Lielā ielā 20-20 

Jelgava, LV - 3001  Jelgava, LV - 3001 
   

Tālruņa 
Nr. 

63005650  Tālruņa Nr. 63011883,  
29982388 

Fax: 63027238   
E-mail: lingua@cs.llu.lv  Larisa.Turuseva@llu.lv 

                     

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 

(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts 
Studiju 

laiks 

Specialitāte Kvalifikācija 

LLU Pedagoģijas doktorantūra 2000.-
2004 
 

Pedagoģija -` 

LLU Pedagoģijas maģistrantūra 1994.-
1996. 

Pedagoģija Mgr. paed. 

Minskas Valsts Pedagoģijas Svešvalodu 
Institūts (PSRS) 

1972.-
1978. 

Angļu un 
franču valodas 

Angļu un 
franču 
valodu 
docētāja 

Zinātniskā kvalifikācija 

Zinātniskā padome, iestāde, 

valsts 

Gads Specialitāte 
Zinātniskai

s grāds 
Diploma 

Nr. 

     

Darba pieredze 

2005 - tagad      LLU Valodu katedras vadītāja 
2002 - tagad      LLU Valodu katedras docente 
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2003 - 2006      Ekonomikas un Kultūras Augstskola, Svešvalodu fakultātes lektore 
1998 – 2002  LLU Valodu katedras lektore. 
1996 – 2003  RPIVA Valodu katedras lektore 
1988 - 1996  Jelgavas 6.vidusskolā svešvalodu sekcijas vadītāja 
1978 - 1996  Jelgavas 6.vidusskolas angļu valodas skolotāja 

Zinātniskās iestādes (laika periods), zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, 
maģistrantu un doktorantu (aspirantu) vadīšana 

2009.- 2010.gg. – ESF grants “Atbalsts doktora studiju programas īstenošanai”  
2009.g. – EU grants Mācību braucienam “Jaunās IT tehnoloģijas izglītībā”, Itālij ā 
2003.g. – Oksfordas Universitātes grants stažēšanai Wadham Koledžā, Oksfordā 
2005.g. – Lietuvas Lauksaimniecības universitāte -  stažēšana 
2007.g. - Stažēšana Lietuvas Lauksaimniecības universitātē  
2008.g. 21-25 maijā - Stažēšana Kijevas Būvniecības un Arhitektūras universitātē 
2008.g. novembrī – BOVA kursi Lietuvas Lauksaimniecības universitātē 
2009.g. – Varminsko-Mazurijas universitāte, Polija – stažēšana ERASMUS ietvaros 
2009.g. maijā - Stažēšana Informātikas un Ekonomikas Universitātē Olštinā, Polijā 
Profesionālā kompetence 
Studentu un pasniedzēju kompetences 
Mūžizglītība 
Studentu motivācija svešvalodu apguvē. 
Jauno tehnoloģiju izmantošana svešvalodu apguvē. 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā)  

2009. - “Prakses vieta studentu profesionālās kompetences veidošanā”.(in Latvian) // Pr„New 
Dimensions in the Development of Society”, 5th International Scientific Conference. – 
October 2-3, 2009, Jelgava, Latvia 
 
2009 –Starptautiskā zinātniskā konference“Studenti par sevi, mācībām un globalizācijas 
problēmām”,      
           Olsztyn – Polija, Informatikas un Ekonomikas augstskolā, 9-10 maijs, 2009 
(plenārsēdē) 
2008 - „New Dimensions in the Development of Society”, 4th  
           International Scientific Conference. – September 25-26, 2008, Jelgava, Latvia 
2007 - International Scientific Conference “New Dimensions in the Development of Society”. 
June 14-15, 2007.  
           – Jelgava, Latvia 
2007 -  ATEE, Spring University „Changing Education in a Changing  
          Society”. – Klaipeda University, Lithuania 
2006 - International Scientific Conference “Information Technologies for Rural 
Development”,   
          October 19-20, 2006. – Jelgava 
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2006 - Riga, ATEE conference Spring University „Teacher of the 21st Century: Quality  
            Education for Quality Teaching” 
2006 - Jelgava, LUA Social Sciences Faculty international scientific conference“New 
Dimensions in the  
           Development of Society” 

Lekciju kursi 

Pasniegts iepriekš -  
                                 ''Angļu valoda diplomātiem'' 
                                 ''Biznesa angļu valodā"  
                                 Angļu valoda Ekonomikas fakultātes studentiem  
                                 Angļu valoda mājtūrības specialitātei 
                                 “Angļu un amerikāņu literatūra” angļu valodas specialitātei 
                                 “Akadēmiskā rakstīšana” angļu valodas specialitātei 
                                 “Hermenētika” angļu valodas specialitātei  
                                 “Krievu valoda caur angļu” ārzemju studentiem  
                                 "Pedagoģijas psiholoģija'' angļu valodā 
                                 “Klausīšana” angļu valodas tulkiem 
                                  Angļu valoda pedagoģijas maģistrantiem 
                                  Angļu valoda pārtikas tehnologiem 
                                 “Tulkošanas teorija” tulkiem 
                                 “Rakstiskā tulkošana” tulkiem 
                                 „Tulkošanas metodes“ tulkiem  
                                  Angļu valoda tūrisma servisa specialitātei 
                                 “Angļu valodas mācību metodika” angļu valodas specialitātei  
                                  Angļu valoda programmētājiem  
                                  Angļu valoda datorzinības speciālistiem 
Pasniedz pašlaik   
“Lietišķā sarakste”  
“Politiskā terminoloģija” ārējo sakaru specialitātei 
Valstu studijas ārējo sakaru specialitātei 
Speckurss angļu valodā ITF maģistrantiem 
Speskurss angļu valodā socialoģijas speciālitāšu maģistrantiem 
“Tekstu analīze” IUĀS studentiem 
Mācību programmas “Lietišķā komunikācija’ sagatavošana maģistrantiem un 
ERASMUS studentiem 
''British Studies'' programmas sagatavošana un lekciju lasīšana 
Pedagoģijas maģistrantūras profesionālās angļu valodas programmas sastādīšana 
“Lietišķā komunikācija” visu fakultāšu maģistrantiem 

Publikāciju skaits 26: t.sk. raksti . 
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Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

2009.g. – Turuševa L. Prakses vieta studentu profesionālās kompetences veidošanā. // 
Proceedings „New  
               Dimensions in the Development of Society”, 5th International Scientific Conference.  
               – October 2-3, 2009, Jelgava, Latvia, 10 pp.  
2009.g. - Turusheva L. Students’ Information Competence and Its Importance for Life-Long   
                Education. //Problems of Education in the 21st Century. Education Policy,   
                Management and Quality, Volume 12, 2009, pp. 126-132. Periodical journal  
                "Problems of Education in the 21st Century" (ISSN 1822-7864), included into  
                EBSCO: Education Research Complete (http://www.epnet.com/) and Copernicus  
                Index (http://www.indexcopernicus.com/). 
2006.g. – grāmata. Maslo I., Turuševa L., et al. No zināšanām uz kompetentu darbību. 
Mācīšanās  
                antropoloģiskie, ētiskie un sociālkritiskie aspekti – Latvijas Universitāte: 
Akadēmiskais apgāds,  
                2006, 186 lpp. 
2008.g. - Turusheva L. External Relations Specialists’ Communication Competence as an  
               Important Ingredient of Their Professional Competence.// Proceedings „New  
               Dimensions in the Development of Society”, 4th International Scientific Conference.  
               – September 25-26, 2008, Jelgava, Latvia, pp. 279-287. 
2007.g. - Turusheva O., Turusheva L. Learning Skills as a Part of Students’ Professional  
               Competence. //ATEE, Spring University 2007, 2 „Changing Education in a 
Changing  
               Society”. – Klaipeda University, Lithuania, 2007. – pp.276 – 282. 
2007.g. - Turusheva O., Turusheva L. Academic Skills as a Necessary Long-Life Education 
Skill. //Proceedings  
                of the International Scientific Conference “New Dimensions in the Development of 
Society”. June 14- 
                15, 2007. – Jelgava, Latvia, 2007, pp. 178-186. 
2006.g. - Turusheva O., Turusheva L. Students' Learning Skills as a Means of Integration into 
Learning  
                Society. //International Scientific Conference “New Dimensions in the Development 
of Society”,       
                LLU, June 15-16 2006.  -  Jelgava, 2006, pp. 149-156. 
 
 

Kvalifikācijas celšana  

2009.g. maijā - Stažējums Informātikas un Ekonomikas Universitātē Olštinā.  
2009.g. – EU grants Mācību braucienam “Jaunās IT tehnoloģijas izglītībā”, Itālij ā 
2008. novembris – BOVA kursi “Academic Writing” Lietuvas Lauksaimniecības 
universitāte, Kauņā 
2008.g. 21-25 maijā - Stažējums Kijevas Būvniecības un Arhitektūras universitātē, 



 

189 
 

iepazīšanās ar projektu vadības programmu, ar vadošiem profesoriem pasaulē šī jomā. 
2008.g. jūlijs – pieredzes apmaiņu programma Varminsko – Mazurikas universitātē, 
Olštinā, Polijā. 
2004. maijs – stažējums Lietuvas Lauksaimniecības universitātē, Kauņā 
2003. septembris – stažējums Oksfordas Universitātē (Oxford Colleges Hospitality 
Scheme) 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

LLU Konventa locekle 
LLU Sociālo Zinātņu Fakultātes Domes locekle 
LLU arodbiedrības locekle 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

2009.g. – LLU pateicība 
2007.g. – LLU pateicība 
2004.g – RPIVA atzīnības raksts 
 
 
Valodu zināšanas: Lasītprasme Rakstītprasme Runātprasme 
 teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  
vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Vācu valoda          

Angļu valoda          

Franču valoda          

 

 



 

190 
 

 
ROSITA  ZVIRGZDI ŅA 

Vārds  Uzvārds 
VENTSPILS  301064-10014 
Dzimšanas vieta  Personas kods 
30.10.1964  latviete 

Datums, mēnesis, gads  Tautība 
  precējusies 
  Ģimenes stāvoklis 
SIA BA “Tur ība” Komercdarb ības katedras vadītāja 

Darba vieta un ieņemamais amats 
                     

Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 
Graudu iela 68, Rīga  Strautu 13, Mežciems 

Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas raj. 
LV - 3019 

   
   
   

Tālruņa Nr.  7618746  Tālruņa Nr. 
3058405 

26408253 

Fax: 7619152  E-mail: rositazvirgzdina@inbox.lv 
E-mail: Rosita@turiba.lv   
    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

LLU Doktorant ūra 
 
Biznesa augstskola Turība  
 
 
Biznesa augstskola Turība 
 
 
 

No 10.2004. 
 

2001.–2002. 
 
 

1997.–2001. 
 

 

Reģionālā 
ekonomika 

 

Sociālās zinātnes 
 

 
Uzņēmējdarb ības 
vadība 

 
 

MBA 
 
 
 

MVU vadītājs 
 
 
 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

 
Biznesa augstskola Turība 
 
 

 
2002 

 

Sociālās zinātnes 

 

MBA 

 
000043 
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Darba pieredze 

No 2006. – BAT, Komercdarbības katedras vadītāja, lektore 

No 2005.- Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Ekonomikas fakultāte -  lektore 

No 2003. - Biznesa augstskola Turība, Ekonomikas zinātņu katedra - lektore 

No 2002-2007.g. Restorānu servisa skola - skolotāja 

No 2001. – 2003. g. BAT Ekonomikas katedra -  laborante, asistente 

 

Zinātniskā darbība un publikācijas: 

Nozīmīgākās publikācijas: publikāciju skaits -  : 14 
 
1. Innovations and unbalances entrepreneurship environment. / Aktualni aspekty česke 

a svetove ekonomiky. Liberec, 2009. – 605. – 611. p. 
2. Entrepreneurship environment and regional policy. 7 th International Scientific 

Conference “Legal, political and economical initiatives towards Europe of knowledge”. 
No 3 (2009) Kaunas, 2009. – 237. – 244. p. 

3. Ražošanas paplašināšanas nepieciešamība un iespējas Latvijas reģionos./ 
Tautsaimniecības attīstības problēmas Latvijā. Nr.7. Rīga, 2009. – 109. – 123. lpp. 

4. Lauksaimnieciskās ražošanas un uzņēmējdarb ības attīstības problēmas Latvijā. 
/Starptautiskā zinātniskā konference “Ekonomikas zinātne – lauku attīstībai 2009”. Nr. 
20. Jelgava, 2009. – 160.- 166. lpp. 

5. Uzņēmējdarb ības uzsākšanu kavējošie faktori lauku teritorij ās / Starptautiskā 
zinātniskā konference “Ekonomikas zinātne – lauku attīstībai 2008”. Nr. 15 Jelgava, 
2008. – 289.- 295. lpp. 

6. Role of innovations in regional development of Latvia. Business and Management' 
2008. Viļņa – 475. – 482. lpp. 

7. Komercdarbību ietekmējošo faktoru vērt ējums Latvijas reģionos. IX Starptautiskā 
zinātniskā konference "Darba tirgus sociālie un ekonomiskie izaicinājumi" BAT, 2008 

8. Uzņēmējdarb ības attīstības tendences Latvijas reģionos / LLU Raksti 19(314), 2007. 
- 54.- 61. lpp. 

9. Uzņēmējdarb ība un tās attīstības iespējas Latvijas reģionos / Economic science for 
rural development No 12, Jelgava, 2007. - 184. – 191. lpp. 

10. Facilities of introduction of new organizing forms in Latvian regions / Ekonomika 
un vadība: aktualitātes un perspektīvas, Šauļi, 2007., 2(9). 347.-354. lpp. 

11. Possibilities of business activization at Latvia’s country territories  / Socialiniai 
Tyrimai, Šauļi, 2006. – 173.-179. lpp. 

12. Uzņēmējdarb ības aktivizēšana lauku reģionos globalizācijas kontekstā  / Economic 
science for rural development No 10, Jelgava, 2006. - 227.-233. lpp. 

13. Logistic`s Centers Formation – Business Diversification Opportunity for the 
Regions of Latvia / Ekonomika un vadība: aktualitātes un perspektīvas, Šauļi, 2005., 347-
352 lpp. 
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14. Uzņēmējdarb ības diversifikācijas iespējas laukos uz franšīzes pamatprincipiem / 
”Ekonomikas zinātne lauku attīstībai”, Jelgava, Nr.9., 2005., 114. – 119. lpp. 

 

Uzstāšanās konferencēs: 

• Piedalīšanās Šauļu Universitātes zinātniskajā konferencē 2005. 
• Piedalīšanās LLU zinātniskajā konferencē Ekonomikas zinātne lauku attīstībai 2005. 
• Piedalīšanās Šauļu Universitātes zinātniskajā konferencē 2006. 
• Piedalīšanās LLU zinātniskajā konferencē Ekonomikas zinātne lauku attīstībai 2006. 
• Piedalīšanās LLU zinātniskajā konferencē Ekonomikas zinātne lauku attīstībai 2007. 
• Piedalīšanās Šauļu Universitātes zinātniskajā konferencē 2007. 
• Piedalīšanās LLU zinātniskajā konferencē Ekonomikas zinātne lauku attīstībai 2008. 
• Piedalīšanās Viļņas zinātniskajā konferencē 2008.  
• Piedalīšanās BAT rīkotajā konferencē. Rīgā, 2008. 

 

Pedagoģiskā darbība BAT: 

Vadītie diplomdarbi: 

Novadīti 35 diplomdarbi. 

Raksturīgākās tēmas:  

A.Melnis “SIA “MTC”darbības raksturojums un tās efektivitātes novērtējums” 

Ē.Ate “SIA “RDI un partneri” konkurētspējas novērtējums un attīstības iespējas” 

M. Pavlovska “A/S “Kurzeme CMAS” mārketinga iekšējās un ārējās vides analīze un 
pilnveidošanas iespējas” 

I.Gailīte “Uzņēmuma “HOETIKA” saimnieciskās darbības novērtējums un pilnveidošanas 
iespējas” 

L. Gofmane “SIA “Alus nams” saimnieciskās darbības novērtējums un attīstības iespējas” 

Vadītie kvalifik ācijas darbi: 

Novadīti 6 kvalifikācijas darbi. 

Raksturīgākās tēmas: 

E. Vanags “Reklāmas kampaņas, to pielietojums un efektivitāte uzņēmumā Latvijas mobilais 
telefons” 

L. Loganovska “Reklāmas elemetu un līdzekļu izmantošanas specifika uzņēmumā “RIMI 
Latvija””  

E. Runtule “Būvfirmas SIA “Orlands” reklāmas elementu analīze un to izmantošanas 
specifika” 
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Studiju priekšmeti:  
Lekciju un semināru vadība, kā arī programmu izstrāde šādos studiju priekšmetos:  
Uzņēmējdarb ības pamati- 3 KP ( Obligāts priekšmets 2. līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības studiju programmā  “Sabiedriskās attiecības”) 
Finanšu menedžments – 3 KP ( Obligāts priekšmets 2. līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības studiju programmā “Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība”) 
Uzņēmējdarb ības ekonomika – 2 KP ( Izvēles priekšmets 1. līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības studiju programmā “Reklāmas zinības”) 
Komercdarbība – 4 KP ( Obligāts priekšmets 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
studiju programmā “Organizācijas drošība”) 
Tautsaimniecība– 2 KP ( Obligāts priekšmets 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
studiju programmā “Tiesību zinātnes”) 
Tautsaimniecība - 2 KP ( Obligāts priekšmets 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
studiju programmā “Tiesību zinātnes”) 
Mārketings – 2 KP ( Obligāts priekšmets 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmā “Finanses un grāmatvedība”) 
Finanšu analīze pamati – 2 KP ( Obligāts priekšmets 1. līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības studiju programmā “Finanses un grāmatvedība”) 
Uzņēmējdarb ība - 4 KP ( Obligāts priekšmets 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
studiju programmā “Uzņēmējdarbības vadība”) 
Uzņēmējdarb ība – 2 KP ( Obligāts priekšmets 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
studiju programmā “Finanses un grāmatvedība”) 
Uzņēmējdarb ība - 2 KP ( Obligāts priekšmets 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
studiju programmā “Reklāmas zinības”) 
 
 

Mācību grāmatu un mācību līdzekļu sagatavošana un publicēšana: 
Mācību līdzekļi: 

• Finanšu analīze un plānošana. Tālmācības studiju kurss, SIA Uzņēmējdarbības un 
menedžmenta akadēmija, Rīga, 2007. 259 lpp. 

• Statistika. Tālmācības studiju kurss, SIA Uzņēmējdarbības un menedžmenta 
akadēmija, Rīga, 2007. 260 lpp. 

 
 
 

Kvalifik ācijas celšana: 
 

• LLU Sertifik āts par kursu “Augstskolu didaktika”, 2005.g. 
• Iekšējo auditoru apmācību kurss. 2007. gada 13. septembrī (sertifikāts) 
• Seminārs – “Uzņēmumu un organizāciju izaicinājumi pārmaiņu apstākļos”. 

2010.gada 09. janvār ī (apliecība) 
• Seminārs – tēmas: Boloņas procesa filozofija, uzņēmējdarb ība un nodokļi, 

korpor āciju kapit āla vadīšana, modeļi un to izmantošanas lietderība. 2010. gada 
28. janvār ī (apliecība). 
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Valodu zināšanas: Lasītprasme Rakstītprasme Runātprasme 
 teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  
vidēji 

Latviešu valoda X   X   X   

Krievu valoda  X   X   X  

Angļu valoda  X   X   X  

_______ valoda          
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9.PIELIKUMS 
IEGĀDĀTĀ LITERAT ŪRA PROJEKTU VAD ĪBĀ 

 

Mācību literatūra latviešu valodā 
 
1. Ābele.J,. Bariss V. Stratēģiskā plānošana publiskās pārvaldes institūcijās. Jelgava, 

2006. 
2. Forands I. Biznesa vadības tehnoloģija. R. 2007. 
3. Forands I. Menedžmenta autoritātes. R. 2007. 
4. Forands I. Projekta menedžments. Rīga, SIA "Elpa - 2".2006. 
5. Kvalitātes vadības sistēma.Apgāds „Biznesa partneri”, R. 2002. 
6. Miksone M.. Informācijas tehnoloģiju projekts uzņēmumā. Rīga, 2006. 
7. Muška A. Uzņēmējdarbības plānošana. Rīga, 2005. 
8. Pedagoģiskie un psiholoģiskie pētījumi. R. 2002. 
9. Projektu vadīšanas nacionālās vadlīnijas. LNPVA. R., 2004. 
10. Ražošanas vadīšana. R. 2007. 
11. Ulmane V. Darba tiesības. Darba aizsardzība. ’Turība”, R. 2004. 
12. Zvirbule-Bērziņa A. Ražošanas menedžments. Rīga, 2006. 
 
 

Mācību literatūra angļu valodā 
 

1. Chatfield Carl, Johnso Timothy. Microsoft Office Project 2007 Step-by-step. 2007. 
2. Cobb Anthony T.. Leading Project Teams. An introduction to the Basic of Project 

Management and Project Team Leadership, Sage Publications, 2006. 
3. Gray F. Clifford, Erik W.Larson. Project Management: The Managerial Process 

4th. 2008. 
4. Lewis. James P. Mastering Project Management. Second Edition.  Applying Advanced 

Concepts to Systems Thinking, Control & Evaluation, Resource Allocation; McGraw-
Hill.2007. 

5. Lock  Dennis . The Essentials of Project Management 3rd edition. 2007. 
6. Lock Deniss. Project Management, Ninth Edition, Published by Gower Publishing 

Limited, 2007. 
7. McGhee Pamela, McAliney Peter. Painless Project Management: A  Step-by-step 

Guide for Planning, Executing, and Managing Projects. 2007. 
8. Morris Peter, Pinto W.G,  Jeffrey K. The Wiley Guide to Project Technology, 

Supply Chain and Procurement Management. 2007. 
9. Morris W.G, Jeffrey B.Pinto, The Wiley Guide to Project Control. Published by 

John Wiley & Sons, USA, 2007. 
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10. Morris W.G, Pinto Jeffrey B.,. The Wiley Guide to Project Organization & Project, 
Program & Portfolio Management. Published by John Wiley & Sons, USA, 2007. 

11. Morris W.G., Jeffrey B.Pinto,. The Wiley Guide to Project Organization & Project 
Management Competencies. Published by John Wiley & Sons USA, 2007. 

12. Newton R. Projekt Managemant Step by Step. Published by Pearson Education 
Limited Great Britain. 2006. 

13.  PMP: Project Management Professional Deluxe ed Published by Project 
Management Institute, 2007. 

14. Reiss Geoff. Project Management Demystified 3rd edition. 2007. 
15. Shenhar Aron J., Dov Dvir. Reinventing Project Management. The Diamond 

Approach to Successful Growth and Innovation, Published by Harvard Business 
School Press,2007. 

16. Tammy Adams, Means Jan, and Spivey Michael S.. Project Meeting Facilitation 
Skills to Make the Most of Project Meetings. 2007. 

17. Vargas Ricardo Viana. Practical Guide to Project Planning. Published by Auerbach 
Publications. New York, 2007.  

 
 

Mācību literatūra vācu valodā 
 

1. Fleig B. Wertmanagement in Projekten: Wert – und Risikoorientierte 
Projektsteuerung. VDM VERLAG DR. MULLER, 2007. 

2. Kairies P. Moderne Fuhrungsmethoden fur Projektleiter: Professionelles 
Projektmanagement, Erfolgsfaktoren, Praxistipps. EXPERT-VERLAG, 2007. 

3. Meier M. Projektmanagement: Situationsanalyse, Zielbestimmung, 
Projektcontrolling, Controllingwerkzeuge, Motivation, Teammanagement. 
SCHAFFER-POESCHEL, 2007. 

4. Noe M. Crash-Management in Projekten: Vorbeugen, Erkennen, Analysieren und 
Uberwinden von Konflikten und Krisen. PUBLICIS MCD, 2006. 

5. Pinnells J.R., Pinnells E. Risikomanagement in Projekten: Internationale Wagnisse 
identifizieren und minimieren. GABLER, 2007. 

6. Preissner A. Projekterfolg durch Qualitatsmanagement, 8 Audio-CDs + 1 MP3-CD: 
Projekte planen und sicher steuren. Hrsg.: RADIOROPA Horbuch. 531 Min. 
RADIOROPA HORBUCH, 2007. 

7. Probst H.J., Haunerdinger M. Projektmanagement leicht gemacht: Projekte 
erfolgreich planen, steuren und abschliessen. REDLINE, 2007. 

8. Spreider M. Integratives Kommunikationsmanagement in Projekten: Konzept, 
Fallstudien, Gestaltungsempfehlungen. Diss. HAMPP, 2004. 

9. Stroebe A.I. Fuhren in Projekten. RECHT, 2007. 
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Mācību literatūra krievu valodā 
 

1. Ананькина Е.А., Данилочкин С.В., Данилоч. Контроллинг как инструмент 
управления предприятием. Аудит, 2007. 

2. Аньшин В.М., Дагаев А.А. Инновационный менеджмент. Концепции и 
механизмы инновационного развития. Дело, 2007. 

3. Балдин К.В. Риск – менеджмент. Учебноепособие. Эксмо, 2006. 
4. Бушуев С.Д., Бушуева Н.С., Бабаев И.А., Яковенко В.Б., Гриша Е.В., Дзюба 

С.В., Войтенко А.С. Креативные технологии управления проектами и 
программами: Монография. – К.: «Саммит-Книга», 2010. – 768 с.: ил.  

5. Верзух Э. Управление проектами: ускоренный курс по программе МВА. 
Вильямс, 2007. 

6. Голоктеев К., Матвеев И. Управление производством. Инструменты, которые 
работают. Питер, 2007. 

7. Гончаров Д. Комплексный подход к управлению рисками для российских 
компаний. Вершина. 2007. 

8. Дедов О. Методология контроллинга и практика управления крупным 
промышленным предприятием: Учебное пособие. Альпина Бизнес Букс, 2007. 

9. Дипроуз Д. Управлеие проектами. Эксмо, 2007. 
10. Кук Х.С., Тейт К.Управление проектами. Поколение, 2007. 
11. Линдерс М., Джонсон Ф., Флинн А., Фирон Г. Управление закупками и 

поставками. Учебник. Юнити, 2007. 
12. Ньютон Р. Управление проектами от А до Я. Альпина Бизнес Букс, 2007. 
13. Разу М.Л. Управление проектом. Основы проектного управления. КноРус, 

2007. 
14. Романова М.В. Управление проектами. Форум, 2007. 
15. Тернер Дж.Р. Руководство по проектно-ориентированному управлению. ИД 

Гребенникова, 2007. 
16. Фунтов В. Основы управления проектами в компании. Питер, 2007. 
17. Хилмар Фолльмут Й. Инструменты контоллинга. ОМЕГА-Л, 2006. 
18. Чейз Р.Б., Джейкобз Ф.Р., Аквилано Н. Дж. Производственный и 

операционный менеджмент, 10-е издание. Вильямс, 2007. 
19. Шинкаренко О.Н. Управление персоналом организации при внедрении 

стандартов серии ISO 9000: 2000. ДиС, 2007. 
20. Эдмюллер А., Вильгельм Т. Модерация: искусство проведения заседаний, 

конференций, семинаров. ОМЕГА-Л, 2006. 
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10.PIELIKUMS 
SADARBĪBAS LĪGUMI LLU MA ĢISTRA STUDIJU 

PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS PĀRTRAUKŠANAS GAD ĪJUMĀ 
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11.PIELIKUMS 
VALSTS PĀRBAUDES KOMISIJAS ATZINUMI 
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12.PIELIKUMS 
NOTEIKUMI PAR OTR Ā LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS 

AUGSTĀKĀS IZGL ĪTĪBAS VALSTS STANDARTU 
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.481   

 

Rīgā 2001.gada 20.novembrī (prot. Nr. 57 9.§) 

Noteikumi par otr ā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts 
standartu 
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 19.punktu 

I. Vispār īgie jautājumi 

1. Noteikumi nosaka otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu. 

2. Otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju iegūst, 

apgūstot otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas: profesionālās 

augstākās izglītības bakalaura studiju programmas (turpmāk - bakalaura programma), 

profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas (turpmāk - maģistra programma), 

profesionālās augstākās izglītības studiju programmas, profesionālās augstākās izglītības studiju 

programmas, kuras īsteno pēc akadēmiskās (bakalaura vai maģistra) izglītības vai otrā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības apguves (turpmāk - īsā profesionālā programma). 

(MK 29.05.2007. noteikumu Nr.348 redakcijā) 

 

II. Otr ā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu stratēģiskie mērķi un 

galvenie uzdevumi 

3. Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas īsteno tikai augstskolā. Programmu 

stratēģiskie mērķi ir:  

3.1. nodrošināt valsts ekonomikas, kultūras un sociālajām vajadzībām atbilstošas profesionālās 

studijas;  

3.2. nodrošināt nozares zinātņu teorētiskajos pamatos sakņotas, profesijas standartiem atbilstošas, 

praktiski piemērojamas profesionālās studijas. 

4. Programmu galvenie uzdevumi ir:  

4.1. izglītot piektā līmeņa profesionālās kvalifikācijas speciālistus tautsaimniecībai un valsts 

drošībai nepieciešamajās nozarēs, kā arī sekmēt to konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskajos 

apstākļos un starptautiskajā darba tirgū;  

4.2. īstenot nozarei raksturīgu padziļinātu zināšanu apguvi (tai skaitā patstāvīgās mācīšanās 
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prasmes), kas nodrošina iespēju izstrādāt jaunas vai pilnveidot esošās sistēmas, produktus un 

tehnoloģijas un sagatavo jaunrades, pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam nozarē. 

(Grozīts ar MK 29.05.2007. noteikumiem Nr.348) 

5. Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas specifiskos mērķus un uzdevumus 

nosaka atbilstoši stratēģiskajiem mērķiem un galvenajiem uzdevumiem. 

 

III. Bakalaura programmas obligātais saturs 

6. Bakalaura programmas obligātais saturs nodrošina šādu profesionālo kompetenci — zināšanu, 

prasmju un attieksmju kopumu, kas nepieciešams profesionālās darbības veikšanai:  

6.1. nozarei atbilstošo humanitāro, sociālo, dabaszinātņu, inženierzinātņu, informācijas 

tehnoloģiju, vadībzinību un nozares teorētisko pamatu zināšanas, kā arī to piemērošanas un 

patstāvīgās mācīšanās prasmes;  

6.2. spēju stratēģiski un analītiski formulēt un risināt nozares problēmas;  

6.3. speciālās iemaņas un prasmes profesijā;  

6.4. prasmes informācijas ieguvē, atlasē un apstrādē;  

6.5. zināšanas un prasmes projektu izstrādē un to īstenošanā;  

6.6. jaunrades, pētniecības, organizāciju un kvalitātes vadības prasmes;  

6.7. izpratni par profesionālo ētiku un nozares projektu īstenošanas ietekmi uz vidi un sabiedrību;  

6.8. sociālās pamatprasmes (komunikatīvās prasmes, patstāvīga darba un komandas darba 

prasmes);  

6.9. motivāciju tālākizglītībai un sistemātiskai profesionālās kvalifikācijas pilnveidei. 

(Grozīts ar MK 29.05.2007. noteikumiem Nr.348) 

7. Bakalaura programmas apjoms ir vismaz 160 kredītpunktu. 

8. Bakalaura programmas obligātais saturs ietverts šādās studiju programmas struktūras 

pamatdaļās:  

8.1. studiju kursi;  

8.2. prakse ārpus izglītības iestādes (turpmāk — prakse);  

8.3. valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir bakalaura darba vai diplomdarba (diplomprojekta) 

izstrādāšana un aizstāvēšana. 

9. Bakalaura programmas obligāto saturu veido:  

9.1. vispārizglītojošie studiju kursi, kuru apjoms ir vismaz 20 kredītpunktu:  

9.1.1. humanitāro un sociālo zinātņu, tai skaitā pedagoģijas, psiholoģijas un biznesa ekonomikas, 

teorētiskie kursi;  

9.1.2. kursi, kas attīsta sociālās, komunikatīvās un organizatoriskās pamatiemaņas. Kursos iekļauj 
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moduli uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanai (uzņēmumu organizācija un 

dibināšana, vadīšanas metodes, projektu izstrādes un vadīšanas pamati, lietvedības un finanšu 

uzskaites sistēma, zināšanas par sociālā dialoga veidošanu sabiedrībā, darba tiesiskās attiecības 

reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem. Moduli īsteno, izmantojot galvenokārt kompetences 

treniņa, lietišķo spēļu un līdzīgas praktiskās metodes). Moduli vismaz sešu kredītpunktu apjomā 

iekļauj visās bakalaura programmās. Studējošais moduli apgūst, ja tas nav apgūts iepriekšējā 

profesionālās augstākās izglītības programmā;  

9.2. nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi, kuru apjoms ir vismaz 36 

kredītpunkti;  

9.3. nozares profesionālās specializācijas kursi, kuru apjoms ir vismaz 60 kredītpunktu;  

9.4. bakalaura programmas brīvās izvēles kursi, kuru apjoms ir vismaz 6 kredītpunkti;  

9.5. prakse, kuras apjoms ir vismaz 26 kredītpunkti;  

9.6. valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir bakalaura darba vai diplomdarba (diplomprojekta) 

izstrāde un aizstāvēšana un kura apjoms ir vismaz 12 kredītpunktu. 

(Grozīts ar MK 29.05.2007. noteikumiem Nr.348) 

10. Studiju kursu izvēli bakalaura programmā, studiju kursu apjomu un saturu, kā arī prakses 

saturu atbilstoši iegūstamajam profesionālajam grādam nosaka profesijas standarts. 

11. Studiju procesā vismaz 30 procentus no studiju kursu apjoma īsteno praktiski. 

12. Bakalaura programmas apguves laikā izglītojamais izstrādā un aizstāv vismaz trīs studiju 

darbus. 

13. Praksi īsteno saskaņā ar prakses līgumu par prakses vietas nodrošināšanu. Prakses līgumu 

augstskola slēdz ar darba devēju. Prakses līgumā ietver prakses mērķus, uzdevumus, prakses 

norises plānojumu, prakses sasniegumu vērtēšanas kārtību, kā arī pušu pienākumus un atbildību. 

Prakses mērķi studējošais sasniedz, pamatojoties uz iegūtajām zināšanām, prasmēm, iemaņām un 

iepriekšējā darba pieredzi. Nosakot prakses mērķus un uzdevumus, prakses saturā iekļauj arī 

studējošā iepazīšanos ar attiecīgās prakses organizācijas pārvaldes struktūru un darbības 

principiem. Prakses mērķu un uzdevumu noteikšanā, kā arī prakses izvērtējumā piedalās to 

organizāciju pārstāvji, ar kurām noslēgts līgums par prakses īstenošanu. Augstskola noteiktu 

prakses daļu var īstenot arī studiju sākuma posmā, lai veidotu un nostiprinātu studējošo 

priekšstatu par apgūstamo profesiju. 

(MK 29.05.2007. noteikumu Nr.348 redakcijā) 

14. Imatrikulējot bakalaura programmā izglītojamos ar iepriekš iegūtu pirmā līmeņa profesionālo 

augstāko izglītību, bakalaura programmas saturs un apjoms, kā arī studiju kursu saturs un apjoms 
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savstarpēji j āsaskaņo. Atbilstošos pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās 

iegūtos kredītpunktus ieskaita bakalaura programmas apjomā. 

(Grozīts ar MK 29.05.2007. noteikumiem Nr.348) 

15. Pēc bakalaura programmas apguves piešķir piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju un 

profesionālo bakalaura grādu nozarē (profesionālās darbības jomā). 

16. Profesionālais bakalaura grāds dod tiesības, izpildot uzņemšanas prasības attiecīgajā maģistra 

programmā, turpināt izglītību akadēmiskā maģistra vai profesionālā maģistra studiju programmā. 

 

IV. Ma ģistra programmas obligātais saturs 

17. Maģistra programmas apjoms ir vismaz 40 kredītpunktu. Kopējais studiju ilgums 

profesionālās augstākās izglītības maģistra grāda ieguvei ir vismaz pieci gadi. 

18. Maģistra programmas obligāto saturu veido:  

18.1. studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē un kuru 

apjoms ir vismaz 7 kredītpunkti;  

18.2. pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursi, kuru 

apjoms ir vismaz 5 kredītpunkti;  

18.3. pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi, kuru apjoms ir vismaz 2 kredītpunkti;  

18.4. prakse, kuras apjoms ir vismaz 6 kredītpunkti;  

18.5. valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir maģistra darba vai diplomdarba (diplomprojekta) 

izstrādāšana un aizstāvēšana un kura apjoms ir vismaz 20 kredītpunktu. 

19. Izpildot uzņemšanas prasības attiecīgajā maģistra programmā, maģistra programmā var 

imatrikulēt izglītojamos ar iepriekš iegūtu profesionālo bakalaura grādu vai akadēmisko 

bakalaura grādu, vai profesionālo kvalifikāciju, kura iegūta, pabeidzot vismaz četru gadu studiju 

programmu. 

20. Maģistra programmā izglītojamie ar iepriekš iegūtu akadēmisko bakalaura grādu iegūst piektā 

līmeņa profesionālo kvalifikāciju. 

21. Studiju kursu izvēli maģistra programmā, studiju kursu saturu un apjomu, kā arī prakses 

saturu atbilstoši iegūstamajam grādam nosaka profesijas standarts. 

22. Pēc maģistra programmas apguves piešķir profesionālo maģistra grādu nozarē, starpnozarē, 

kopnozarē vai profesijā. 

23. Profesionālais maģistra grāds dod tiesības, izpildot uzņemšanas prasības attiecīgajā doktora 

studiju programmā, turpināt izglītību doktora studiju programmā. 
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V. Īsās profesionālās programmas, to obligātais saturs 

(Nodaļas nosaukums MK 29.05.2007. noteikumu Nr.348 redakcijā) 

24. Īso profesionālo programmu apjoms ir vismaz 40 kredītpunktu. Kopējais studiju ilgums 

profesionālās kvalifikācijas iegūšanai ir vismaz četri gadi. 

(Grozīts ar MK 29.05.2007. noteikumiem Nr.348) 

25. Īsās profesionālās programmas obligāto saturu veido:  

25.1. nozares teorētiskie un profesionālās specializācijas kursi, kuru apjoms ir vismaz 4 

kredītpunkti;  

25.2. prakse, kuras apjoms ir vismaz 26 kredītpunkti. Augstskola tās noteiktajā kārtībā var 

ieskaitīt prakses apjomā daļu (līdz 12 kredītpunktiem) no iepriekš īstenotās prakses apjoma, ja 

apgūstamā īsā profesionālā programma saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Latvijas izglītības 

klasifikāciju pārstāv to pašu izglītības programmu grupu, kurā ietilpst jau apgūtā profesionālā 

programma;  

25.3. valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir diplomdarba (diplomprojekta) izstrādāšana un 

aizstāvēšana un kura apjoms ir vismaz 10 kredītpunktu. 

(Grozīts ar MK 29.05.2007. noteikumiem Nr.348) 

26. Studiju kursu izvēli īsajā profesionālajā programmā, studiju kursu saturu un apjomu, kā arī 

prakses saturu atbilstoši iegūstamajai kvalifikācijai nosaka attiecīgās profesijas standarts. 

(Grozīts ar MK 29.05.2007. noteikumiem Nr.348) 

27. Pēc īsās profesionālās programmas apguves piešķir piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju. 

(Grozīts ar MK 29.05.2007. noteikumiem Nr.348) 

 

VI. Otr ā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas apguves vērt ēšanas 

pamatprincipi un kārt ība 

28. Vērtējot otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas apguvi, ievēro šādus 

pamatprincipus:  

28.1. zināšanu un prasmju vērtēšanas atklātība — atbilstoši izvirzītajiem programmu mērķiem un 

uzdevumiem, kā arī studiju kursu mērķiem un uzdevumiem ir noteikts prasību kopums pozitīvai 

izglītības sasniegumu vērtēšanai;  

28.2. vērtējuma obligātuma princips — nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par programmas 

obligātā satura apguvi. 

29. Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir ieskaite un eksāmens. Minimālais studiju 

kursa apjoms, lai organizētu eksāmenu, ir 2 kredītpunkti. 
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30. Eksāmenā un valsts pārbaudījumā programmas apguve tiek vērtēta 10 ballu skalā:  

30.1. ļoti augsts apguves līmenis (10 — "izcili", 9 — "teicami");  

30.2. augsts apguves līmenis (8 — "ļoti labi", 7 — "labi");  

30.3. vidējs apguves līmenis (6 — "gandrīz labi", 5 — "viduvēji", 4 — "gandrīz viduvēji");  

30.4. zems apguves līmenis (3 — "vāji", 2 — "ļoti vāji", 1 — "ļoti, ļoti vāji"). 

31. Ieskaitē studiju kursa apguves līmeņa un prakses sasniegumu vērtējums ir "ieskaitīts" vai 

"neieskaitīts", vai arī vērtējums 10 ballu skalā. 

32. Šo noteikumu 30.1., 30.2. un 30.3.apakšpunktā minētais programmas apguves līmenis 

uzskatāms par pozitīvu. Par katru studiju kursu, studiju darbu, bakalaura, maģistra darbu 

(diplomdarbu/diplomprojektu), valsts pārbaudījumu vai sasniegto prakses mērķi ieskaita 

kredītpunktus, ja to apguves līmenis ir pozitīvs vai ir saņemts vērtējums "ieskaitīts". 

33. Valsts pārbaudījumu, kura sastāvdaļa ir bakalaura vai maģistra (diplomdarba/diplomprojekta) 

darba izstrāde un aizstāvēšana, vērtē valsts pārbaudījuma komisija (turpmāk — komisija), kuras 

vadītāju un sastāvu attiecīgajam akadēmiskajam gadam apstiprina augstskolas satversmes 

noteiktajā kārtībā. Komisija darbojas saskaņā ar augstskolas senāta apstiprinātu nolikumu. 

34. Komisijas sastāvā ir komisijas vadītājs un vismaz četri komisijas locekļi. Komisijas vadītājs 

un vismaz puse no komisijas sastāva ir nozares profesionālo organizāciju vai darba devēju 

pārstāvji. 

Ministru prezidents A.Bērziņš  

 

Izglītības un zinātnes ministrs K.Greiškalns 
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13.PIELIKUMS 
PRAKSES LĪGUMS 

 

L īgums nr. _____ 
par Latvijas Lauksaimniecības universitātes studējošo praksi 

 
Jelgavā 20___. gada __________ 
 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, reģistrācijas nr. 90000041898, juridiskā adrese: Lielā iela 
2, Jelgava, LV – 3001, turpmāk tekstā – LLU, tās ________________________________________________  
                                                                                                   (fakultātes nosaukums)  

dekāna  _________________________________________  personā, kurš rīkojas saskaņā ar LLU  
                                                         (vārds, uzvārds) 

Senāta 10.02.2010. lēmumu Nr. 6-263„Par Prakšu nolikumu”,  

______________________________________________________________________________ 
                   (prakses uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas nr., juridiskā adrese) 

tās pilnvarotā persona______________________________, kas rīkojas uz ___________ pamata, 
                                         (amats, vārds, uzvārds)                         (statūtu vai pilnvaras)  

un studējošais 

 _____________________________________________________, turpmāk tekstā – praktikants, 
(vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvietas adrese) 

visas kopā un katra atsevišķi sauktas Puses, vienojas par sekojošo:                                  
 
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
 
1. _________________________ praktikanta _______________________________________ 
 (fakultātes pilns nosaukums) (prakses nosaukums) 
______________________________________________________________________________ 
  

notiek prakses vietā ( ____ nedēļas) no ______________līdz __________________. 

                                         
2. PUŠU PIENĀKUMI UN TIES ĪBAS 

2.1. LLU: 
2.1.1. Nodrošina praktikanta teorētisko sagatavotību, iepazīstina praktikantu ar vispārējiem 

darba aizsardzības (darba tiesību, darba drošības, sanitāri higiēnisko, ugunsdrošības) un 
darba kārtības noteikumiem, kā arī ar viņa tiesībām un pienākumiem prakses laikā, 
pirms prakses uzsākšanas reģistrējot atbilstošajos reģistros.  

2.1.2. Ieceļ prakses vadītāju no ________________________________ katedras/institūta 
puses mācībspēku, kurš koordinē un kontrolē prakses norisi. 

2.1.3.Izstrādā prakses programmu, nodod to praktikantam, kas ar programmu iepazīstina 
prakses vietu. 

2.1.4. Vērtē praktikanta darbību prakses laikā un novērtē praksi.  
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2.1.5. Ja prakses vietā tiek konstatēti praktikanta dzīvību vai veselību apdraudoši apstākļi, 
prakses vadītājs var atsaukt praktikantu no prakses vietas, kamēr tiek novērsti minētie 
apstākļi, par to paziņojot prakses vietai. Šajā gadījumā pēc pušu rakstiskas vienošanās 
var mainīt prakses vietu.   

2.1.6. Prakses vadītājam ir tiesības pieņemt no praktikanta tikai tādu prakses pārskatu, kas ir 
saskaņots ar prakses vietu. 

 
2.2. Prakses vieta: 

2.2.1.Nodrošina praktikantam prakses programmai un profesijas standartam atbilstošu darbu, 
darba aizsardzības noteikumu prasībām atbilstošu darba vietu. 

2.2.2. Ieceļ prakses vadītāju, kurš vada praktikanta darbu un konsultē praktikantu saskaņā ar 
prakses programmu. 

2.2.3. Iepazīstina praktikantu ar darba kārtības noteikumiem, drošības tehnikas un darba 
higiēnas prasībām, darba aizsardzību un ugunsdrošību.  

2.2.4. Nodrošina praktikantam drošus darba apstākļus.  

2.2.5. Nodrošina praktikantu ar prakses veikšanai nepieciešamajiem materiāliem un 
inventāru. 

2.2.6. Paraksta praktikanta dienasgrāmatu par padarīto darbu, noformē praktikanta 
raksturojumu.  

2.2.7. Neizmanto praktikantu darbos, kas neatbilst prakses uzdevumiem. 

2.2.8. Informē LLU prakses vadītāju par gadījumiem, kad praktikants neievēro prakses vietas 
darba kārtības noteikumus vai nelaimes gadījumiem prakses vietā. Ja nepieciešams, 
nepielaiž praktikantu pie tālākās prakses izpildes, par to paziņojot prakses vadītājam. 

2.2.9. Prakses vietai ir tiesības atteikties no saistību izpildes, kas izriet no šī līguma, par to 
paziņojot LLU prakses vadītājam, ja praktikants atkārtoti neievēro prakses vietas 
norādījumus prakses veikšanai, iekšējās kārtības noteikumus, darba drošības vai 
aizsardzības prasības. 

 

2.3. Praktikants: 

2.3.1. Ievērot prakses vietas noteiktos darba kārtības noteikumus, izpildīt prakses programmu 
(t.sk. individuālos uzdevumus un darba aizsardzības prasības), ievērot prakses vadītāju 
norādījumus, neizpaust komerciālos noslēpumus, noformēt prakses dokumentus 
(sagatavot prakses pārskatu) un iesniegt LLU prakses vadītājam. 

2.3.2. Par neierašanos prakses vietā nekavējoties paziņot prakses vietai un LLU prakses 
vadītājam. 

2.3.3. Par šā līguma saistību neievērošanu prakses vietas vadītājs informē LLU prakses 
vadītāju. 

2.3.4. Praktikantam ir tiesības atteikties no prakses darbu veikšanas, ja darba apstākļi rada 
draudus personiskajai vai apkārtējo cilvēku veselībai un dzīvībai, par to paziņojot 
prakses vietas vadītājam un LLU prakses vadītājam. 
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3.PAPILDUS NOSACĪJUMI 

3.1. Ja kāda no pusēm vēlas pārtraukt līgumu tā nosacījumu neievērošanas gadījumā, pārkāpumu 
fiksē rakstiski un par līguma vienpusēju laušanu pārējās puses rakstiski brīdina vismaz piecas 
darba dienas iepriekš. Līguma pārtraukuma gadījumā pusēm ir pilnībā jāizpilda visas saistības, 
kas radušās līdz līguma pārtraukumam. Vainīgā puse, kuras pārkāpuma dēļ tiek lauzts līgums, 
sedz pārējām pusēm nodarītos tiešos zaudējumus pilnā apmērā. 

3.2. Visus strīdus par līgumsaistībām puses risina pārrunu ceļā. Ja viena mēneša laikā puses 
nespēj vienoties, strīdi tiek risināti tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā. 

3.3. Visi līgumā izdarītie grozījumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie iesniegti rakstiski un 
apstiprināti ar visu pušu parakstiem. 

3.4. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz prakses noslēgumam. 

3.5.Līgums sastādīts trijos eksemplāros, viens eksemplārs atrodas 
________________________________   katedrā/institūtā, otrs – prakses vietā, trešais – pie 
praktikanta. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

4. PUŠU PARAKSTI UN ZĪMOGI 

 

Latvijas Lauksaimniecības Prakses vieta_________________ Praktikants 

universitāte ___________________________ ________________ 

 ___________________________ ________________ 

 

Fakultātes dekāns Vadītājs ________________ 

 (paraksts) 

_____________________ _______________________  

(paraksta atšifrējums) (paraksta atšifrējums)  

 

Datums Datums Datums 

Z.v. Z.v. 
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14.PIELIKUMS 

PRAKSES NOLIKUMS 
 

APSTIPRINĀTS 
Sociālo zinātņu fakultātes  
Domes sēdē 10.02.2009. 

 

LATVIJAS LAUKSAIMNIEC ĪBAS UNIVERSITĀTE 
SOCIĀLO ZINĀTŅU FAKULTĀTE 

 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma 

 „Projektu vadība” 

 

PRAKSES NOLIKUMS 

 

Prakses laiks – pilna un nepilna laika maģistrantiem ar profesionālo bakalaura grādu vai 

2. līmeņa profesionālo augstāko izglītību – 2. semestris; 

– pilna un nepilna laika maģistrantiem ar akadēmisko bakalaura grādu – 2., 3., 4. 

semestris; 

Prakses ilgums – pilna un nepilna laika maģistrantiem ar profesionālo bakalaura grādu 

vai 2. līmeņa profesionālo augstāko izglītību – 6 nedēļas jeb 240 stundas; 

– pilna un nepilna laika maģistrantiem ar akadēmisko bakalaura grādu- 

      8 nedēļas jeb 320 stundas 2. semestrī,  

     10 nedēļas jeb 400 stundas 3. semestrī, 

      8 nedēļas jeb 320 stundas 4. semestrī. 

Prakses vieta – iestāde vai uzņēmums Latvijā vai ārvalstīs. 

Prakses mērķis – iepazīties ar projekta vadītāja darbu iestādē vai uzņēmumā projektu 

izstrādes un īstenošanas prasmju pilnveidei, piedalīties projekta vadītāja darbā, veikt 

pētniecisko darbību. 

 

Prakses uzdevumi 

Praktikantam ir jāpiedalās kādā no projekta posmiem un jāveic atbilstoši uzdevumi: 

1. Piedalīties projekta priekšlikuma izstrādē: 
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- pirmsprojekta situācijas un risināmās problēmas noskaidrošanā, 

- projekta mērķu definēšanā un mērķu sasniegšanas alternatīvu aprakstīšanā,  

- projekta īstenošanai nepieciešamā laika un termiņu noteikšanā, 

- projekta finansiālās analīzes veikšanā, nosakot iespējamos ieguvumus un 

zaudējumus, 

- projekta laika, izmaksu un iegūstamā produkta kvalitātes noteikšanā, 

- projekta risku analīzē, 

- izpildes gaitas šķirtņu plānošanā. 

2. Piedalīties projekta organizatoriskās struktūras izveidē: 

- projekta institūciju noteikšanā un to lomu aprakstīšanā (pienākumi, tiesības, 

atbildība)  

- projekta komandas dalībnieku atlasē un viņu lomu noteikšanā, uzdevumu sadalē,  

- pienākumu un atbildības matricas izstrādē, 

- projekta dalībnieku komunikācijas struktūras noteikšanā. 

3. Piedalīties projekta vides izvērtēšanā, marketinga plānu un pasākumu izstrādē. 

4. Iepazīties ar projektu izstrādē un īstenošanā izmantotajiem LR, starptautiskajiem un 

nozares normatīvajiem aktiem, projekta atbilstību starptautiskajiem Projektu vadības 

standartiem un vadlīnijām. 

5. Piedalīties projekta mērķu un uzdevumu plānošanā. 

6. Iepazīties ar projekta plānu izpildes uzraudzību un regulēšanu noviržu novēršanai. 

7. Iepazīties ar projekta krīzes situācijas vadīšanas iespējām.  

8. Prognozēt izmaiņas projektā, piedalīties esošo plānu korekciju izstrādē, sekot līdz 

izmaiņu vadīšanai. 

9. Iepazīties ar projekta komandas vadīšanu un koordinēšanu, komandas kultūras 

veidošanu. 

10. Konflikta gadījumā palīdzēt projekta vadītājam noskaidrot cēloņus, sekot līdz 

konflikta vadīšanai. 

11. Piedalīties projekta līgumu sagatavošanā, iepazīties ar noslēgto līgumu izpildes gaitu 

un rezultātiem. 

12. Iepazīties ar projekta dokumentāciju, piedalīties starpatskaišu un gala atskaites 

sastādīšanā. 
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13. Iepazīties ar projekta noslēgšanas dokumentāciju un procedūrām (produkta nodošanu 

ekspluatācijā kopā ar tā aprakstu, projekta pēckalkulāciju, norēķiniem ar projekta 

komandu, komandas izformēšanu u.c.). 

14. Piedalīties projekta noslēgšanas dokumentācijas sastādīšanā. 

15. Piedalīties projekta vērtēšanas gaitā. 

 

Prakses organizācija: 

1. 2. semestra sākumā sanāksmē maģistranti tiek iepazīstināti ar prakses dokumentāciju, 

tiek veikta darba drošības instruktāža. 

2. LLU SZF dekāna personā noslēdz līgumu ar iestādi vai uzņēmumu par praksi. 

3. Praksi vada prakses vadītāji – LLU docētājs un uzņēmuma vai iestādes, kurā notiek 

prakse, darbinieks. 

4. Prakses vietu maģistrants izvēlas patstāvīgi. Izvēlētās prakses vietas datus, tās 

nosaukumu, adresi, kontaktpersonas uzvārdu, ieņemamo amatu, telefona numuru 

maģistrants iesniedz LLU prakses vadītājam ne vēlāk kā 3 nedēļas pirms prakses 

sākuma.  

5. Praktikants kopā ar uzņēmuma prakses vadītāju atbilstoši Prakses nolikumam izvirza 

prakses uzdevumus un sastāda prakses grafiku.  

 

Praktikanta pienākumi: 

1. Pirms prakses iepazīties ar prakses dokumentāciju un iziet darba drošības instruktāžu. 

2. Veikt uzticētos darba pienākumus, lai izpildītu prakses uzdevumus. 

3. Regulāri tikties ar uzņēmuma prakses vadītāju, lai informētu par prakses gaitu un to 

analizētu. 

4. Sagatavot prakses atskaiti atbilstoši prakses nolikumam. 

 

Prakses dokumentācija: 

1. Prakses laikā maģistrants sagatavo prakses atskaiti, kurā sniedz pārskatu par prakses 

uzņēmumu, norāda veiktos uzdevumus atbilstoši prakses programmai, atspoguļo 

prakses norisi un sniedz lietderīguma izvērtējumu.  
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2. Prakses atskaitei jāsatur standarta titullapa, satura rādītājs un tai jāiekļauj sevī 

sekojošas galvenās sastāvdaļas: 

- ievads; 

- iestādes vai uzņēmuma vispārējais raksturojums; 

- struktūrvienības, kurā praktikants strādā, detalizēts raksturojums; 

- individuālo uzdevumu izpildes apraksts; 

- secinājumi un priekšlikumi; 

- bibliogrāfija; 

- pielikumi (ja tādi ir). 

3. Prakses atskaites apjoms ir 15 līdz 20 lappuses, neskaitot pielikumus. 

4. Prakses atskaite jāsagatavo datorsalikumā un kopā ar pielikumiem un dokumentiem 

jāiesniedz LLU prakses vadītājam 7 kalendāro dienu laikā pēc prakses beigām. 

5. Prakses atskaitei jāpievieno uzņēmuma prakses vadītāja atsauksme par praktikanta 

darbu prakses laikā. Atsauksmi paraksta darba devēja pilnvarotais pārstāvis un 

apstiprina ar uzņēmuma zīmogu. 

 

Prakses atskaites noformēšana: 

1. Darbiem jābūt datorrakstā. Lapas formāts - A 4, burtu lielums tekstā – 12 (Times 

New Roman), nodaļu virsrakstiem -16 (BOLD–lielie burti), apakšnodaļām -14 

(bold– mazie burti), atstarpes starp rindām -1,5. Lapas laukums: attālumiem no 

malām jābūt - augšā, apakšā un labajā pusē 20 mm, bet kreisajā pusē 35 mm. 

2. Darbs jāraksta pareizā literārā valodā, ņemot vērā sekojošas prasības: 

- materiāla izklāstam jābūt precīzam, skaidram, loģiskam un konkrētam; 

- katra jauna nodaļa jāsāk jaunā lappusē, apakšnodaļas raksta iepriekšējā izklāsta 

turpinājumā, to atdalot ar vienu tukšu rindu līdz nākošajam apakšvirsrakstam; 

- katrai nodaļai jānorāda kārtas numurs (arābu cipariem) un nosaukums. 

Apakšnodaļām jānorāda ar nodaļas numuru saistīts numurs un nosaukums. 

Nodaļu un apakšnodaļu nosaukumiem precīzi jāatbilst attiecīgajiem nosaukumiem 

satura rādītājā. Tekstā aiz virsrakstiem punktu neliek. 

3. Visas darba lapas numurē augšā lapas vidū ar arābu cipariem. Uz titullapas un satura 

rādītāja lapām ciparus neliek, bet ieskaita kopējā lapu skaitā.  
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4. Citātu, skaitlisko datu, attēlu, formulu u.c. izmantošana no publicētiem darbiem, kā 

arī citu autoru slēdzienu un aizgūtu domu izmantošana (pārstāstot tās) obligāti 

norādāma atsaucē.  

5. Atskaitei rekomendēts pievienot pielikumus – dokumentu veidlapas, instrukcijas, 

nolikumus, anketas paraugus utt. Pielikumi darba apjomā netiek ieskaitīti un tos 

numurē secīgi ar arābu cipariem. Par darbam pievienotajiem pielikumiem tekstā jābūt 

atsaucei. 

 

Prakses vērtējums: 

1. Prakses atskaiti maģistrants aizstāv SZF fakultātes noteiktajā laikā un sastāvā 

izveidotai komisijai (ne mazāk kā trīs cilvēku sastāvā, komisija tiek sasaukta 2., 3. un 

4. semestra beigās, atbilstoši prakses nolikumā un studiju plānā paredzētajam prakses 

laikam). 

2. Prakses vērtējumu veido uzņēmuma prakses vadītāja sniegtais vērtējums, prakses 

atskaites un atskaites mutvārdu prezentācijas vērtējums. 

3. Prakses aizstāvēšanu vērtē 10 ballu sistēmā. 

4. Prakse netiek ieskaitīta un novērtēta pozitīvi, ja: 

- faktiskais prakses laiks patvaļīgi saīsināts; 

- saņemtas negatīvas atsauksmes par praktikanta uzvedību, negatīvu un paviršu 

attieksmi pret veicamajiem darba pienākumiem; 

- nav izpildīti prakses programmā norādītie uzdevumi; 

- prakses atskaite nav iesniegta, vai ir iesniegta pēc nodošanas termiņa beigām, vai 

tās kvalitāte neatbilst prasībām. 

5. Ja praktikanta prakses vērtējums ir neapmierinošs, prakse jāatkārto esošajā vai citā 

uzņēmumā. 

 

Studiju programmas vadītāja     O.Čivžele 

Valodu katedras vadītāja     L.Turuševa 

SZF dekāns       V.Bariss 
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15.PIELIKUMS 
DIPLOMA UN PIELIKUMU PARAUGS 
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16.PIELIKUMS 
PĀRĒJO AKREDIT ĀCIJAI NEPIECIEŠAMO DOKUMENTU 

SARAKSTS UN TO ATRAŠANĀS VIETA 
 

Ikgadējie maģistra studiju programmas 

„Projektu vadība” pašnovērtējuma ziņojumi 

LLU SZF dekanāts, 

http://www.llu.lv/?ri=461#zinojumi  

SZF Stratēģiskais plāns 
LLU SZF dekanāts, 

http://www.llu.lv/getfile.php?id=12309 

LLU Studiju nolikums LLU SZF dekanāts 

Prakses atskaites LLU SZF Valodu katedra 

Maģistra darbi LLU SZF Valodu katedra 

Studējošo aptaujas LLU Socioloģisko pētījumu grupa 

 

 

 


