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1. Profesionālās augstākās izglītības maăistra studiju programmas 

“Starptautisko projektu vad ība” mērėi un uzdevumi, 

 iegūstamie studiju rezultāti 

 

LLU Sociālo zinātĦu fakultātes profesionālās augstākās izglītības maăistra studiju 

programma “Starptautisko projektu vadība” saĦēma LR IZM licenci 2006. gada 25. aprīlī 

(1.pielikums) un tika atvērta 2006/2007. studiju gadā. Tās apjoms ir 60 KP jeb 90 ECTS, 

īstenošanas ilgums – 1,5 gadi pilna laika studijās vai 2 gadi nepilna laika studijās. Iegūstamais 

grāds – profesionālais maăistra grāds projektu vadībā. Iegūstamā profesionālā kvalifikācija – 

projekta vadītāja kvalifikācija, kas atbilst piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim. Pēc 

studiju programmas sekmīgas apguves absolventiem ir tiesības turpināt izglītību doktora 

studijās. 

Studiju programmas stratēăiskie mērėi: 

- nodrošināt Latvijas valsts ekonomikas, kultūras un sociālajām vajadzībām atbilstošas 

profesionālās studijas; 

- nodrošināt projektu vadīšanas teorētiskajos pamatos sakĦotas un projekta vadītāja profesijas 

standartam atbilstošas praktiski piemērojamas profesionālās studijas; 

- sekmēt profesionālās augstākās izglītības kvalitātes paaugstināšanu LLU, studiju 

programmas saturā iekĜaujot Eiropas pievienoto vērtību; 

- sekmēt LLU iekĜaušanos Eiropas augstākās izglītības vienotā telpā, veicināt starpkultūru 

sapratni; 

Studiju programmas galvenie uzdevumi: 

- izglītot piektā līmeĦa profesionālās kvalifikācijas projektu vadīšanas speciālistus un sekmēt 

viĦu konkurētspēju mainīgajos sociāli ekonomiskajos apstākĜos un starptautiskajā darba 

tirgū; 

- īstenot projektu vadīšanas nozarei raksturīgu padziĜinātu zināšanu apguvi, kas nodrošina 

iespējas izstrādāt jaunas vai pilnveidot esošās sistēmas, produktus un tehnoloăijas un 

sagatavojaunrades, pētnieciskajam un pedagoăiskajam darbam nozarē. 

Studiju programmas specifiskie mērėi: 

- sagatavot projektu vadītājus darbam ar vietējiem, reăionāliem, nacionāliem un Eiropas 

līmeĦa projektiem; 
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- īstenot profesionālās augstākās izglītības maăistra programmu, kas sakĦota projektu 

vadīšanas nozarē, ekonomikā, vadībzinībās, informācijas tehnoloăijās, uzĦēmējdarbībā, 

psiholoăijā, tiesību zinībās  un valodniecībā, lai studiju programmas absolventi varētu 

sniegt būtisku ieguldījumu Latvijas tautsaimniecības, it īpaši lauku, attīstībā. 

Studiju programmas specifiskie uzdevumi: 

- obligāto studiju kursu ietvaros sniegt izpratni un zināšanas par menedžmenta teorijām; 

projektu izstrādes un vadīšanas teorētiskajiem un praktiskajiem jautājumiem; informācijas 

tehnoloăiju izmantošanu projektu vadīšanā; projektu finanšu vadību; ES nozaru politikām 

un atbilstošajiem fondiem, iniciatīvām un programmām; starptautiskajiem un nacionālajiem 

normatīvajiem aktiem, kuri ir būtiski projektu vadīšanā; starptautisko finanšu vadību; 

pētījumu metodēm; etnopsiholoăiju un starpkultūru saskarsmi, kā arī nodrošināt 

profesionālo praksi. Izvēles kursu ietvaros, atbilstoši maăistrantu vajadzībām, sniegt 

izpratni un zināšanas starptautiskajā marketingā, uzĦēmējdarbības vadīšanā, ES valstu 

tautsaimniecību, pašvaldībām ES dalībvalstīs, finanšu grāmatvedībā, apgūt franču valodu 

starpkultūru komunikācijai, krievu valodu projektu vadītājiem, projektu terminoloăiju angĜu 

valodā iesācēju līmenī un/ angĜu valodu projektu vadītājiem vidējā vai augstākajā līmenī;  

- attīstīt projekta vadītāja kopīgās, vispārējās un specifiskās prasmes; 

- attīstīt pētnieciskā darba prasmes, kas nodrošina projektu izstrādes un vadīšanas 

teorētisko un praktisko jautājumu izpēti; 

- veidot sadarbību ar profesionālajām organizācijām un partneruniversitātēm no Latvijas un  

citām Eiropas valstīm, lai sekmētu studējošo un mācībspēku mobilitāti un sadarbību studiju 

kursu īstenošanā. 

Iegūstamie studiju rezultāti zināšanu, prasmju un attieksmju formā 

Pēc maăistra studiju programmas apguves absolventi būs ieguvuši darba tirgus 

pieprasītās zināšanas un prasmes projektu izstrādē un vadīšanā, kā arī LR Izglītības un zinātnes 

ministrijas apstiprinātajā Projekta vadītāja profesijas standartā noteiktās zināšanas un prasmes.  

Bez tam viĦi būs arī pilnveidojuši savā profesijā būtiskās lietišėās un personiskās 

īpašības, kas nepieciešamas darbam starptautiskā vidē.  

Absolventiem būs izveidojusies pozitīva attieksme pret projekta vadītāja 

profesionālajiem pienākumiem, kas veicami, strādājot gan lauku teritorijās, gan pilsētās. 

Iegūtie studiju rezultāti būs izmantojami darbā gan valsts pārvaldes institūcijās, gan 

pašvaldībās, gan komercsabiedrībās, kas izstrādā un īsteno projektus. Šie speciālisti varēs 

strādāt: 
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a) lauku un pilsētu pašvaldībās, lai sniegtu konsultācijas projektu izstrādē un vadīšanā, 

izskaidrotu novitātes nacionālajos un starptautiskajos normatīvajos dokumentos, kuri 

attiecas uz projektu izstrādi un vadīšanu; palīdzētu piesaistīt finansējumu no ES u.c. 

fondiem, informējot par šiem fondiem, konsultējot projektu iesniegumu sagatavošanā, 

projektu īstenošanā utt.; 

b) valsts pārvaldes institūcijās, lai novērtētu iesniegto projektu atbilstību prasībām; 

administrētu un uzraudzītu starptautiski finansēto projektu aktivitātes, kontrolētu ES un 

citu fondu un programmu piešėirto līdzekĜu izlietošanu projektos; 

c) komercsabiedrībās un NVO, lai izstrādātu un vadītu projektus. 
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2. Profesionālās augstākās izglītības maăistra studiju programmas 

“Starptautisko projektu vad ība” organizācija 

 

Studiju process tiek organizēts saskaĦā ar LR Augstskolu likumu un citiem 

normatīvajiem dokumentiem, kas ir spēkā Latvijas Republikā, kā arī ar Latvijas 

Lauksaimniecības universitātes Satversmi, Studiju nolikumu, LLU Attīstības stratēăisko plānu 

2007. - 2010. gadam un perspektīvā līdz 2013. gadam, atbilstīgajiem LLU Senātā 

apstiprinātajiem studijas reglamentējošajiem dokumentiem. 

Studiju programmas kopējo vadību nodrošina LLU Mācību padome, konkrētu 

jautājumu risināšana ir Sociālo zinātĦu fakultātes dekanāta pārziĦā. Studiju programmas 

praktisko vadīšanu veic programmas direktore asoc. prof., Dr.paed. Daina Grasmane.  

Līdz šim maăistra studiju programmā „Starptautisko projektu vadība” uzĦēma 

studējošos tikai nepilna laika studijās 

 
2.1. IzmaiĦas studiju programmā 

 
SaskaĦā ar maăistrantu aptauju rezultātiem un studiju programmas novērtēšanas 

ekspertu rekomendācijām, ir pilnveidots studiju programmas saturs un struktūra: 

- mācībspēki ir pilnveidojuši savus autorkursus, ko viĦi izstrādāja, izmantojot interneta 

resursus, literatūru no personīgajām bibliotekām, Sociālo zinātĦu fakultātes un Ekonomikas 

fakultātes metodiskajos kabinetos pieejamo literatūru, kā arī LLU un citu Latvijas 

bibliotēku resursus, 

- studiju programmas īstenošanā turpinām iesaistīt augsti kvalificētus mācībspēkus. Šogad ir 

ievērojami palielinājies zinātĦu doktoru skaits, 

- četri mācībspēki tika nomainīti viĦu neatbilstošās pedagoăiskās kompetences dēĜ, 

- ir pilnveidots studiju kursa „Projektu izstrāde un vadīšana” saturs, pamatojoties uz 

starptautiskajiem projektu vadīšanas standartiem, 

- ir palielināts KP skaits studiju kursiem „IT projektu vadīšanā” un „Menedžments” no 2 KP 

(3 ECTS) uz 3 KP (4.5 ECTS), 

- ar projektu finanšu vadību saistītie temati, kas agrāk bija integrēti studiju priekšmetā 

”Projektu izstrāde un vadīšana”, tagad veido atsevišėu kursu 1.5 KP ( 2.25 ECTS) apjomā, 

- ir mainīts krievu valodas izvēles kursa saturs, tajā iekĜaujot projektu izstrādes un vadīšanas 

terminoloăiju, 
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- kursi „Pašvaldības ES valstīs”un „ES valstu tautsaimniecība” ir pārcelti uz izvēles kursu 

bloku, 

- izvēles kursu blokā ir iekĜauti jauni kursi „UzĦēmējdarbības vadīšana” un „Finanšu 

grāmatvedība”  

Šīs izmaiĦas studiju programmā nodrošina tās atbilstību Projekta vadītāja profesijas 

standartam  un starptautiskajiem projektu vadīšanas standartiem. 

 

2.2. Studiju programmas atbilstība LLU mērėiem un uzdevumiem 

Maăistra studiju programma atbilst LLU mērėiem un uzdevumiem, kas formulēti LLU 

Satversmē, kā arī LLU Att īstības stratēăiskajā plānā 2007. - 2010. gadam un perspektīvā līdz 

2013. gadam: 

„LLU darbības galvenais mērėis ir nodrošināt augstākās akadēmiskās un profesionālās 

izglītības ieguves iespēju lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, pārtikas, inženierzinātĦu, meža 

un sociālo zinātĦu, informācijas tehnoloăiju un vides apsaimniekošanas jomās, kā arī attīstīt 

zinātni un uzturēt, izkopt Latvijas intelektuālo potenciālu un kultūru.” 

LLU Att īstības stratēăiskajā plānā ir norādīts, ka LLU rīcībpolitikas mērėi ir šādi: 

1. Nodrošināt nacionālas nozīmes universitātes statusam atbilstošu studiju kvalitāti, kas Ĝautu 

sagatavot Latvijas un starptautiskajā darba tirgū konkurētspējīgus speciālistus. 

2. Attīstīt LLU zinātniskās darbības potenciālu starptautiski nozīmīgu pētījumu veikšanai, 

integrēt augstāko izglītību un pētījumus, kas nodrošinātu inovatīvu, zināšanu ietilpīgu 

tehnoloăiju ieviešanu Latvijas tautsaimniecībā, bet it īpaši – Zemgales reăionā. 

3. Nodrošināt LLU kā nacionālas nozīmes izglītības, zinātnes un kultūras iestādes ilgtspējīgu 

attīstību. 

 LLU misija ir veidot intelektuālo potenciālu Latvijas, it īpaši tās lauku, ilgtspējīgai 

attīstībai. 

 LLU vīzija ir kĜūt par modernu starptautiski atzītu un prestižu universitāti, kas aktīvi 

iekĜaujas vienotā Eiropas augstākās izglītības un zinātnes telpā. 

 Lai sasniegtu iepriekš minētos rīcībpolitikas mērėus, galvenie darbības uzdevumi 

2007. - 2010. gadam, kā norādīts LLU Attīstības stratēăiskajā plānā, ir šādi: 

- izstrādāt un realizēt pasākumus līdzšinējā kopējā studentu skaita saglabāšanā; 

- saskaĦoti attīstīt visas universitātes darbības jomas: studijas, zinātni, pēcdiploma izglītību un 

konsultatīvo darbību; 

- turpināt augt kā nacionālai universitātei, vienlaicīgi paplašinot reăionālas nozīmes aktivitātes; 
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- īpaši attīstīt pētījumu un studiju prioritārās jomas, kurās spējam sasniegt kompetenci 

starptautiski atzītā līmenī u.c.  

Šo mērėu sasniegšanai un uzdevumu īstenošanai savu devumu sniedz ikviena LLU 

struktūrvienība, ikviens mācībspēks un studējošais, tai skaitā arī studiju programmas 

„Starptautisko projektu vadība” akadēmiskais un tehniskais personāls, kā arī studējošie. 

 

2.3.Iekšējās kvalitātes mehānisma darbība 

Studiju programmas kvalitātes mehānisma darbībā ir iekĜautas visas struktūrvienības, 

kas piedalās studiju programmas īstenošanā un kontrolē, kā arī studējošie. LLU ir izveidota 

studiju programmas vadības un tās kvalitātes nodrošinājuma sistēma, ko koordinē LLU Mācību 

padome. Studiju programmas iekšējās kvalitātes nodrošinājuma kontroli veic Studiju daĜa un 

īsteno Sociālo zinātĦu fakultātes dekanāts kopā ar studiju programmas direktori. 

Kopš 1992. gada LLU Sociologu grupa veic regulāras studentu aptaujas par mācībspēku 

darba kvalitāti, apkopo tās un analizē. To rezultāti tiek ievērtēti, vēlot amatos un nosakot darba 

algas. No 2006. gada studentu aptaujas par mācībspēkiem tiek veiktas katru gadu. Studiju gada 

noslēgumā veic studējošo aptaujas par katru mācībspēku atsevišėi, lai novērtētu pasniegšanas 

kvalitāti. 

Studiju programmas direktore regulāri veic mācībspēku darba disciplīnas un studiju 

programmas lietvedes darba pārbaudi, veic studējošo rakstiskas aptaujas par mācībspēku 

profesionālo kompetenci, studiju kursu lietderību un studiju procesa organizāciju, analizē 

studiju programmas apguves sekmības rādītājus. Iegūtie dati tiek izmantoti, izvērtējot studiju 

programmas saturu un organizāciju. Ar tiem tiek iepazīstināti studējošie, mācībspēki, dekanāts, 

SZF dome. 

Studiju programmas iekšējā kvalitāte tiek veicināta, studiju programmas direktorei 

regulāri apspriežoties ar akadēmisko personālu un studējošajiem par studiju kursu satura 

pilnveidi, studiju rezultātiem, pedagoăiskās saskarsmes jautājumiem u.c.  

Par studiju programmas organizatoriskajiem un citiem pedagoăiskajiem jautājumiem 

studiju programmas direktore informē fakultātes dekānu un, ja nepieciešams, arī fakultātes 

Domi. Dome sēdēs apspriež šos jautājumus un pieĦem atbilstīgus lēmumus.  

Visas nepieciešamās izmaiĦas studiju programmas saturā, struktūrā un īstenošanā tiek 

saskaĦotas ar studējošajiem, akadēmisko personālu, dekānu, Domi. Ja nepieciešams, vai to 

prasa reglamentējošie LLU dokumenti, izmaiĦas tiek saskaĦotas ar Studiju daĜu, Mācību 

padomi, un tās apstiprina LLU Senāts.  
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Reizi gadā notiek studiju programmas SVID analīze, lai noteiktu stiprās un vājās puses, 

kā arī plānotu attīstības perspektīvas. 

Studiju programmas iekšējo kvalitāti nodrošina arī programmas regulārs izvērtējums un 

analīze, izstrādājot ikgadējo pašnovērtējuma ziĦojumu, kas tiek izskatīts SZF Domes un LLU 

Mācību padomes sēdēs un apstiprināts LLU Senātā.  
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3. Profesionālās augstākās izglītības maăistra studiju programmas  

“Starptautisko projektu vadība” satura apraksts 

 

Profesionālās augstākās izglītības maăistra studiju programma ``Starptautisko projektu 

vadība`` ir izstrādāta, ievērojot LR Augstskolu likumu; Izglītības likumu; Profesionālās 

izglītības likumu un tā grozījumus, kas pieĦemti 2006. gada 11. oktobrī; LR MK 2001. gada 

20.novembra noteikumus Nr. 481 “Noteikumi par otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 

valsts standartu” un LR MK 2007. gada 29. maija noteikumus Nr. 348 „Grozījumi Ministra 

kabineta 2001. gada 20. novembra noteikumos Nr. 481 ”Noteikumi par otrā līmeĦa 

profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”; Projekta vadītāja profesijas standartu; LLU 

Satversmi un Studiju nolikumu, kā arī BoloĦas deklarācijas pamatnostādnes par Eiropas 

augstākās izglītības vienotas telpas izveidi; Eiropas Eiroparlamenta un EP 2003. gada 5. 

decembra lēmumu Nr. 2317/2003 ``Establishing a programme for the enhancement of quality 

in higher education and the promotion of intercultural understanding through co- operation with 

third countries``; Eiropas Kopienas Dibināšanas līguma 149. pantu par nepieciešamību 

paaugstināt izglītības kvalitāti; studiju programmas autoru veiktā Latvijas darba tirgus pētījumu 

rezultātus.  

Studiju programma ir izstrādāta sadarbībā ar Sarejas universitāti (Lielbritānija), 

Limerikas universitāti (Īrija), Helsinku universitāti (Somija) un Oldenburgas universitāti 

(Vācija). 

 Studiju programmas īstenošanas ilgums pilna laika studijās ir 1,5 gadi, nepilna laika 

studijās - 2 gadi. Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi, ir iepriekš iegūts bakalaura 

grāds vai profesionālā augstākā izglītība ar tiesībām studēt maăistratūrā. Reflektantiem ar 

akadēmisko bakalaura grādu nepieciešama vismaz 1 gadu ilga darba pieredze. Programmas 

apjoms ir 60 kredītpunkti (KP) jeb 90 ECTS. Studiju programmas apguves gaitā studējošajiem 

ir jāapgūst paredzētie teorētiskie un praktiskie studiju kursi, jāveic prakse, jāizstrādā un 

jāaizstāv maăistra darbs. jāiegūst nepieciešamais kredītpunktu skaits. 

 Studiju programma sastāv no obligātā satura un izvēles satura. Obligāto saturu (54 KP 

jeb 81 ECTS), atbilstoši MK noteikumiem Nr. 481, veido nozares teorētiskie un praktiskie 

studiju  kursi  jaunāko sasniegumu apguvei (19 KP jeb 28.5 ECTS), pētnieciskā darba un 

vadībzinību studiju kursi  (5 KP jeb 7.5 ECTS), psiholoăijas studiju kurss (2 KP jeb 3 

ECTS), profesionālā prakse (8 KP jeb 12 ECTS), maăistra darbs (20 KP jeb 30 ECTS). 

Izvēles saturu veido izvēles studiju kursi (jāiegūst 6 KP jeb 9 ECTS).Tiek piedāvāti septiĦi 
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izvēles studiju kursi, no kuriem ir jāizvēlas divi. Visu studiju kursu apraksti ir doti 4. 

pielikumā. 

Studiju plāns pilna laika studijām ir dots 6. pielikumā, nepilna laika studijām - 7. 

pielikumā. 

PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGL ĪTĪBAS MAĂISTRA STUDIJU 

PROGRAMMA „STARPTAUTISKO PROJEKTU VADĪBA“ 

 

 OBLIGĀTAIS SATURS     54 KP        81 ECTS 

Nozares teorētiskie un praktiskie studiju kursi  

jaunāko sasniegumu apguvei:    19   28.5 

Projektu izstrāde un vadīšana     6.5   9.75             

Projektu finanšu vadība     1.5   2.25                                          

ES  politikas un  fondi, programmas, iniciatīvas  4   6 

Informācijas tehnoloăijas projektu vadīšanā   3   4.5 

Starptautisko finanšu vadība     2   3 

Tiesību zinības       2   3 

Menedžments       3   4.5 

Pētījumu  metodes      2   3 

Etnopsiholoăija un starpkult ūru saskarsme  2   3 

Profesionālā prakse projektu vadīšanā   8   12 

Maăistra darbs     20   30   

 

IZV ĒLES  SATURS      6 KP   9 ECTS 

Starptautiskais mārketings     2   3 

UzĦēmējdarbības vadīšana     2   3 

Finanšu grāmatvedība      2   3 

Projektu terminoloăija angĜu valodā    2   3 

AngĜu valoda projektu vadītājiem    2   3 

Franču valoda starpkultūru komunikācijā    2    3 

Krievu valoda projektu tulkotājiem    2   3 

Pašvaldības ES      2   3 

ES  valstu tautsaimniecība     2   3                                                                                

   

KOPĀ  60 KP  90  ECT 
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4. Vērt ēšanas sistēma 

 

Studiju rezultātu vērtēšana LLU notiek saskaĦā ar LR Ministru kabineta 2001.gada 

20.marta noteikumiem Nr. 481. „Noteikumi par otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 

valsts standartu” un LLU Studiju nolikumu, kas izstrādāts, balstoties uz LR normatīvajiem 

aktiem un apstiprināts LLU Senātā. 

Vērtējot studiju rezultātus, tiek ievēroti šādi pamatprincipi: 

- vērt ēšanas atklātība – atbilstoši studiju programmas mērėiem un uzdevumiem, kā arī 

studiju kursu mērėiem un uzdevumiem ir noteikts prasību kopums pozitīvai studiju rezultātu 

vērtēšanai; 

- vērt ējuma obligātums – nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par studiju 

programmas satura apguvi. 

Studiju programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir ieskaite, eksāmens. 

Semestra laikā vērtējums tiek izdarīts arī par veikto patstāvīgo darbu – kursa darbiem, 

referātiem, prezentācijām, kā arī par praktiskajām nodarbībām un semināriem. 

Studiju rezultātus vērtē pēc diviem rādītājiem: kvalitatīvā un kvantitatīvā. 

Kvalitatīvajai zināšanu un prasmju vērtēšanai izmanto 10 ballu skalu: 

Ĝoti augsts apguves līmenis (10 - „izcili”, 9 - „teicami”); 

augsts apguves līmenis (8 – „Ĝoti labi”, 7 – „labi”); 

vidējs apguves līmenis (6 – „gandrīz labi”, 5 – „viduvēji”, 4 – „gandrīz viduvēji”; 

zems apguves līmenis (3 - „vāji”, 2 –„ Ĝoti vāji”, 1 - „ Ĝoti, Ĝoti vāji”). 

Arī studējošo attieksmes vērtēšanai izmanto desmit ballu skalu. 

Kvantitatīvais rādītājs ir studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP).Viena 

kredītpunkta vērtība ir šāda: 

(1) studiju darba viena nedēĜa – kopā 40 stundas (16 - 24 stundas auditoriju nodarbību 

un patstāvīgais darbs); 

(2) jeb vienas nedēĜas prakse. 

Studiju plānā ir norādīta katrā semestrī iegūstamo KP summa. Izpildīto darbu 

kvantitatīvi novērtē katru semestri un studiju gadu, lai redzētu studējošā izpildītā darba apjoma 

atbilstību studiju plānā paredzētajam. Iegūto zināšanu, prasmju un attieksmju kontrole ir 

regulāra visu semestri. Mācībspēks savā studiju kursā semestra laikā regulāri kontrolē studējošo 

zināšanas un prasmes, izmantojot studiju kursa programmā norādītos pārbaudes veidus 
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(kontroldarbi, mājas darbi, aprēėinu darbi, grafiskie darbi, referāti, kolokviji utt.). Lai studiju 

kursa apguvi uzskatītu par sekmīgu, jāizpilda visas studiju kursa programmā noteiktās prasības. 

Pārbaudījumu kārtošana 

Pārbaudījuma veids ir noteikts katra studiju kursa programmā. 

Lai nodrošinātu vienmērīgu noslogojumu visu semestri, uzsākot studiju kursa apguvi, 

mācībspēks informē studējošos par patstāvīgo darbu iesniegšanas, kontroldarbu un citu prasību 

izpildes termiĦiem.  

Praktiskie un patstāvīgie darbi, semināru nodarbības, kontroldarbi tiek organizēti visa 

semestra laikā pakāpeniski, nav pieĜaujama darbu aizstāvēšanas koncentrēšana semestra 

beigās.  

Galīgais vērtējums priekšmetā var būt akumulējošs (apkopojot studiju priekšmeta daĜu 

izpildes vērtējumus).Tas nozīmē, ka regulārs darbs semestrī ietekmē galīgo vērtējumu studiju 

kursā. Mācībspēkam savā studiju kursā ir tiesības studiju rezultātu vērtēšanai semestra laikā 

izmantot citus vērtēšanas kritērijus (punkti u.c.), kurus ierakstīšanai atzīmju grāmatiĦā, pārvērš 

atbilstošā 10 ballu skalas vērtējumā vai vērtējumā „ieskaitīts/neieskaitīts”. 

Pārbaudījumus organizē, lai novērtētu studējošo zināšanas, prasmes un attieksmes, 

kuras iegūtas atsevišėo studiju uzdevumu, studiju kursa vai visa studiju priekšmeta apguves 

rezultātā un lai noteiktu studiju rezultātu kvalitatīvo vērtējumu kādā studiju periodā (semestrī, 

studiju gadā vai studiju periodā) kopumā. 

Konkrētajā periodā (semestrī, studiju gadā) kārtojamo pārbaudījumu sarakstu nosaka 

studiju plāns. Studiju rezultātus konkrētajā priekšmetā vispārējā gadījumā vērtē studiju 

priekšmeta mācībspēks. Katedras vadītājs (dekāns) ir tiesīgs uzdot vērtēt studiju rezultātus arī 

citam kvalificētam un studiju kursā kompetentam mācībspēkam vai mācībspēku komisijai. 

Nenokārtotie studiju kursi, kas radušies izmainot studiju plānu, kamēr students atrodas 

akadēmiskajā atvaĜinājumā, nav akadēmiskie parādi. Šādu studiju kursu nokārtošanas termiĦus 

un kārtību reglamentē fakultātes dekanāts. 

Individu ālo studiju un pārbaudījumu periods 

Katrā individuālo studiju un pārbaudījumu periodā plānojami ne vairāk kā četri 

eksāmeni un starp diviem eksāmeniem jābūt vismaz trim dienām. 

Ieskaites 

Ieskaite ir semestrī padarītā un izvērtēto zināšanu, prasmju un attieksmes apkopojums 

un, sekmīgi studējot, tā saĦemama bez papildus pārbaudes līdz individuālo studiju un 

pārbaudījumu perioda beigām. Ieskaitei ievērtē praktisko darbu, semināru, nodarbību, 

kontroldarbu u.c. studiju rezultātu pārbaužu un prasību izpildi.  
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Ieskaites, kuras vērtē ar atzīmi, nedrīkst pārvērst par eksāmenu. Kvalitatīvu vērtējumu 

apgūtajām akumulētajām zināšanām, prasmēm un parādītajai attieksmei dod pakāpeniski, 

vērtējot atsevišėo priekšmeta daĜu un patstāvīgā darba veidu izpildi, semestra beigās summējot 

iegūtos rezultātus. 

Eksāmeni 

Minimālais studiju kursa apjoms, lai organizētu eksāmenu profesionālās augstākās 

izglītības maăistra studiju programmās, ir 2 KP. 

 LLU ir noteikti šādi eksāmenu kārtošanas veidi: 

(1) Akumulējošais eksāmens, kad studējošais iegūst savu zināšanu, prasmju un 

attieksmju vērtējumu pēc semestrī nokārtoto kontroldarbu un kolokviju rezultātiem un ietver 

visu priekšmeta programmā paredzēto studiju saturu; 

(2) Eksāmens, kuru kārto par visu studiju kursu vai tā daĜu, ja priekšmetu studē vairākus 

semestrus.  

Eksāmeni var būt rakstiski, mutiski, testu veidā, kā arī kombinēti. Rakstiskajos 

eksāmenos var atĜaut izmantot mācībspēka noteiktos palīgmateriālus. Rakstiskā eksāmena 

ilgums nedrīkst pārsniegt 4 stundas. Eksāmena veids norādīts studiju kursa programmā. 

Studējot pēc moduĜu principa, eksāmenu kārto modulim atvēlētā laika ietvaros. Mutiskā 

eksāmena vērtējums jāpaziĦo studējošajam eksāmena kārtošanas dienā, bet rakstiskā – trīs 

darba dienu laikā pēc eksāmena nokārtošanas. Studējošajam ir tiesības vienas dienas laikā pēc 

eksāmena rezultātu paziĦošanas saĦemt paskaidrojumus par pieĜautajām kĜūdām. Visi 

eksāmena materiāli, arī studējošo piezīmes, katedrā (institūtā) uzglabājami vienu mēnesi pēc 

eksāmena kārtošanas. Katrs mācībspēks veido un uzglabā savā studiju kursā eksaminēto 

studentu reăistru. 

Valsts (gala) pārbaudījums 

Studijas noslēdzas ar valsts (gala) pārbaudījumu. Maăistru eksāmenu komisijas (MEK) 

sastāvu nosaka rektora rīkojums, un tās darbību reglamentē LLU Senātā apstiprināts nolikums. 

Pēc nesekmīga rezultāta maăistra darba aizstāvēšanu iespējams atkārtot ne ātrāk kā pēc 6 

mēnešiem. 

Vērt ējumu rezultātu analīze 

Vērtējumu rezultātus mācībspēki ieraksta kontrollapās, iesniedz dekanātā. Dekanāta 

lietvede tos apkopo un ar tiem iepazīstina studiju programmas direktori un dekānu, kā arī 

apkopojumu iesniedz LLU Studiju daĜā. Vērtējumu rezultāti tiek izskatīti fakultātes domē un 

tiek Ħemti vērā, izstrādājot priekšlikumus studiju procesa pilnveidei.  
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5.Studiju programmas praktiskā īstenošana 

 

5.1. Studiju metodes un formas 

Studiju programma tiek īstenota Sociālo zinātĦu fakultātē. Tās īstenošanā ir iesaistītas 

arī citas LLU fakultātes – Ekonomikas un Informāciju tehnoloăiju fakultāte, kā arī vieslektori 

no Latvijas valsts pārvaldes un vietējo pašvaldību institūcijām, ārvalstu universitāšu vieslektori. 

Studiju procesā tiek izmantotas gan tradicionālas, gan dažādas mūsdienīgas studiju 

metodes, formas un pieejas. 

Vispārīgās un profesionālās zināšanas un prasmes tiek padziĜinātas un paplašinātas, 

akcentējot studējošo patstāvīgo darbu, kas izpaužas praktiskajos darbos, kursa darbos, referātos, 

projektos, strādājot gan individuāli, gan pāros, gan mazajās grupās. Strādājot pie projektiem, 

īpaši tiek veicināts darbs mazajās grupās, lai attīstītu sadarbības prasmes, kas projektu 

vadītājiem ir būtiskas, jo projektu izstrāde un īstenošana notiek, sadarbojoties projekta 

komandai.  

Lai lekcijās veicinātu studējošo aktivitāti, plaši tiek izmantota metode lekcija – dialogs, 

kura laikā mācībspēki uzdod studējošajiem jautājumus saistībā ar lekcijas tematu, un arī 

studējošajiem ir iespēja šīs pašas lekcijas laikā mācībspēkiem uzdot savus jautājumus. 

Rezultātā notiek auglīga apmaiĦa ar viedokĜiem, dažkārt raisās diskusijas mācībspēka vadībā. 

Studiju procesa efektivitātes paaugstināšanai vairākos studiju kursos tiek izmantoti e-

studiju elementi: mācībspēki vairākas dienas pirms attiecīgās lekcijas elektroniski nosūta 

maăistrantiem lekcijas materiālus, lai viĦi savlaicīgi ar tiem iepazītos un sagatavotu jautājumus, 

ko uzdot mācībspēkam lekcijas laikā. 

Vairākos studiju kursos studējošie elektroniski iesūta pārbaudei patstāvīgos darbus, ko 

pēc tam mācībspēki elektroniski novērtē, komentē, norāda uz nepilnībām utt. Pēc nepilnību 

novēršanas patstāvīgie darbi tiek prezentēti un aizstāvēti auditorijā. Prezentācijas apspriešanas 

procesu un diskusiju vada mācībspēks, un tajā piedalās arī visi pārējie studējošie.  

Prezentācijas ir viena no plašāk izmantotajām studiju metodēm, jo attīsta prasmi 

atlasīt, loăiski strukturēt un prezentēt informāciju, prasmi diskutēt, pārliecināt par savu viedokli 

utt. Tās pilnveido arī prasmi lietot jaunākos informācijas tehnoloăijas līdzekĜus, ieskaitot 

multimedijus. 

Studējošajiem ir iespēja saĦemt mācībspēku konsultācijas ne tikai klātienē, bet arī 

elektroniski, izmantojot e-pastu. Šis saziĦas līdzeklis studiju programmā „Starptautisko 

projektu vadība” tiek plaši izmantots, jo studējošie, kas programmu apgūst nepilna laika 
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studijās, tādā veidā nepieciešamo aktuālo informāciju var saĦemt nekavējoties. Turklāt tādejādi 

tiek nodrošināta arī individuālā pieeja studējošajiem. 

Elektronisko saziĦu studējošie izmanto, lai komunicētu gan ar LLU mācībspēkiem, gan 

vieslektoriem. Šāda saziĦa bija īpaši lietderīga, studējošajiem sazinoties ar britu viesprofesoru 

Džonu Houbro (John Hobrough), kurš klātienē bija nolasījis vieslekcijas un vadījis seminārus 

studiju kursā „Starptautisko projektu izstrādes un vadība”, bet pēc tam studējošie viĦam 

elektroniski iesniedza patstāvīgos darbus – mazajās grupās izstrādātus projektu priekšlikumu 

aprakstus, un pēc tam elektroniski saĦēma atgriezenisko saiti. 

Studiju process nepilna laika studijās tiek organizēts piektdienu pēcpusdienās un 

sestdienās, lai studējošajiem dotu iespēju apvienot darbu ar studijām. 

 

 

5.2.Mācībspēku pētnieciskā darbība 

Studiju programmas „Starptautisko projektu vadība” docētāji aktīvi veic pedagoăisko 

un zinātnisko darbību, studiju programmas vajadzībām izstrādā autorkursus, pētījumu 

rezultātus izmanto studiju procesā, lai studiju kursu saturu veidotu atbilstoši novitātēm zinātnē 

un tautsaimniecībā. Vairāki mācību spēki veic pētījumus par projektu vadīšanas teorētiskajiem 

un praktiskajiem jautājumiem. Pētījumu rezultāti tiks prezentēti starptautiskajā zinātniskajā 

konferencē, ko organizē SZF un kas notiks 2008. gada septembrī. 

 Mācībspēku pētnieciskās darbības rezultāti ir atspoguĜoti zinātniskajās publikācijās (20. 

pielikums), konferenču referātos (21. pielikums).  

 

5.3.Studējošo pētnieciskā darbība 

Studējošo pētnieciskā darbība ir galvenokārt saistīta ar lietišėiem pētījumiem, kuru 

mērėis ir dot ieguldījumu Latvijas tautsaimniecības attīstībā. Tie ir orientēti uz plānošanas 

reăionu, pašvaldību vai citu organizāciju vajadzībām. Savos pētījumos maăistranti respektē arī 

sabiedrības iniciatīvas dažādu jautājumu risināšanā. Pētījumu rezultāti tiek izmantoti maăistra 

darbu izstrādei.  

Sadarbībā ar tiešajiem darba devējiem maăistranti veic dažādus pētījumus, 

piemēram:  

Projektu vadītāju funkciju salīdzinājums un analīzes starptautiskā uzĦēmuma a/s 

Hansabanka Baltijas filiālēs; 
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Pirmā kursa studentu studiju prasmju attīstības projekti – Latvijas un Šveices pieredzes 

salīdzinājums un izmantošana LLU; 

Dobeles rajona pašvaldības pieredze starptautisku projektu īstenošanā; 

Projektorientēta uzĦēmuma personāla profesionālā motivācija un vadīšana; 

EEZ un Norvēăijas finanšu instrumenti cilvēkresursu attīstības sekmēšanai Saldus 

rajonā; 

Projekta komandas veidošanas un motivēšanas iespēju vērtējums un analīze; 

Kurzemes Plānošanas reăiona pārrobežu sadarbība ar Lietuvas pierobežu pašvaldībām 

INTERREG programmas ietvaros; 

Projektu vadīšanas kapacitātes vērtējums medicīnas koledžās Latvijā; 

Latvijas piensaimniecības nozares perspektīvu analīze Eiropas Savienībā uz ieviesto 

projektu bāzes;.  

ES projektu loma Līvānu pašvaldības ilgtspējīgā attīstība; 

Cilvēkkapitāla attīstības veicināšanas projekti – Dānijas un Latvijas pieredzes 

salīdzinājums; 

Projekta vadītāja loma starptautisku projektu izstrāde un īstenošanā;.  

Mobilitātes projekta izstrāde un īstenošana Mūžizglītības programmas 2007 – 2013 

ietvaros u.c. 

Ir saĦemts pasūtījums no Zemgales plānošanas reăiona projektu izstrādei, kuru 

temati ir doti zemāk: 

1.Motivācijas veicināšana zinātniskajai darbībai (Mērėis - informēt un veidot 

sabiedrības izpratni par zinātnes sasniegumiem un to nozīmi sabiedrībā, inovācijām un to 

attīstības potenciālu.) 

2.Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes 

uzlabošanai un īstenošanai ( Mērėis - uzlabot sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitāti profesionālās izglītības iestādēs, t.sk., veicinot profesionālās izglītības 

attīstību kvalifikācijas prasībām atbilstošu praktisko mācību un kvalifikācijas prakses 

īstenošanu.) 

3.Nozaru kvalifikācijas paaugstināšanas centru attīstība Zemgales plānošanas reăionā. 

(Mērėis - nozarēs strādājošo kompetenču un kvalifikācijas paaugstināšanas sistēmas attīstība, 

apmācības kursu izstrāde un īstenošana. Jārisina problēma - darbaspēka prasmju un iemaĦu 

neatbilstība darba tirgus prasībām.) 
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4.Profesionālās orientācijas un karjeras izglītības pieejamības palielināšana jauniešiem, 

profesionāli orientētās izglītības attīstība.(Jārisina problēma - nepietiekami attīstīta profesionālā 

orientācija jauniešiem, izteikta studiju virziena dzimumu segregācija.) 

5.Preventīva darbība sociālās atstumtības riska mazināšanai jauniešiem un iekĜaujošas 

izglītības attīstība. (Mērėis- samazināt jauniešu skaitu, kas agri pamet mācības un neturpina 

izglītību, nodrošināt mācību atbalstu jauniešiem ar mācīšanās problēmām un veicināt piemērotu 

izglītības un tālākizglītības ceĜu piedāvājumu.)  

6.Atbalsts labāko inovatīvo risinājumu meklējumiem un labas prakses piemēru 

integrēšanai darba tirgus politikas un ieviešanas instrumentārijos. ( Situācijas izpēte, ārvalstu 

pieredzes izzināšana, iespējamo risinājumu modelēšana, pilotprojektu īstenošana, rezultātu 

novērtēšana, informēšanas pasākumi, EQUAL ietvaros uzsākto iniciatīvu turpināšana.).  

7.Politikas pētījumu veikšana.(Politikas izstrādei nepieciešamu nacionāla mēroga 

politikas pētījumu un politikas ietekmes izvērtējuma veikšana šādās jomās – budžeta un finanšu 

politika, industrijas un pakalpojumu politika, uzĦēmējdarbības politika, reăionālā politika, 

publiskās pārvaldes politika, inovācijas u.c.). 

 

LR Zemkopības ministrija rekomendē sekojošus pētījumu tematus: 

Eiropas Savienības lauksaimniecības politikas reformas ieviešanas perspektīvas Latvijā. 

Lauku attīstības programmas pasākumu īstenošanas ietekme uz Latvijas lauksaimniecību. 

Latvijas piensaimniecības nozares perspektīvu analīze Eiropas Savienībā. 

Eiropas Savienības regulējuma un finansējuma ietekme uz tūrisma nozares attīstību Latvijā.  
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6. Studiju programmas perspektīvais novērt ējums 

 

6.1. Studiju programmas atbilstība profesionālās augstākās izglītības valsts 

standartam un profesijas standartam 

Profesionālās augstākās izglītības maăistra studiju programma „Starptautisko projektu 

vadība” atbilst profesionālās augstākās izglītības valsts standartam, kas dots LR Ministru 

kabineta 2001. gada 20. novembra noteikumos Nr.481 „Noteikumi par otrā līmeĦa 

profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”, izdotiem saskaĦā ar Izglītības likuma 14. 

panta 19. punktu, un MK 2007. gada 29. maija noteikumos Nr. 348 „Grozījumi Ministra 

kabineta 2001. gada 20. novembra noteikumos Nr.481 ”Noteikumi par otrā līmeĦa 

profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”.  

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem studiju programmas apjoms ir 60 KP jeb 90 

ECTS. Tās obligāto saturu veido :  

- studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un 

praksē: „Projektu izstrāde un vadīšana” (6.5 KP), „Projektu finanšu vadīšana” (1.5 KP),  

„Informācijas tehnoloăijas projektu vadīšanā” (3 KP), „ES politikas un fondi, programmas, 

iniciatīvas” (4 KP), „Starptautisko finanšu vadība” (2 KP), „Tiesību zinības” (2 KP). To apjoms 

ir 19 KP; atbilstoši standartam jābūt vismaz 7 KP; 

- pētnieciskā darba un vadībzinību kursi: „Menedžments” (3 KP) un „Pētījumu 

metodes” (2 KP); atbilstoši standartam jābūt vismaz 5 KP; 

- psiholoăijas kurss „Etnopsiholoăija un starpkultūru saskarsme” (2KP); atbilstoši 

standartam jābūt vismaz 2 KP; 

- profesionālā prakse (8 KP); atbilstoši standartam jābūt vismaz 6 KP; 

- valsts pārbaudījums – maăistra darba izstrādāšana un aizstāvēšana 20 KP; atbilstoši 

standartam jābūt vismaz 20 KP. 

Studiju izvēles kursu apjoms ir 6 KP. 

Maăistra studiju programma „Starptautisko projektu vadība” atbilst arī „Projekta 

vadītāja profesijas standartam”, ko izstrādāja darba grupa Latvijas Universitātes Ekonomikas 

un vadības fakultātes profesores Ž. Ilmetes vadībā un kas apstiprināts ar IZM 2003. gada 29. 

decembra rīkojumu Nr.649. Profesijas standarts ir dots 22. pielikumā. 

 Atbilstoši profesijas standarta prasībām studiju programma nodrošina atbilstīgu 

zināšanu un prasmju apguvi. 
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 Zināšanas par projektu vadīšanas objektiem, subjektiem, instrumentiem un 

procesiem sniedz studiju kursi „Projektu izstrāde un vadīšana” un „Informācijas tehnoloăijas 

projektu vadīšanā”.  

 Vispārējās zināšanas vadībzinībās nodrošina studiju kursi „Menedžments”, 

„Starptautisko finanšu vadība”, „Starptautiskais mārketings”, „UzĦēmējdarbības vadīšana”, 

„Pašvaldības ES”.  

Zināšanas socioloăij ā tiek padziĜinātas studiju kursā „Pētījumu metodes”, kura ietvaros 

studējošie pēta sabiedrībā valdošos sociālos procesus.  

Zināšanas statistikā studējošie gūst, veicot socioloăiskos pētījumus un iepazīstoties ar 

LR un ES statistikas datu bāzēm studiju kursā „Pētījumu metodes”, kā arī apgūstot studiju 

izvēles kursu „ES valstu tautsaimniecība”.  

Zināšanas sociālajā psiholoăij ā un saskarsmes psiholoăij ā sniedz studiju kurss 

„Etnopsiholoăija un starpkultūru saskarsme. 

Vispārējās zināšanas tiesību jomā nodrošina studiju kurss „Tiesību zinības”, kurā 

studējošie iepazīstas ar administratīvajām tiesībām, civiltiesībām, starptautiskajām 

komerctiesībām, darba tiesībām un darba aizsardzību, kas jāpārzina projektu vadītājiem. 

Tiesību zinību kurss turklāt nodrošina prasmes ievērot un  pielietot projektu vadīšanas 

nacionālos un starptautiskos normatīvos aktus. 

Studiju programma sniedz arī vispārējas zināšanas citās jomās, kas paredzētas projektu 

vadītāja profesiju standartā, tādās kā finanšu grāmatvedībā, profesionālajā ētikā, 

uzĦēmējdarbības vadīšanā. 

Vispārējas zināšanas loăikā tiek nodrošinātas kursa „Pētījuma metodes” ietvaros, mācot 

pētnieciskā darba loăiku. 

Studiju programma attīsta vispārējās prasmes, kas svarīgas projektu vadīšanā. Prasmes 

lietot projektu vadīšanas terminoloăiju angĜu un krievu valodā, tiek apgūtas kursā „AngĜu 

valoda projektu vadītājiem”, „Projektu terminoloăija angĜu valodā” un „Krievu valoda projektu 

vadītājiem”.  

Vispārējā prasme izvērtēt ekonomisko situāciju un pieĦemt lēmumus atbilstoši 

situācijas izmaiĦām tiek attīstītas kursā „Projektu izstrāde un vadīšana”, „UzĦēmējdarbības 

vadīšana” un „ES valstu tautsaimniecība”. 

Prasmi lietot kvalitātes vadības sistēmas principus nodrošina studiju kursi „Projektu 

izstrāde un vadīšana” un „Menedžments”. 

Kopīgās prasmes nozarē lietot informācijas tehnoloăijas nodrošina kurss „Informācijas 

tehnoloăijas projektu vadīšanā”. 
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Kopīgās prasmes nozarē lietot kvalitātes vadīšanas sistēmas principus attīsta studiju 

kurss „Projektu izstrāde un vadīšana”. 

Projekta vadītāja specifiskās prasmes profesijā attīsta studiju programmā iekĜautie 

studiju kursi „Projektu izstrāde un vadīšana” , „Informācijas tehnoloăijas projektu vadībā”, 

„Projektu finanšu vadība” un „ES politikas un fondi, programmas, iniciatīvas”, kā arī 

profesionālā prakse projektu vadīšanā. 

Studiju programma attīsta arī vispārējās prasmes, kas paredzētas Projekta vadītāja 

profesijas standartā, tādas kā, izvēlēties prioritātes, plānot, organizēt un vadīt darbu; strādāt 

komandā; analizēt problēmas; izvirzīt mērėi, iniciēt alternatīvus risinājumus; analizēt, paredzēt 

un pieĦemt lēmumus; organizēt un vadīt sanāksmes un uzĦemties atbildību, šīs prasmes tiek 

attīstītas galvenokārt kursā „Menedžments” un „Projektu izstrāde un vadīšana”. 

 Citas vispārējās prasmes, tādas kā sagatavot un sniegt prezentācijas, izmantot 

prezentācijas tehniku, tiek pilnveidotas visos studiju programmu kursos. 

Prasmes plānot un efektīvi vadīt finanšu līdzekĜus tiek pilnveidotas kursā „Projektu 

finanšu vadība”. 

Vispārējo prasmi slēgt līgumus, pilnveido kurss „Tiesību zinības”. 

Visas iepriekš minētās prasmes tiek pilnveidotas arī projektu vadīšanas profesionālajā 

praksē. 

Studiju programma attīsta arī vispārējo prasmi lietot franču valodu, lai sekmētu 

starpkultūru komunikāciju latviešu un franču valodās.   

Pētnieciskā darba prasmes tiek pilnveidotas, apgūstot studiju kursu „Pētījumu metodes”, 

kā arī rakstot referātus, izstrādājot kursa darbus un maăistra darbu. 

 

6.2.Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību 

Par maăistra studiju programmas atbilstību Latvijas tautsaimniecības vajadzībām un 

uzdevumiem Eiropas Savienības kopējo stratēăiju īstenošanā liecina atsauksmes, kas saĦemtas 

no Zemgales Plānošanas reăiona (15. pielikums), Jelgavas rajona Padomes (16. pielikums). LR 

Zemkopības ministrijas (17.pielikums) un profesora I.Foranda (18.pielikums). 

Studiju programmas atbilstību starptautiskā darba tirgus prasībām ilustrē arī darba 

sludinājumi, kas regulāri tiek publicēti Latvijas presē. Tie liecina, ka projektu vadītāji jau tagad 

ir pieprasīti darba tirgū, un sakarā ar ES piešėirto finansējumu Latvijas tautsaimniecības 

attīstībai laika posmam no 2007.- 2013.gadam šīs profesijas speciālisti mūsu valstī būs 

nepieciešami vismaz nākamajiem sešiem gadiem.  
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Kā liecina studiju programmas autoru veiktais darba tirgus pētījums, absolventi varēs 

strādāt:  

par projektu vad ītājiem / koordinētājiem, piemēram, Labklājības ministrijas Valsts 

Nodarbinātības Aăentūras Eiropas Sociālā fonda departamentā; Centrālajā Līgumu un finanšu 

aăentūrā projektu un grantu shēmu administrēšanai; Valsts aăentūras VIAA Projektu atbalsta 

nodaĜā un Projektu uzraudzības un kontroles nodaĜā; Satiksmes ministrijas Investīciju 

departamenta Projektu ieviešanas nodaĜā; Vides ministrijas Projektu ieviešanas departamentā, 

lai realizētu ES līdzfinansēto vides infrastruktūras projektus; Labklājības ministrijas 

Profesionālās karjeras izvēles valsts aăentūrā; Zemkopības ministrijas Eiropas Savienības un 

valsts atbalsta departamentā, Lauksaimniecības departamentā, Meža politikas departamentā u.c. 

departamentos; Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Programmu departamentā; 

Finanšu ministrijas Projektu vērtēšanas departamenta Projektu ieviešanas uzraudzības nodaĜās, 

Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu departamentā;  

par galvenajiem speciālistiem Valsts aăentūras ”Sabiedrības veselības aăentūra” Ārējo 

sakaru un projektu daĜā projektu koordinēšanai; Valsts aăentūras “Latvijas Investīciju un 

attīstības aăentūra” Valsts atbalsta programmu ieviešanas departamentā projektu 

administratīvai izvērtēšanai; Valsts ieĦēmumu dienesta Attīstības un projektu vadības daĜā;   

par projektu vad ītājiem pašvaldībās, piemēram, Rīgas Domes Starptautisko projektu 

sektorā, Ogres rajona pašvaldības Pieaugušo izglītības centrā u.c. 

  par projektu vad ītājiem citās iestādēs un uzĦēmumos, piemēram, Kultūras ministrijas 

SIA “Starptautiskā rakstnieku un tulkotāju māja”; Latvijas koncertdirekcijā; LATVENERGO, 

LATTELEKOM Biznesa pakalpojumu daĜā u.c. 

Projektu vadītājus aicina darbā arī privātajās komercsabiedrībās projektu izstrādei un 

vadībai, piemēram, SIA “Valmieras RPB”, SIA X Pon Card, SIA „CMC Baltic”, SIA Mācību 

centrā “BUTS”; darbā par mācībspēkiem kursa “Projektu vadība” pasniegšanai izglītības centrā 

„LATVIKON N”; projektu pieteicēju konsultēšanai un projektu pieteikumu sagatavošanai – 

biznesa konsultāciju firmas SIA “Modus Prudentia”, “EuroManagement”; SIA “ Halcrow”, kā 

arī speciālistus uzĦēmumā “Local and Regional Development Planning Ltd.”. 

Darba devēji, kuri tika aptaujāti ar 11. pielikumā dotās anketas palīdzību, arī pauž 

pārliecību, ka nākamajos sešos gados projektu vadītāji Latvijas darba tirgū būs pieprasīti. 
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7.Studējošie 

7.1. Studējošo skaits programmā 

 Pēc IZM licences iegūšanas 2006.gada 25.aprīlī studiju programmā „Starptautisko 

projektu vadība“ 2006./2007.studiju gadā nepilna laika studijās tika imatrikulēti 62 studējošie, 

bet studijas uzsāka 56 studējošie. Sešus studējošos eksmatrikulēja kā studijas neuzsākušus. 

2007./2008. studiju gadā tika uzĦemti 40 maăistranti. 

 Šajā studiju programmā tika uzĦemti absolventi no daudzām Latvijas augstākās 

izglītības mācību iestādēm – LLU, LU, RPIVA, Ventspils Augstskolas, Daugavpils 

Universitātes, Rēzeknes augstskolas, Latvijas Kultūras akadēmijas, Liepājas Pedagoăijas 

akadēmijas u.c Visplašāk ir pārstāvēta LLU (absolventi no Lauksaimniecības, Pārtikas 

tehnoloăijas, Ekonomikas, Sociālo zinātĦu, Informācijas tehnoloăiju u.c. fakultātēm); pēc tam 

seko Latvijas Universitāte (Moderno valodu, Juridiskā u..c. fakultātes.)  

 

7.2.Studējošo aptauju rezultāti un analīze 

Reizi semestrī studiju programmas direktore veic studējošo anonīmas aptaujas. 

Apkopotie aptauju rezultāti liecina, ka viĦi kopumā ir apmierināti ar mācībspēku darba 

kvalitāti, atzīstot, ka mācībspēki ir ar atbilstošu kvalifik āciju un pieredzi, kompetenti savā 

jomā: 

 „Lauksaimniecības universitātes mācībspēki ir ar lielisku kvalifikāciju. Sevišėi gribētos 

uzsvērt asoc. prof. J.Ābeles kungu, asoc. prof. Ėuša kungu, arī vieslektoru Nābela -Šneidera 

kungu.”; 

„Pasniedzēji sniedz daudz nozīmīgas informācijas gan par studiju kursu, gan 

aktualitātēm”; 

„Ancāna k-gs ir kompetents pasniedzamajā priekšmetā un aizrauj”; 

 „Profesora Ābeles lekcijas ir aizraujošas, interesantas, vienkārši fantastisks 

pasniedzējs”. 

Gandrīz visi mācībspēki tiek vērt ēti pozitīvi:  

„99% pasniedzēju ir Ĝoti erudīti, zinoši”.  

Vairākums studējošo augstu vērt ē mācībspēku didaktiskās prasmes:  

„M ācībspēki lekcijas vada interesanti, saistoši”;  

„ ...skaidri izklāsta vielu”;   

„Lekcijas ir saturīgas, ar labu uzskates materiālu”;  

„M ācību metodes ir pārdomātas un daudzveidīgas”;  
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„...Ĝoti patīk individuālā pieeja”. 

 „ěoti labas ir I. Didžes lekcijas pēc struktūras un satura- loăiskas un praktiski 

noderīgas”. 

 „ AngĜu valodas apguve pie Jeremy Smith ir aizraujoša un interesanta”. 

Vērt ējot studiju procesa organizāciju,  tiek atzīmēts: 

 „Studiju process tiek organizēts kvalitatīvi”; 

 „... laikā tiek izsūtīta informācija par studiju plānu, izmaiĦām, tiek atsūtīti arī studiju 

izdales materiāli”; 

„Nodarbību laiks piektdienās un sestdienās ir piemērots un pieejams”;  

„...informācija par aktualitātēm tiek saĦemta laicīgi”;  

Studiju programmas saturu vairākums maăistrantu vērt ē pozitīvi.  

Kāda maăistrante norāda: „Studiju kursi iedalās tādos, kas man ir nepieciešami tieši 

projektu vadībā un tādos, kas paplašina redzesloku un izpratni par procesiem valstī”; 

„M ācību priekšmeti kopumā atbilst programmas profilam un aptver visas projektu 

vadīšanas aspektus”. 

„Visi priekšmeti atbilst manam priekšstatam par mācību procesu”. 

Studējošie atzīst, ka studiju kursi ir „lietderīgi, interesanti”, „izziĦas materiāls plašs un 

interesants”. 

 „Labākais priekšmets, .kurā es iemācījos visvairāk, ir Didžes „Projektu vadība”. 

 „ěoti labs ir kurss pie A. Nābela-Šneidera. Lektors ir kompetents savā sfērā . 

Kā arī kurss pie J. Ėuša, kas ar aizrautību vada lekcijas ”;  

„Pie pasniedzējas Ditas Štefenhagenas bija laba angĜu valoda par projektu jomu”. 

„V ērtīgas bija Menedžmenta, Mārketinga lekcijas”. 

Studiju programmas vieslektoru sastāvs tiek vērt ēts atzinīgi: 

„Pozitīvi, ka padomāts par vieslektoriem – speciālistiem projektu vadībā”. 

Studējošie ir apmierināti ar mācībspēku attieksmi pret sevi, raksturojot to kā 

demokrātisku. 

Maăistranti atzīst, ka mācībspēki ievēro darba disciplīnu. 

Pozitīvi tiek vērtētas arī atsevišėu mācībspēku personīgās īpašības: „Vieslektore 

KrastiĦas kundze ir jauks cilvēks un kompetenta savā jomā”; 

Ārzemju vieslektoru darbs tiek vērt ēts atzinīgi: 

„ěoti kompetenti un augstā līmenī strādā ārzemju vieslektori. Visu cieĦu!” 

Pozitīvi tiek novērt ēti mācību tehniskie līdzekĜi, auditoriju iek ārtojums un 

aprīkojums. 
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Ir sniegti arī ieteikumi attiecībā uz studiju programmas un atsevišėu priekšmetu saturu: 

„Starptautisko finanšu vadībā” būtu ieteicams vērst studentu uzmanību uz 

nosacījumiem, kas ir Eiropas iestādēm, kuras izsniedz kredītus; kam vairāk tiek pievērsta 

uzmanība, ja valsts gatavojas iesniegt projektu”; 

 „Nepieciešamas pāris lekciju par to, kādas ir prasības maăistra darba sagatavošanai”; 

„Būtu labi, ja būtu vēl kāda svešvaloda ( 0 līmenis) – dāĦu, norvēău, zviedru”; 

„Praktiskajā projektu rakstīšanā palīdzētu arī iemaĦas tehniski ekonomisko pamatojumu 

sagatavošanā”; 

„Nākošajā gadā būtu svarīga budžeta plānošana. Varētu būt biznesa plāna izstrāde.” 

Citi ieteikumi un v ēlmes: 

 „Svarīgi piektdienās un sestdienās no rītiem lai būtu pieejami datori, kaut vai 

kopmītnēs.” 

„...izveidot nelielu bibliotēku tieši šai studiju programmai ar materiāliem, grāmatām, 

interneta kabinetu.” 

 „Vairāk vajadzētu seminārveidīgas lekcijas.” 

„Vajadzētu padomāt par to, vai nav kāda iespēja iziet praksi īsākā laikā”; 

„Būtu labi vairāk izmantot seminārus.” 

„Dažos priekšmetos gribētos garāku apmācības laiku.” 

 „Priekšlikums visus lekciju materiālus nosūtīt e-pasta veidā, arī tos, kas uz plēvēm.” 

 „Varētu iekĜaut arī kādu priekšmetu par valsts pārvaldi, piem., organizāciju pārvalde un 

psiholoăija, personāla vadības menedžments. Žēl, ka nav nekā par loăistiku un finanšu 

pārvaldi. Bet kopumā ir Ĝoti piesātināts kurss. Paldies!” 

„Vairāk vajadzētu menedžmentu!” 

„Gribētos vairāk zināt par Eiropas politikām un fondiem”. 

Piezīmes: 

 „Dažreiz pasniedzējs aizraujas, un studenti sēž vairākas stundas bez pārtraukuma.” 

„Pārāk daudz mājas darbu..” 

„Lekciju apmeklējumu nevajadzētu izvēlēties kā kritēriju atzīmei.”  

Studējošo aptauju rezultāti tiek Ħemti vērā, izstrādājot priekšlikumus studiju 

programmas īstenošanas pilnveidē.  
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7.3. Absolventu aptaujas 

Studiju programmas pirmie absolventi būs 2008.gada jūnijā. ViĦu aptaujai ir izstrādāta 

anketa, kas dota 12 pielikumā. Tās mērėis ir noskaidrot absolventu viedokĜus par studiju 

programmas kvalitāti un mācībspēku kompetencēm. 
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8. Studiju programmā nodarbināto mācībspēku novērt ējums 

 

8.1. Mācībspēku skaits, akadēmisko amatu skaits un personu skaits  

ar doktora zinātnisko grādu vai maăistra grādu 

Studiju programmas īstenošanā ir iesaistīti mācībspēki no Latvijas un ārvalstīm.  

LLU akadēmiskā personāla un pārējo LLU m ācībspēku kopskaits - 26. No tiem 

valsts profesori - 3; asociētie profesori – 8; docenti – 6; lektori – 9.  

LLU mācībspēkiem ir šādi akadēmiskie un zinātniskie grādi: Dr.habil. – 2; doktori – 14; 

maăistri – 8. Bez zinātniskā / akadēmiskā grāda ir divi LLU mācībspēki. 

No iepriekš minētajiem mācībspēkiem studiju programmā ir nodarbināts 3 ievēlēti 

profesori, 8  ievēlēti asociētie profesori, 4  ievēlēti docenti un 3 ievēlēti lektori.  

Ievēlētā akadēmiskā personāla doktora un maăistra grādu sadalījums ir šāds: 

habilitētā doktora grāds -2; doktora grāds – 13; maăistra grāds – 3.   

Ārzemju universitāšu vieslektori: - 2. ViĦu vidū ir 1 mācībspēks ar doktora grādu; ar 

maăistra grādu – 1. 

 Vieslektori no Latvijas: - 4. Vienam no viĦiem ir doktora grāds, diviem – maăistra un 

viens ir  jurists ar universitātes izglītību. 

Pavisam studiju programmā ir nodarbināti 30 mācībspēki no Latvijas un 2 no ārvalstīm. 

Studiju programmā nodarbinātā LLU ievēlētā akadēmiskā personāla un pārējo LLU 

mācībspēku saraksts dots 2.pielikumā. Studiju programmā nodarbināto visu mācībspēku 

saraksts - 8. pielikumā. Tajā ir norādīts viĦu amats, akadēmiskais vai zinātniskais grāds, 

pasniegtie studiju kursi, ievēlēts / pieĦemts darbā uz noteiktu laiku / pieĦemts darbā uz 

UzĦēmuma līguma pamata (vieslektoriem). Te dots arī ārzemju vieslektoru saraksts, ar kuriem 

noslēgts Nodomu līgums par atsevišėu lekciju nolasīšanu. 

8.2. Akadēmiskā personāla kvalifik ācijas atbilstība 
 

Studiju programmā nodarbinātā LLU akadēmiskā personāla kvalifikācija pilnībā atbilst 

Sociālo zinātĦu fakultātes mērėu un uzdevumu īstenošanai. Gandrīz visiem docētājiem ir 

pieredze projektu vadīšanā, viĦi veic pētniecisko darbību, kuras rezultāti tiek atspoguĜoti 

publikācijās un zinātniskajās konferencēs. 

Studiju programmā iesaistītie vieslektori no Latvijas valsts pārvaldes un pašvaldību 

iestādēm ir pieredzējuši projektu vadīšanas speciālisti un eksperti. Tādejādi tiek nodrošināta 
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teorijas un prakses vienotība, starpnozaru pieeja. Ārvalstu vieslektori. studiju procesam piešėir 

Eiropas pievienoto vērtību jaunu zināšanu un prasmju veidā. 

No visiem 26 LLU mācībspēkiem, kuri strādā studiju programmā, ievēlēti ir 18 

mācībspēki jeb 65 % . 

 
8.3. ZinātĦu doktoru skaits sociālajās un humanitāraj ās zinātnēs 

 
Studiju programmā strādā šāds skaits LLU akadēmiskā personāla, kam ir doktora vai 

habilitētā doktora grāds sociālajās un humanitārajās zinātnēs: 1 ekonomikas zinātĦu habilitētais 

doktors, 4 ekonomikas zinātĦu doktori, 1 vēstures zinātĦu doktors, 3 pedagoăijas zinātĦu 

doktori, 4 filozofijas zinātĦu doktori.  

 

8.4. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, 

 apmācības un attīstības politika 

Studiju programmas mācībspēki tiek komplektēti, izmantojot šādus atlases kritērijus: 

- pozitīvas atsauksmes no studējošajiem; 

- didaktiskā kompetence; 

- pieredze projektu izstrādē vai īstenošanā; 

- atbilstoša zinātniskā un pedagoăiskā kvalifikācija. 

Akadēmiskā personāla apmācības politika nākamajiem sešiem gadiem paredz regulāri 

pilnveidot profesionālo un zinātnisko kompetenci. Lai sekmētu šī mērėa sasniegšanu, LLU 

saskaĦā ar Senāta lēmumu Nr. 6 – 31, kas pieĦemts 13.06.2007, Latvijas Lauksaimniecības 

universitātē 2007.gada 1.jūlij ā tika nodibināts Mūžizglītības centrs, kas ir tieši pakĜauts 

mācību prorektoram. SaskaĦā ar LLU Attīstības stratēăisko plānu 2007. – 2010.gadam un 

perspektīvā līdz 2013.gadam ir paredzēts izstrādāt tālākizglītības koncepciju, izveidot 

tālākizglītības sistēmu un to ieviest jau 2008.gadā. 

Šis darbs tiks veikts, pamatojoties uz LLU uzkrāto pozitīvo pieredzi. Piemēram, jau 

astoĦdesmito gadu beigās LLU darbojās „Jauno pasniedzēju pedagoăiskās meistarības 

skola”, daudzus gadus pēc kārtas centralizēti tiek organizēti didaktikas kursi.  

Tālākizglītības pasākumi arī turpmāk tiks organizēti gan centralizēti, gan fakultāšu 

mērogā, jo kopš 2006.gada katrā fakultātē darbojas tālākizglītības koordinators. 

Pamatojoties uz akadēmiskā personāla vajadzību izpēti, tiek organizēti atbilstoši semināri, 

lekciju kursi u.c., piesaistot gan vietējos lektorus, gan ārvalstu vieslektorus. 
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Struktūrvienības sava akadēmiskā personāla kvalifikācijas pilnveidei piesaista ES 

finansējumu, izstrādājot attiecīgus projektus. 

Daudz mācībspēku paaugstina savu kvalifikāciju arī individuāli – Latvijā un arī 

ārvalstīs. Par to liecina viĦu CV iekĜautā informācija (3.pielikums). 
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9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 

9.1. Finansēšanas avoti 

Studiju programmā studējošie netiek finansēti no valsts budžeta. Studējošie maksā 

studiju maksu. Studiju maksas apjoms visam studiju laikam ir Ls 1400. 

Ja studējošie saĦems ārējo finansējums no ES augstākās izglītības programmām 

(Erasmus Mundus, Socrates Erasmus vai citām programmām), šis finansējums tiks izlietots 

sasakaĦā ar ES Eiroparlamenta un EP noteikumiem. 

Studiju programmas ieĦēmumu – izdevumu tāme visam studiju apjomam 

  1,5 gads pilna laika un 2 gadi nepilna laika studijās 

Plānotie ieĦēmumi: 

Plānotais studējošo skaits   

   30 studējošie 

Plānotie ieĦēmumi no viena studējošā  

par visu studiju apjomu      Ls 1 400 

Plānotie ieĦēmumi kopā par visu studiju apjomu  Ls 42 000 

Plānotie izdevumi: 

Centralizētie izdevumi 30%     Ls 12 600 

Darba algas: 

Mācībspēkiem       Ls 11 000 

Vieslektoriem       Ls  13 000  

Lietvedei       Ls   1200  

Studiju programmas direktoram    Ls   1200 

Autoratl īdzības honorārs:     

Mācību līdzekĜu autoriem     Ls  1500 

Studiju programmas autoriem  (2 autori))   Ls   500 

Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 24,09%: Ls  3370  

Citi izdevumi:      

Mācību literatūras iegāde     Ls  3 400 

Kancelejas preces un mazvērtīgais inventārs   Ls    830 

Sakaru pakalpojumi      Ls    200 

Akreditācijas izdevumi     Ls  2 600 

Neparedzēti izdevumi      Ls    600 

Kopā        Ls  42 000 



 32 

9.2. Infrastrukt ūras nodrošinājums  

 Studiju procesa īstenošanu Sociālo zinātĦu fakultātē pozitīvi ietekmē studiju sakārtotā 

fiziskā vide, nodrošinājums ar modernām informācijas tehnoloăijām, kā arī nodrošinājums ar 

jaunāko literatūru projektu vadīšanas nozarē.  

 Modernu datoru, multimediju projektoru, satelīta iekārtas, video tehnikas un audio 

tehnikas izmantošana Ĝauj dažādot studiju procesu un padarīt to interesantāku, mācībspēkiem ir 

iespēja vadīt lekcijas, seminārus un nodarbības mūsdienīgi. 

 Gan mācībspēkiem gan studējošajiem ir pieejams bezmaksas bezvadu internets. 

SZF auditorijas ir renovētas un iekārtotas atbilstoši studiju procesa vajadzībām. 

Studiju programmas īstenošanai tiek izmantota šāda materiāli tehniskā bāze: Sociālo 

zinātĦu fakultātes datoru klase ar 15 vietām un Metodiskais kabinets, kurā ir datoru klase ar 8 

vietām, kā arī bibliotēka; SZF mācību tehniskie līdzekĜi - 2 videokameras; satelīta iekārtas; 2 

video aparatūras komplekti (2 TV un 2 videomagnetofoni); 9 multimediju projektori, 4 

grafoprojektori, 8 audio magnetofoni. Tiek izmantota arī Informācijas tehnoloăiju fakultātes 

datoru klases.  

Informatīvajam nodrošinājumam kalpo SZF iegādātā  literatūra studiju programmas 

vajadzībām, kā arī Ekonomikas fakultātes bibliotēkas fondi un LLU Fundamentālās bibliotēkas 

(FB) krājumi. 

FB krājumā 2005.gada 1.janvārī bija 516 730 eksemplāri 120 736 nosaukumu 

izdevumu. Tajā ir pārstāvēta lauksaimniecības literatūra (35%), tehnika (20%), izveidota arī 

laba sabiedrisko un dabas zinātĦu literatūras kolekcija. LLU FB ir viena no lielākajām 

zinātniskās un tehniskās informācijas apgādātājām valstī un galvenā lauksaimniecībā un 

saskarnozarēs. 

Kopš 2004. gada bibliotēka piedalās Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas 

(VVBIS) projekta realizācijā, kura mērėis ir izveidot saskaĦotu valsts un publisko bibliotēku 

informācijas sistēmu, sniegt universālus informācijas pakalpojumus lasītājiem gan informācijas 

meklēšanā, gan nepieciešamo grāmatu, citu publikāciju, izziĦu un dokumentu piegādē no 

Latvijas un starptautiskajiem informācijas avotiem. 

LLU FB ievieš automatizēto bibliotēku informācijas sistēmu ALEPH, kas veicina 

Latvijas lielāko bibliotēku informācijas resursu pieejamību. Tiek veidots vienots valsts nozīmes 

bibliotēku lasītāju reăistrs un izsniegta Vienotā lasītāja karte. Izmantojot to vai par tās 

ekvivalentu atzīto ISIC starptautisko studenta karti, ikvienam LLU FB lietotājam ir pieejami 

Latvijas lielāko bibliotēku informācijas pakalpojumi. 
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LLU FB ir vietējais datortīkls ar 56 darbavietām, kas pieslēgtas internetam. 

Elektroniskā veidā tiek nodrošināta informācijas pieejamība datu bāzēm, informācijai 

lasāmatmiĦas kompaktdiskos, DVD un citos datu nesējos, kā arī tiešsaistes datu bāzēm, 

periodiskajiem izdevumiem, enciklopēdijām.  

Bibliotēkā informāciju var meklēt astoĦu valsts nozīmes bibliotēku tiešsaistes 

elektroniskajā kopkatalogā. FB elektroniskajā katalogā kopējais ierakstu skaits pārsniedz 

20 000. 

FB piedāvā arī datu bāzi „LLU mācībspēku publikācijas” un loăisko datu bāzi „Latvijas 

Lauksaimniecības universitātē aizstāvētie promocijas darbi”.  

LLU FB lietotājiem piedāvā gan starpbibliotēku abonementa, gan starptautiskā 

starpbibliotēku abonementa pakalpojumus No Latvijas bibliotēkām FB galvenokārt pieprasa 

literatūru sociālajās zinātnēs. Literatūra tiek pieprasīta galvenokārt no LNB, LAB vai arī no 

augstskolu bibliotēkām. Lasītājam pakalpojums ir bezmaksas. LLU FB kā Starptautiskā 

lauksaimniecības bibliotēku tīkla AGLINET dalībniece saĦem bezmaksas rakstu kopijas no 

daudzām pasaules lielākajām lauksaimniecības bibliotēkām. Atsevišėas Eiropas bibliotēkas bez 

maksas sūta arī grāmatas. Dokumentu piegādei LLU Fundamentālā bibliotēka pirmā Latvijā jau 

1997. gadā sāka izmantot elektronisko dokumentu piegādes sistēmu ARIEL, kas nodrošina 

iespēju ievērojami ātrāk saĦemt dokumentu elektroniskās kopijas.  

 FB lietotājiem ir pieejama 48 stundas nedēĜā, savukārt elektroniskais katalogs un 

tiešsaistes datu bāzes ir pieejami bez laika ierobežojuma visu diennakti. Bibliotēka darbojas kā 

vidutājs starp informāciju un lietotāju, koncentrējot pilnu informācijas apstrādes ciklu – 

meklēšanu, vākšanu, uzglabāšanu, apstrādi un piegādi lietotājam vēlamā vietā, laikā, veidā.  

 Studiju programmas „Starptautisko projektu vadība” studējošajiem Ĝoti noderīgi ir 

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

Gateway, kas piedāvā daudzveidīgu un plašu informāciju par projektu izstrādi un īstenošanu; 

SocioLog – socioloăijas resursu katalogs; Sociology-Wikipedia - bezmaksas enciklopēdija; 

SocioSite – sociālo zinātĦu informācijas sistēma, kas bāzēta Amsterdamas universitātē; WWW 

Virtual Library: Sociology  – virtuālā bibliotēka socioloăijā; Russian Information Society 

Network – Krievijas Informācijas sabiedrības tīkls, kas sniedz informāciju socioloăijā, 

ekonomikā, psiholoăijā; E-Library for Global Welfare Resources for Internat ional and 

Comparative Policy Analysis, Research and Teaching - virtuālā bibliotēka; u.c.  

 Pētnieciskajā darbā informācijas iegūšanai noderīgi ir dažādi portāli, kur bez maksas var 

iekĜūt bibliotēkas lietotāji: Latvijas reăionu attīstības portāls; Zemgales, Kurzemes u.c. 
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plānošanas reăionu portāli; Liepājas SEZ;VID; Latvijas Republikas UzĦēmumu Reăistrs; 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera; Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu 

ministrijas u.c. ministriju portāli.  

Studējošie var izmantot arī zinātnisko publikāciju meklētāju internetā Google Scholar 

un zinātniskās informācijas meklētāju SCIRUS, kā arī A - to – Z ārzemju elektroniskos 

žurnālus. 

Studējošajiem ir iespēja piekĜūt: 

- Open J-Gate, kas ir elektroniska vārteja vairāk nekā 3000 ārzemju žurnālu tekstu brīvai 

piekĜuvei. Tai ir datu bāze ar saitēm uz pilniem tekstiem vai kopsavilkumiem izdevniecību 

tīmekĜa vietnēs; 

- Online Access to Research in the Environment - zinātniskas publikācijas; 

- Free e-Resources - brīvpieejas elektronisko resursu saraksts eIFL ( Electronic Information 

for Libraries) mājas lapā; 

- The Directory of Open Access Journals – tiešsaistes datu bāze, kas satur zinātnisku 

žurnālu pilnus tekstus statistikā, sociālajās zinātnēs, ekonomikā u.c. 

- Dissertation Abstracts (ProQuest Digital Dissertations). 

 Elektroniski ir pieejamas LR Centrālās statistikas pārvaldes datubāzes un Eiropas 

Savienības statistikas datu bāzes EUROSTAT informācija. 

Bibliotēka atlasa un ievieto bibliotēkas mājas lapā aktuālas interneta adreses par Eiropas 

Savienību. Lai atvieglotu informācijas meklēšanu un sniegtu pilnīgākas uzziĦas par Eiropas 

Savienību, grāmatām par ES tiek veidots satura rādītāju saraksts. 

Bibliotēkas personāls sniedz dažādus pakalpojumus: konsultācijas iespieddarbu 

meklēšanā, informācijas meklēšanu katalogos, abonētajās un lokālajās tiešsaistes datu bāzēs, 

elektroniskajos žurnālos un lasāmatmiĦas kompaktdisku (CD-ROM) datubāzēs; bibliogrāfisko 

un faktogrāfisko uzziĦu sniegšanu. Izmantojot e-pastu, lietotājiem tiek nosūtīta informācija par 

jaunumiem un informācijas meklēšanas iespējām jauniegūtajās datu bāzēs. Lietotājam ir 

iespēja pasūtīt jaunāko informāciju no interesējošās datu bāzes par sev būtisko tematu un 

vēlamo laika periodu.  

Studiju programmas īstenošanai tiek izmantoti arī Europe Direct Eiropas Informācijas 

punkta (Jelgavā) un Eirobibliotekas (Rīgā) resursi, kur pieejama bagātīga mācību un zinātniskā 

literatūra Eiropas Savienības ekonomikā, politikās, tiesībās, vēsturē u.c. nozarēs.  
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10. Ārējie sakari 

Sociālo zinātĦu fakultātei, un līdz ar to studiju programmai, ir cieša un plaša sadarbība 

ar darba devējiem, Latvijas un ārvalstu augstskolām, ārvalstu vēstniecībām. 

 

10.1.Sadarbība ar darba devējiem 

Jau vairākus gadus SZF vieno auglīga sadarbība ar dažādiem darba devējiem: 

pašvaldībām, valsts pārvaldes institūcijām, Saeimu, komercsabiedrībām. 

Vieni no nozīmīgākajiem sadarbības partneriem ir Jelgavas rajona padome, ar ko 

2005.gada 31.oktobrī tika noslēgts sadarbības līgums (19.pielikums), plānošanas reăioni, 

Zemgales Plānošanas reăiona Eiropas Savienības Struktūrfondu informācijas centrs, LR 

Zemkopības ministrija, LIAA u.c.  Šie darba devēji pieĦem praksē studiju programmas 

„Starptautisko projektu vadība” studējošos, aktīvi piedalās studiju programmas kvalitātes 

vērtēšanā un pilnveidē, vada maăistra darbus, nodrošina vieslektorus – projektu vadības 

speciālistus. Viens no sadarbības nozīmīgiem virzieniem ir arī piedalīšanās dažādās aktivitātēs - 

semināros, konferencēs, projektos. Piemēram, Jelgavas rajona Padomes izpilddirektore Mudīte 

Priede nolasīja referātu Sociālo zinātĦu fakultātes rīkotajā starptautiskajā zinātniskajā 

konferencē „Sociālā integrācija paplašinātajā Eiropā”, kas notika 2004.gada 21.-22.maijā. 

Zemgales plānošanas reăiona direktors Raitis VītoliĦš nolasīja referātu SZF 2007.gada 14.-

15.jūnijā rīkotās starptautiskās Starptautiskā zinātniskā konferences „Jaunas dimensijas 

sabiedrības attīstībā” plenārsēdē.  

Jelgavas rajona padomes pārziĦā esošais Eiropas Savienības Informācijas punkts 

studējošajiem sniedz informāciju par dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar ES, tai skaitā ES 

struktūrfondiem, programmām, iniciatīvām un tml. 

Sadarbība ar darba devējiem veidojas arī citos virzienos, piemēram, studiju rezultātu 

vērtēšanā. Veikt maăistra eksāmenu komisijas priekšsēdētāja funkcijas ir piekritis Zemkopības 

ministrijas Starptautisko attiecību nodaĜas vadītājs Dr.agr. Ainars Nābels – Šneiders.   

Ir saĦemts pasūtījums no Zemgales plānošanas reăiona lietišėo pētījumu veikšanai, kuru 

izstrādē piedalīsies studiju programmas „Starptautisko projektu vadība” studējošie un šo 

pētījumu rezultātus varēs iekĜaut savos maăistra darbos. 

Ārējie sakari tiek veidoti arī ar citiem darba devējiem. Šīs sadarbības mērėis ir 

kvalitatīvu prakšu vietu nodrošināšana, nepilna laika studējošo darbavietu saglabāšana, studiju 

programmas kvalitātes vērtēšana, absolventu darbavietu nodrošināšana. 
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10.2.Sadarbība ar ārvalstu un Latvijas augstskolām 

Sociālo zinātĦu fakultātei sadarbība ir izveidojusies ar vairākām ārvalstu universitātēm. 

Viena no nozīmīgākajām sadarbības partnerēm ir Sarejas universitāte (The University 

of Surrey). SaskaĦā ar noslēgtajiem ERASMUS (1999.g. 2001.g., 2003.g., 2006.g.) līgumiem 

un starpaugstskolu sadarbības līgumu (2003.g.) Lielbritānijā stažējās vai lasīja lekcijas 

D.Grasmane, S.Bremze, L.Turuševa, I.Ozola, M.Briăe, J.Ėusis. Bet britu mācībspēki no 

Sarejas universitātes profesors Dž. Houbro (J.Hobrough) un lektors A. Noublzs (A.Noble) kopš 

2002.gada regulāri divas - trīs reizes studiju gadā viesojas SZF, lai lasītu lekcijas pamatstudijās 

un maăistra studijās, vadītu seminārus doktora studijās, piedalītos promocijas eksāmenā angĜu 

valodā, AngĜu kluba pēcpusdienās. SaskaĦā ar ERASMUS līgumu 2005.gada aprīlī viesojās arī 

šīs britu universitātes lektors T.Sinemons (T.Sinnamon), lai nolasītu lekciju kursu SZF 3.kursa 

studentiem “ES institūcijas un pārvaldība”, kā arī 2006.gada maijā - vieslektore Maksime 

David.  

Britu vieslektori piedalījās SZF starptautisko konferenču “Kultūru saskarsme 

globalizācijas procesā” (2003.g.), “Sociālā integrācija paplašinātajā Eiropā” (2004.g), “Jaunas 

dimensijas sabiedrības attīstībā I”(2005.g), “Jaunas dimensijas sabiedrības attīstībā II”(2006.g), 

“Jaunas dimensijas sabiedrības attīstībā III”(2007.g), rīcības komiteju darbā, šo konferenču 

rakstu krājumu redkolēăiju darbā. 

Sadarbība ar Sarejas universitātes mācībspēkiem ir attīstījusies, britu vieslektoriem 

piedaloties arī SZF maăistra studiju programmas “Starptautisko projektu vadība” izstrādē un 

īstenošanā. 

Britu kolēăi sniedza konsultācijas šīs studiju programmas izstrādē starptautiskā 

seminārā, ko 2005.gada janvārī noorganizēja Sarejas universitāte, piedaloties arī universitāšu 

pārstāvjiem no Vācijas, Īrijas, Dānijas, Somijas. Tika apspriesta jaunveidotās studiju 

programmas struktūra un saturs, parakstīti nodomu līgumi par vieslekcijām. 

Turpinoties sadarbībai ar SZF studiju programmu “Starptautisko projektu vadība”, britu 

vieslektors profesors Dž. Houbro 2006.gada novembrī novadīja praktisko nodarbību ciklu 

“Projektu iniciācija”, pēc tam regulāri konsultēja studējošos elektroniski, bet 2007.gada jūnijā 

sniedza konsultācijas klātienē. Lektors T. Sinemons 2006.gada decembrī maăistra studiju 

programmā studējošajiem nolasīja lekciju kursu “ES institūcijas un likumdošana”.  

Sociālo zinātĦu fakultātei ir ilgstoša sadarbība arī ar Olštinas Ekonomikas un 

informātikas augstskolu (Polijā), kas pamatojas uz 2002.gadā noslēgto beztermiĦa 

starpaugstskolu sadarbības līgumu; ar Prāgas Lauksaimniecība universitāti, Leipcigas 
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Ăeogrāfijas institūtu, Vroclavas Ekonomikas universitāti. Sadarbības galvenie virzieni: 

pieredzes apmaiĦa, piedalīšanās starptautiskajās konferencēs un rakstu krājumu redkolēăiju 

darbā, rakstu recenzēšanā, kopprojekti. 

  Ir nostiprinājusies sadarbība ar Lietuvas Lauksaimniecības universitātes Filozofijas un 

kultūras katedru, par ko liecina 2003.gadā noslēgtais sadarbības līgums ar SZF Valodu katedru, 

kā arī 2004.gadā, 2006.gadā noslēgtie ERASMUS līgumi ar Lietuvas Lauksaimniecības 

universitāti.  

2004.gadā izveidojās sadarbība ar jauniem partneriem – Helsinku universitāti, 

Limerikas universitāti, Oldenburgas universitāti, Minskas Valsts ekonomikas universitāti, 

ĥižnijnovgorodas Komercinstitūtu, Saratovas Tehnisko universitāti u.c. Šīs sadarbības ietvaros 

minēto augstskolu mācībspēki un administrācijas pārstāvji piedalījās SZF starptautiskajā 

konferencē “Sociālā integrācija paplašinātajā Eiropā” 2004.gada 20. - 21. maijā. 

Minskas Valsts ekonomikas universitātes, ĥižnijnovgorodas Komercinstitūta, Saratovas 

Tehniskās universitātes, Lietuvas Lauksaimniecības universitātes, Latvijas Lauksaimniecības 

universitātes SZF pārstāvji piedalījās seminārā “Training for Course Validation and 

Recognition in Compliance with Bologna Declaration”, ko organizēja SZF sadarbībā ar Sarejas 

universitāti un ko 2004. gada 21.maijā vadīja Sarejas universitātes mācībspēki. Rezultātā tika 

izveidots partnerības tīkls. 

SZF ir piedalījusies vairākos starptautiskos projektos kopā ar sadarbības partneriem no 

ārvalstu augstskolām. Piemēram, 2004 – 2005.gadā kopprojektā “Sabiedrības vērtību izmaiĦas 

Polijā un Latvijā, iestājoties ES” kopā ar Olštinas Ekonomikas augstskolu; 2005 - 2006.gadā 

projektā “Ārējo sakaru topošo speciālistu profesionālo prasmju pilnveide praksē ES valstīs” 

kopā ar Limerikas un Sarejas universitātēm; kopš 2003.gada Leonardo da Vinci projektā “CLIL 

AXIS” kopā ar Valenzijas Lidotāju augstskolu (Spānijā), Lodzas universitāti, Līdsas 

universitāti, Laurea Polytechnic (Somijā) u.c. 

Laurea Polytechnic ir nozīmīgs sadarbības partneris, jo kopš 2004.gada SZF sadarbojas 

ar to arī studentu apmaiĦas programmā ERASMUS. Jau vairāki SZF studenti ir studējuši šajā 

augstskolā. Savukārt somu studenti studē SZF studiju programmā “Iestāžu un uzĦēmumu ārējie 

sakari”.  

2006.gadā ir noslēgti vairāki ERASMUS līgumi - ar Nīderlandes, Somijas, 

Lielbritānijas un augstskolām (kontaktpersona – asoc.profesore L.MaĜinovska).  

Sociālo zinātĦu fakultāte sadarbojas arī ar vairākām Latvijas augstskolām - Latvijas 

Universitāti (doktoru un maăistra studijās ar Moderno valodu fakultāti; studiju kursa “ES fondi, 

programmas un iniciatīvas” izstrādē ar LU Ekonomikas un vadības fakultāti; ārējo sakaru 
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struktūrvienības vadītāja profesijas standarta izstrādē ar Starptautisko attiecību institūta 

profesoru Juri Bojāru. Ar Daugavpils Universitāti, Rēzeknes Augstskolu, Ventspils Augstskolu, 

Liepājas Pedagoăisko akadēmiju, RPIVA sadarbība attīstās, piedaloties zinātniskajās 

konferencēs, kopprojektos.  

Viens no nozīmīgākajiem kopprojektiem, kurā piedalās piecas Latvijas augstskolas, ir 

„Latvijas un tās reăionu darba tirgus specifiskās problēmas”. To koordinē LLU, un tajā 

piedalās vairāki SZF studiju programmas “Starptautisko projektu vadība” mācībspēki – 

asoc.profesors V. Bariss, lektore L. Barisa, docente M. Krūzmētra u.c.  

 

10.3.Sadarbība ar vēstniecībām 

Aktīva sadarbība ar ārvalstu vēstniecībām sākās 1996.gadā, kad 1996.gada decembrī 

fakultātē viesojās ASV vēstnieks ViĦa Ekselence L.Nepers (L.Naper). Vizītes rezultātā Valodu 

katedra kopā ar ASV vēstniecību un USIS 1997.gadā noorganizēja Jelgavas angĜu valodas 

skolotājiem pusgadu ilgus profesionālās kvalifikācijas pilnveides bezmaksas kursus. ASV šajā 

sadarbībā pārstāvēja diplomāte M.Nepere. Pateicoties sadarbībai ar ASV Miera korpusu, 

1996/1997.studiju gadā un 1997/1998. studiju gadā SZF strādāja vieslektors T. Īslijs 

(T.Easley). 

Sadarbība ar Francijas vēstniecību sākās 1996.gada pavasarī ar kultūras atašeja M.Lamī 

(M.Lamie) vizīti fakultātē, kam sekoja atašeja piedalīšanās SZF starptautiskajā konferencē 

“Valodu loma Eiropas valstu integrācijas procesā” 1996.gada 18.aprīlī. M.Lamī kungs nolasīja 

referātu plenārsēdē un piedalījās sekciju darbā. Pateicoties Francijas vēstniecības atbalstam, 

1997./1998.studiju gadā un 1998./1999.studiju gadā SZF strādāja franču vieslektori. Ar 

Francijas vēstniecības atbalstu 2002.gadā SZF studentu un Spīdolas skolas dramatiskais 

ansamblis, ko vada lektore J.Smirnova, piedalījās dramatisko ansambĜu festivālā Parīzē. 

Sadarbība ar Francijas vēstniecību aktivizējās 2004.gadā, kad 21.maijā SZF viesojās 

vēstniecības sadarbības atašejs N.Ozano (N. Auzenneus) un arī piedalījās SZF starptautiskās 

Starptautiskā zinātniskā konferences “Sociālā integrācija paplašinātajā Eiropā” plenārsēdē.  

2004. gada aprīlī SZF kopā ar Francijas vēstniecību organizēja Jelgavā Francijas dienas, 

kur piedalījās franču valodas mācībspēki no Latvijas mācību iestādēm. Kopš tā laika Francijas 

dienu organizēšana ir kĜuvusi par tradīciju. 2006.gada martā SZF ar Francijas Kultūras centra, 

Jelgavas pilsētas Domes un Jelgavas rajona padomes atbalstu noorganizēja plašu kultūras 

programmu, kurā koncertus sniedza gan profesionāli mākslinieki, gan SZF studenti, notika 

Francijas, BeĜăijas, Kanādas vēstnieku vizīte LLU u.c. aktivitātes. 2007.gada pavasarī festivāla 
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„Francijas pavasaris” ietvaros SZF noorganizēja fotokonkursu un fotoizstādi „Brīnišėīgā 

Francija”. 

SZF regulāri saĦem kultūras aktivitāšu programmas no Francijas Kultūras centra, un 

mūsu studenti ar lielu interesi apmeklē šos pasākumus, kā arī izmanto Kultūras centra 

bibliotēkas resursus franču valodas zināšanu pilnveidei.  

2005.gadā un 2006.gadā franču valodas lektorei J.Smirnovai vēstniecība piešėīra 

stipendiju profesionālajai pilnveidei Parīzē.  

Pēdējos divos gados Francijas vēstniecības pārstāvji SZF ir viesojušies vairākas reizes. 

Balstoties uz pētījuma „LLU studentu interese par Franciju” datiem, tika izstrādāti sadarbības 

priekšlikumi. Rezultātā ir nolemts turpināt franču vieslektoru piesaisti SZF, tai skaitā studiju 

programmā „Starptautisko projektu vadība”; izveidot Francijas Kultūras centra filiāli, Franču 

klubu u.c.  

SZF sadarbība ar Vācijas vēstniecību tāpat kā ar ASV vēstniecību arī aizsākās 

1996.gadā. Vācijas vēstniecības sekretārs M.Morgenšterns (M.Morgenstern) nolasīja referātu 

SZF starptautiskajā konferencē “Valodu loma Eiropas valstu integrācijas procesā” 

1996.g.18.aprīlī. Vēstniecības diplomāte R.Ričarda (R.Richardt) mācīja svešvalodas SZF 

studentiem 1997.g. un 1998. g., piedalījās ar referātu starptautiskajā konferencē “Sieviete 

vakar, šodien un rīt” 1999.gada 18.jūnijā. Kontakti ar R.Ričardas kundzi turpinās vēl pašlaik.  

Sadarbības ietvaros Sociālo zinātĦu fakultātē ir viesojies Austrijas vēstniecības konsuls 

A. Rīdera kungs (A.Rieder) – 2001.gada 20. novembrī. Bet šīs vēstniecības pārstāvis F.Burka 

nolasīja lekciju „Austrija un Eiropas Savienība”. 

Nīderlandes vēstnieks ViĦa Ekselence L.van Uldens (L.van Ulden) piedalījās SZF 

starptautiskās Starptautiskā zinātniskā konferences “Sieviete vakar, šodien un rīt” plenārsēdē 

1999.gada 18.jūnijā, 1999.gada oktobrī nolasīja lekciju LLU ”Nīderlande un ES”, ko 

noorganizēja SZF. 

SZF aktīvi sadarbojas arī ar citām ārvalstu institūcijām. Kopš 1997.gada ilgstoša 

sadarbība ir ar ZiemeĜreinas – Vestfāles zemes Valsts kanceleju. Tās ietvaros SZF mācībspēki 

ir regulāri paaugstinājuši kvalifikāciju starptautiskos semināros izglītības darbiniekiem, ko rīko 

iepriekš minētā kanceleja. 

 Austrijas Eksaminācijas centrs ir piešėīris licenci SZF Valodu katedrai OSD eksāmena 

pieĦemšanai. 

Ārējā sadarbība dod iespēju nodrošināt īstenotās studiju programmas kvalitāti atbilstoši 

mūsdienu prasībām. 
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Informācija par starptautisko sadarbību, tai skaitā, noslēgtajiem jaunākajiem 

ERASMUS līgumiem,  ir dota  arī 10. pielikumā. 
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11. Vienošanās par izglītības turpināšanu 
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12. Studiju programmas attīstības plāns 

 

Studiju programmas stiprās puses: 

- studiju programma atbilst darba tirgus prasībām un Latvijas valsts interesēm; 

- akadēmiskajam personālam ir gan pedagoăiskās, gan zinātniskās darbības pieredze, gan 

arī pieredze projektu izstrādē un īstenošanā; 

- gandrīz visiem mācībspēkiem ir ārzemju pieredze; 

- mācībspēkiem piemīt prasmes studiju procesā izmantot jaunākās informācijas 

tehnoloăijas; 

- studiju programmas īstenošanā ir iesaistīti kvalificēti ārvalstu vieslektori; 

- ir izveidota sekmīga sadarbība ar valsts pārvaldes institūcijām un pašvaldībām; 

- studiju programmas vajadzībām mācībspēki ir izstrādājuši autorprogrammas un mācību 

metodiskos līdzekĜus; 

- studējošajiem ir augsts motivācijas līmenis apgūt studiju programmu; 

- studējošie aktīvi iesaistās studiju programmas kvalitātes pilnveidē; 

- nodarbību un lekciju organizēšana piektdienās un sestdienās nodrošina iespēju studēt, 

studijas apvienojot ar darbu; 

- ir nodrošināta iespēja izmantot mūsdienīgu infrastruktūru ; 

- ir iegādāta jaunākā ārzemju literatūra projektu vadīšanas nozarē; 

- SZF ir uzĦemta Latvijas Nacionālajā projektu vadīšanas asociācijā. Dalība šajā 

profesionālajā organizācijā dod iespēju saĦemt aktuālu informāciju par novitātēm 

projektu vadīšanā un iesaistīties asociācijas organizētajās aktivitātēs; 

- studiju maksa bija salīdzinoši neliela (Ls 1400 par visu studiju apjomu), kas deva 

iespēju apgūt studiju programmu studējošajiem no lauku teritorijām un tiem, kuru 

ienākumu līmenis nav augsts. 

Studiju programmas vājās puses: 

- studiju programma vēl nav pietiekoši nostiprinājusies, jo pastāv tikai 1,5 gadu; 

- LLU Fundamentālajā bibliotēkā ir nepietiekošs nodrošinājums ar nozares literatūru 

latviešu valodā; 

- LLU Senāts ir pieĦēmis lēmumu krasi palielināt studiju maksu. Tāpēc finansiālais 

jautājums ir galvenais drauds studiju programmas īstenošanai. 

Studiju programmas attīstības galvenie virzieni ir: 
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- izstrādāt studiju programmas saglabāšanas un nostiprināšanas stratēăiju, ievērojot LLU 

intereses, atbilstoši LLU Attīstības stratēăiskajam plānam; studiju programmas 

īstenošanā iesaistīt mācībspēkus no LU, RSEBA u.c. augstskolām 

- attīstīt sadarbību ar profesionālajām organizācijām, pirmkārt, Latvijas Nacionālo 

projektu vadīšanas asociāciju; 

- sadarboties ar LLU Projektu daĜu projektu izstrādes pakalpojumu sniegšanai 

ieinteresētām fiziskām un juridiskām personām ārpus LLU; mācībspēkiem turpināt 

piedalīties nacionālos un starptautiskos tirgus orientētos pētījumos; 

- paplašināt sadarbību ar darba devējiem, it īpaši no lauku pašvaldībām un zemnieku 

saimniecībām, lai nodrošinātu studējošajiem prakses vietas, piesaistīt praktikantus darba 

devēju projektu pieteikumu izstrādei; izstrādāt maăistra darbus pēc darba devēju 

pasūtījuma, kas būtu praktiski ieviešami; 

- atbalstīt studējošo mobilitāti un starptautiskās studijas, tās atspoguĜojot diplomā vai tā 

pielikumā un saskaĦojot ar IZM; slēgt jaunus sadarbības un ERASMUS līgumus ar 

ārzemju augstskolām par studējošo un/ mācībspēku apmaiĦu;  

- sekmēt finanšu līdzekĜu piesaisti studiju programmas attīstībai, izstrādājot projekta 

iesniegumu ESF; 

- attīstīt e-studijas atsevišėu studiju kursu apguvei, kursa darbu izstrādei, tādejādi 

nodrošinot plašāk pieejamas un kvalitatīvas studiju iespējas; 

- veidot profesionālu ilgtermiĦa komunikāciju ar sabiedrību, izmantojot masu 

informācijas līdzekĜus;  

- izveidot sadarbību ar absolventiem. 
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1.pielikums 
Licence par tiesībām īstenot  
maăistra studiju programmu 
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1.pielikums 
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2. pielikums 
Inform ācija par studiju programm ā nodarbināto 

LLU iev ēlēto un pārējo akadēmisko personālu 
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2. pielikums 
LLU AKAD ĒMISKAIS PERSONĀLS  

Profesori 

Uzvārds, vārds Zinātniskais/ 

akadēmiskais grāds 

Akadēmiskais 

amats 

Ievēlēts vai 

pieĦemts darbā uz 

noteiktu laiku  

1. Arhipova Irina Dr.sc.eng. Profesore Ievēlēta 

2.Kozlinskis 

Vulfs 

Dr.habil.oec. Profesors 

 

Ievēlēts 

3. Rivža Pēteris Dr.habil.sc.eng. Profesors Ievēlēts 

 

Asociētie profesori 

1. Ābele Jānis Dr. agr. Asociētais profesors Ievēlēts 

2.Bariss 

Voldemārs 

Dr. phil. Asociētais profesors Ievēlēts 

3.Bremze Sarmīte Dr.paed Asociētā profesore 

 

Ievēlēta 

4.Grasmane 

Daina 

Dr  paed. Asociētā profesore 

 

Ievēlēta 

5.Jurgena Ināra Dr.oec. Asociētā profesore Ievēlēta 

6.Ėusis Jānis Dr.hist. Asociētais profesors Ievēlēts 

7.MaĜinovska 

Larisa 

Dr. paed. 

 

Asociētā profesore Ievēlēta 

 

8.Mazūre Gunita  Dr. oec.  

 

Asociētā profesore Ievēlēta 

 

Docenti 

1.Dobelniece 

Signe  

PhD Docente PieĦemta darbā uz 

noteiktu laiku  

2.Krūzmētra 

Maiga  

Vēstures zin. kand. Docente PieĦemta darbā uz 

noteiktu laiku 

3.Leikums 

Leonards  

Dr.phil. Docents Ievēlēts 
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4.Lūsis Kārlis   Dr.phil. Docents Ievēlēts 

 

5.Muška Aina Dr.oec. Docente Ievēlēta 

6.Špakoviča 

Evelīna  

Dr.oec. Docente Ievēlēta 

 

Lektori 

1.Ancāns Sandris  Mg. oec. 

 

Lektors 

 

PieĦemts darbā 

uz noteiktu laiku 

2.Baraškina Irēna  Mg.oec. Lektore 

 

Ievēlēta 

3. Barisa Laima 

  

Mg. sc.soc. Lektore 

 

PieĦemta darbā uz 

noteiktu laiku  

4.BērziĦa Laima  

 

Mg. ing. Lektore 

 

Ievēlēta 

5.Didž Inese 

 

Mg.Ed. Lektore 

 

PieĦemta darbā uz 

noteiktu laiku 

6.Kočanova Irina Universitātes izglītība Lektore 

 

PieĦemta darbā uz 

noteiktu laiku 

7. Poča Silva Mg.phil. Lektore 

 

Ievēlēta 

8.Pollet 

Annabelle 

MA Lektore 

 

PieĦemta darbā uz 

noteiktu laiku 

9.Štefenhagena. 

Dita 

Mg.sc.soc. Lektore 

 

PieĦemta darbā uz 

noteiktu laiku 
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3. pielikums 
Mācībspēku radošās 

 un zinātniskās pētniecības biogrāfijas 
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LLU AKAD ĒMISKAIS PERSONĀLS 
 

PROFESORI 
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CURRICULUM VITAE 
 

Irina  Arhipova 
Vārds  Uzvārds 

Jelgava  1963 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
LLU Inform ācijas tehnoloăiju fakult āte, dekāne 

Vadības sistēmu katedra, profesore 
Darba vieta un ieĦemamais amats 

 
Darba vietas adrese:   

LLU Inform ācijas tehnoloăiju fakult āte   
Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001   

   
   

TālruĦa Nr.  29426523    
Fakss: 3023095   

E-pasts: Irina.arhipova@llu.lv   
    

Izglītība 

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

Maskavas Valsts Universitāte 
(pamatstudijas) 

1980 - 1985 matemātika matemātika 

Rīgas Tehnikās Universitāte (aspirantūra) 1988 - 1991 vadība tehniskās 
sistēmās 

ekspertu 
sistēmas 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 
(maăistrantūra) 

2000-2001 pedagoăija pedagoăija 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

Latvijas Lauksaimniecības 
Universitātes Habilitācijas un 
promocijas padome H-1 

1994 Lauksaimniecības 
tehnika 

Dr.sc.ing. G-D 
Nr000334 

Darba pieredze 

No 1985.g. līdz 1988.g. strādāja Republikāniskajā augstākajā ARK vadīšanas skolā par vec. 
inženieri un par stundu pasniedzēju Latvijas Lauksaimniecības Akadēmijā augstākās 
matemātikas katedrā un ekonomiskās kibernētikas katedrā. Kopš 1991.g. strādāja LLU 
informātikas katedrā, no 1995. gada docenta amatā. No 1999.gada LLU ZinātĦu daĜas 
vadītāja. No 2002.gada Informācijas tehnoloăiju fakultātes dekāne un Vadības sistēmu 
katedras asoc. profesore. No 2006.g. Vadības sistēmu katedras profesore. 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un doktorantu vadīšana 

Piedalīšanās projektos: 
� LZP sadarbības projekta 02.0016 „Riska faktori, to izvērtēšana un riska vadība Latvijas 

lauksaimniecībā” apakšprojekta „Riska vadības metodoloăijas izstrāde” vadītājs, .2002.-
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2005.g.  
� Nordplus Neighbour 2005-2006 programmas „Nordic-Baltic –Russian Academics 

Network in Bioinformatics” projekta vadītāja, 2005.-2006.g.  
� LZP sadarbības projekta 06.0040.1.4. „Latvijas lauksaimniecības risku un krīžu vadības 

sistēmas” apakšuzdevuma „Latvijas lauksaimniecības risku vadības un informācijas 
tehnoloăiju sistēma” izpildītājs, 2006.-2007.g. 

� ES Struktūrfondu ESF 3.2.3.2. aktivitātes projekta „Informāciju tehnoloăiju studiju 
programmas modernizācija Latvijas Lauksaimniecības universitātē”, vadītāja 2005.-
2007.g. 

� ES EQUAL projekta „Profesiju segregācijas cēloĦu mazināšana” LIKTA aktivit āšu 
vadītāja, 2005.-2007.g. 

� IZM apakšprogrammas 03.12.00 “Zinātniskās darbības attīstība universitātēs” LLU 
pētniecības projekta „Meža apsaimniekošanas plānošanas procesa objektu orientēta 
sistēmas analīze un modelēšana” vadītāja 2005.g.  

� LLU sadarbības projekta „Latvijas lauksaimniecības risku un krīžu vadības sistēmas”, 
2006.-2007. apakšprojekta „Latvijas lauksaimniecības risku vadības informācijas 
tehnoloăiju sistēma” vadītāja, 2006.-2007.g. 

� Nordplus Neighbour 2006-2007 programmas „Nordic-Baltic –Russian Academics 
Network in Bioinformatics” projekta vadītāja, 2006.-2007.g.  

� IZM apakšprogrammas “Zinātniskās darbības attīstība universitātēs” LLU pētniecības 
projekta „Meža apsaimniekošanas plānošanas informācijas sistēmas objektu modelis” 
vadītāja, 2006.g. 

� ES struktūrfondu nacionālās programmas „Darba tirgus pētījumi” projekta „Labklājības 
ministrijas pētījumi” Nr. 5 „Darba tirgus analīze un prognozēšana” – Pētījums „Darba 
tirgus pieprasījuma ilgtermiĦa prognozēšanas sistēmas izpēte un pilnveidošanas iespējas 
analīze”, 2006.g., projekta Nr. : LM 17.6- 04/25 2005, izpildītājs, 2006.-2007. 

� ZM Lauku atbalsta dienesta projekts „Meža apsaimniekošanas plānošanas procesa 
informācijas sistēmas objektu modeĜa aprobācija” Nr. 240907/S349 , 2007. 

Doktorantu vadīšana: 
� Ilva Rudusa „UzĦēmumu tīklu attīstības iespējas Latvijā ES kontekstā”, 2005-2007.g. 
� Ilona OzoliĦa „ Privātpersonu kreditēšana reăionālajā ekonomikā”. 2005-2007.g 
� Salvis Daăis „Intelektuālie algoritmi meža apsaimniekošanas plānošanas procesu 

optimizācijai” 2006.-2009.g. 
� Daiga Dumpe „E-pārvaldes sistēmanalīzes un riska pārvaldības metodes”, 2006.-2009.g. 
� Ingus Šmits „Agro XML struktūras izveides un izmantošanas analīze”, 2007.-2009.g. 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

� Arhipova I. , Rudusa I. The entrepreneurial networks and regional development in Latvia. 
International conference “Entrepreneurship and macroeconomic management”, University of 
Rijeka, Pula, Chroatia, 2005. 

� Arhipova I., BāliĦa S. Profession segregation decrease in the Latvia branch of Information 
technologies. International Congress of Information Technology in Agriculture, Food and 
Environment Proceedings. Cukurova University, Adana – Turkey, October 12-14, 2005. 

� Arhipova I.  The Role of Statistical methods in Computer Science and Bioinformatics. Seventh 
International Conference on Teaching Statistics (ICOTS-7) “Working Cooperatively in Statistics 
Education”, Salvador, Brazil, July 2-7, 2006. 

� Arhipova I.  The graphical analysis of the ANOVA and regression models parameters 
significance. International conference in computational statistics COMPSTAT 2006, Physica-
Verlag, A Springer Company, Roma, Italy. 

� Paura L., Arhipova I.  The applied statistics course content in agricultural study 
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program. International conference on Information Systems in Sustainable Agriculture, 
Agroenvironment and Food Technology, Volos, Greece, ISBN 960-8029-43-0, 
September 20-23, 2006. 

� Frolova L., Arhipova I.  Latvia labour market supply and demand statistical forecating 
model. International scientific conference „56th Session of the ISI (International 
Statistical Institute)”, Lisboa, Portugal, August 22-29, 2007. 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

� Varbūtību teorija un matemātiskā statistika (Informācijas tehnoloăiju fakultātes un Tehniskās 
fakultātes bakalauriem); 

� Laikrindu analīze (Informācijas tehnoloăiju fakultātes bakalauriem) 
� Pētījuma metodoloăija (Informācijas tehnoloăiju fakultātes maăistrantiem) 
� Pētniecības prakse (Informācijas tehnoloăiju fakultātes maăistrantiem) 
� Zinātnisko publikāciju rakstīšana (Informācijas tehnoloăiju fakultātes maăistrantiem) 
� Riska analīze lauksaimniecībā, (Informācijas tehnoloăiju fakultātes maăistrantiem); 
� Ievads ekonometrijā (Ekonomikas fakultātes bakalauriem) 
� Ekonomiskā prognozēšana (Ekonomikas fakultātes bakalauriem); 
� Lietišėas daudzvariāciju metodes (LLU doktorantiem). 

Publikāciju skaits: 98, t.sk. grāmatas - 3, raksti - 85, metodiskie materiāli – 10. 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. Arhipova I., BāliĦa S. The problem of choosing statistical hypotheses in applied statistics. 
COMPSTAT 2004 16th Symposium of IASC, Proceedings in Computational Statistics, Physica-
Verling/Springer 2004, P.629 – 635. 

2. Arhipova I., Arhipovs S. Riska vadības terminoloăijas aspekti. LLU Raksti Nr.15 (310), 2005,  
3-9.lpp. 

3. Irina Arhipova, Signe BāliĦa „Statistika ekonomikā”, Mācību līdzeklis. 2.izdevums. Rīga, 
Datorzinību centrs, 2006 - 364 lpp. 

4. Arhipova I.  The graphical analysis of the ANOVA and regression models parameters 
significance. International conference in computational statistics COMPSTAT 2006, Physica-
Verlag, A Springer Company, Roma, Italy, August, 28 – September, 1, 2006, P.1625-1632. 

5. Frolova L., Kr ūmiĦa I., Rivža P., Kopeika E., Arhipova I., IeviĦa (Ruža) I., MeĜĦikova J., 
Rozīte K., OzoliĦa I., Tivža B., OĜevskis G., Barānovs O. un citi. Darba tirgus pieprasījuma 
ilgtermiĦa prognozēšanas sistēmas izpēte un pilnveidošanas iespēju analīze. ES struktūrfondu 
nacionālās programmas „Darba tirgus pētījumi” projekta „Labklājības ministrijas pētījumi” Nr. 
VPD1/ESF/NVA/04/NP/3.1.5.1/0001/0003 pētījums. LR LM: Rīga, 2007. XII + 176 lpp. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

� Training course „Sixth Framework program – Introduction and project co-ordination”, March 5-6, 
2003, Rīga, Latvia. 

� Polijas-JapāĦu Informācijas Tehnoloăiju institūts, kurss ”Education of highly qualified IT 
specialists for Central and Eastern Europe countries in accordance to demands of the job market”, 
15.02.2004.-28.02.2004, Varšava, Polija. 

� EU 6th Framework Programme, Information Society Technologies workshop “IST-MENTOR+: 
1st Mentoring Workshop”, 26/04/2004 – 29/04/2004, Rīga, Latvija 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

� IBS (International Biometric Society) biedrs. 
� “Econometric society” biedrs. 
� LLMZA (Latvijas lauksaimniecības un meža zinātĦu akadēmija) agrāras ekonomikas zinātĦu 

nodaĜas īstenais loceklis. 
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� LIKTA (Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloăijas asociācija) biedrs. 
� LMB (Latvijas matemātikas biedrība) biedrs 
� LLU Konventa loceklis. 
� LLU Senāta loceklis. 
� LLU Zinātnes Padomes loceklis. 
� LLU Mācību Padomes loceklis. 
� LLU ITF Domes priekšsēdētāja. 
� LLU ITF VEK „Programmēšana” loceklis. 
� LLU ITF MEK “Informācijas tehnoloăijas” priekšsēdētāja vietniece. 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

LLMZA Agr ārās ekonomikas zinātĦu nodaĜas īstenais loceklis. 
BOVA tīkla apbalvojums, 26 oktobrī 2006.gada. 
Latvijas Izglītības fonda (LIF) un A/s Exigen Services DATI atzinības raksts par augstas 
kvalifikācijas speciālistu sagatavošanu, 2007.g. 21.novembrī Nr. 757. 

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         

AngĜu valoda  X   X   X  

 
   

(Datums)  (Paraksts) 
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CURRICULUM VITAE 
 

Pēteris  Rivža 
Vārds  Uzvārds 

Rēzeknes rajons  1947 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
LLU, zin ātĦu prorektors, profesors 

Darba vieta un ieĦemamais amats 
Lielā iela,2, LV-3001, Jelgava 

Darba vietas adrese:   
   
   
   
   

TālruĦa Nr.  3005633, 29171449    
Fakss: 3005685   

E-pasts: Peteris.Rivza@llu.lv   
    

Izglītība 

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

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 09.1967.- 
07.1972. 

L/s procesu 
mehanizācija 

Inženieris-
mehāniėis 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

Latvijas Lauksaimniecības 
akadēmijas 
  zin.padome 
 

1978. 
 

l/s mehaniz. 
 

Tehnisko 
zin.kand. 
 

TM 
Nr 025492 
 

Nostrifikācija Latvijas 
Lauksaimniecības 
universitātes  Habilitācijas un 
promocijas padomē H-1 
 

1992. 
 
 

l/s tehnika 
 

Dr.sc.ing. 
 

G-D 
Nr 000001 
 

Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes  Habilitācijas un 
promocijas padome H-1 
 
 

1995. l/s tehnika 
 

Dr.sc.habil.i
ng. 

G-Dh 
Nr 000023 
 

Darba pieredze 

2002.g. – LLU zinātĦu prorektors; 
2001.-2002.g. – LLU Informācijas tehnoloăiju fakultātes dibinātājs un pirmais dekāns ; 
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1992.-2001.g. – LLU Informātikas institūta direktors; 
1990.-1992.g. – LLU Ekonomiskās kibernētikas katedras vadītājs; 
1984.-1990.g. – LLA Augstākās matemātikas katedras vadītājs; 
1981.-1984.g. – LLA Augstākās matemātikas katedras docents; 
1972.-1981.g. – LLA Augstākās matemātikas katedras asistents. 

 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un doktorantu vadīšana 

Zinātniskās darbības virzieni : Sistēmu analīze un modelēšana, informācijas drošība, 
reăionu ekonomiskā analīze un modelēšana, lauksaimniecības informatizācija, 
lauksaimniecības ražošanas procesu matemātiskā modelēšana. 

Piedalīšanās projektos:  
1. ES 6 Ietvara projekts „Innovation Trough Research Opportunities” (2005-2007), 

Līdzdalība projektā: Latvijas puses koordinators 
2. LZP sadarbības projekts 02.0016. „Riska faktori, to izvērtēšana un riska vadība 

Latvijas lauksaimniecībā”  2002.-2005., Līdzdalība projektā: projekta vadītājs. 
3. LZP sadarbības projekts Nr. 06.0040.1.4 " Latvijas lauksaimniecības risku un 

krīžu vadības sistēmas " 2006.-2007., Līdzdalība projektā: projekta vadītājs. 
4. Latvijas Meža attīstības fonda projekts „Meža produktu plūsmas matemātiskais 

modelis”, 2005., Līdzdalība projektā: projekta vadītājs. 
5. Latvijas Zemkopības ministrijas projekts „Lauksaimniecības nozares un zinātnes 

attīstības stratēăija”, 2006., Līdzdalība projektā: atbildīgais izpildītājs. 

6. Latvijas Zemkopības ministrijas  projekts „Līdzdalība Eiropas Savienības valstu tīklā 
par lauksaimniecības pētījumu stratēăijas izstrādi ar foresight metodi”, 2006., 
Līdzdalība projektā: atbildīgais izpildītājs. 

7. ESF LM nacionālās programmas projekts „Latvijas darba tirgus reăionālie specifiskie 
apstākĜi”,2005.-2007. Līdzdalība projektā: projekta vadītājs. 

8. ESF LM nacionālās programmas projekts „Darba tirgus pieprasījuma ilgtermiĦa 
prognozēšanas sistēmas izpēte un pilnveidošanas iespēju analīze”,2005.-2007. 

Līdzdalība projektā: atbildīgais izpildītājs. 

Zinātniskais vadītājs 9 doktorantiem, divi no viĦiem - I.Arhipova un M.Megnis ir 
sekmīgi aizstāvējuši promocijas darbus, kā arī ir vadījās vairākiem LLU Informācijas 
tehnoloăiju fakultātes bakalaura un maăistra darbus.   

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. Rivža P., Kopeika E. Technologies of Telecommunications in Latvia. The 

International Scientific Conference „Economic Science for Rural Development”, 

2004, Jelgava. 

2. Rivža P., Kopeika E. Information Society in the Baltic States. The International 

Scientific Conference „Information Tecnologies and Telecommunications for Rural 

Development”, 2004, Jelgava. 

3. Avsjukovs A., Blija A.,Rivža P. Hazard analysis and control Information system for 
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common feeding establishments. The International Scientific Conference „Information 

Tecnologies and Telecommunications for Rural Development”, 2004, Jelgava. 

4. KorĦejevs I., Rivža P., Kairiša D. Information system for assesment od sheep.  The 

International Scientific Conference „Information Tecnologies and Telecommunications 

for Rural Development”, 2004, Jelgava. 

 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Sistēmu analīze un modelēšana (ITF bakalauriem un maăistrantiem), Kriptogrāfija un datu 
drošība (ITF bakalauri), IT nozares likumi un standarti (ITF maăistrantiem), Ekonomisko 
pētījumu kvantitatīvās metodes (EF doktorantiem).  
Studiju programmu vadīšana: Akadēmiskā inženierzinātĦu bakalaura studiju programma 
„Datorvadība un datorzinātne”, Akadēmiskās inženierzinātĦu maăistra studiju programmas 
„Informācijas tehnoloăijas” apakšprogramma „Ražošanas datorvadības sistēmas”, Doktora 
studiju programma „Informācijas tehnoloăijas”. 
 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : 112 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. Rivža P., Kopeika E. Technologies of Telecommunications in Latvia. Proceeding of 

the International Scientific Conference „Economic Science for Rural Development”, 

Nr.6, 2004, Jelgava, P. 147-152 

2. Avsjukovs A., Blija A.,Rivža P. Hazard analysis and control Information system for 

common feeding establishments. Proceeding of the International Scientific Conference 

„Information Tecnologies and Telecommunications for Rural Development”, 2004, 

Jelgava, P.59-62. 

3. KorĦejevs I., Rivža P., Kairiša D. Information system for assesment od sheep.  

Proceeding of the International Scientific Conference „Information Tecnologies and 

Telecommunications for Rural Development”, 2004, Jelgava, P.63-65. 

4. Riski lauksaimniecībā un privātajā mežsaimniecība . 2005. ,Jelgava, 657lpp. 

5. Rivža P. Riska faktoru izvērtēšana un riska vadība Latvijas lauksaimniecībā. LLU 

Raksti, Nr.11(306), 2004., Jelgavā, 3-8 lpp. 

 

 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. Zviedrijas Lauksaimniecības ZinātĦu universitātē, biotehnoloăija un 
modelēšana,  (2006),  

2. Islandes universitāte, inovācijas un to attīstība (2006)  
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3. Seminārs IST 2004 Event, Haaga,  (2004). 
4. Seminārs IST 2006 Event, Helsinki,  (2006). 
5. Igaunijas Lauku universitāte un Tartu Tehnoloăiskie parki- ES struktūrfondu līdzekĜu 

izmantošana doktoru studiju attīstībā un zinātnes un tehnoloăiju parku pilnveidē. 
(2005). 

 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

LLMZA  loceklis (1996), ZiemeĜvalstu Lauksaimniecības zinātnieku asociācijas biedrs (1996) 
un nacionālais koordinators (2004), Latvijas augstskolu profesoru asociācijas biedrs (2000), 
Latvijas Automātikas nacionālās org-jas loceklis (kopš 1995). Latvijas Imitācijas biedrības 
biedrs (kopš 1996), Latvijas informācijas un telekomunikāciju asociācijas biedrs (kopš 
2001),LR IZM Informātikas padomes loceklis, LLU Konventa loceklis (kopš 1991), 
priekšsēža vietnieks (1998.-2001.), priekšsēdis (2001.-2002.), LLU Senāta loceklis (kopš 
1991), LLU Mācību padomes loceklis, LLU ZinātĦu padomes priekšsēdētājs, LLU 
Informācijas tehnoloăiju fakultātes Domes loceklis, LLU Ekonomikas promocijas padomes 
loceklis, LLU Ekonomikas profesoru padomes loceklis, Starptautisko konferenču orgkomiteju 
vadītājs (Jelgava, 2007) un loceklis (KauĦā, 2007), Eiropas pastāvīgās komisijas par 
zinātniskiem pētījumiem lauksaimniecībā loceklis(kopš 2005). 
 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

LR Vides ministrijas Atzinības raksts (1999), LZA, a/s Dati exigen Group un Latvijas 
Izglītības fonda mērėprogrammas „Izglītībai, zinātnei un kultūrai” balva (2005).  

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         

Krievu valoda         

Vācu valoda         

AngĜu valoda          

 
   

(Datums)  (Paraksts) 
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ASOCIĒTIE PROFESORI 
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CURRICULUM VITAE 

 
Jānis  Ābele 
Vārds  Uzvārds 

Taurenes pagasts, Cēsu apriĦėis  070239-10042 
Dzimšanas vieta  Personas kods 
07.02.1939.  latvietis 

Datums, mēnesis, gads  Tautība 
  precējies 
  Ăimenes stāvoklis 

LLU Sociālo zinātĦu fakultātes dekāns, asociētais profesors 
Darba vieta un ieĦemamais amats 

 
Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 

Lielā ielā 2,  Sila ielā 33,  
Jelgava  Jelgava 

LV – 3001  LV - 3008 
   

TālruĦa Nr.  63021821  TālruĦa Nr.  63081678; 26179732 
Fax: 63021821   
E-mail: Janis.Abele@llu.lv   

Izglītība 

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

Studiju 
laiks 

Specialitāte Kvalifikācija 

Profesoru padome – Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte, Latvija 

2001.g. Ekonomikas 
un 
vadībzinātnes 
nozarē,  
Sabiedrības 
vadības 
apakšnozarē 

Asociētais 
profesors 

Nostrifikācija - Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte, Latvija 

1992.g. Agronomija Dr.agr. 

Aspirantūra - Latvijas Lauksaimniecības 
akadēmija, Latvija 

1968. – 
1970.g. 

Agronomija Lauksaimniec
ības zinātĦu 
kandidāts  

Pamatstudijas - Latvijas Lauksaimniecības 
akadēmija, Latvija 

1960. – 
1965.g. 

Agronomija Agronoms 
 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, 
valsts 

Gads Specialitāte Zinātniskais 
grāds 

Diploma 
Nr. 

Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte 
 

2001. 
 
 

Ekonomikas un 
vadībzinātnes nozarē,  
Sabiedrības vadības 

Asociētais 
profesors 
 

A PR Nr. 
074 
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Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte 
 
Latvijas Lauksaimniecības 
akadēmija 

 
1992. 
 
 
1973. 

apakšnozarē 
 
Agronomija  
 
 
Agronomija 

 
Doktors 
 
 
ZinātĦu 
kandidāts 

 
G-D Nr. 
000107 
 
 

 

Darba pieredze 

2001.g. – līdz šim Latvijas Lauksaimniecības universitātes Sociālo zinātĦu fakultātes dekāns 
1998. – 2001. g. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Humanitārā Institūta direktors 
1996. – 1998.g. LR 6. saeimas deputāts 
1992. – 1996. g. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Humanitārā Institūta direktors 
1980. – 1992.g. Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas docents 
1977. – 1980.g. Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas vecākais pasniedzējs 
1973. – 1977.g. Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas asistents 
1970. – 1973.g. Latvijas Hidromeliorācijas un hidrotehnikas ZPI - vecākais zinātniskais 
līdzstrādnieks 
1968. - 1970. g. Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas aspirants 
1965. – 1968.g. Latvijas Zemkopības ZPI Jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks 

Zinātniskās iestrādes (laika periods), zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, 
maăistrantu un doktorantu (aspirantu) vadīšana 

Starptautisko pētījumu projektu un programmu dal ībnieks vai vadītājs: 
 - 2006. – 2007.g. Projekts: VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.7.2./0011/0067 „Zemgales reăiona 
vidusskolēnu informēšana par studiju un darba iespējām studējot LLU SZF”. ESF 
finansējums. Projekta izpildītājs. 
 - 2004.g. „Socioloăiskais pētījums par sociālās iekĜaušanas situāciju Jelgavas pilsētā un 
rīcības plāna projekts 2004 – 2010 sociālās atstumtības mazināšanai”. Projekta izpildītājs. 
 
Latvijas zinātĦu padomes, Izglītības un zinātnes ministrijas, Zemkopības ministrijas 
u.c. iestāžu projektu un programmu dalībnieks vai vadītājs: 
- 2007.g. „Lauku tūrisma uzĦēmumu specifika un konceptuālie sadarbības modeĜi” – 

projekta vadītājs. LR IZM projekts. 
- 2006. g. “SPSS programmas izmantošana SZF zinātniskās aktivitātes sekmēšanai” - 

projekta vadītājs. LR IZM projekts. 
Nozaru padomju, asociāciju loceklis vai vadītājs: 
Latvijas lauksaimniecības un mežu zinātĦu akadēmijas loceklis. 
 

 

Nozīmīgākās publikācijas 

1. Ābele J. , Svarinska I. Latvijas valsts stratēgiskās attīstības vērtējums LLU SZF 
maăistrantu skatījumā. Starptautiskā zinātniskā konferences ”Jaunas dimensijas 
sabiedrības attīstībā” rakstu krājumā, Jelgava (2007). – 26- 32. lpp.  

2. Latvijas sociāli etniskais raksturojums. Starptautiskās zinātniskās Starptautiskā 
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zinātniskā konferences ”Jaunas dimensijas sabiedrības attīstībā” rakstu krājumā, 
Jelgava (2006). - 5 – 11 lpp. 

3.  Ābele J., Bariss V. Stratēăiskā plānošana publiskās pārvaldes institūcijās. Jelgava 
(2006). 

4. Ābele J., Rakicka Dž. Organizācijas kultūra kā organizācijas efektivitātes celšanas 
faktors. Starptautiskās zinātniskās Starptautiskā zinātniskā konferences” Sociālā 
integrācija paplašināšanas Eiropā” rakstu krājumā, Jelgava (2004). - 54 – 58 lpp. 

5. Socioloăiskais pētījums par sociālās iekĜaušanās situāciju Jelgavas pilsētā un rīcības 
plāna projekts 2004. – 2010. g. sociālās atstumtības mazināšanai (2004). 

6. Ābele J., Leikums L. Globalizāciju un sabiedriskās apziĦas izmaiĦa. Starptautiskās 
zinātniskās Starptautiskā zinātniskā konferences ”Starpkultūru komunikāciju 
globalizācijas procesā ” rakstu krājumā, Jelgava (2003). – 17 – 23 lpp. 

 
7. Ābele J., Leikums L. Organizācija kā sociālā kapitāla faktors Starptautiskās 

zinātniskās Starptautiskā zinātniskā konferences ” Sociālais kapitāls” rakstu krājumā, 
Jelgava (2002). - 6 – 11 lpp.  

8. Ābele J.Vadība un komunikācija Starptautiskās zinātniskās Starptautiskā zinātniskā 
konferences” Komunikācijas kopība ” rakstu krājumā, Jelgava  (2001). - 91 – 95 lpp. 

9. Stratēăiskās plānošanas materiāli (2001). 
 
 
Mācību grāmatas: 
 - Autori: J. Ābele, V. Bariss, izdota 2006.g. - „Stratēăiskā plānošana publiskās pārvaldes 
institūcijās”. 
- Autors: J. Ābele. Sagatavošanā – „Organizāciju vadība (tabulās un struktūrshēmās)” 
 
 
Piedalīšanās ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs un kongresos: 

1. Autori: J. Ābele, L. MaĜinovska, A. Zeidmane. Referāta nosaukums – „Different 
Aspects and Levels of Competences”, Starptautiskā zinātniskā konferences 
nosaukums – „International Conference on Strategic Development of the Baltic Sea 
Region (BRS)”, norises laiks – 2007.g, norises vieta – Igaunija, The Estonian 
Information tehnology College; 

2. Autors: J. Ābele. Referāta nosaukums – „Latvijas sociāli etniskais raksturojums”, 
Starptautiskā zinātniskā konferences nosaukums – „New Dimensions in the 
Development of Society”, norises laiks – 2006.g, norises vieta – Jelgava LLU; 

3. Autors: J. Ābele. Referāta nosaukums – „The Problems of Obtainment of Social 
Capital in Rural Districts of Latvia”, Starptautiskā zinātniskā konferences nosaukums 
– „Rural Areas are our World”, norises laiks – 2006.g, norises vieta – Čehija; 

4. Autori: J. Ābele, Dž. Rakicka. Referāta nosaukums – „Organizācijas kultūra kā 
svarīgs organizācijas efektivitātes faktors””, Starptautiskā zinātniskā konferences 
nosaukums – „Sociālā integrācija paplašinātajā Eiropā”, norises laiks – 2004.g, 
norises vieta – Jelgava LLU; 

5. Autors: J. Ābele. Referāta nosaukums – „Latvija un globalizācija”, Starptautiskā 
zinātniskā konferences nosaukums – „Kultūru saskarsme globalizācijas procesā”, 
norises laiks – 2003.g, norises vieta – Jelgava LLU; 

6. Autors: J. Ābele. Referāta nosaukums – „Norberta Trepša sabiedriskā darbība 
ārzemēs (mītnes vietās)”, Starptautiskā zinātniskā konferences nosaukums – 
„Norbertam Trepšam - 90”, norises laiks – 2003.g, norises vieta – Jelgava LLU; 

7. Autors: J. Ābele. Referāta nosaukums – „Vadība un komunikācija”, Starptautiskā 
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zinātniskā konferences nosaukums – „Komunikācija un kopība”, norises laiks – 
2002.g, norises vieta – Jelgava LLU; 

 
 
 
 
Pedagoăiskā darbība: 
 
1. Vadītie maăistra darbi – 19 
 
2. Vadītie bakalaura darbi – 8 
 
 
3. Studiju kursi: 
 - Menedžments – 2 KP (maăistrantūras studiju programmās) 
 - Laika menedžments – 2 KP (maăistrantūras studiju programmās) 
 - Ăeopolitika – 2 KP 
 - Mūsdienu pasaule – 2 KP 
 
4. Socrates/Erasmus u.c. starptautisko izglītības programmu mācībspēks: 
Pasniedzēju apmaiĦa Laurea Polytechnic  (Kelsinki, Somija). 23.11.2004. – 27.11.2004. 
Lekcijas temats – Latvijas valstiskuma rašanās un nostiprināšanās, lekcijas laiks - 8 h. 
 
5. Sagatavotie mācību līdzekĜi: 
Autori: J. Ābele, V. Bariss, izdota 2006.g. - „Stratēăiskā plānošana publiskās pārvaldes 
institūcijās”. 
Autors: J. Ābele. Sagatavošanā – „Organizāciju vadība (tabulās un struktūrshēmās)” 
 
6. Tālākizglītība, profesionālā pilnveide (kvalifik ācijas celšana) Latvijas vai ārzemju 
augstskolās un pētniecības iestādēs: 
 - 16.10.2003. – 17.10.2003. Valsts administrācijas skolas serifikāts par apgūto un sekmīgi 
novadīto mācību kursu „Rezultātu un rezultatīvo rādītāju sistēmas ieviešana”, lektors – Dr. 
Raymond W. Cox III (Akronas universitāte, ASV) 
 - 13.02.2003. – 24.02.2003. Valsts administrācijas skolas sertifikāts Nr.131 par 12 stundu 
kursu „Rezultātu un rezultatīvo rādītāju sistēma”, lektors – S. KĜaviĦa 
 - 28.01.2002. – 06.10.2002. Wifi Ōsterreich Wirtschaftkammere kursprogramm: 
Kommunikation, marketing, Organisation/Fuhrung/Motivation, Personalmanagement, 
Rechnungwesen, Finanzmanagement und Controlling. 
 
 
Organizatoriskā darbība: 
  
 - Zinātnisko žurnālu redkolēăijas loceklis – LLU SZF konferenču materiālu krājumu 
redkolēăijas loceklis. 
 - LLU SZF starptautisko zinātnisko konferenču organizācijas komitejas loceklis. 
 - LLU veicamie pienākumi: SZF dekāns, Senāta loceklis, Mācību padomes loceklis, Konventa 
loceklis, LLU Ētikas komisijas priekšsēdētājs. 
 
 
Citas piezīmes un būtiska informācija: 
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1. No1994.g. LR Valsts administrācijas skolas lektors. Lekciju temati: 
- Organizāciju teorija un vadība 
- Motivācija 
- Laika menedžments 
- Rezultātu un rezultatīvo rādītāju sistēma u.c. 
 
2. Atzinības raksti: 
1. 2007.g. 24. janvārī - LR Izglītības un zinātnes ministrijas atzinības raksts 
2. 26. 10.1999. - LR Ministru kabineta atzinības raksts  
3. 1999. gada 25. oktobrī - LLU atzinības raksts 
 
 
 
 
 
Valodu zināšanas: Lasītprasme Rakstītprasme Runātprasme 
 teicami, labi, vidēji teicami, labi, vidēji teicami, labi, vidēji 

Latviešu valoda         

Krievu valoda         

Vācu valoda         

AngĜu valoda                

 
 
 

   
Datums  Paraksts 
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CURRICULUM VITAE 
 

Voldemārs  Bariss 
Vārds  Uzvārds 

Bariss  1955. 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, asociētais profesors, Socioloăisko pētījumu 

grupas vadītājs 
Darba vieta un ieĦemamais amats 

 
Darba vietas adrese:   

LLU Sociālo zinātĦu fakultāte,    
Lielā iela 2, Jelgava   

LV 3001   
   

TālruĦa Nr.  3010031    
Fakss: 3010031    

E-pasts: voldemars.bariss@llu.lv   
    

Izglītība 

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

Aspirantūra, Latvijas Valsts universitāte 
 
Pamatstudijas, Latvijas Valsts universitāte 

1983-1986 
 

1976-1981 

filozofija 
 

filozofija 

Dr.phil 
 
filozofs, 
pasniedzējs 

 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

LU habilitācijas un promocijas 
padome 

1993 Filozofija Dr. phil. C – D № 
0001840 

Darba pieredze 

2005. – LLU Pētījuma projekta administratīvais vadītājs, asociētais profesors 
2005. gads Moldova, ANO Attīstības programma, Starptautiskais eksperts publiskās pārvaldes jomā 
2003. – LLU Socioloăisko pētījumu grupas vadītājs, docents 
2000. – 2002. Īpašu uzdevumu ministra valsts reformu lietās sekretariāts – Ministra padomnieks, preses sekretārs 
1996. – 2000., 2003. – SIA „ATTIKA E” – Projektu konsultants / eksperts 
1997. – 1998. LLU Humanitārā institūta direktors. 
1996. – 2006. Latvijas Valsts administrācijas skola – Pasniedzējs 
1991. – 1998. LLU Filozofijas katedras vadītājs. 
1981. – 1983., 1986. – 2003. LLU Lektors, katedras vadītājs 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un doktorantu vadīšana 

Latvijas Zinātnes padomes un citu valstu pētījumu projektu vai apakšprojektu vadība. 
Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālā programma „”Darba tirgus pētījumi” projekts „Labklājības 
ministrijas pētījumi” pētījums „Latvijas un tās reăionu darba tirgus specifiskās problēmas” (Nr. 
VPD1/ESF/NVA/04/NP/3.1.5.1./0001/0003 Līgums Nr. LM 17.6 – 04/35 – 2005. g. 11. novembris – 2007. gada 
30. aprīlis – administratīvais vadītājs. 
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Starptautiski finansētu pētījumu projektu vadība un izpilde. 
Latvija. Pārskats par Tautas attīstību 2004/2005. Rīcībspēja reăionos/Apvienoto Nāciju Organizācijas attīstības 
programma. Līdzdalība projektā. 
Moldovas Republikas Publiskās administrācijas centrālā aparāta funkciju analīze / UNDP, Moldova, 2005. gada 
jūlijs – oktobris. Starptautiskais eksperts. 
Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas funkcionālais audits/ Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Attīstības programma. Rīga 2004. g. oktobris – 2005. g. maijs. Projekta izpildītājs, 
konsultants funkciju analīzes jautājumos. 
Eiropas Savienības finansēto programmu ieviešanas institucionālā sistēmas Reăionālās attīstības un pašvaldību 
lietu ministrijā/ Latvijas Republikas Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija. Apvienoto Nāciju 
Attīstības programma. Rīga, 2003. gada novembris – 2004. gada februāris. Projekta vadītājs. 
Pašvaldības rīcība marăinalizēto sociālo grupu iekĜaušanai. – Socioloăisks pētījums un Rīcības plāna 
sagatavošana Jelgavas pilsētai/ Jelgavas Dome, Phare Sadarbības programma Baltijas jūra reăionā 2001. 2004. g. 
aprīlis – septembris. Projekta vadītājs. 
1. Zinātnisko līgumdarbu, to skaitā tirgus pētījumu vadība. 
A/S „Latvijas Valsts meži” cirsmu pircēju aptauja. 2004. g. aprīlis – jūnijs / Pasūtītājs: A/S LVM. Pētījumu 
vadītājs. 
Cenu un Ozolnieku pagasta apvienošanās projekta izstrāde. 2002. g. novembris – 2003. g. jūnijs / Pasūtītājs: 
Ozolnieku pagasta padome. Pētījumu vadītājs. 
Doktorantu vadība 
Humanitāro zinātĦu saturs un studiju metodes lauksaimniecības augstskolā. 12.02.98. – 11.02.2001. – E.Caune. 
Maăistra darbu vadība 
2006. g. 
 Sociālo garantiju nozīme mazo pašvaldību vēlēto amatpersonu iespējamai reintegrācijai darba tirgū – Z.KalniĦa. 
Sociologa zināšanu un prasmju pielietojuma iespējas personāla vadības darbā – M.Ašme. 
2005. g. 
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru organizētie sadarbības pasākumi (iniciatīvas grupas) – iespēja 
paaugstināt lauku iedzīvotāju sociālās kompetences līmeni – A.Kursītis. 
UzĦēmumu A/S „Balticovo” un SIA „Baltic Feed” darbinieku viedoklis par izmaiĦām darba procesā, ieviešot 
kvalitātes vadības sistēmu – M.Butka. 
Starptautiskās sadarbības pilnveidošanas iespējas Latvijas Lauksaimniecības universitātē – D.Štefenhāgena. 
2003. g. 
Iedzīvotāju informēšanas formas, metodes un to efektivitāte Vidzemes reăiona pašvaldībās – A.Kamerāde. 
Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Valsts kultūrizglītības centra funkciju analīze un iestādes 
reorganizācijas iespējas – I.Kmina. 
Valsts pārvaldes modernizācija: jaunākās tendences un Latvijas prakse – L.Staša. 
Rīcības komisijas loceklis Starptautiskā zinātniskā konferencē „Jaunas dimensijas sabiedrības attīstībā”, Latvija, 
LLU (2007) 

 

Uzstāšanās starptautiskās zinātniskās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

 Stabilitāte un elastība Latvijas darba tirgū - „Jaunas dimensijas sabiedrības attīstībā” –. Jelgava. 2007. g. 14. 
jūnijs 
LLU jauno mācībspēku profesionālās pilnveides vajadzības un iespējas (līdzautors – L.Krasovska). LLU 
metodiskā Starptautiskā zinātniskā konference, 2006. gada 27. janvāris. 
Brīvās izvēles kursu efektivitāte studiju procesā studentu vērtējumā (līdzautors – L.Krasovska). LLU metodiskā 
Starptautiskā zinātniskā konference, 2005. gada 14. janvāris. 

 

Studiju kursi (studiju kursi) 

Pētnieciskā darba pamati – LLU SZF, 
Publiskā administrācija – LLU ZSF, 
Konsultāciju psiholoăija, 
Mūsdienu retorika,  
Retorika. 
Publiskās administrācijas pamati – Valsts administrācijas skola. 
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Publiskā runa un prezentācija – Valsts administrācijas skola. 

Studiju programmu izstr āde un vadība 

1. Profesionālās augstākās izglītības bakalaura un maăistra studiju programmu „Sabiedrības pārvalde” izstrāde 
– darba grupas loceklis. 

2. Profesijas standarta „Valsts pārvaldes iestādē strādājošais” izstrādē – darba grupas loceklis. 

3. Profesijas standarta „Ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs” izstrādē – darba grupas loceklis. 

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

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

2006. 16. 10. – 17.10. Eiropas Publiskās Administrācijas institūts (EIPA) Nīderlande – Nediskriminējoša Eiropa 
2004. gads – Starptautiskais departaments, Amhersta, Masačūsetas štats (ASV Valsts departamenta finansējums) 
– Baltijas pretkorupcijas programma 
2004. 24.04. – 14.05. Baltijas pretkorupcijas programma. Amhersta, MASS, ASV. Ar ASV departamenta 
Izglītības un kultūras lietu biroja finansiālo atbalstu. 
2002. 11.06. – 12.06. Stratēăiskā plānošana IPSPELL projekta ietvaros, Rīga, Valsts Administrācijas skola. 

 
Mācību grāmatu un mācību līdzekĜu sagatavošana un publicēšana 
1.  Stratēăiskā plānošana publiskās pārvaldes institūcijās. – Jelgava – 2006. g., 53. lpp. (līdzautors 
J.Ābele) 
2.  Publiskā runa un prezentācija . Vadīšana. Mācību līdzeklis LLU studentiem un maăistrantiem un lauku 
uzĦēmēju kvalifikācijas paaugstināšanai. Sastādīja S.Ruskule. Jelgava: LLU – 2005, 456.lpp. 
3.  Darba burtnīca retorikā: Metodiskie materiāli bakalauru un maăistrantu studijām. – Jelgava: Dizains 
un poligrāfija, 2003. g. 36. lpp. 
 
 
 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda         

Krievu valoda         

AngĜu valoda         

 
   

Datums  Paraksts 
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CURRICULUM VITAE 
 

Sarmīte  Bremze 
Vārds  Uzvārds 

Birzgales pag.  1951 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
LLU, SZF, Valodu katedra, asociētā profesore 

Darba vieta un ieĦemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
Lielā iela 2, Jelgava   

LV-3000   
   
   

TālruĦa Nr.  30 05650; 29806998    
Fakss: 30 21821   

E-pasts: sarmite.bremze@llu.lv   
    

Izglītība 

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

Vi ĜĦas universitāte 1987 - 1990 Pedagoăija Pedagoăijas 
zinātĦu 

kandidāts 
 

Latvijas Valsts Universitāte 1969 - 1977 AngĜu valoda un 
literatūra 

Filologs, 
angĜu 

valodas un 
literatūras 

pasniedzēja 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

Daugavpils Pedagoăijas 
universitāte, Promocijas 
padome 

1993 Pedagoăija LR 
pedagoăijas 
doktora 
grāds 
Dr.paed. 

G – D 
000023 

Darba pieredze 

2006. – asoc.prof. LLU 
2002. – asoc.prof. BKI 
1998. – 2006. docente, Valodu katedra, SZF,LLU 
1996. - 1998. Pedagoăijas un psiholoăijas katedras vadītāja. RPIVA 
1993. – 1996. docente, Valodu katedra, HI, LLU 
1990. – 1993. lektore, Valodu katedra, HI, LLU 
1983. - 1990. asistente, Valodu katedra, LLA 
1977. – 1983. angĜu valodas skolotāja, Jelgavas 2.vidusskola 
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Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un doktorantu vadīšana 

Starptautisko pētījumu projektu dalībnieks 
 

• „Changes in Higher Education in an Expanding Europe” Starptautiski finansēti pētījumu 
projekti – kopā ar Sari Universitāti, Gilforda, Lielbritānija, (projekta vadītājs – Dr. John 
Hobrough), 2004.g.  

• “Food Choise and Eating Habits” (projekta vadītāja Carol Noble, Sari Universitāte, 
Roehemptonas universitāte, Lielbritānija), 2004.g. 

• „Latvija ce Ĝā uz ES” 2003.gadā. Projekta dalībvalstis: Latvija, Vācija, Lielbritānija, 
Nīderlande, Somija, ASV, Lietuva. Projekta aktivitāšu nedēĜa 2003. gada 21. – 27. aprīlis 
Jelgavā un Rīgā. Projekta pasākumi: diskusijas, „Pasaule studentu skatījumā”, „ES – par un 
pret”, „Izglītība Latvijā un ES”; vizītes Izglītības ministrijā, Ārlietu ministrijā, Saeimā u.c. 
Projekta darba grupa: M.Bachman, D.Grasmane, M.Kaltigina, S.Bremze.  

• LLU – Sari universitātes sadarbības līguma izstrādāšana un noslēgšana 2003.gada 21.-
29. jūlij ā SARI universitātē (UNIS), Gilfordā, Lielbritānijā: starpvalstu sadarbības projekta 
ERASMUS ietvaros universitāšu un katedru līmenī .2003.gada 28. jūlij ā. 

Doktora darbu vadīšana 
 

1. “Studenta profesionālās kompetences pilnveide svešvalodu studiju procesā augstskolā”, Larisa 
Turuševa 

 
Vadītie maăistra darbi (7) 
 

1. „Didaktiskās spēles un rotaĜas latviešu valodas mācīšanas efektivitātes kāpināšanai 
sākumskolā”, Daiga Grosgale  

2. „Labvēlīgas vides veidošanas iespējas lauku pamatskolā”, Lidija Kučina 
3. „Personifikāciju veidošanas vingrinājumi – viens no 5. – 9. klašu skolēnu literārās jaunrades 

spēju izkopšanas ceĜiem”, Guna Pūpēde 
4. „Ăimene – jaunieša identitātes veidotāja”, Diāna StrekeĜeva  
5. „Ways of Motivating Speaking English”, Larisa Turuševa 
6. „AngĜu valodas mācību metožu pilnveidošana 7. klasē”, Laura Lāce 
7. „Mežizstrādes uzĦēmuma darbības strukturālās izmaiĦas”, Viesturs Bremze 

 
Recenzētie maăistra darbi (6) 
 

1. „Grupu darba metodes izmantošana mācību procesā” M āris Bisenieks 
2. „Batikošanas mācīšanas ceĜi un iespējas LLU” Iveta Līce 
3. „Designing an experimental ESP course for students taking into account student’s needs 

analysis” Diāna Žukova 
4. „Produktīvo valodas prasmju veidošanas optimizācijas iespējas angĜu valodas apguvē” Dace 

Skrupska 
5. „AngĜu valodas mācību procesa pilnveidošanas ceĜi LLU Vet. fakultātē” Melita Pētersone 
6. „Svešvalodas apguve tālmācības ceĜā” GaĜina PerevozĦikova 

 
Vadītie bakalaura darbi (4) 
 

• „Darba iespējas lauku sievietēm – Mikrokredīts” KuzĦecovs OĜegs 
• „Sekmīga uzĦēmuma vadītāja īpašība – emocionālā paškontrole” LiepiĦa Līga 
• „Grupas darbības sekmīga koordinācija” Vīgante Inese 
• „Vadītāja prasmes organizācijas darba vadīšanā” Bremze Karīna 
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Vadītie kvalifikācijas darbi (7) 
 
Dalība Socrates/Erasmus u.c. starptautisko izglītības programmu mācībspēks 
 

• SOCRATES/ERASMUS Projektu koordinatore Sociālo ZinātĦu fakultātē 
SOCRATES/ERASMUS līgumi ar Sari universitāti, Lielbritānija: 2001./2002.; 2002./2003.; 
2003./2004.; 2005/2006.; 2006/2007. 

• Nolasītas lekcijas Sari universitātē,Lielbritānija, angĜu valodā „Europe in the International 
System. Latvia and Post Cold War Politics with Particular Emphasis on EU Enlargement. 
Changing Face of Eastern Europe. Latvia under Soviet System. International History. Soviet 
Period in Latvia.” (Participation, assistance with reading and translation). (8h) laikā no 5. – 
10. februārim, 2006.g. SOCRATES/ERASMUS projekta ietvaros.   

 
 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

Piedalīšanās ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs 
 
• S.Bremze, K. Aleksandra, M. Krūzmētra „Zinātnieki par informatīvām datu bāzēm kā 

zināšanu transfēra/ pārneses instrumentiem”, Starptautiskā zinātniskā konference, „New 
Dimensions in the Development of Society”, Jelgava, LLU, 2007.Rīcības komisijas un 
Redkolēăijas locekle.  

• S.Bremze, J.Hobrough, „Perceptions of Changes in Lecturers Lifelong Education”, 
Starptautiska zinātniska Starptautiskā zinātniskā konference, „New Dimensions in the 
Development of Society”, Jelgava, LLU, 15. – 16.06.2006. 

• S.Bremze, L.Turuševa, O.Turuševa, „We Did It Ourselves!”/„M ēs paveicām to paši!” 
ATEE Starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, LU, 2. – 3. jūnijs, 2006.g. 

• S.Bremze, D.Grasmane, L.Turuševa, „Jaunas dimensijas augstskolu docētāju izglītībā 
mainīgajā Eiropā” , Starptautiska zinātniska Starptautiskā zinātniskā konference, raksti, 
”Jaunas dimensijas sabiedrības attīstībā”,16. – 17.jūnijs,2005.g., 102 – 111 lpp.  

• S.Bremze, D.Grasmane, L.Turušva, „The Professional Competence of Managers of 
External Relations”. Starptautiskā zinātniskā Starptautiskā zinātniskā konference „Sociālā 
integrācija paplašinātajā Eiropā” 21. – 22 .maijs ,2004, 124. – 133. lpp. 

• S.Bremze, D.Grasmane „Cultural Differences in Social Interaction” , Starptautiska 
zinātniska Starptautiskā zinātniskā konference „Kultūru saskarsme Globalizācijas procesā” – 
proceedings of the International Scientific conference „Multicultural Communication and the 
Process of Globalization”, 25. – 26. aprīlis, 2003, 86 – 92 lpp. 

 
Piedalīšanās ar referātu citās konferencēs 
 

• „M ūžizglītības koncepcija LLU” – stenda referāts, LLU Metodiskā Starptautiskā zinātniskā 
konference 27.01.2006. Jelgavā, 2006.g. 

 

Studiju kursi (studiju kursi) 

Studiju programmu izstrāde 
1.  Profesionālā angĜu valoda socioloăijā 1                                        2KP 
2.  Profesionālā angĜu valoda socioloăijā 2                                        2KP 
3.  Profesionālā angĜu valoda socioloăijā 3                                        2KP 
4.  Profesionālā angĜu valoda socioloăijā 4                                        2KP 
5.  Profesionālā angĜu valoda socioloăijā 1                                        4KP 
6.  Profesionālā angĜu valoda socioloăijā 2                                        4KP 
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7.  Profesionālā angĜu valoda socioloăijā                                           2KP 
8.  Profesionālā angĜu valoda lauksaimniecībā 1                                3KP 
9.  Profesionālā angĜu valoda lauksaimniecībā 2                                3KP 
10. Profesionālā angĜu valoda uzĦēmējdarbībai lauksaimniecībā 7    3KP 
11. Profesionālā angĜu valoda programmēšanā 2                                3KP 
12. Profesionālā angĜu valoda datorzinātnē 1                                   1.5KP 
13. Profesionālā angĜu valoda datorzinātnē 2                                   1.5KP 
14. Svešvalodas speckurss maăistrantūrā  ITF                                    2KP 
Lekciju kursi 

Profesionālo svešvalodu programmu autore: 
Sociālo ZinātĦu fakultātes studentiem, Informāciju Tehnoloăijas fakultātes studentiem, 
Lauksaimniecības fakultātes studentiem, maăistrantiem. 
„ AngĜu valodas pamati” pasniegts iepriekš  
„Pedagoăiskā psiholoăija” pasniegts iepriekš  
„Profesionālā angĜu valoda Ekonomikas fakultātes studentiem” pašlaik pasniedz  
„AngĜu valoda maăistrantiem” pašlaik pasniedz  
„AngĜu valoda zinātniskos darbos” pašlaik pasniedz  
„Sadarbības – kooperatīvā metode” pašlaik pasniedz  
„AngĜu valoda integrācijā ES” pašlaik pasniedz  
„AngĜu valoda diplomātiem” pašlaik pasniedz  

 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) :  61 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

•  „Zin ātnieki par informat īvām datu bāzēm kā zināšanu transfēra/ pārneses 
instrumentiem” , Starptautiskā zinātniskā konference, „New Dimensions in the Development 
of Society”, Jelgava, LLU, 2007. 

•  „Perceptions of the Lifelong Education of the University Instructors”, 15. – 16. jūnijs, 
2006, Starptautiska zinātniska Starptautiskā zinātniskā konference, LLU, Jelgava.  

•  „We Did It Ourselves!”/„M ēs paveicām to paši!” ATEE Starptautiskā zinātniskā 
konference, 2. – 3. jūnijs, Rīga, LU, 2006.g. 11 lpp. 

•  „M ūžizglītības koncepcija LLU” – stenda referāts, LLU Metodiskā Starptautiskā zinātniskā 
konference 27.01.2006. Jelgavā, 2006.g. 

•  „Jaunas dimensijas augstskolu docētāju izglītībā mainīgajā Eiropā”  16. – 17.jūnijs,2005. 
Starptautiska zinātniska Starptautiskā zinātniskā konference, raksti, ”Jaunas dimensijas 
sabiedrības attīstībā”, 102 – 111 lpp. 

• „The Professional Competence of Managers of External Relations”. Starptautiskā 
zinātniskā Starptautiskā zinātniskā konference „Sociālā integrācija paplašinātajā Eiropā” 21. – 
22. May 2004, 124 – 133 lpp. 

• „Cultural Differences in Social Interaction” , Starptautiska zinātniska Starptautiskā 
zinātniskā konference „Kultūru saskarsme Globalizācijas procesā” – Proceedings of the 
International Scientific conference „Multicultural Communication and the Process of 
Globalization”, 25 – 26 April, 2003, 86 – 92 lpp. 

• Starptautiskā zinātniskā konferences “Kultūru saskarsme globalizācijas procesā” 25.-
26.04.2003., rakstu krājuma Proceedings of the International Scientific conference 
“Multicultural Communication and the Process of Globalization” 25 – 26 April, 2003, 
redkolēăijas vadītāja/atbild īgā redaktore, ISBN 9984-596-73-7. 

 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

• „The Role of the Teacher in the Classroom of Adult Students” 2nd LONGMAN TERTIARY 
LEVEL CONFERENCE, 21 April, Riga, 2006.g. 



 76 

• Profesionālās pilnveides programma Augstskolu didaktika, LLU, 2006.g. 
• „International Policy. International Organisations in Europe and in the World.”, Sari 

universitātes vieslektore Maxine David, darbnīca/seminārs SOCRATES/ERASMUS 
ietvaros, LLU, 25.04.2006. 

• „Restrukturizācijas procesi Sari universitātē (UK). Studentu darba vērtēšana.” Sari 
universitātes vieslektore Maxine David, seminārs SOCRATES/ERASMUS ietvaros, LLU, 
23. – 27.04.2006. 

• „Dynamic Concept Analysis”/„Dinamisko konceptu analīzes metode”, seminārs, kuru vadīja 
Lielbritānijas, Sari universitātes vieslektors J. Hobrough LLU docētājiem un doktorantiem, 20. 
– 23.marts, 2006.g. 

• „Eiropa un Latvija starptautiskā sistēmā” lekciju kursa nolasīšana studiju kursā 
„Starptautiskās organizācijas un politika”. University of Surrey (UK). 5. – 10.02.2006. 

• „Business and Research in Cooperation for Increased European Innovation Capabilities”, 
Ministry of Economics of the Republic of Latvia, Nordic Innovation Centre, Nordic Council 
of Ministers in Latvia, workshop, November 23, 2005 

• „Eiropas Savienības likumdošanu un cilvēktiesībām.” Starptautisks seminārs, kuru vadīja 
Lielbritānijas, Sari universitātes vieslektors T. Sinnamon LLU docētājiem un maăistrantiem, 
2005.g. maijs. 

• „Finanses tūrismā.” Starptautiskais seminārs, kuru vadīja Lielbritānijas, Sari universitātes 
vieslektors A. Noble laikā no 10. – 14. aprīlim ERASMUS programmas ietvaros angĜu valodā. 
2005.g. 

• „Zinātniskas publikācijas sagatavošanu un tās prezentācija” Starptautiskais seminārs, kuru 
vadīja Lielbritānijas, Sari universitātes vieslektors J. Hobrough LLU docētājiem 18.martā 
angĜu valodā. 2005.g. 

• „Projektu rakstīšana” Starptautiskais seminārs, kuru vadīja Lielbritānijas, Sari universitātes 
vieslektors J. Hobrough LLU docētājiem 17.martā angĜu valodā. 2005.g. 

• Starptautiska projekta izstrādāšana un sadarbības līguma noslēgšana, KauĦas 
Lauksaimniecības Universitāte, KauĦa, kontaktu iedibināšana SOCRATES/ERASMUS 
līguma noslēgšanai. 2004.g. 

• Starpvalstu sadarbības projekta ERASMUS ietvaros universitāšu un katedru līmenī 
projekta izstrādāšana un noslēgšana, University of Surrey (UK), 28.07.2003. 

• „Kult ūru saskarsme globalizācijas procesā” Starptautiskā zinātniskā konference, rakstu 
kr ājuma rediăēšana un sagatavošana publikācijai , 26.04.2003. 

 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

Nozaru padomju, asociāciju loceklis vai vadītājs 
 

• LAPSA Latvijas augstskolu pedagogu sadarbības apvienības locekle 
• LIA Latvijas Inteliăentu apvienības locekle 
• LAISA Latvijas Akadēmiski Izglītoto sieviešu asociācijas locekle 
• EKL Eiropas Kustība Latvijā locekle 
• LLU Sociālo zinātĦu fakultātes Domes locekle, Projektu koordinatore 
• LLU Konventa Mandātu komisijas locekle 

 

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

Latviešu valoda         

Krievu valoda         
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AngĜu valoda         

Vācu valoda         

Franču valoda         

DāĦu valoda         

 

 

   
(Datums)  (Paraksts) 
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CURRICULUM VITAE 
 

 
Daina  Grasmane 
Vārds  Uzvārds 

Talsi  241254 - 10000 
Dzimšanas vieta  Personas kods 

23.12.54.  Latviete 
Datums, mēnesis, gads  Tautība 

  Precējusies 
  Ăimenes stāvoklis 

LLU SZF Valodu katedra, asoc. profesore,  
studiju programmas „Starptautisko projektu vad ība” direktore  

Darba vieta un ieĦemamais amats 
 

Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 
Lielā iela 2  Satiksmes iela 2 

Jelgava  Jelgava 
LV-3001   

   
TālruĦa Nr.  3005650  TālruĦa Nr. 26 85 35 19 
Fax: 3021821   

E-mail: lingua@llu.lv  daina.grasmane@apollo.lv 
    

Izglītība 

Pamatstudijas, maăistrantūra, doktorantūra 

(aspirantūra). Mācību iestāde 
Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Latvijas Valsts universitāte 
 
 
 
Latvijas Universitāte (aspirantūra) 

1972 -1977.  
 
 
 

1987 - 1990 

AngĜu valoda un 
literatūra 

 
 

Pedagoăijas teorija 
un vēsture 

Filologs, 
angĜu valodas 
pasniedzējs   

 
Ped. zin. 
kand.. 

Zinātniskā kvalifikācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds/ 

nosaukums 

Diploma Nr. 

 
Latvijas Universitāte 
 
Daugavpils Pedagoăiskā 
Universitāte 
 
LLU  
 
LU Pedagoăijas zinātĦu nozares 
profesoru padome 

 
1991 
 
1993 
 
 
1992 
 
2004 

 
Pedagoăijas teorija un 
vēsture 
Pedagoăija 
 
 
 
 
Nozaru pedagoăija 

 
Ped.zin. kand. 
 
Dr.paed. 
 
 
Docente 
 
Asocīētā 
profesore 

 
KD Nr. 
029350 
G-D 
Nr.000021 
 
LLU-DOC 
Nr. 033 
LLU-A PR 
Nr. 101 
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Darba pieredze 

 
1977- 1987 Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, jaunākā pasniedzēja 
1987 – 1990 Latvijas Universitāte, klātienes aspirante 
1990 – 1992 Latvijas Lauksaimniecības universitāte, vecākā pasniedzēja 
1993 – 2004 Latvijas Lauksaimniecības universitāte, docente 
1995 – 2005 Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Valodu katedras vadītāja 
Kopš 2004 – pašlaik Latvijas Lauksaimniecības universitāte, asociētā profesore 
Kopš 2006 – LLU SZF studiju programmas „Starptautisko projektu vadība”direktore 

Zinātniskā un akadēmiskā sadarbība, projekti, granti, noslēgtie līgumi  

 
Noslēgtie sadarbības līgumi, vienošanās, ERASMUS līgumi (pēdējo trīs gadu laikā) 

1.Sadarbības līgums starp Lietuvas Lauksaimniecības universitātes Filozofijas un kultūras 
katedru un Valodu katedru, noslēgts 2003.gada 01.jūlij ā. 
1.Sadarbības līgums starp LLU un the University of Surrey ( Lielbritānija), noslēgts 
2003.gada 28.jūlij ā; 
3. Sadarbības līgums starp LLU SZF Valodu katedru un Educational Liaison Centre, the 
University of Surrey, noslēgts 2003.gada 28.jūlij ā 
4.ERASMUS līgums ar  University of Surrey, noslēgts 2003.gada 01.oktobrī 
5.ERASMUS līgums ar Lietuvas Lauksaimniecības universitāti, noslēgts 2004.gada 24.maijā 
6 Vienošanās ar Limerikas universitāti (Īrija) par īru studentu praksi LLU Valodu katedrā 
2005.g.februārī.   
7. Vienošanās par sadarbību starp LLU Sociālo zinātĦu fakultāti un Jelgavas rajona padomi, 
noslēgta 2005.g. 31.oktobrī 
8.ERASMUS līgums ar University of Surrey, noslēgts 2005.gada 13.novembrī. 
 
L īdzdalība starptautiskos pētījumu projektos  
1.Eiropas Padomes projekts ``Teaching and Learning about the History of Europe in the 20th 
Century`` Projekta vadītāja Ruth Tudor (Lielbritānija), 1977 -1999. 
2. Projekts ``Changes in Higher Education in Eastern and Central Europe`` projekta vadītājs 
prof. J..Hobrough (Lielbritānija); 2003. 
3.Projekts ``Food Choice and Changing Eating Habits`` projekta vadītāja Carol Noble,  
University of Surrey, Roehampton, 2003. 
4.Projekts ``Latvija ceĜā uz ES``, projekta vadītāja Monika Bachman (Vācija) Projekta 
dalībvalstis: Latvija, Vācija, Lielbritānija, Nīderlande, Somija, Lietuva, ASV. Projekta 
aktivitāšu nedēĜa - 2003.gada 21 – 27. aprīlis, Jelgavā un Rīgā. 
 
Izstrādātie projektu pieteikumi ( kā vadītāja) 
1. Projekts ``Svešvalodu apguve studiju programmā Iestāžu un darba organizācija un 
vadība``, iesniegts IZM 2002.g.. projektu konkursā ``Eiropas atzinības zīme valodu apguvē``. 
2002.g.26.septembrī saĦemts IZM pateicības raksts. 
2 Projekta pieteikums ``Topošo ārējo sakaru speciālistu profesionālo prasmju pilnveide praksē 
ES``, iesniegts Leonardo da Vinci Latvijas Nacionālajā aăentūrā IZM 2005.g.februārī, ir 
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saĦemts ES finansējums. 

 
Individu ālie granti 
1. ZiemeĜvalstu Ministru padomes grants pētījumu veikšanai Stokholmas universitātē 1995.g. 
2. ZiemeĜvalstu Ministru padomes grants pētījumu veikšanai Bergenes universitātē Norvēăijā 
1996.g. 
3. Tempus IMG pētījumu veikšanai un mācību materiālu izstrādei Sarejas universitātē  
(Lielbritānijā), 1996.g.  
4. Tempus IMG pētījumu veikšanai un mācību materiālu izstrādei Portsmutas universitātē 
(Lielbritānijā), 1999.g. 
 
Uzstāšanās konferencēs  
 
 

Uzstāšanās starptautiskās konferencēs Latvijā (pēdējo četru gadu laikā)  

1..D.Grasmane, I.SiliĦa. Acquisition of Foreign Languages for Successful Competition in the 
Labour Market``. ATEE Spring Conference ``Changing Education in a Changing Society``, 2-
3 May, 2003, Riga, the University of Latvia.. 
2.D.Grasmane. Professional Foreign Language as a Means for Development of Professional 
Competence of Future Specialists (a poster presentation). International scientific conference 
``Multicultural Communication and the Process of Globalisation`` 25-26 April, 2003, Jelgava. 
3.D.Grasmane, I.SiliĦa. Svešvalodu mācību motivācija un darba tirgus prasības 2. 
starptautiskā zinātniskā konference ``Pedagoăija: teorija un prakse. 2003.gada 25.aprīlī, 
Liepāja. 
4.D.Grasmane, S.Bremze. Cultural Differences in Intercultural Communication. International 
scientific conference `` Multicultural Communication and the Process of Globalisation`` 25-
26 April, 2003, Jelgava. 
5. D.Grasmane, L.Turuševa, S.Bremze. The Professional Competence of Managers of 
External Relations. International scientific conference `` Social Integration in the Expanding 
Europe``, 21.-22. May, 2004, Jelgava 
6.D.Grasmane, S.Bremze, L.Turuševa. European Dimension in Further Education of 
University Academic Staff.. International scientific conference `` New Dimensions for the 
Development of Society I``, 16-17 June, 2005., Jelgava 
7. D.Grasmane, L.Turuševa. Intelekta izpētes problēmas psiholoăijā un pedagoăijā... 
International scientific conference `` New Dimensions for the Development of Society II``, 
15-16 June, 2006., Jelgava 
 
 
Uzstāšanās starptautiskās konferencēs/ semināros ārzemēs 
1. Latest Trends of  Development in Latvia – Social and Economic Aspects. Seminar given in 
the Agricultural College at Stubekobbing (Denmark), 25 May 1972 
2. Impact of Relationships between University Academic Staff and Students upon the 
Outcomes of the Study Process – Research Findings. Research seminar given at the 
University of Bergen  (Norway), 01 November, 1996. 
3 Portrait of a Typical Latvian Woman. International conference ``The History of Women in 
Europe in the 20th Century`` organised by the Council of Europe, Donaueschingen (Germany) 
06 October, 1997 
4.Cultural Aspects of Life in Latvia since the Transition from Communism. Seminar given at 
the University of Portsmouth (Great Britain) 01 November 1999. 
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5. Historical and Cultural Developments in Latvia in the Turn of the Century. International 
conference `` Die baltischen Lander und die EU``, Oberhartz (Germany) 28 May, 2001. 
6. Higher Education for Changes in Higher Education. International Scientific Conference 
``Opportunities for Positive Change Facilitating Pan- European Partnerships ``, 05 –06 April 
2004, The University of Surrey, Guildford (Great Britain) 
7..Development of a New Study Programme for European Masters. Seminar for 
EUROMOVE members ``Potential EU Opportunities for Joint Action``, 08 January, 2005, 
The University of Surrey, Guildford (Great Britain) 

Lekciju kursu, studiju programmu izstrāde u.c. pedagoăiskā darbība (pēdējo piecu gadu 
laikā) 

Lekciju kursi  
1.Scientific Writing for Doctoral Students 
2.English for Master Students 
3.Translation of Legal Documents for undergraduates 
4. Maăistra studiju programmas „Starptautisko projektu vadība” vadīšana kopš 2006.gada 
septembra 
 

Studiju programmu izstr āde, licencēšana un akreditācija 
1. Pirmā līmeĦa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas `` Iestāžu darba 
organizācija un vadība`` līdzautore 2001.g. 
2. Otrā līmeĦa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas `` Iestāžu un uzĦēmumu 
ārējie sakari`` līdzautore 2003.g. 
3. ` Ā̀rējo sakaru struktūrvienības vadītāja profesijas standarta `` līdzautore, izstrādes darba 
grupas vadītāja. Standarts iekĜauts Profesijas standartu reăistrā 2003.g. 29.decembrī. 
4. Maăistra studiju programmas`` Starptautisko projektu vadība`  ̀autore 2004. – 2005.g 
5. Līdzdalība studiju programmu ``Iestāžu darba organizācija un vadība``, Iestāžu un 
uzĦēmumu ārējie sakari`` licencēšanas un akreditācijas materiālu sagatavošanā, 
6. Maăistra studiju programmas  ``Starptautisko projektu vadība`` licencēšanas materiālu 
sagatavošana. 2005.g.. Licence iegūta 2006.gada 25.aprīlī 
7. Maăistra studiju programmas  ``Starptautisko projektu vadība`` akreditācijas materiālu 
sagatavošana 2007.gada vasarā. 
 

Publikāciju skaits – 28  

Nozīmīgākās publikācijas  

1.Опыт повышения педагогической и психологической квалификации в Латвийском 
сельскохозяйственном университетею. Lietuvos Mokykla: istorija ir dabartis, 
Konferencijos, skirtos Lietuvos mokyklos 600-mečiui, medžiaga 1997.m. spalio 23 –24 d., 
Šiauliai , 189 – 191 lpp. 
2. D. Grasmane, V. Dišlere. Teaching Home Economics in Latvia.Husqalls larenen, No.3, 
1999, (Sweden), pp.20 -21. 
3. D.Grasmane, I.SiliĦa. Svešvalodu apguve sekmīgai konkurencei darba tirgū. ATEE Spring 
Conference ``Changing Education in a Changing Society, Vol.IV ``Teachers, Students and 
Pupils in a Learning Society``, Riga, 2003, pp.116 – 124. 
4. D.Grasmane. Profesionālā svešvaloda - līdzeklis topošo speciālistu profesionālās 
kompetences pilnveidei. Starptautiskā zinātniskā Starptautiskā zinātniskā konference 
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``Multicultural Communication and the Process of Globalisatioǹ` 2003.gada 25-26 aprīlī, 
Jelgavā, 108 -118.lpp. 
5.D.Grasmane, L.Turuševa, S.Bremze. The Professional Competence of Managers of External 
Relations. Starptautiskā zinātniskā Starptautiskā zinātniskā konference `` Social Integration in 
the Expanding Europe``, May  21.- 22, 2004. Jelgava, pp.124 –132. 
6.D.Grasmane. Higher Education for Changes in Higher Education  International Scientific 
Conference . Opportunities for Positive Change Facilitating Pan- European Partnerships , 
Proceedings, 05-06 April 2004, The University of Surrey, pp.55-64. 
7.D. Grasmane, S. Bremze, L.Turuševa. Jaunas dimensijas docētāju izglītībā mainīgajā 
Eiropā. Starptautiskā zinātniskā Starptautiskā zinātniskā konference „Jaunas dimensijas 
sabiedrības attīstībā I” 2005.gada 16.-17.jūnijs, Jelgava, 102.- 110.lpp. 
8.D.Grasmane, L. Turuševa. Intelekta izpētes problēmas psiholoăijā un pedagoăijā. 
Starptautiskā zinātniskā Starptautiskā zinātniskā konference `` Jaunas dimensijas sabiedrības 
attīstībā II`` 2006.g. 15.-16.jūnijs, Jelgava, 221-231.lpp. 
  

 
Zinātnisko rakstu izdevumu redkolēăiju locekle/ recenzente 
 

1.. Starptautiskās zinātniskās Starptautiskā zinātniskā konferences `` Komunikācija un kopība`` 
(2001.g. 17.-18.maijā Jelgavā) zinātnisko rakstu krājuma redkolēăijas locekle   
2.. Starptautiskās zinātniskās Starptautiskā zinātniskā konferences ̀ `Kultūru saskarsme 
globalizācijas procesā`` (2003.g. 25.- 26. aprīlī Jelgavā) zinātnisko rakstu krājuma redkolēăijas 
locekle  
3. Starptautiskās zinātniskās Starptautiskā zinātniskā konferences `` Social Integration in the 
Expanding Europe`` (2004.g. 20.- 21. maijā Jelgavā) zinātnisko rakstu krājuma redkolēăijas 
locekle 
4.Starptautiskās zinātniskās Starptautiskā zinātniskā konferences `` Jaunas dimensijas 
sabiedrības attīstībāI`` (2005.g. 16.-17.jūnijā Jelgavā) zinātnisko rakstu krājuma redkolēăijas 
locekle 
5.Starptautiskās zinātniskās Starptautiskā zinātniskā konferences `` Jaunas dimensijas 
sabiedrības attīstībāII`` (2006.g. 15.-16.jūnijā Jelgavā) zinātnisko rakstu krājuma redkolēăijas 
locekle 
6.Starptautiskās zinātniskās Starptautiskā zinātniskā konferences `` Jaunas dimensijas 
sabiedrības attīstībāIII`` (2007.g. 14.-15.jūnijā Jelgavā) zinātnisko rakstu krājuma recenzente 
 

 
Starptautisko zinātnisko konferenču un semināru rīcības komiteju 

locekle (pēdējo piecu gadu laikā) 
 
1. Starptautiskās zinātniskās Starptautiskā zinātniskā konferences ``Kultūru 

saskarsme globalizācijas procesā`` (2003.g. 25.- 26. aprīlī Jelgavā) r īcības 
komitejas priekšsēdētāja  

2. Starptautiskās zinātniskās Starptautiskā zinātniskā konferences `` Social 
Integration in the Expanding Europe`` (2004.g. 20.- 21. maijā Jelgavā) r īcības 
komitejas locekle 
3. Starptautiskās Starptautiskā zinātniskā konferences `` Jaunas dimensijas sabiedrības 
attīstībāI`` (2005.g. 16.-17.jūnijā Jelgavā) r īcības komitejas locekle 
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4. Starptautiskās Starptautiskā zinātniskā konferences `` Jaunas dimensijas sabiedrības 
attīstībāII`` (2006.g. 15.-16.jūnijā Jelgavā) r īcības komitejas locekle 
 
 
Nozīmīgākā kvalifikācijas paaugstināšana, stažēšanās, komandējumi ārzemēs  
 
 
1. Lettische Kooperationsborse. Gustav Stresemann Institut e.V., Bonn 21.08.–22.08. 1997.  
2. Eiropas skolotāju seminārs Strasbūrā un Zārbrukenā 21.06.97 – 25.06.97. 
3.Eiropas Padomes projekta nedēĜa ``Teaching and Learning about the History of Europe in the 
20th Century`` Donauešingenā, Vācijā 06.10.97 – 11.10.97. 
4.Stažēšanās Portsmutas universitātē 11.10.99 - 05.11.99. 
5. Stažēšanās Internationales Haus Sonnenberg, Zonenbergā, Vācijā 19.05.2001 – 26.05.2001. 
6.Vizīte The University of Surrey  21. 07.2003 - 29. 07.2003. ERASMUS līguma ietvaros. 
7.Komandējums uz Lietuvas Lauksaimniecības universitāti 11.06.2003 - 12. 06.2003. 
8. Vizīte Lielbritānijā, The University of Surrey 31.03.2004 - 08.04.2004 sadarbības līguma 
ietvaros 
9. Komandējums uz Lietuvas Lauksaimniecības universitāti 23. 05.2004 – 25.05.2004.. 
10. Komandējums uz Lielbritāniju, The University of Surrey  06. 01.2005 -10.01.2005. 
sadarbības līguma ietvaros 
 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

1.LLU Konventa locekle kopš 1994.g.  
2.LLU SZF Domes locekle  kopš 1995.g.  
3. LLU Senāta senatore no 2003. -2004.g 
4. LLU Mācību līdzekĜu vērtēšanas komisijas locekle 2001.- 2003.g. 
5. EUROMOVE – universitāšu mācībspēku apvienība (pārstāvji no Vācijas, Lielbritānijas, 
Somijas, Īrijas, Dānijas, Latvijas) 
6. Internationales Haus Sonnenberg Latvijas filiāles biedre (valdes locekle 2002.- 2003.gadā) 
 
 
 
 
 

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 

 
 

   
(Datums)  (Paraksts) 
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CURRICULUM VITAE 
 

 
Ināra  Jurgena 
Vārds  Uzvārds 

Jelgava  1967. 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
LLU EF UzĦēmējdarb ības un vadības katedra, asoc.profesore 

Darba vieta un ieĦemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
Svētes iela 18   

Jelgava   
   
   

TālruĦa Nr.  3023773    
Fakss:    

E-pasts: Inara.Jurgena@llu.lv   
    

Izglītība 

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

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija (LLU) 
Ekonomikas fakultāte 

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija 

(LLU) EF aspirantūra, neklātiene 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) 
Ekonomikas fakultāte (EF),  maăistrantūra 

 
 

 
 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) 
Ekonomikas fakultāte (EF),  doktorantūra 

 
 
 

1985.-1990. 
 

1990.-1991. 
 

1992.-1994. 
 
 
 

 
 

1995.-1998. 

 Ekonomika 
 

Ekonomika 
 

Ekonomika 
 
 
 

 
 

Ekonomika 

Ekonomists- 
organizators 

 
 

Ekonomikas 
zinātĦu 
maăistra 

grāds 
(Mg.oec.) 

15.03.1995. 
 

Ekonomikas 
doktores 

zinātniskais 
grāds 

(Dr.oec.) 
29.01.1999. 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds 
Diploma Nr. 

Habilitācijas / promocijas padome 
H- 4, LLU, Latvija 
 
 
Maăistra eksāmenu komisija, LLU, 
Latvija  

1999. 
 
 
 

1995. 

ekonomika 
 
 

 
ekonomika 

Ekonomikas 
doktores 
zinātniskais 
grāds, Dr.oec. 
Ekonomikas 

zinātĦu 
maăistra grāds 

(Mgr.oec.) 

Nr.000397 
 
 
 

Nr. 000211 
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Darba pieredze 

1. No 01.09.2004. - Latvijas Lauksaimniecības universitāte Ekonomikas fakultāte UzĦēmējdarbības un vadības 
katedra, asociēta profesore 

2. 01.09.1999.-31.08.2004. – Latvijas Lauksaimniecības universitāte Ekonomikas fakultāte UzĦēmējdarbības 
katedra, docente 

3. 01.09.1998.-31.08.1999. – Latvijas Lauksaimniecības universitāte Ekonomikas fakultāte UzĦēmējdarbības 
katedra, lektore 

4. 01.09.1995.-31.08.1998. – Latvijas Lauksaimniecības universitāte Ekonomikas fakultāte UzĦēmējdarbības 
katedra, asistente 

5. 1989. – 1995.  – Latvijas Lauksaimniecības universitāte Ekonomikas fakultāte Lauksaimniecības ražošanas 
vadīšanas katedra, vecākā laborante, stundu pasniedzēja 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un doktorantu vadīšana 

1. 2005.- 2007.  - LZP projekta Nr. 05.1590 „Komercdarbības formu izvērtēšana daudzpusējo interešu un 
sinerăētikas kontekstos” vadītāja 

2. 2001.- 2004. g.- LZP projekta Nr. 01.0797 “UzĦēmējdarbības formu, darbības veidu un virzienu 
mijattiecības lauku ilgtspējīgā daudzfunkcionālā attīstībā” vadītāja. 

3. 1999.-2004. – līdzdalība (pētniece) Valsts nozīmes pētījumu programmā 96.P.13. “Zinātniskie pamati 
lauksaimniecības attīstībai Latvijā”, LLU 

4. No 01.09.1999. – maăistrantu vadīšana; tēmas “Projektu vadīšana”, “Vadīšana”, LLU EF UzĦēmējdarbības 
un vadības katedra 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. Referāts „UzĦēmējdarbības (komercdarbības) formu sastāvs, struktūra un apsaimniekota zeme dažāda 
lieluma komercsaimniecību grupās Latvijas reăionos” // Scientific Conference of Faculties of Economics 
of Estonia, Latvia, Lithuania, Warsaw and Szczecin Universities of Agriculture and the Academy of 
Agricultural and Forestry Sciences of Latvia “Economic Science for Rural Development”. – Jelgava, 
2006. 

2. Referāts “Zemgales reăiona uzĦēmēju (komersantu) virzība komercdarbības formu izvēlē” // The 
International Scientific Conference of Faculties of Economics of Estonia, Latvia, Lithuania, Warsaw and 
Szczecin Universities of Agriculture and the Academy of Agricultural and Forestry Sciences of Latvia 
“Economic Science for Rural Development”. – Jelgava, 2003. 

3. Referāts “Integration of Entrepreneurs and Their Investments Among Enterprises, Regions and Cities” // 
The International Scientific Conference of Faculties of Economics of Estonia, Latvia, Lithuania, Warsaw 
and Szczecin Universities of Agriculture and the Academy of Agricultural and Forestry Sciences of 
Latvia “Economic Science for Rural Development”. – Jelgava, 2003. 

 

 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Vadīšana, Projektu vadīšana, Ekoloăijas ekonomika, Lietvedība, Lauksaimnieciskas ražošanas 
vadīšana, UzĦēmējdarbības formas (likumdošana) 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : .33, t.sk. monogrāfij ā 1 
nod., grāmatās – , zinātniskie raksti – 25, metodiskie materiāli – 2, tēzes –1, zinātnisko darbu atskaites – 7.  

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. Dynamics of Road Transport Enterprises Forms of Merchant, Following Latvia Integration into the 
European Union // International Scientific Conference „Local development – conditionsof sustainable 
utilization of land resources” proceedings. Poland - Szczecin, 2006. 

2. UzĦēmējdarbības (komercdarbības) formu sastāvs, struktūra un apsaimniekota zeme dažāda lieluma 
komercsaimniecību grupās Latvijas reăionos // Scientific Conference of Faculties of Economics of 
Estonia, Latvia, Lithuania, Warsaw and Szczecin Universities of Agriculture and the Academy of 
Agricultural and Forestry Sciences of Latvia “Economic Science for Rural Development”. – Jelgava, 
2006. 
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3. Riska faktori uzĦēmējdarbības formu izvēlē // Riski lauksaimniecībā un privātajā mežsaimniecībā. 
Monogrāfija. – Jelgavā, LLU, RTU DITF, 2005. – 421. – 435.lpp. 

4. Integration of Entrepreneurs and Their Investments Among Enterprises, Regions and Cities // The 
International Scientific Conference of Faculties of Economics of Estonia, Latvia, Lithuania, Warsaw and 
Szcecin Universities of Agriculture and the Academy of Agricultural and Forestry Sciences of Latvia 
“Economic Science for Rural Development”. – Jelgava, 2003. – 412 – 416 p. 

5. Re-structurisation of Autotransport Enterprises in Latvia // International Scientific Conference 
“Achievement of trans – border Polish – German cooperation in socio – economic activation of border 
areas and possibilities of experiences’ transfer on the border areas of Middle and East European 
countries” proceedings. Poland,- Szczecin, 2003. – 567 –576p. 

6. Riska faktori uzĦēmējdarbības formu izvēlē // LLU Raksti. – Nr.6 (301). – Jelgava, 2002. – 64.– 74.lpp. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

No 1997. gadā – LLU EF Arodbiroja priekšsēdētāja 
No 01.09.2002. – LLU Ekonomikas fakultātes Domes locekle. 

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         

Krievu valoda         

Vācu valoda         

AngĜu valoda          

 
   

(Datums)  (Paraksts) 
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CURRICULUM VITAE 
 

Jānis  Ėusis 
Vārds  Uzvārds 

Bauska  1959. 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
LLU SZF, asociētais profesors 

Darba vieta un ieĦemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
Lielā iela 2   

Jelgava   
LV- 3001   

   
TālruĦa Nr.  3005616    

Fakss: 3021821   
E-pasts: Janis.Kusis@llu.lv   

    

Izglītība 

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

ěeĦingradas Valsts universitāte, Vēstures fakultāte, 
aspirantūra 
 
ěeĦingradas Valsts universitāte, Vēstures fakultāte 
 
LU  Vēstures un filozofijas fakultāte, Vēstures 
nodaĜa  

1983.-1986. 
 
 

1980.-1983. 
 
 
 

1977.-1980. 

Vēsture 
 
 

Vēsture 
 
 

Vēstures 
zinātĦu 

kandidāts 
Vēstures un 
sociālo zin. 
pasniedzējs 

 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

Latvijas universitātes Hab. un 
prom. padome 

1992. Vēsture, nostrifikācija Vēstures 
doktors 

C-D  000759 

Darba pieredze 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 
Socioloăijas katedra, asoc. prof., katedras vad.                          2002.-  
Socioloăijas katedra, docents, katedras vad.   2001.- 2002. 
Sociālo zinātĦu katedra, docents, katedras vad.  1995.-2001. 
Sociālo zinātĦu katedra, lektors, katedras vad.  1991.-1995. 
Vēstures katedra, lektors     1990.-1993. 
Vēstures katedra, asistents     1989.-1990. 
PSKP vēstures katedra, asistents    1987.-1989. 
Liepājas Pedagoăijas akadēmija, docents                                    2001.- 
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Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un doktorantu vadīšana 

Eiropas Savienības studijas. 
Politiskā sistēma un politiskā kultūra. 
Pašvaldības politiskajā sistēmā. 
Publiskā pārvalde. 
Organizāciju teorija. 
Maăistra darbu vadīšana.  
Studentu zinātniskās Starptautiskā zinātniskā konferences  “K. UlmaĦa piemiĦas lasījumi” 
organizēšana. 

L īdzdalība zinātniskajos projektos. 

� SOCRATES. Grundtvig 2. Learning partnerships: Active citizenship in Europe. Developing new 
methods of learning/ teaching Active citizenship. Kopā ar Lielbritāniju, Somiju, Poliju. Projekta vad. 
Daniels Stjuarts. 

� “Kult ūras mantojums ceĜā uz ES” – kopīgs pētījums ar Olštinas (Polija) Ekonomikas un informātikas 
augstskolu. 

� Socioloăiskā pētījuma un rīcības plāna izstrāde Jelgavas pilsētai. – PHARE finansētā sadarbības 
programma Baltijas reăionā, 2001. (2004.) 

� Latvijas PIA un SIF organizētais projekts „Jauniešu pilsoniskās līdzdalības veicināšana multikulturālās 
pilsētās”. – 2005. 

� ES Phare grantu programmas „Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā” ietvaros realizētais projekts 
„Piedalies!”.- 2005.  

� Objektīvo un subjektīvo faktoru ietekme uz iedzīvotāju piesaisti Latvijas mazpilsētām un lauku 
teritorijām. – 2006. 

� Mazpilsētu kā nodarbinātības un pakalpojumu centru attīstības stratēăijas.- 2007.  

� ES Phare grantu programmas „Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā”: projekts „Tolerance kā 
demokrātijas vērtība: Tālākizglītības programmas izstrāde un ieviešana vēstures un sociālo zinību 
skolotājiem. – 2007.- 2008. 

 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

 
1. Pašvaldība – uz klientu orientēta organizācija. .. Starptautiska zinātniska Starptautiskā zinātniskā 

konference “Sabiedrība un kultūra”. – Liepāja. 2003. 
2. Politiskā līdzdalība – etnisko integrāciju veicinošs faktors Jelgavā.. Starptautiska zinātniska 

Starptautiskā zinātniskā konference „Sociālā integrācija paplašinātajā Eiropā”.- Jelgava. 2004. 
3. Iestāšanās ES ietekme uz Latvijas lauku attīstību.. Starptautiska zinātniska Starptautiskā zinātniskā 

konference „Jaunas dimensijas sabiedrības attīstībā”.- Jelgava. 2006. 
4. Pašvaldību vadītāju un speciālistu viedoklis par darbaspēka aizplūšanu. Starptautiskā 

zinātnisk’akonference „Jaunas dimensijas sabiedrības attīstībā”, Latvija, LLU (2007) 
 

Studiju kursi (studiju kursi) 

1. Politiskā kultūra 
2. Eiropas Savienības studijas 
3. Pašvaldību organizācija 
4. Organizāciju un grupu socioloăija 
5. Organizāciju teorija 
6.  Iestāžu organizācija 
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Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : ...22........ 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

 
1. Zmiany w srodowisku politycznym Lotwy po odzyskaniu niepodleglosci. (Changes in Political 

Enviroment in Latvia after Regaining Independence).. Humanistyka i Przyrodoznawstwo 6.- Olsztyn: 
Wydawnictwo Art,2000.- C. 177- 184. 

2. Повышение культуры обслуживания клиентов местными самоуправлениями – важная задача 
административной реформы.. Current Issues of Cultural and Spiritual Development. Research Papers. 
The Fifth International Scientific Conference. Akademija. Kaunas, 2001. 

3. Mana līdzdalība pašvaldībā.- R.:LPIA, 2005. 
4. Mana līdzdalība valstī.- R.:LPIA, 2005. 
5. Iestāšanās ES ietekme uz Latvijas lauku attīstību.. Proceedings of the International Scientific 

Conference “New Dimensions in the Development of Society”.- Jelgava, 2006. 
 

 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. 2004.g. EURO CLIO, Vēstures skolotāju biedrības kursi „Nacionālais un multikulturālais vēsturē”. 
(sertifikāts). 

2. 2005. g. Pasniedzēju sagatavošanas seminārs “Jauniešu pilsoniskās līdzdalības veicināšana 
multikulturālās pilsētās”. (Apliecība). 

3. Lekcijas Sari universitātē (Lielbritānija) 5.- 10.februāris, 2006 ERASMUS/SOCRATES projekta 

ietvaros. 
 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

1. LLU Konventa loceklis 
2. LLU Senāta loceklis 
3.  SZF Domes loceklis 
4. SZF Socioloăijas katedras vadītājs 

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

Latviešu valoda �   �   �  

Krievu valoda �   �   �  

Vācu valoda         

AngĜu valoda �    �   � 

 
   

(Datums)  (Paraksts) 
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CURRICULUM VITAE 
Larisa  MaĜinovska 
Vārds  Uzvārds 

Dundaga  27.07.1951. 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
LLU, Sociālo zinātĦu fakultāte, Valodu katedra, asociētā profesore 

Darba vieta un ieĦemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
Čakstes bulv. 5   

Jelgava   
LV-3001   

   
TālruĦa Nr.  3080702    

Fakss: 3027238   
E-pasts: larisama @ apollo. lv   

    

Izglītība 

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

Šefildas universitāte. Šefilda, Lielbritānija. Kurss 
„AngĜu valodas mācīšana un pilnveidošana” 
(English Language Teaching and Development) 
Latvijas Valsts universitāte, aspirantūra 
Pedagoăijas un psiholoăijas katedrā 
Latvijas Valsts universitāte, Svešvalodu fakultāte 

1990 
 
 
 
1988-1991 
 
1969-1975 

Filoloăija 
 
 
 
Pedagoăijas teorija 
un vēsture 
AngĜu valoda un 
literatūra 

Sertifikāts 
 
 
 
Maăistra 
grāds 
Diploms 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

Latvijas universitāte, Pedagoăijas 
zinātnes hab. un promocijas 
padome 

1997 Pedagoăijas teorija un 
vēsture 

Doktora grāds C-D 001398 

Darba pieredze 

1. No 1975.g. – asistente, Valodu katedra, Latvijas lauksaimniecības akadēmija 
2. No 1992. – 1997. g. lektore, Valodu katedra, Latvijas Lauksaimniecības universitāte 
3. No 1997. g. – docente, Valodu katedra, Latvijas Lauksaimniecības universitāte 
4. No 2002. g. – asoc. prof. Valodu katedra, Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un doktorantu vadīšana 

Zinātniskās darbības virzieni 
Studentu pastāvības un atbildības mijsakarība studiju procesā augstskolā, kooperatīvā mācīšanās, motivācija 
mācīties svešvalodas, satura un valodas integrēta mācīšanās, starpkultūru komunikācija, darbs komandā.   
Maăistrantu vadīšana 
1. Astra BērziĦa –Balandina „ AngĜu valodas rakstītprasmju pilnveide sākumskolā”. 2000.  
2. Svetlana Brasnujeva „ AngĜu valodas komunikatīvās kompetences veidošana, apgūstot frazeoloăiskas vienības 
komunikatīvajos vingrinājumos ar uzskates palīdzību”. 2002.  
3. Laila Vēvere „ Mācību procesa individualizācijas iespējas angĜu valodas apguvē pamatskolā”. 2002.  
4. Antra Ternovska „ Sarunvalodas prasmju pilnveidošana angĜu valodas apguvē ārpusklases darbā”. 2002.  
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5. Valentīna Rubīna “Spēles ietekme uz angĜu valodas runas prasmju veidošanos 4. klases skolēniem”. 2002. 
6. Uldis Ozols “Skills Necessary for Passing the Writing Test of Year 12 English Exam”. 2003. 
7. Ieva Caune “Novadpētniecisko materiālu, tekstu un līdzekĜu izmantošana svešvalodu stundā pamatskolā”. 
2007. 
8. Aleksandra DaĦiĜčenko “Pašvērtējuma loma pozitīvas mācīšanās motivācijas veidošanā”. 2004. 
9. Konsultante bakalaura darbam Latvijas Universitātē, Moderno valodu fakultātē – Agnese KĜaviĦa 
“Terminology Used in Sugar Industry”. 2000. 
10. Zinātniskā vadītāja 9 kvalifikācijas darbu izstrādē. 2003. (L. Feldmane, Ē. Palkavnieks, M. GaliĦa, S. 
Vilci Ħa, E. Lēnerte, M. Lācis, R. LazdiĦš, G. Kasparinskis, A. OzoliĦa) 
Zinātniskā vadītāja 8 kvalifikācijas darbu izstrādē. 2004. (L. Cunska, Z. Dobuma, I. KivĜonoka, R. Mediss, S. 
Redliha, Z. Rudzīte, T. Sniėeris, Z. Stalidzāne) 
Zinātniskā vadītāja 5 bakalaura darbu izstrādē. 2005. (L. Feldmane, G. Kasparinskis, T. Maslojeda, A. OzoliĦa, 
S. VilciĦa) 
Zinātniskā vadītāja 8 bakalaura darbu izstrādē. 2006. (L. Cunska, D. KaĜva, Z. Dobuma, D. Laizāne, K. 
Freiberga, Z. Stalidzāne, R. Mediss, Ē. Palkavnieks) 
Zinātniskā vadītāja 9 bakalaura darbu izstrādē. 2007. (A. Balode, B. Baško, I. Frolova, E. Galvanauska, I. Jaunā, 
I. Junkurēna, N. KovaĜenko, D. KrēsliĦa, I. Mačule, L. Seikste, Z. Surgovte, G. Zēberga) 
 
Doktorantu vadīšana 
V. Tomsons. Mūžizglītības kompetenču pilnveide pamatstudijās. 
 
Nozīmīgākie projekti 
2007. 20. 04. Noorganizēta starptautiska zinātniska Starptautiskā zinātniskā konference TF un SZF studentiem, 
maăistrantiem un doktorantiem “Students on their Way to Science”. Piedalās Latvija, Lietuva, Krievija, Vācija, 
Brazīlija (9 augstskolas). 
2006. 29.-31. 05. Noorganizēts starptautiska projekta “Baltijas jūras tīkls” partneru dienu seminārs LLU Jelgavā. 
Piedalās Latvija, Lietuva, Igaunija, Krievija, Vācija, Somija. 
2006. 1.-12. 04. Noorganizēts starptautisks intensīvais projekts “Starpkultūru menedžmenta kompetenču 
pilnveide Baltijas jūras reăionā PIM 2006”. Piedalās Latvija, Lietuva, Igaunija, Krievija, Vācija, Somija. 
2005. 12. 05. Noorganizēta starptautiska zinātniska Starptautiskā zinātniskā konference TF un SZF studentiem, 
maăistrantiem un doktorantiem “Students on their Way to Science”. Piedalās Latvija, Lietuva, Baltkrievija (5 
augstskolas).  
No 2004. gada starptautisks projekts Baltic Sea Network. No 2005. g. šī projekta orgkomitejas locekle. 
2004. Līgums ar PMPMA par metodisko materiālu sagatavošanu latviešu valodā brošūrai “Vadlīnijas 
patērētājizglītībai Baltijas valstīs”. 
2003. – 2006. Leonardo da Vinci projekts “Team Teaching – Transfer and Boundary Zones in Content and 
Language Integrated Learning” (Latvija, Somija, Anglija, Polija, Spānija). Projekta koordinatore. 
2003. Starptautiskās zinātnes Starptautiskā zinātniskā konferences “Multicultural Communication and the 
Process of Globalisation” rīcības komitejas locekle 
2003. Studiju programmas “Iestāžu un uzĦēmumu ārējie sakari” izstrāde 
2003. Minētās programmas akreditācijas materiālu sagatavošana, 2006. Pārakreditācijas materiālu sagatavošana. 
2002. - 2005. Starptautisks projekts “Vadlīnijas patērētājizglītībai Baltijas valstīs”. Dzīves prasmes ilgtspējīgai 
attīstībai. ZiemeĜvalstu un Baltijas valstu projekts “Patērētājizglītība un attīstība” 
No 2002. gada Lauksaimniecības tehnikas terminoloăijas komisijas locekle. 
2001. Studiju programmas “Iestāžu darba organizācija un vadība” izstrāde – darba grupas dalībniece 
2001. – 2005. Zinātnisks projekts Nr. 01. 0787. Piena lopkopības tehnoloăijas un mehanizācijas pilnveides 
pētījumi. Izpildītāja.  
2000. Starptautiskā semināra “A Challenge for Agricultural Engineers” organizācijas komitejas locekle 
2000. SELL sporta spēĜu rīcības komitejas locekle 
Regulāri – studentu un maăistrantu zinātnisko konferenču organizēšana angĜu valodā 
 
Zinātnisko darbu recenzēšana 
V. Tomsons. “Theoretical Frame for Research on Sustainability of Competences”. Raksts žurnālam “Journal of 
Science Education”. (Bogota, Colombia). 2006.  
A. Aizsila. “Experience and Perspective of Further Education”. Raksts žurnālam “Journal of Science Education”. 
(Bogota, Colombia). 2006. 
A. Aizsila. “Acquisition of Ethic Values and Dynamica of Self – Education. Raksts LLU zinātniskajiem 
rakstiem. 2006.  
B. Briede. Raksts žurnālam “Journal of Science Education”. (Bogota, Colombia). 2006. 
B. Briede. “Education for Getting Competence from Constructuvusts Perspective in the Context of 
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Environment”. Raksts LLU zinātniskajiem rakstiem. 2004. 
Zinātniskā recenzente – Proceedings of the International Scientific Conference “Rural Environment. Education. 
Personality.” (299. lpp.) 2003.  
Recenzija Dianas Golovanovas grāmatai “Debates kā viena no mācību metodēm komunikatīvā mācīšanā”. 2003. 
(Izdevniecība RaKa) 
Rakstu rediăēšana žurnālā “Journal of Science Education”, Bogota, Colombia, 2002, Vol. 3,No2, 104.– 105. 
“Safe and Economical Agricultural Technologies”.Proceedings of the Conference, 2002, PriekuĜi. – 197 p. 
(English language edited by Larisa MaĜinovska) 
Recenzente zinātniskajam izdevumam LLU LF starptautiskajā seminārā “Organic Farming”. 2002. 
Recenzente grāmatai – G. Rudzītis, A. Aizsila. The Productive Educators During the First Independent State of 
Latvia.Teaching Aid. – Jelgava, LUA, 2000 – 27 pp. 
Regulāra pedagoăijas maăistrantu darbu recenzēšana. 
Regulāra bakalauru darbu recenzēšana. 
 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

1.L. MaĜinovska, A. Vintere, A. Zeidmane. Mācībspēku jaunās kompetences. Starptautiskā zinātniskā 
konference „Jaunas dimensijas sabiedrības attīstībā”Latvija, LLU (2007) 
2007. Nolasīts lekciju kurss „Starpkultūru komunikācija” Socrates/Erasmus projekta ievaros (Kopenhāgenas 
Tehnoloăiskajā akadēmijā) 
2. 2006. Starptautiskā zinātniskā konferencē „Jaunas dimensijas sabiedrības attīstībā”referāts „New 
Competences for the Faculty” (Jelgava, LLU) 
3. 2006. Starptautiskā zinātniskā konferencē “Engineering for Rural Develoment” referāts „Content and 
Language Integrated Learning – Improvement of Study Process” (Jelgava, LLU) 
4. 2006. Starptautiskā zinātniskā konferencē „Jaunas dimensijas sabiedrības attīstībā”referāts „CLIL Cross-
cultural Dimensions” (Jelgava, LLU) 
5. 2006. Starptautiskā zinātniskā konferencē “Rural Environment. Education. Personality” referāts „Necessary 
Competences for Introduction of CLIL at the Latvia University of Agriculture” (Jelgava, LLU) 
6. 2006. Starptautiskā zinātniskā konferencē “Lauku vide. Izglītība. Personība” referāts “Necessary Competences 
for Introduction of CLIL at the Latvia University of Agriculture” (Jelgavā, LLU) 
7. 2006. Nolasīts lekciju kurss “Starpkultūru komunikācija” Socrates/Erasmus projekta ievaros (ViĜĦā, 
Augstākās Izglītības koledžā)  
8. 2005. Starptautiskā zinātniskā konferencē Baranoviču Valsts universitātē referāts „CLIL as Means of Forming 
Professional Culture” (Baltkrievijā)  
9. 2005. Baltic Sea Network seminārā “Problems of Cross-cultural Communication” (Ėīle, Vācija) 
10. 2005. Baltic Sea Network seminārā “The Importance of Cross-cultural Communication” (Pēterburga, 
Krievija) 
11. 2005. Leonaro da Vinci projekta “CLIL. AXIS” seminārā “CLIL Core Competences” un “Methods of Team 
Teaching” (Valensijā, Spānijā) 
12. 2004. Starptautiskā zinātniskā konferencē “Scientific Achievements for Wellbeing and Development of 
Society” referāts “Self-Education and Independent Work in Foreign Language Learning” (Rēzeknes augstskola) 
13. 2004. Starptautiskā zinātniskā konferencē “Multicultural Communication and the Process of 
Globalisation”referāts “English Club – Means of Communication and Dissemination of Different Cultures” 
(Jelgava, LLU) 
14. 2004. Leonardo da Vinci projekta “CLIL. AXIS” seminārā “Team Teaching Practices at the Faculty of 
Engineering” (Ventspils Augstskolā) 
15. 2004. Starptautiskā zinātniskā konferencē “Sociālā integrācija paplašinātajā Eiropā” stenda referāts “CLIL – 
a Prerequisite for Successful Integration in the EU” (Jelgavā, LLU) 
16. 2004. Starptautiskā zinātniskā konferencē KauĦas Lauksaimniecības universitātē “Introduction of CLIL in 
the Course of Physics” (KauĦā, Lietuvā) 
17. 2004. Nolasīts lekciju kurss “Baltic Studies” Somijā Laurea Polytechnik Socrates/Erasmus projekta ietvaros 
18. 2004. Mācību metodiskajā konferencē LLU “Studiju organizēšana nepilna laika studiju priekšmetos un 
tālākizglītības programmās” stenda referāts “Satura un valodas integrēta mācīšanās nepilna laika studijās” 
(Jelgavā, LLU) 
 

Studiju kursi (studiju kursi) 

AngĜu valoda doktorantiem 
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Profesionālā angĜu valoda Tehniskās fakultātes studentiem.  
Profesionālā angĜu valoda pedagoăijas un inženierzinātĦu maăistrantiem ( TF, MF, LIF) 
PadziĜinātā profesionālā angĜu valoda Tehniskās fakultātes studentiem 
Lietišėā komunikācija ( angĜu valodā) 
Teksta leksikostilistiskā analīze ( angĜu valodā) 
Specializācijas moduĜi pedagoăijā: 
Svešvalodu mācīšanas metodika un saturs 
Izglītības sistēmas ES 

Publikāciju skaits 75 (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : ........... 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. L. Malinovska, A. Zeidmane, A. Mezote. Content and Language Integrated Learning - Improvement of Study 
process.Proceedings of the 6th International Scientific Conference „Engineering for Rural Development”, May 
24-25, 2007, Jelgava.- p. 397 – 402. 
2. Malinovska L., Zeidmane A. Necessary Competences for Introduction of CLIL at the Latvia University of 
Agriculture.- Journal of Science Education, Vol. 7, 2006, Bogota, Colombia.- p. 44-47. 
3. L. Malinovska, A. Zeidmane. CLIL Cross-cultural Dimensions.Proceedings of the International Scientific 
Conference „New Dimensions in the Development of the Society”, 15-16 June, 2006, Jelgava.- p. 107 114. 
4. L. MaĜinovska. Self-Education and Independent Work in Foreign Language Learning.Proceedings of  the 
International Conference “Scientific Achievements for Wellbeing and Development of Society”.-Rēzekne, 
2004.-45-50 pp. 
5. L. MaĜinovska. English Club – Means of Communication and Dissemination of Different 
Cultures.Proceedings of the International Scientific Conference Multicultural Communication and the Process of 
Globalisation.-Jelgava, 2003.-134-140 pp. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

2004. g. Laurea Polytechnik, Somija 
2005. g. Baranoviču Valsts universitāte 
2005. g. Aviatoru koledža, Spānija 
2006. g. ViĜĦas Augstākās izglītības koledža, Lietuva 
2006. g. Līdsas Metropolitēna universitāte, Lielbritānija 
2007. g. Drontenas Profesionālajā Lauksaimniecības universitāte, Nīderlande 
2007. g. Kopenhāgenas Tehnoloăiskā akadēmija, Dānija 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

1. No 1990. g. AngĜu kluba prezidente 
2. No 1991. – 1996. g., no 2001. g. LLU Konventa locekle 
3. No 1994. g. Latvijas Pedagoăijas zinātnieku asociācijas locekle 
4. No 1995. g. Latvijas skolotāju asociācijas locekle 
5. No 1996. – 2006. g. SZF Valodu katedras AngĜu valodas sekcijas vadītāja 
6. No 1997. g. LSSE ( Latvian Society for  Studying English) valdes locekle 
7. No 1997. g. LLU Sociālo zinātĦu fakultātes padomes locekle 
8. No 2002. g. Profesionālās augstākās izglītības programmas „ Iestāžu darba organizēšana un vadība” vadītāja 
9. No 2003. g. Bakalauru programmas “Iestāžu un uzĦēmumu ārējie sakari” vadītāja 
10. LLU maăistrantu eksaminācijas komisijas priekšsēdētāja un doktorantu eksaminācijas komisijas locekle 
11. LLU SZF bakalauru eksaminācijas komisijas locekle 
12. No 2005. g. Starptautiska projekta Baltic Sea Network orgkomitejas locekle 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

1999. g. Atzinības raksts sakarā ar LLU 60. gadadienu. 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
Bakalaura studiju programma Iestāžu un uzĦēmumu ārējie sakari 

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

Krievu valoda         

Vācu valoda         

AngĜu valoda         

 

   
(Datums)  (Paraksts) 
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CURRICULUM VITAE 
 

Gunita  Mazūre  
Vārds  Uzvārds 

Jelgava  1970 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
LLU Ekonomikas fakult āte, Grāmatvedības un finanšu katedra, asociētā profesore 

Darba vieta un ieĦemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
      Svētes iela 18, Jelgava, LV-3001    

  Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001                         
   

 TālruĦa Nr.  3024214 / 3005650    
Fakss:    

E-pasts: Gunita.Mazure@llu.lv   

Izglītība 

Pamatstudijas, maăistrantūra, 
doktorantūra (aspirantūra). Mācību 

iestāde, valsts 

Studiju 
laiks 

Specialitāte Kvalifikācija 

Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte, Ekonomikas fakultāte, 
doktorantūra 

1998-2003 Agrārā 
ekonomika 

Doktora grāds 
agrārajā ekonomikā 

Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte, Ekonomikas fakultāte, 
maăistrantūra 

1996-1998 UzĦēmējdarbība 
un vadīšana 

Ekonomiste 
(maăistra grāds) 

Latvijas Universitāte, Svešvalodu 
fakultāte, maăistrantūra 

1993-1996 AngĜu val. un 
lit. tulkošanas 
apakšprogr. 

AngĜu val. filologs 
(maăistra grāds) 

Latvijas Universitāte, Svešvalodu 
fakultāte 

1989-1993 AngĜu val. un 
lit. 

AngĜu val. filologs 
(bak. grāds) 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, 
iestāde, valsts 

Gads Specialitāte Zinātniskais grāds Diploma 
Nr. 

LLU Promocijas 
padome 

2004. gada   
7. maijs 

Agrārā 
ekonomika 

LR ekonomikas 
doktora grāds agrārajā 
ekonomikā. 

0005 

Darba pieredze 

2004 -  LLU Ekonomikas fakultāte, Grāmatvedības un finanšu katedra, docente 

2003 - LLU Sociālo ZinātĦu fakultāte, Valodu katedra, docente 
2001 - 2003 LLU Sociālo ZinātĦu fakultāte, Valodu katedra, lektore, stundu pasniedzēja 
1998 - 2003 
 

Jelgavas pilsētas pašvaldības “Siltumtīklu” uzĦēmums, Pasaules Bankas 
projekta īstenošanas grupa – finansiste/ekonomiste 
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1996 - 1998 
 

Jelgavas pilsētas pašvaldības “Siltumtīklu” uzĦēmums, Pasaules Bankas 
projekta īstenošanas grupa - tulks 

1993 - 1996 Jelgavas 1. ăimnāzija, angĜu valodas skolotāja 
Zinātniskās iestādes (laika periods), zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, 

maăistrantu un doktorantu (aspirantu) vadīšana 

Recenzētie promocijas darbi  
1. Agita ŠĜara “Latvijas pašvaldību teritorijas attīstības programmu kvalitātes izvērtēšanas 

sistēma” - LLU EF un ITF akadēmiskā personāla pārstāvju kopsēde, 2005. gada 24. maijs (promocijas darba 
izvērtēšana aprobācijai – starpkatedru sēdē) 

2. Dalia Jatkūnaité “Models of Formation and Continuity of Company Informative Dividend 
Policy” – KauĦas Tehnoloăiju universitāte, 2005. gada 10. februāris (disertācijas kopsavilkuma recenzija) 

 
Maăistru darbu vadīšana 

1. Elīna Šorna „Hipotekārās kreditēšanas un nekustamā īpašuma tirgus likumsakarības 
Latvijā” . 

2. Viktorija Ganža „Naudas līdzekĜu uzkrāšana ieguldījumu fondos” . 
 

       Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. Baltijas un Polijas valstu Lauksaimniecības augstskolu Ekonomikas fakultāšu un Latvijas 
Lauksaimniecības un Meža ZinātĦu akadēmijas starptautiskā zinātniskā Starptautiskā 
zinātniskā konference “ Economic Science for Rural Development’ 2007”, Jelgavā, 2007. 
gada 25. un 26. aprīlī par tēmu „Finansiālais atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai: 
kredīti, kredītu garantijas un investīcijas”. 

2. Akadēmiskajā konferencē “Reăionālo augstskolu loma mūžizglītības attīstībā”  - Rēzeknē, 
2006. gada 8. decembrī, par tēmu „Mūžizglītības interpretācija izglītības politiku 
reglamentējošā likumdošanā”.  

3. Baltijas un Polijas valstu Lauksaimniecības augstskolu Ekonomikas fakultāšu un Latvijas 
Lauksaimniecības un Meža ZinātĦu akadēmijas starptautiskā zinātniskā Starptautiskā 
zinātniskā konference “ Economic Science for Rural Development’ 2006”, Jelgavā, 2006. 
gada 26. un 27. aprīlī par tēmu „Mazo un vidējo uzĦēmumu attīstība un loma Latvijas 
tautsaimniecībā”. 

4. Baltijas un Polijas valstu Lauksaimniecības augstskolu Ekonomikas fakultāšu un Latvijas 
Lauksaimniecības un Meža ZinātĦu akadēmijas starptautiskā zinātniskā Starptautiskā 
zinātniskā konference “ Economic Science for Rural Development’ 2005”  – Jelgava, 2005. 
gada 27. un 28. aprīlī par tēmu „Valsts atbalsta politikas īstenošana lauksaimniecības 
attīstībai”. 

5. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē “ Agrarian Issue in Poland and the World” –  
Varšava, 2005. gada 17. un 18. novembrī par tēmu „Lauksaimniecībai izglītota sabiedrība: 
avoti, faktori un vērtējums lauku un lauksaimniecības attīstības kontekstā”.  

6. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē “ Social Inclusion in the Expanding Europe”  – 
Jelgava, 2004. gada 20. un 21. maijā par tēmu „Nodarbinātības loma sociālās atstumtības 
mazināšanā Latvijā”. 
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Lekciju kursi 

1. Starptautiskās finanses – 3 KP 
2. Projektu finanšu vadība – 1.5 KP 
3. Starptautisko finanšu vadība – 2 KP 
4. Norēėini starptautiskajā tirdzniecībā – 1.5 KP 
5. UzĦēmējdarbības pamati – 2 KP 
6. Ievads tulkošanā – 2 KP 
7. Secīgā tulkošana - 2 KP 
8. Mūsdienu terminoloăija – 2 KP 
9. Juridisko dokumentu tulkošana – 2 KP 
10. Profesionālā angĜu valoda – 5 KP 
 

Publikāciju skaits : 19 t.sk. grāmatas, raksti , zinātnisko darbu atskaites, metodiskie 
materiāli . 

       Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. Financial Support for Agriculture and Rural Development: Credits, Credit Guarantees, 
and Investments . Proceedings of the International Scientific Conference “Economic 
Science for Rural Development’ 2007”.- Jelgava: LLU, 2007.- 81. - 89. pp. 

2. Development and Position of Small and Medium Size Enterprises in National Economy 
of Latvia . Proceedings of the International Scientific Conference “Economic Science for 
Rural Development’ 2006”.- Jelgava: LLU, 2006.- 222. - 232. pp. 

3. Implementation of State Support Policy for the Development of Agriculture . 
Proceedings of the International Scientific Conference “Economic Science for Rural 
Development’ 2005”. Jelgava: LLU, 2005. 61. - 69. pp.  

4. National Support for the Development of Agriculture in Latvia . Proceedings of the 
International Scientific Conference “Perspectives of the Baltic States’ Agriculture under 
the CAP Reform”. – Tartu, 2003. – 151. – 165. pp. 

5. Credit Market of Agriculture and Rural Entrepreneurship . LLU Raksti Nr. 9 (304). - 
Jelgava, 2003.- 52. – 61. pp. 

 

Kvalifik ācijas celšana (pēdējo trīs gadu laikā) 

10.04.2007.- 14.04.2007. Kvalifik ācijas paaugstināšanas seminārs „Uz kompetencēm 
balstītu zināšanu izmantošana studiju procesa pilnveidošanā”, 
Drontenas Profesionā lauksaimniecības universitāte, Nīderlande. 

10.12.2006.- 13.12.2006. NOVA-BOVA kursi pasniedzējiem un doktorantiem „Zinātnisko 
darbu rakstīšana”, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
Jelgava 

02.04.2005.– 08.04.2005. Kvalifik ācijas paaugstināšana “Starptautiskā augstskolu 
sadarbība”, Vatter Consulting GmbH, Širgisvalde, Vācija 

17.03.2005. – 18.03.2005. Seminārs “Tulkošana EK Ăenerāldirektorātam”, Eiropas 
Komisijas Tulkošanas Ăenerāldirektorāts, Rīga 

17.12.2004. Seminārs “Ievads tulkošanā ar TRADOS datorprogrammu”, 
LTTA, Ventspils augstskola, Ventspils 

03.12.2004. Seminārs “Pierakstu tehnika”, Latvijas Tulku un tulkotāju 
asociācija, Rīga 

07.04.2004. Seminārs “Tulka un tulkotāja kā pašnodarbinātas personas 
statuss”, Latvijas Tulku un tulkotāju asociācija, Rīga 
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13.03.2004. – 20.03.2004. Seminārs “Dokumentu tulkošana”, Latvijas Tulku un tulkotāju 
asociācija, Rīga 

30.01.2004. – 02.04.2004.  Augstskolu didaktika, LLU   

        Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

2007 -           ZiemeĜvalstu Lauksaimniecības zinātnieku asociācijas (NJF) biedre 
2007 –          LLU Konventa locekle 
2007 –          LLU Revīzijas komisijas locekle 
2007 –          LLU Revīzijas komisijas sekretāre 
2004 –         Latvijas Tulku un tulkotāju asociācijas biedre 

             Goda nosaukumi, apbalvojumi 

1. Latvijas Lauksaimniecības un Meža ZinātĦu akadēmijas, Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes un Latvijas Hipotēku bankas balva jaunajiem zinātniekiem par 
ieguldījumu lauku attīstības zinātniskajos pētījumos (LLMZA, LLU, HB Atzinības raksts, 
2003. gada 12. decembrī) (tika apbalvots promocijas darbs). 

 
2. Pateicība par piedalīšanos LR Zemkopības ministrijas rīkotajā konkursā “Sējējs – 2003” 

grupā “Zinātne – lauksaimniecībai”. 
 
 
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         

AngĜu valoda x   x   x  

 
   

(Datums)  (Paraksts) 
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CURRICULUM VITAE 
 

Signe  Dobelniece 
Vārds  Uzvārds 

Jelgava  1956 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
LLU SZF Socioloăijas kat. docenta v.i. 

Rīgas StradiĦa universitāte, lektore 
Darba vieta un ieĦemamais amats 

 
Darba vietas adrese:   
Lielā iela 2 Jelgava   
Dzirciema 16, Rīga   

   
   

TālruĦa Nr.  29419676    
Fax:    
E-mail: Signe.Dobelniece@llu.lv   
    

Izglītība 

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

Tallinas universitāte, Igaunija 2001.-2007. Sociālais darbs PhD 
Gēteborgas universitāte 1992.-1993. Sociālais darbs Starpt. maăistrs 

sociālajā darbā 
Latvijas Valsts universitāte 1975.–1980. Filozofija Filozofs, pasniedzējs 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

     

Darba pieredze 

Kopš 2001 LLU SZF Socioloăijas katedra, docente amatu savienošanas kārtībā 
Kopš 2001  RSU ESF Socioloăijas katedra, lektore 
1992-2001 LU Socioloăijas katedra, lektore, 
  Sociālā darba bakalaura programmas direktore 
1980-1992 LVU Pielietojamās socioloăijas katedra, jaunākā zinātniskā līdzstrādniece 

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

2007.             IZM grants „Sociālās iekĜaušanas politikas īstenošana lauku pašvaldībās” 
2005.-2007.  LM projekts „Latvijas un tās reăionu darba tirgus specifiskās problēmas” 
2004.            PHARE grants „Municipālās akcijas sociālās atstumtības mazināšanā” 
2001.-2003.. projekts “Brīvprātīgais sociālais darbs: attīstības tendences Latvijā”  (LZP grants) 
1999.-2000.  projekts “Bezpajumtnieki Latvijā: problēmas un risinājumi” (LZP grants, granta vadītāja) 
1995.-1998.  projekts "Sociālā darba resursu sistēmu socioloăiskā analīze" (LZP grants, granta vadītāja) 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 
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2005  starptautiska konference „Jaunas dimensijas sabiedrības attīstībā” (Jelgava, Latvija) 
2006 starptautiska konference „Jaunas dimensijas sabiedrības attīstībā” (Jelgava, Latvija) 
2007  starptautiska konference „Jaunas dimensijas sabiedrības attīstībā” (Jelgava, Latvija) 

Lekciju kursi 

LLU 
• Sociālais darbs 
• Sociālais darbs pašvaldībā 
• Sociālās problēmas 
RSU 
• Kritiskās sociālās problēmas mūsdienu sabiedrībā 
• Ievads socioloăijā 
• Zinātniskā darba izstrādes metodoloăija 

 

 
Publikāciju skaits: 26 

Publikācijas  

Dobelniece S. Homelessness in Latvia: in the Search of Understanding. Tallinn, 2007. 
 
Dobelniece S. 2005. Bezpajumtniecība kā alternatīvs dzīves veids. - New Dimentions in the Development of 
Society. Proceedings of the international scientific conference. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 111-
116. 
 
Zobena A., Ābele J., Dobelniece S., u.c. 2004. Socioloăiskais pētījums par sociālās iekĜaušanas situāciju 
Jelgavas pilsētā un rīcības plāna projekts 2004-2010 sociālās atstumtības mazināšanai. Jelgava: Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte, 55 lpp. 

 
Dobelniece S. 2004. Bezpajumtnieku sociālā atstumtība un integrācija sabiedrībā. – Proceedings of the 
International Scientific Conference Social Integration in an Expanding Europe, 21-22 May 2004. Jelgava: 
Latvian University of Agriculture, 29 -33. 
 
Dobelniece S. 2002. Nabadzības samazināšana un sociālā aizsardzība. - Latvijas Nacionālais ziĦojums “RIO 
+10” ANO Vides un attīstības konferencei Johannesburgā. Rīga, 24-25. 

 
Dobelniece S. 2002. Social assistance to the homeless in Latvia. - Sotsiaal- ja kasvatusteaduste dialog ja 
uhishuvid. Koostunud A. Lepik ja K. Poom-Valickis. Tallinn, 390 - 403. 
 
Dobelniece S. 2000. Nabadzības kultūras veidošanās Latvijā. - Nauda. Dzīvesstils. Identitāte. LU Zinātniskie 
raksti. 629. Rīga, 195-202. 
 
Dobelniece S. 1999. Sociālo faktoru ietekme uz veselību. - LLU Raksti, 1, 33-39. 
 
Dobelniece S. 1998. Poverty and deprivation. – B. Lešnik (ed.) Countering discrimination in social work. 
Aldershot, Singapore: Ashgate, Arena, 1-14. 
 
Dobelniece S. 1998. Nabadzība Latvijā pārejas periodā. - Sabiedrības pārmaiĦas Latvijā. Rīga: Jumava, 240-
254. 
 
Dobelniece S. 1997. Poverty in Latvia during the period of transformation. - Humanities and Social Sciences. 
Latvia. Social changes in Latvia. 4 (13) 96/ 1 (14) 97. Riga: University of Latvia, 199-212. 
 
Dobelniece S. 1994. Poverty line and subsistence minimum in Latvia. - Scandinavian Journal of Social Welfare, 
3, 193-202. 
 
Dobelniece S. 1994. Nabadzība mūsdienu Latvijā. - Latvijas sieviete valsts 75 gados. Rīga: Zvaigzne, 36-45.  
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Shafer, Shafer, Dobelniece. 1993. Latvia in transition: a study of changes in a former republic of the USSR. - 
Journal of Baltic Studies, Vol. XXIV, No 2 (Summer), 161-172.  

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

Latviešu valoda         

Krievu valoda         

Vācu valoda         

AngĜu valoda         

 
   

(Datums)  (Paraksts) 
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CURRICULUM VITAE 
 

Maiga  Kr ūzmētra 
Vārds  Uzvārds 

Rīga, Latvija  1931. 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Sociālo zinātĦu fakultāte, Socioloăijas katedra, 

docente emeritus 
 

Darba vieta un ieĦemamais amats 
Darba vietas adrese:   

Lielā iela 2, Jelgava   
LV-3001   

   
   

TālruĦa Nr.  3005627    
Fakss: 3021821   

E-pasts: Maiga.Kruzmetra@llu.lv   
    

Izglītība 

Pamatstudijas, maăistrantūra, 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 
zinātĦu 
kandidāts 

MIT No 
004119 

Darba pieredze 

1970. – 2007. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Sociālo zinātĦu 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, maăistrantu un doktorantu vadīšana 

Lauku sociāli -ekonomiska attīstība. Nevalstiskais/bezpeĜĦas sektors sabiedrībā. Sieviete ăimenē, 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 – 
2003.gads. Zin. vad. B. Rivža 
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 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 grāntos: 
Mentoru kustības izveide Latvijas laukos saskaĦā ar labas prakses pieredzi ZiemeĜvalstīs. 05.186 2005.- 2008. 
gads. Zin. vad. B. Rivža. 
Daudzfunkcionālu lauku uzĦēmumu attīstība saskaĦā 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 minireăions. 93.716. 1994. - 1996. gads. Zin vad. M. Krūzmētra 
Zemes reformas sociâlie aspekti.  90.246. 1991. - 1993. gads. Zin. vad. M.  Krūzmētra 
 
Maăistra darbu izstrādes  vadīšana: 
2006./2007. mācību gads -  7 maăistru darbi; 
2005./2006. mācību gads – 7 maăistru darbi; 
2004./2005. mācību gads – 7 maăistru darbi; 
2003./2004. mācību gads – 11 maăistru darbi; 
2002./2003. mācību gads – 9 maăistru darbi; 
2001./2002. mācību gads – 12 maăistru darbi. 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

M. Kruzmetra (2007) NGOs as a human capital formation factor in Latvia rural territories. 3rd 
Annual Internationa Scientific Conference “New Dimensions in the Development of Society” 
(Latvia. LLU), member of Program Committee 
M. Kruzmetra (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  
M. Kruzmetra. (2006) People Become the Most Important Resource of the Rural 
Development. Abstracts of  the International Conference “Countryside – Our World”, 1 – 3  
March, 2006, Česky Krumlov. 
M. Kruzmetra. (2006) Reduction  of Regional Diversities still on the Agenda in Latvia. 
Proceedings of the International Conference “Economic Science for Rural Development”. 
Agriculture, Regional Development. Nr 10, Jelgava.. (kopā ar B. Rivžu, L. Švānbergu, E. 
Jermolajevu) 
M. Krūzmētra. (2005) Dzīves kvalitātes augšanu ietekmējošās tendencies Latvijas laukos. 
International scientific conference “Rural development in the expanding Europe at the 
beginning of the 21th century” Jelgava, 27 - 28. April. (kopā ar B. Rivžu un P. Rivžu) 
 

Studiju kursi (studiju kursi) 

Teritoriju un organizāciju attīstības programmas, Nevalstiskais sektors pilsoniskā sabiedrībā, 
Lauku socioloăija,  Zinātniskā darba organizācija 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : .165 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

M. Kruzmetra (2007) NGOs as a human capital formation factor in Latvia rural territories. 3rd 
Annual Internationa Scientific Conference “New Dimensions in the Development of Society” 
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(Latvia. LLU) 
M. Kruzmetra.(2006) People Become the Most Important Resource of the Rural 
Development. Collection of Papers of international conference „Contryside – our world”, 
Cesky Krumlov, 1.-3. March, 2006, Pages 182 – 188. 
M. Kruzmetra.(2006) Reduction  of Regional Diversities still on the Agenda in Latvia. 
Proceedings of the International Conference “Economic Science for Rural Development”. 
Agriculture, Regional Development. Nr 10, Jelgava. Pages 176-182. (kopā ar B. Rivžu, L. 
Švānbergu, E. Jermolajevu) 
M. Krūzmētra. (2005) Dzīves kvalitātes augšanu ietekmējošās tendences Latvijas laukos. 
Proceedings of the international scientific conference “Rural development in the expanding 
Europe at the beginning of the 21th century”, Jelgava, 27.-28. April, 2005. Page 16-23. (kopā 
ar B. Rivžu un P. Rivžu) 
M. Krūzmētra. (2004) Zalcburgas conference: Latvijas lauku attīstības perspektīvas. 
Starptautiskas conferences “Ekonomikas zinātne lauku attīstībai 2004” materiāli. Jelgava, 
LLU. (kopā ar B. Rivžu un P. Rivžu) 
M. Krūzmētra. (2004) Living Countryside as Continuity from Cork to Salzburg: Latvia’s 
case. Proceedings Nr.5 of International scientific conference “Economic science for rural 
development”, Jelgava, 22.-23. April, 2004. Pages 18 – 23. (kopā ar B. Rivžu un P. Rivžu) 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

Nineteenth FAO/ECA WPW Ekspert Meeting on Gender and Rural Development, 24.-29. 
September, 2006, Pecs, Hungary. „Microfinancing in Rural Development”. 
Mikrofinansēšanas variantu apzināšana ES jaunajās dalībvalstīs. Informācija noderīga darbam 
projektos un mācību procesā. 
Eighteenth FAO/ECA WPW Expert Meeting on Gender and Rural Development, 5. – 9. 
September, 2005, Krakow, Poland.  “Sustain Rural Tourism – Gender and Community 
Perspective”. Lauku tūrisma attīstības tendences un sieviešu iesaistīšanās tūrisma biznesā. 
Informācija noderīga darbam projektos un mācību procesā. 
Seventeenth FAO/ECA WPW Expert Meeting on Gender and Rural Development, 14. – 18. 
June, 2004, Salzburg, Austria. “International projects for Rural Development”. Iepazīšanās ar 
lauku attīstības pieredzi valstī un starptautisko projektu realizēšanā. Informācija noderīga 
darbam projektos un mācību procesā. 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

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

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

LPSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks, 1982.gads 
 
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         

AngĜu valoda  X   X   X  

   
(Datums)  (Paraksts) 
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CURRICULUM VITAE 
 

Leonards  Leikums 
Vārds  Uzvārds 

Kr āslavas raj.  1952 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

 
 

  
  

LLU SZF Filozofijas katedra, katedras vadītājs, docents 
Darba vieta un ieĦemamais amats 

 
Darba vietas adrese:  

Lielā iela 2  
Jelgava  
LV-3001  

  
TālruĦa Nr.  3005649  

Fax: 3021821  

E-mail: szffiloz@llu.lv  

    

Izglītība 

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

1.LU Vēstures un filozofijas fakultāte  
 
 
2.LVU neklātienes aspirantūra  
 

1970-1975  
 
 

1979-1984 
 

Filozofija  
 
 

Filozofija 

 
Filozofijas 
pasniedzējs, 
sociologs  
Filozofijas 
pasniedzējs, 
sociologs. 

 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

LU Habilitācijas un promocijas 
padome  
LPSR ZA Filozofijas un tiesību 
institūts 

1993  
 
      1987 

Filozofija  
 
           Filozofija 

Dr. phil.  
 
Filozofijas 
zin. kand. 

C-D  
000955  
PC  
008696 

Darba pieredze 

1998.g. LLU Filozofijas katedras vadītājs.  
2.1995.g.LLU Filozofijas katedras docents.  
3.1993.-1996.g. Filozofijas katedras lektors.  
4.1989.-1993.g. LLA Filozofijas katedras vecākais pasniedzējs.  
5.1988.-1989.g. LLA Marksisma-ĜeĦinisma filozofijas katedras vecākais pasniedzējs. 
6.1975.-1988.g. Liepājas pedagoăiskā institūta Marksisma-ĜeĦinisma katedras pasniedzējs, vecākais pasniedzējs. 
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Zinātniskās iestādes (laika periods), zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, 
maăistrantu un doktorantu (aspirantu) vadīšana 

Zinātniskās darbības pamatvirzieni:  1. ApziĦas problēma filozofijā.  
                                                           2. Zinātnes filozofija. 
„Sociālās iekĜaušanas politikas īstenošana lauku pašvaldībās” projekta vadītājs. 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. 2002.g. 13.-14. jūnijā. “Atsvešinātā sabiedriskā apziĦa”- referāts starptautiskā zinātniskā konferencē 
“Sociālais kapitāls”. - Jelgava, LLU SZF. 

2. 2003.g.  25.- 26. aprīlī.  “Globalizācija un sabiedriskās apziĦas izmaiĦas” – referāts starptautiskā 
zinātniskā konferencē “ Kultūru saskarsme globalizācijas procesā”. – Jelgava, LLU SZF. 

3. 2004. g. 20.-21. maijā. „Integrācija un dezintegrācija kā patības raksturojums” – referāts starptautiskā 
zinātniskā konferencē „Sociālā integrācija paplašinātajā Eiropā”. – Jelgava, LLU SZF. 

4. 2004. g. 29.-30. aprīlis. „Racionālais un emocionālais vēsturiskā mantojuma aspektā” starptautiskā 
zinātniskā konferencē „V ērtību orientācijas izmaiĦas Latvijā un Polijā iestājoties ES”. – Olština, 
Informātikas un ekonomikas augstskola. 

5. 2004. g. 8.-9. oktobris. „Integrācija un dezintegrācija kā patības raksturojums Latgales apstākĜos” – 
referāts LPI XII zinātniskā konferencē „Latgales pagātne, tagadne, nākotne”. – Dagda, Latgales 
pētniecības institūts. 

6. 2005. g. 16.-17. jūnijs ”Vēsture un ideoloăija apziĦas diskursā” – referāts starptautiskā zinātniskajā 
konferencē „Jaunas dimensijas sabiedrības attīstībā” – Jelgava, LLU SZF. 
 

Lekciju kursi 

1.Filozofija  (bak.) 
2.Ētika un estētika (bak.) 
3.Loăika (bak.) 
4.Zinātnes filozofija (maă.) 
5.Izglītības filozofija  (maă.) 
6. Ievads zinātnes metodoloăijā (dokt.) 

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

–26 , t.sk.: grāmatas un brošūras - 1, raksti zinātniskos krājumos - 9, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie 
materiāli - 5, tēzes - 11. 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1.ApziĦa un tās struktūra .- Rīga: Zin. b. izd., 1984.-24.lpp.  
2.Krīze XX gs. rietumu kultūrā . LLU raksti, 1996.-Nr.5. -22-27.lpp. 
3.Проблематичностъ существования бессознателного психичeского. В кн.: Вопросы теории методологии 
научного познания: Сборник научных трудов. Рига: ЛГУ,1983,-99 -111.c.  
4.Субьективные отношения и ценности . Žmogaus udymo problemos šiulaikineje. Kaunas-Akademija, 1998. 
34.-38. p 
5.Zinātnes filozofija: mācību līdzeklis filozofijas kursa apguvei maăistrantūrā un doktorantūrā. –3. izd. Pap. – 
Jelgava: LLU, 2002. – 104 lpp. (36.-50., 63.-68. lpp.) 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

Kopš 1996.g. HI Domes, SZF Domes loceklis. LLU Konventa loceklis. 
2007. g. Starptautiskās zinātniskās konferences „Jaunas dimensijas sabiedrības attīstībā” (Latvija, LLU) Rīcības 
komisijas un Redkolēăijas loceklis 
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Valodu zināšanas: Lasītprasme Rakstītprasme Runātprasme 
 teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda         

Vācu valoda         

 
 
 

   
(Datums)  (Paraksts) 
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CURRICULUM VITAE 
 

Kārlis  L ūsis 
Vārds  Uzvārds 
Rīga  1946. 

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 
   

LLU Sociālo zinātĦu fakultāte, Filozofijas katedra, docents 
Darba vieta un ieĦemamais amats 

 
Darba vietas adrese:   

Lielā iela 2   
Jelgava   

LV – 3001   
   

TālruĦa Nr.  3000649    
Fakss: 3021821   

E-pasts: szffiloz@llu.lv   
    

Izglītība 

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

Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

LU Vēstures un filozofijas fakultātē 
 
 
 
LZA V ēstures institūta Filozofijas nod. 
aspirantūrā 
 

1965.-1970.  
 
 
 

1972.-1975 

Vēsture 
 
 
 

Filozofijas 
vēsture 

Vēstures un 
sabiedrības 
mācības 
pasniedzējs.  
Zinātniskā 
līdzstrādnieka 
kvalifikācija 

 
 
 
Zinātniskā kvalifik ācija  
 

Zinātniskā padome, iestāde, 
valsts 

Gads Specialitāte Zinātniskais 
grāds 

Diploma 
Nr. 

LZA V ēstures institūts  
 
 
LZA Filozofijas un 
Socioloăijas institūts 
Habilitācijas un promocijas 
padome  
LLA Zin. Padome 
 
 
LU Filozofijas un Teoloăijas 

1978  
 
 
1993  
 
 
 
1991 
 
 
2001 

Filozofijas vēsture  
 
 
Filozofijas vēsture  
 
 
 
Filozofijas vēsture 
 
 
Filozofijas vēsture 

Filozofijas 
zin. kand.  
 
Dr. phil.  
Filozofijas 
doktors  
 
Docents 
Filozofijas 
katedrā 
Asoc. 

001460  
 
 
E-D  
000559  
 
 
atestāts ДЦ  
030189  
 
LLU-APR 
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Profesoru padome 
 

profesors 
 

NR. 067 

 

Darba pieredze 

LZA V ēstures institūta Filozofijas sektors 1972.-1975.g.-aspirants;  
1975.-1978.g. zinātniskais līdzstrādnieks LZA Sabiedrisko zinātĦu nodaĜā .Filozofijas katedrā  
1978.-1988.g. vecākais pasniedzējs. LLU Filozofijas katedrā no 1989.g –2001 g.. docents.  
No 2001.g. 10.jūlija līdz šim laikam asociētais profesors LLU SZF Filozofijas  katedrā. 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un doktorantu vadīšana 

 
1. Filozofijas un kultūras vēsture; zinātnes filozofija un metodoloăija. 
2. Projekts „Ideju vēsture Latvijā”, Rīga. LU Filozofijas un socioloăijas institūts. 

2004./2005. 
3. Projekts Nr.06.31-xp38 „Monogrāfijas izstrāde praktiskajā filozofij ā”. Vadītājs. 

IZM.01.06.2006.-31.12.2007. 
4. Zinātniskais projekts „Eiropas idejas Latvijā” (populāra Latvijas rakstnieku un 

domātāju Eiropas antoloăija).-Rīga: Pētergailis, 2003.-263.lpp. 
5. Maăistrantu vadīšana: Ginta Linīte „Universitātes muzeja darba didaktiskie principi 

vēstures apziĦas veidošanā” darbs pedagoăijas maăistra akadēmiskā grāda iegūšanai. 
Aizstāvēts IMI 25.05.2006. 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. 2003.g. 25.-26. aprīlī - referāts “Kultūru saskarsme globalizācijas procesā” 
starptautiskā zinātniskā konferencē „Globalizācija un zinātne”, Jelgavā, LLU SZF. 

2. 2005.g. 16.-17. jūnijā - referāts „Eiropas vērtību prioritāte- postsociālisma valstu 
attīstības tendences” starptautiskā zinātniskā konferencē ”Jaunas dimensijas 
sabiedrības attīstībā” Jelgavā, LLU SZF. 

3. 2005.g. 24.-25.oktobrī - referāts „Eiropas apgaismība un vēstures filozofija Latvijā”. 
Letonikas 1. kongresā Rīga, LZA. 

4. 2006. g. 14.-15. decembrī - referāts „Eiropas gara vienotības meklējumi K.Raudives 
literārajā mantojumā” konferencē „Teoloăija un literatūra”, Rīgā, LU. 

5. 2007. gada 14. – 15. jūnijā. Zinātnes inovatīvo aspektu loma sociālā progresa 
veicināšanā. Starptautiskā zinātniskā konference „Jaunas dimensijas sabiedrības 
attīstībā”. Latvija, LLU.  

Studiju kursi (studiju kursi) 

Filozofija; 
Estētika;  
Ievads personības psiholoăijā- bakalauriem;  
Zinātnes filozofija- maăistrantiem 

Publikāciju skaits   - 52: t.sk. grāmatas-5, raksti- 16, zinātnisko darbu atskaites-6, metodiskie 
materiāli-5, konferenču tēzes-10, populālzinātniskās publikācijas- 10, citas publikācijas- 4. 

(t.sk., grāmatas, raksti – ; zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli -) 
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Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. Roberts Vipers. Vēstures lielās problēmas. (Ievads un sastādījums ) Rīga, “Zvaigzne” 
1990.g. 137.lpp. 

2. Kr. Valdemārs. Tēvzemei. Darbu izlase. (Priekšvārds un sastādījums) Rīga, “Avots” 
1991.g. 303.lpp. 

3. Zinātnes filozofijā: mācību līdzeklis filozofijas kursa apguvei maăistrantūrā un 
doktorantūrā. –3. izd. pap. – Jelgava: LLU,2002. 104.lpp. (4.-16., 51-62.) 

4. Globalisation, science and nanotechnology- Proceedings on the internacional science 
conference „Multicultural comunication and the process of Globalisation”, 25.-26. 
april, Jelgava, LLU, 2003. 163.-170.lpp 

5. Eiropas idejas Latvijā. Antoloăija. Rīga „Pētergailis” 2003,. 263.lpp. 
6. Apgaismība Eiropā un vēstures filozofija Latvijā.- Rakstu krāj. „Modernitāte: 

filozofija, kristīgās vērtības, mutvārdu vēsture Latvijā”. Rīga: LZA, Filozofijas un 
socioloăijas institūts, 2006, 109.- 116.lpp. 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

1.LLU Konventa loceklis no 1991.g.  
2.LLU SZF Domes loceklis no 1990.g.  
3.LZA Zinātnes vēstures un filozofijas asociācijas loceklis no 1988.g 
4. Eiropas kustības Latvijā biedrs no 2000.g. 
5. Gētes biedrības Latvijā biedrs no 1998.g. 
6. Latvijas Zinātnieku savienības biedrs no 1998.g. 
 
 
Valodu zināšanas:   Lasītprasme        Rakstītprasme  Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda         

Krievu valoda         

AngĜu valoda         

 

 

   
(Datums)  (Paraksts) 
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CURRICULUM VITAE 
 

Aina  Muška 
Vārds  Uzvārds 

Ludza  1975. 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Ekonomikas fakultāte, UzĦēmējdarb ības un 

vadības katedra, docente 
Darba vieta un ieĦemamais amats 

 
Darba vietas adrese:   
Svētes iela 18   

Jelgava   
LV 3001   

   
TālruĦa Nr.  63023773    

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

    

Izglītība 

Pamatstudijas, maăistrantūra, 
doktorantūra (aspirantūra). 

Mācību iestāde, valsts 

Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Pamatstudijas: Rēzeknes 
Augstskola, Ekonomikas 
fakultāte, Latvija 

1993.–1997. Tūrisma un viesnīcu 
uzĦēmējdarbības 
vadība 

Ekonomikas bakalaura grāds 
tūrisma un viesnīcu 
uzĦēmējdarbības vadībā; 
Ekonomista kvalifikācija tūrisma 
un viesnīcu uzĦēmējdarbības 
vadībā 

Maăistrantūra:  Latvijas 
Lauksaimniecības 
universitāte, Ekonomikas 
fakultāte, Latvija 

1997.–1999. UzĦēmējdarbība Ekonomikas maăistra grāds 

Doktorantūra:  Latvijas 
Lauksaimniecības 
universitāte, Ekonomikas 
fakultāte, Latvija 

1999.–2002. Reăionālā 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 
Reăionālās ekonomikas 
apakšnozaru Promocijas 
padome, Latvijas 
Lauksaimniecības 
universitāte, Latvija 

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

G-D Nr. 000425 
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Darba pieredze 

1. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, UzĦēmējdarbības 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, maăistrantu un doktorantu vadīšana 

• zinātniskās darbības virzieni – tūrisma produkts un tā kvalitāte Latvijas reăionos, kvalitātes vadīšana, 
uzĦēmējdarbība 

• 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 reăionu izglītības iestādēs”  

• novadītie (aizstāvētie) maăistra darbi – 10 

• 15 vadāmie maăistranti – pētījumu virzieni: tūrisms, būvniecība, uzĦēmējdarbība 

• 1 doktorands (Promocijas darba tēma - Tirdzniecības uzĦēmumu dzīvotspēja Latvijas reăionos) 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

- 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

1. Studiju priekšmets „UzĦēmējdarbība” (6 KP) 
2. Studiju priekšmets „Kvalitātes vadība un ekonomika” (2 KP) 
3. Studiju priekšmets „UzĦēmējdarbība tūrismā” (2 KP) 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : 15, t.sk. grāmatas 
- 5, raksti - 9, 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. Kvalitāte kā tūrisma produkta konkurētspējas paaugstināšanas līdzeklis // Tradicionālais un novatoriskais 
sabiedrības ilgspējīgā attīstībā: starptautiskā zinātniskā konference, Rēzekne, Latvija, 2002.g. 28.febr. – 
2.marts: referātu materiāli.- Rēzekne: RA, 2002.- 243. – 251.lpp. 

4. 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. 

5. 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. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

Tālākizglītības programma „Augstskolu didaktika” (2003.gada 31.janvāris – 2003.gada 25.aprīlis) 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

- 
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Goda nosaukumi, apbalvojumi 

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

AngĜu valoda   X   X  X 

 
   

(Datums)  (Paraksts) 
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CURRICULUM VITAE 
 

Evelīna  Špakoviča 
Vārds  Uzvārds 

Jelgava  1976 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, docente 

Darba vieta un ieĦemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
Lielā ielā 2, Jelgavā   

   
   
   

TālruĦa Nr.  29640116    
Fakss: +371 30 84987   

E-pasts: Evelina.Spakovica @llu.lv   
    

Izglītība 

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

Pamatstudijas, LLU, Latvija 
Maăistratūra, LLU, Latvija  
 
Doktorantūra, LLU, Latvija 

 1994.-1998. 
 1998.-2000. 
  
 2000.-2003. 

Tiesību zinības 
UzĦēmējdarbība un 
vadīšana 
Reăionālā 
ekonomika 

Ekonomikas 
Ekonomikas 
 
Ekonomikas 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

LLU, Latvija 
 
LLU, Latvija 
 
LLU, Latvija 
 

1998. 
 
2000. 
 
2004. 

Tiesību zinības 
 
UzĦēmējdarbība un 
vadīšana 
Reăionālā ekonomika 

Ekonomikas 
bakalaurs 
Ekonomikas 
maăistrs 
Ekonomikas 
doktors 

001713 
 
001517 
 
0010 

Darba pieredze 

2005.g. docentes v.i. LLU Ekonomikas fakultātes Ekonomikas katedrā 
2006.g. docente LLU Ekonomikas fakultātes Ekonomikas katedrā 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un doktorantu vadīšana 

• LZP doktorantūras grants, LLU, 01.07.2001.-01.09.2003.  
• LZP finansētais pētījumu sadarbības projekts 02.0018.11.1. “Reăionālā attīstība: Zemgale”, LLU, 

2002.- 2003. 
• LZP finansētais pēc doktorantūras projekts 01.0797 “UzĦēmējdarbības formu, veidu un virzienu 

mijattiecības lauku ilgtspējīgā daudzfunkcionālajā attīstībā”, LLU, 2001.- 2004. 
• LZP finansētais projekts 01.0798. “Atbilstības kontrole patērētāju tiesību un interešu aizsardzībai” 

LLU, 2001.- 2004. 
• LZP granta pētniecības projekts 01.0013.1., LLU, 2001. 
• LZP pētījumu projekts 01.0867., LLU, 2001.-2004. 
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• LZP pētījumu projekts 96.0072, LLU, 1997.-1999. 
• LZP pētījumu projekti 05.1594. „Mākslīgā intelekta sistēmu attīstība lauksaimniecībā”, 05.1595. 

„Intelektuālās tehnoloăijas patērētāju interešu un tiesību aizsardzībai”, 2005.- 2006. 
 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

1.1.  Starptautiskā zinātniskā konference “Economic Science for Rural Development”. Referāta tēma: 
“Patērētāju interešu aizsardzība reăionālajā aspektā”, LLU, Jelgava, 2003.gada 9.-10.aprīlī. 

1.2.  Starptautiskā zinātniskā konference “Tirgus ekonomikas valstis integrācijas apstākĜos: problēmas, 
perspektīvas”. Referātu tēmas: “Latvijas patērētāju interešu aizsardzības kopējie principi Eiropas Savienībā 
integrācijas kontekstā”, “Patērētāju interešu aizsardzības novērtējums reăionālajā skatījumā” un “Intelligent 
Technologies for Consumer’s Rights and Interest Protection”. Ekonomikas un kultūras augstskola (EKA), 
Rīga, 2003.gada 27.-28.maijā.  

1.3.  International Scientific Conference “Motor Vehicle, Logistics, Alternative Fuels”. Presentations: 
“Управление качеством товаров и услуг в интересах потребителей”, “Application of artificial 
intelligence for quality control of agricultural production” LLU, Jelgava, 2003, April 24. 

1.4.  International Scientific Conference “Advanced Technologies for Energy Producing and Effective 
Utilization”. Presentation: Artificial Tongue - Intelligent Instrument for Consumer Protection. LLU, 
Jelgava,  2004, June 28-29. 

1.5. Referāts „Intelligent Technology for the Conformity Assessment of Agricultural Products” konferencē 
„International Joint Conferences on Computer, Information, and Systems Sciences, and Engineering (CISSE 
2005)”, University of Bridgeport (USA)  2005.gada 16.decembrī. 

1.6.  Latvijas patērētāju aizsardzības tiesiskās bāzes attīstība. “Ekonomikas zinātne – lauku attīstībai”, Jelgava, 
2006. 

1.7.  Intelligent Technologies for the Risk Assessing in the Chain of Agricultural Production. V starptautiskā 
zinātniskā konference “Inženierzinātne - lauku attīstībai”, Jelgava, 2006. 

1.8. Development of Intelligent Technologies for Consumers Protection in the Food Market. Proceedings of 
International Conference ”Animals. Health. Food Hygiene”, LLU, Jelgava, 2006.g.10.11. 

1.9. Lauksaimnieciskās produkcijas atbilstības kontroles intelektuālie modeĜi. Proceedings of International 
Conference ”Animals. Health. Food Hygiene”, LLU, Jelgava, 2006.g.10.11. 

 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Patērētāju tiesību aizsardzība, Tiesību pamati 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : 23 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1.1. Spakovica E., Moskvin G.  Intelligent sensometrical tool for the conformity assessment of agricultural 
products. Proceedings of the 2004 CIGR International Conference. Beijing, China, 11- 14 October 
2004, CD Paper, 14 p. 

1.2.  Spakovica E., Moskvin G. "Artificial tongue"- intelligent technology for consumer’s protection. 
Proceedings of the International Conference ISOT/JASTS 2004, Kyoto, Japan, July 5 - 9, 2004, Japan, 
CD Paper Number P117, 9 p. 

1.3. Špakoviča E. Patērētāju intereses un to aizsardzība reăionālajā aspektā./ Promocijas darba 
kopsavilkums, Jelgava, 2004., 63 lpp. 

1.4. Špakoviča E. Latvijas patērētāju aizsardzības tiesiskās bāzes attīstība. “Ekonomikas zinātne – lauku 
attīstībai”, Jelgava, 2006., 248.lpp.  

1.5. Spakovica E., Moskvin G. Intelligent Technology for the Conformity Assessment of Agricultural 
Products.//Advances in Computer, Information, and Systems Sciences, and Engineering. Proceedings 
of IETA 2005, TeNe 2005 and EIAE 2005, Hardcover ISBN: 1-4020-5260-X, Springer - Berlin- 
Heidelberg -New York, 2006 XV, 489 p. 

 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

2006.gadā – profesionālās pilnveidošanas programma „Augstskolu didaktika” 
2007.gadā – profesionālās pilnveidošanas programma „Inovācijas augstskolas didaktikā”  



 117 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

- 2001.gadā piešėirta Latvijas ZinātĦu akadēmijas Jauno zinātnieku balva par maăistra darbu “Patērētāju 
intereses un to aizsardzība”; 
- 2004.gadā par promocijas darbu “Patērētāju intereses un to aizsardzība reăionālajā aspektā” piešėirta 
LLMZA, LLU un Hipotēku bankas balva; 
- 2006.gadā izteikta Latvijas ZinātĦu akadēmijas atzinība par promocijas darbu “Patērētāju intereses un to 
aizsardzība reăionālajā aspektā”. 

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

Latviešu valoda                  

Krievu valoda                 

Vācu valoda                 

AngĜu valoda              

 
   

(Datums)  (Paraksts) 
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LEKTORI 
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CURRILUCUM VITAE 
 

Sandris  Ancāns 
Vārds  Uzvārds 

Daugavpils  1971 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
LLU, Ekonomikas fakult āte, lektors 

Darba vieta un ieĦemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
Svētes 18   
Jelgava   
LV-3000   

   
TālruĦa Nr.  63025070, 26901358    

Fakss: 63084987   
E-pasts: efekon@llu.lv   

    

Izglītība 

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

LLU Tehniskā fakultāte 1990-1994 lauksaimniecības 
mehanizācija 

bac.ing. 

LLU EF maăistrantūra 1994-1998 finanses un kredīts mag. oec. 
LLU EF doktorantūra 1998-2001 reăionālā attīstība Pabeigts 

teorētiskais 
kurss 

Darba pieredze 

Kopš 1998. - LLU EF Ekonomikas katedra, lektors 
1997. – 1998. LLU EF Ekonomikas katedra, galv. speciālists 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un doktorantu vadīšana 

Alternatīvās enerăijas avoti 
Eiro ieviešanas Latvijā problemātika 
IZM pētniecības projekts “Sociālā kapitāla attīstība laukos” 

Uzstāšanās konferencēs  

1. Tranzīta loma lauku attīstībā21. gadsimta sākumā/ / Iespējas un risinājumi lauku attīstībā 21. gadsimta 
sākumā, Jelgava 2002.  

2. Sociālā kapitāla un tehnoloăiskās attīstības savstarpējās mijiedarbības aspekti//Sociālais kapitāls , Jelgava 
2002.  

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Starptautiskie ekonomiskie sakari 
Starptautiskā ekonomika 
Ekonomikas globalizācija 
Pasaules lauksaimniecība 
ES valstu tautsaimniecība 
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Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : ........... 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. Physical Vacuum Power as a New Source of Energy to be Used in the Countryside in the Future// 
Agriculture in Globalising World, Tartu 2001 

2. Naftas iegulas Baltijas jūrā vakuumenerăētikas attīstības perspektīvas ietvaros// Zinātne lauku attīstībai, 
Jelgava 2001 

3. Tranzīta loma lauku attīstībā 21. gadsimta sākumā// Iespējas un risinājumi lauku attīstībā 21. gadsimta 
sākumā, Jelgava 2002 

4. Sociālā kapitāla un tehnoloăiskās attīstības savstarpējās mijiedarbības aspekti // Sociālais kapitāls, Jelgava 
2002 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

Erasmus programmas kurss “Prezentācija” (Presentation Skills), Jelgava 2004 
Socrates/Erasmus programmas kurss “Starpkultūru menedžments” (Intercultural Management), Jelgava 2006 
 
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         

AngĜu valoda  x       

 
   

(Datums)  (Paraksts) 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 121 

CURRICULUM VITAE 
 

Ir ēna  Baraškina 
Vārds  Uzvārds 

Jelgava  1970 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
LLU Ekonomikas fakult āte, lektore 

Darba vieta un ieĦemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
Svētes ielā 18,    

Jelgavā,   
LV-3001   

   
TālruĦa Nr.  26155916    

Fakss: 3084987   
E-pasts: Irena.Baraskina@llu.lv   

    

Izglītība 

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

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvija, 
maăistra grāds  

01.09.1996. – 
22.06.2001. 

Ekonomika un agrārā 
politika Eiropas 
Savienībā 

Ekonomiste 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvija, 
bakalaura grāds 01.09.1992. – 

18.06.1996. 
UzĦēmējdarbība Ekonomiste 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

-     

Darba pieredze 

01.09.2005. – līdz šim brīdim Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Ekonomikas fakultāte, Ekonomikas 
katedra, lektore 

01.02.2004. – 31.08.2005.  Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Mācību prorektora vietniece 
tālākizglītības jautājumos, Ekonomikas fakultāte, lektore 

01.09.1996. – 31.01.2004. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Ekonomikas fakultāte, Ekonomikas 
katedra, lektore 

21.09.1998. – 16.08.2000. Rīgas pašvaldības BO SIA “Rīgas novada slimokase”, līgumu auditore 
01.01.1997. – 16.07.1998. LR Valsts ieĦēmumu dienests, Informātikas pārvaldes Analītisko pētījumu 

sektora vadītāja 
11.09.1996. – 31.12.1996. LR Valsts ieĦēmumu dienests, jaunākā muitas eksperte 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un doktorantu vadīšana 

• Latvijas Investīciju un attīstības aăentūras (LIAA) sadarbībā ar ES konsultantu kompāniju Assystem un LLU 
īstenotais projekts ‘’Biznesa ideju autoru apmācības kursa’’ metodoloăijas apguvē un apmācības īstenošanā 
(2006.gada oktobris – decembris); 
• Dalība Leonardo da Vinči Pilotprojekts LT/04/B/F/PP-171000 „Apmācības programmas izveide bioloăiskās 
lauksaimniecības speciālistiem”, tirgzinību programmas izstrāde (no 01.09.2004.); 
• Dalība ESF aktivitātes 3.2.4.2. ‘’ Tālākizglītības programma MVU kapacitātes stiprināšanai, attīstot IKT 
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infrastruktūru un zināšanu pārvaldību’’ (01.05.2006.-30.04.2007.); 
• Dalība PHARE 2002 projektā ‘’Inovatīvas e-studiju pieejamības paaugstināšana uz zināšanām balstītas 
ekonomikas veicināšanai Latvijā’’, RTU, Rīga (01.03.2005. – 31.12.2005.); 
• Dalība EK 6.Ietvara projektā ‘’Impact of Environmental Agreements on the Common Agricultural Policy’’ 
(MEACAP) (01.11.2004. – 31.08.2006.); 
• Tirgzinību eksperte ES PHARE 2001 programmas projektā ‘’Nature Friendly Rural Management in the Mid-
Baltic Area’’, 2003. – 2004.; 
• LZP grants ‘’Bioloăiskās lauksaimniecības produktu tirgus un konkurētspēja’’ (01.09.2002.-31.08.2004.); 
• Sanita Strade ‘’Bioloăiskās lauksaimniecības attīstība Latvijā’’ (2006.); 
• Gunta Grīnberga ‘’Zīmolu atpazīstamības nodrošināšana Latvijas sporta preču tirgū’’ (2005.); 
• Elīna Blumberga ‘’Challenges of Internet Marketing for Small Companies in Latvia’’ (2005.) 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

• Baraškina I. Economics and Marketing od Organic Agriculture . LLU ES Leonardo da Vinči programmas 
Eksperimentālā projekta Nr. LT/04/B/F/PP-171000 ‘’Pieredzes apmaiĦa bioloăiskās lauksaimniecības 
profesionālajā apmācībā Baltijas valstīs (TracoEcoBalt)’’ Latvijas, Lietuvas, Igaunijas videoStarptautiskā 
zinātniskā konference, Rīga, LU Matemātikas un informātikas institūts, Rīga, 2006.gada 4.decembris; 
• Baraškina I. E-studiju mārketings . PHARE 2002 projekta ‘’Inovatīvas e-studiju pieejamības paaugstināšana 
uz zināšanām balstītas ekonomikas veicināšanai Latvijā’’ seminārs, 2005.gada 18.jūlijs, Rēzekne, Latvija; 
• Baraškina I. Marketing of E-courses . NOVA-BOVA sadarbības tīkla ‘’ICT in distance learning – exchange 
of experiences’’ seminārs, 2005.gada 27.-29.aprīlis, KauĦa, Lietuva; 
• Buăina V., Baraškina I. The Development of Co-operation in Agriculture in Latvia: referāts . Problems of 
Enterprise Development in Rural Areas and Small Cities un Aspect of Sustainable Development: starptautiskā 
zinātniskā Starptautiskā zinātniskā konference, 2004.gada 2.-6.jūnijs, Ščecinas Lauksaimniecības universitāte, 
Ščecina, Polija; 
• Baraškina I. Tālākizglītības pilnveidošana LLU . Nepilna laika studijas un tālākizglītības – problēmas un 
risinājumi: mācību metodiskā Starptautiskā zinātniskā konference, 2004.gada 6.aprīlis, RTU, Rīga, Latvija; 
• Baraškina I. Tālākizglītība un e-studijas LLU . E-studijas – sadarbībai un reăionālajai attīstībai: reăionālo 
augstskolu seminārs, 2004.gada 2.-3.aprīlis, Ventspils Augstskola, Ventspils, Latvija 

Studiju kursi (studiju kursi) 

Tirgzinība, Reklāmas veidošana, E-komercija, Starptautiskais mārketings 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : 27 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

• Baraškina I. Ekonomika un mārketings bioloăiskajā lauksaimniecībā: profesionālās apmācības studiju 
līdzeklis, Jelgava: LLU, 2006, p. 56; 
• Baraškina I. Tirgzinība bioloăiskajā lauksaimniecībā. – Latvijas Bioloăiskās lauksaimniecības organizāciju 
apvienība: Jelgava, 2005 – 24 lpp.; 
• Rivža B., Krūzmētra M., Baraškina I., Rivža P. Dzīves kvalitātes augšanu ietekmējošās tendences Latvijas 
laukos . Lauku attīstība paplašinātajā Eiropā XXI gs.s.: starptautiskā zinātniskā Starptautiskā zinātniskā 
konference, 2005.gada 27.-28.aprīlis, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Jelgava, Latvija – Jelgava: LLU, 
LLMZ, 2005. – 16. - 23.lpp.; 
• Baraškina I. Economic and Financial Conditions of Organic Farm Development in Latvia . Ekonomikas 
zinātne – lauku attīstībai: starptautiskā zinātniskā Starptautiskā zinātniskā konference, 2003.gada 9.-10.aprīlis, 
Jelgava – Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2003. – 375.-380.lpp.; 
• Rivža B., Baraškina I. Institutionalizing and Marketing of Organic Food Production . Future Challenges for 
the Polish Food Sector and Nutrition: International Scientific Conference, October 24-26, 2002, Warsaw, Poland 
– Warsaw Agricultural University Press, 2002 – p. 95-101 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

01.09.2001. – 31.08.2006.  Studijas LLU Doktora studiju programmā Agrārā ekonomika 
05.06.2006. – 07.06.2006. Starpkultūru komunikācijas kursi, Drontenas profesionālās Lauksaimniecības 

universitātes vieslektors K.Schipper, LLU, Jelgavā; 
29.05.2006. – 02.06.2006. Socrates/ Erasmus mācībspēku apmaiĦas programmas lektore HAS Den 
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Bosch augstskolā, Nīderlande; 
10.04.2006. – 08.06.2006. Norvēău valodas kursi A1 līmenis, LKA Nordistikas centrs, Rīgā; 
26.09.2005. – 30.09.2005. Socrates/ Erasmus mācībspēku apmaiĦas programmas lektore Rosklides 

Universitātē, Dānija; 
20.06.2005. – 24.06.2005.  Norvēăijas ZinātĦu un tehnoloăiju universitāte, Trondheima, Norvēăija, 

Resursu menedžments; 
06.06.2005. – 17.06.2005.  Norvēăijas Biotehnoloăiju universitāte, As, Norvēăija, Politikas instrumentu 

izvēle bioloăiskās daudzveidības saglabāšanā; 
17.05.2005. - 20.05.2005. Pieredzes apmaiĦas brauciens uz Lielbritānijas bioloăiskās lauksaimniecības 

uzĦēmumiem, lai iepazīstos ar to mārketinga darba organizāciju; 
27.04.2005. – 29.04.2005.  Lietuvas Lauksaimniecības universitāte, Informācijas tehnoloăiju 

pielietošana tālmācībā;  
08.11.2004. – 09.11.2004.  Kopenhāgenas Veterinārijas universitāte, Informācijas tehnoloăiju 

pielietošana tālmācībā, Skovskolena, Dānija; 
21.04.2004. – 07.05.2004. SIA ‘’Infosab’’ sadarbībā ar LR IZM, ES strukturālo fondu projektu 

vadīšana; 
No 2003./2004.st.g. NOVA-BOVA starptautiskā maăistra kursa ‘’Agroekoloăija” lektore  

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības LLU dalīborganizācijas priekšsēdētāja; 
Baltijas Mārketinga asociācijas valdes priekšsēdētāja; 
Latvijas Bioloăiskās lauksaimniecības asociācijas biedre 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

20.08.2005.  Latvijas Bioloăiskās lauksaimniecības asociācijas pateicības raksts par bioloăiskās 
lauksaimniecības attīstīšanas veicināšanu 

28.02.2003. Latvijas Bioloăiskās lauksaimniecības organizāciju apvienības atzinības raksts par aktīvu un 
pašaizliedzīgu darbu bioloăiskās lauksaimniecības idejas uzturēšanā un popularizēšanā 

15.12.2001. Latvijas ZinātĦu akadēmijas un publiskās akciju sabiedrības “Grindeks” jaunā zinātnieka balva 
par maăistra darbu “Starptautiskā ekonomika un Latvija maksājumu bilances kontekstā” 

15.08.1997. LR Valsts ieĦēmumu dienesta Jelgavas nodaĜa, pateicības raksts par apzinīgu darbu 

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

Latviešu valoda         

Krievu valoda         

AngĜu valoda         

Norvēău valoda         

 
   

(Datums)  (Paraksts) 
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CURRICULUM VITAE 
 

Laima  Barisa 
Vārds  Uzvārds 

Madonas raj.  1957 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
LLU Sociālo zinātĦu fakultāte, Socioloăijas katedra, lektore 

Darba vieta un ieĦemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
Lielā iela 2   

Jelgava   
LV-3001   

   
TālruĦa Nr.  3005627    

Fakss: 3021821   
E-pasts: Laima.Barisa@llu.lv   

    

Izglītība 

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

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

Sociālo zinātĦu 
maăistrs 

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 Socioloăijas katedra, mācībspēks 
o LLU Socioloăijas katedra, mācībspēks (no 1982. gada ) 
o LLU Socioloăisko pētījumu grupa , socioloăe – metodiėe (1999.-2003. gads) 
o Vēstures skolotāja Olaines 35. PPTV (1981./82.m.g.) 

 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un doktorantu vadīšana 

 
• Latvijas un tās reăionu 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. 
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• 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 reăionā, 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) 

• Maăistra darbu vadīšana; 
 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

o Janmere L., Barisa L., Jaunās reliăiskās kustības kā sociālo izmaiĦu 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 

o Ekoloăiskās apziĦas veidošanās: lauku un pilsētu jauniešu viedokĜi. New dimensions 
in the development of society. Proceedings of the international scientific conference. 
Jelgava, 2006 

Studiju kursi (studiju kursi) 

• Socioloăisko pētījumu metodes – kvalitatīvie pētījumi 
• Tautas attīstība 
• Vispārīgā socioloăija 

 

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

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

o Janmere L., Barisa L., Jaunās reliăiskās kustības kā sociālo izmaiĦu 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 

o Zobena Aija, ... Barisa Laima, ...Socioloăiskais pētījums par sociālās iekĜaušanas 
situāciju Jelgavas pilsētā. Jelgava, 2004 

o Barisa Laima, Vorončuka Inese.  Nevienlīdzība un nabadzība. Grām.: Tautas 
attīstība. R., Jumava, 2002  

o Barisa Laima. Longlife education as necessary precondition for development of 
individual and society in Latvia. The development of democracy in Baltic states. 
Vilnius, 2002 
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Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

Patstāvīgi regulāri papildinātas zināšanas  
 
 
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         

AngĜu valoda  X   X   X 

 
   

(Datums)  (Paraksts) 
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CURRICULUM VITAE 

 
Laima  BērziĦa 
Vārds  Uzvārds 

Jelgava  1977 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 
 Vadības sistēmu katedra, lektore 

Darba vieta un ieĦemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   

Lielā iela 2, Jelgava LV-3001   
   
   
   

TālruĦa Nr.  3022037    
Fakss: -   

E-pasts: Laima.Berzina@llu.lv   
    

Izglītība 

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

 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
Latvija 

 
Latvijas Universitāte, Latvija 
 

 
 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
Latvija 
 

 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
Latvija 

 
no 2005 

 
 

2000-2002 
 
 
 
 

1999-2001 
 
 
 
 

1995-1999 

 
vides 

inženierzinātne 

 
 

dabas zinātnes 
 
 
 
 

organizāciju un 
sabiedrības 
pārvaldes 

socioloăija 
 

lauksaimniecība 

 
doktora 
studiju 

programma 
 

maăistra 
grāds, 

diploma Nr. 
011762 

 
maăistra 
grāds, 

diploma Nr. 
001835 

 
bakalaura 

grāds, 
diploma Nr. 

001899 

Darba pieredze 

LLU Informācijas tehnoloăiju fakultāte, lektore kopš 2002  
LLU Informātikas institūts, lektore 2001-2002  
LLU Informātikas institūts, asistente 1999-2001 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un doktorantu vadīšana 
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Nacionālā programma Atbalsts doktorantūras programmu īstenošanai un pēcdoktorantūras 
pētījumiem. Projekts Atbalsts doktorantūras studijām un pēcdoktorantūras pētījumiem 
inženierzinātnēs, lauksaimniecības inženierzinātnēs un mežzinātnē  
Līguma Nr.2004/0004/VPD1/ESF/PIAA/04/NP/3.2.3.1./0005/0067 
 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

 
1. Starptautiska zinātniskā Starptautiskā zinātniskā konference „Information Systems in 

Sustainable Agriculture, Agroenvironment and Food Technology”, Volosa, Grieėija, 20.-
23. septembris, 2006 

2. Starptautiska zinātniskā Starptautiskā zinātniskā konference „Informācijas tehnoloăijas 
lauku attīstībai”, Jelgava, Latvija, 19.-20. oktobris, 2006 

3. Starptautiska Starptautiskā zinātniskā konference „Fifth Nordic – Baltic Agrometric 
Conference”, Otepaa, Igaunija, 15.-17. jūnijs, 2005 

4. Starptautiska zinātniskā Starptautiskā zinātniskā konference „Information Technologies 
and Telecommunications for Rural Development”, Jelgava, Latvija, 6.-7. maijs, 2004 

 

Studiju kursi (studiju kursi) 

SPSS, Matemātiskā statistika, Datorizēta projektu vadīšana, Datorizēta anketu apstrāde, 
Ekonometrija, Lietišėo programmu paketes, ĂIS lauksaimniecībā 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : 10. 

Nozīmīgākās publikācijas 

1. Berzina L., Sudars R. Assessment of Agricultural Point Source Polluters Using Cluster 
Analysis. - Raksts starptautiskai Starptautiskā zinātniskā konferencei “Information 
Systems in Sustainable Agriculture, Agroenvironment and Food Technology”, Volosa, 
Grieėija, 20.-23. septembris, 2006 

2. Arhipovs S., Berzina L. Object oriented modeling of pollutant loading from agricultural 
waste storage outlet to water body. - Proceedings of the International Scientific 
Conference Information Technologies for Rural Development, Jelgava, Latvia, October 
19-20, 2006. – P. 85 – 93 

3. Berzina L., Ramute L. Application Software Teaching for Students of Latvia University 
of Agriculture. – Fifth Nordic-Baltic Agrometric Conference Otepaa, Estonia, June 15-17, 
2005 Conference report. – Uppsala 2006. – P. 29 – 33 

4. Berzina L. Rural Development by Statistical Data Analysis of Agriculture and 
Environmental Protection Sector in Latvia. – Proceeding of the International Scientific 
Conference Information Technologies and Telecommunications for Rural Development, 
Jelgava 2004. – P. 110 – 116 

5. L.BērziĦa Lauksaimniecības un vides aizsardzības attīstības teritoriāli diferencēts 
skatījums Latvijā. – Agronomijas Vēstis Nr. 5.– Jelgava, LLU 2003. – 77. – 85. lpp 

 

 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

Eiropas datorprasmes sertifikāts (European Computer Driving Licence, ECDL) 2006  
Nr. LV001547 
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Tartu universitāte 
 
Baltijas Datoru 
akadēmijas seminārs, 
Rīga 
 
Dānijas Karaliskā 
veterinārijas un 
lauksaimniecības 
universitāte (KVL), 
Greve  
 
Helsinku universitāte 
 
 
NOVA un BOVA 
universitāte, KauĦa  
 
Zviedrijas 
Lauksaimniecības 
universitāte, Umea  
 
Polijas – Japānas 
Informācijas 
tehnoloăiju institūts, 
Varšava  
 
Baltijas Datoru 
akadēmija  
 
Baltijas Datoru 
akadēmija 
 

Biological Data Analysis 
 
“Project+Sertification” 
 
 
 
NOVA PhD kursi “Object Oriented 
Modeling and Software 
Development with Agricultural 
Applications” 
 
 
Scientific writing course for teachers 
and researchers 
 
Use of ICT in distance learning 
 
 
Pattern Recognition in High 
Dimensional Data and Complex 
Structures 
 
Education of highly qualified IT 
specialists for Central and Eastern 
Europe countries in accordance to 
demands of the job market 

 
Sistēmu modelēšana 
 
 
Bioinformātika 
 
 

no 01/2007 līdz 02/2007 
 
no 08/2006 līdz 09/2006 
 
 
 
no 08/2006 līdz 08/2006 
 
 
 
 
 
no 11/2005 līdz 12/2005 
 
 

no 04/2005 līdz 04/2005 
 
 
no 06/2004 līdz 06/2004 
 
 
 
no 02/2004 līdz 02/2004 
 
 
 
 
no 02/2003 līdz 02/2003 
 
 
 

no 02/2003 līdz 02/2003 
 
 
 

 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

LLU Konventa locekle 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda         

Krievu valoda         

AngĜu valoda         

 
   

(Datums)  (Paraksts) 
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CURRICULUM VITAE 
 

Inese  Didže 
Vārds  Uzvārds 

Vilces pag., Jelgavas raj.  1959 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
LLU, Sociālo zinātĦu fakultāte, lektore 

Darba vieta un ieĦemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
   

Lielā iela 2   
Jelgava   

   
TālruĦa Nr.  29275172    

Fakss: 3781066   
E-pasts: inese@dobele.lv   

    

Izglītība 

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

Latvijas Universitāte 
 
 
Valsts Centrālais ar ěeĦina ordeni apbalvotais 
fiziskās kultūras institūts (Maskavā) 

1998. - 2000.g. 
 
 

1987. - 1981.g. 

Izglītības zinātĦu 
maăistre izglītības 

vadībā. 
Fiziskās kultūra un 

sports 

 
 
 

Fiziskās 
audzināšanas 
pasniedzēja 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide 

Jelgavas reăionālais Pieaugušo izglītības centrs – „Inovācija un tās attīstības iespējas Latvijā” – 16 st., 22.-
23.03.2007.g.  

Dea Baltica – „Par PVC metodes izmantošanu, efektīvu projekta budžeta plānošanu un ieviešanu, projekta 
vērtēšanu un rezultātu izvērtēšanu Eiropas Sociālā fonda projektos „– 72 st., 2006.g. oktobris, novembris,  

Labklājības ministrija – kursi „Eiropas nodarbinātības politika, darba tirgus un dzimumu līdztiesības jautājumi” – 
30.11. – 02.12.2005. 

Dobeles rajona Pieaugušo izglītības un informācijas centrs – „Administratīvais process iestādēs” – 04.2004. 

Izglītības un zinātnes ministrija – semināri ESF projektu vērtēšanā – 2004., 2005. , 2006., 2007. 

Latvijas Universitāte - Eiropas datorprasmju sertifikāts (ECDL), 01.2003. 

Dobeles rajona Pieaugušo izglītības un informācijas centrs – „Zemgales reăiona vietējo un rajona pašvaldību 
politiėu un darbinieku kompetences pilnveidošana” – 09.2002. – 03.2003. 

Izglītības un zinātnes ministrija – „Skolu vērtēšanas kompetence” – 12.2000. – 04.2002. 
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Darba pieredze 

 
LLU Sociālo zinātĦu fakultātes lektore kopš 01. 02. 2008.  
 
Daugavpils Universitātes Dobeles filiāles vadītāja kopš 2002. g. 
 
Zemgales Plānošanas reăions (ZPR) kopš 2005. gada 8. augusta, projekta „Zemgales plānošanas reăiona 
mūžizglītības atbalsta sistēmas veidošana un kapacitātes stiprināšana” Nr. 
2005/0101/VPD1/ESF/PIAA/05/3.2.4.1/0001/0178 vadītāja, dalība ZPR plānošanas dokumentu izstrādē – 
Zemgales plānošanas reăiona Mūžizglītības attīstības plāns 2007. – 2013., Zemgales plānošanas reăiona 
inovāciju attīstības programma, Zemgales Mežsaimniecības attīstības programma, Zemgales plānošanas reăiona 
teritorijas plānojums, tiek sniegti atzinumi dokumentu izstrādē Latvijas Pašvaldības savienībai, Reăionālās 
attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, Valsts Kancelejai. 
 
Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts – 06.2005. – 08.2005. Politikas 
plānošanas nodaĜas vadītāja, pienākumi – organizēt valsts politikas elektroniskās pārvaldes jomā dokumentu 
izstrādi, sniegt atzinumus par valsts institūciju dokumentu projektiem, sadarboties ar valsts institūcijām 
plānošanas dokumentu izstrādē. 
 
Dobeles pilsētas dome – Izglītības un jaunatnes lietu dienesta vadītāja, 08.1996. – 05.2005., pienākumi – 
organizēt valsts un pašvaldības izglītības politikas realizēšanu, organizēt ar izglītību saistītu projektu izstrādi un 
īstenošanu, kontrolēt pašvaldības izglītības iestāžu darbu jautājumos, par kuriem atbild pašvaldība, t.sk. 
pārraudzīt programmu izstrādi pašvaldības izglītības iestādes un saskaĦot programmas licencēšanai. 
 
Jelgavas rajona Šėibes pamatskola – 08.1981. – 08.1989., ložu šaušanas trenere, pienākumi – realizēt 
pedagoăisko procesu un audzināšanas darbu treniĦgrupās, piedalīties metodisko pasākumu organizēšanā 
specialitātē. 
 
Dobeles sporta skola – 08.1981. – 08.1989.., ložu šaušanas trenere, pienākumi – realizēt pedagoăisko procesu 
un audzināšanas darbu treniĦgrupās, piedalīties metodisko pasākumu organizēšanā specialitātē. 
 
PROJEKTU VAD ĪŠANA UN DALĪBA PROJEKTOS 
 
Zemgales Plānošanas reăions (ZPR) – no 2005. gada 08. augusta, projekta „Zemgales plānošanas reăiona 
mūžizglītības atbalsta sistēmas veidošana un kapacitātes stiprināšana” Nr. 
220/0101/VPD1/ESF/PIAA/05/NP/3.2.4.1/0001/0178, plānotais finansējums 97400 Ls, vadītāja. 
 
Dobeles 1. vidusskola – no 2005. gada 1. septembra-2006. 30. aprīlim projekta „Laimīgais ir tas, kurš atradis 
darbu”, fin.līg. 2005/0099/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.7.2/0117/0134,  finansējums 7074 Ls, vadītāja. 
 
Dobeles Amatu skola – projekta „profesionālās vidējās izglītības programmas „Ēdināšanas serviss” 
uzlabošana”, fin.līg. Nr. 2005/0262/VPD!/ESF/04/APK/3.2.1./0040/0146 konsultante. 
 
Kurzemes plānošanas reăions – projekta „Kurzemes plānošanas reăiona atbalsta sistēmas veidošana un 
kapacitātes stiprināšana Mūžizglītības stratēăijas ieviešanai”, fin.līg. 
2005/0104/VPD1/ESF/PIAA/05/NP/3.2.4.1/0004/0183 (2006.g.) eksperte 
 
Viesītes pilsēta ar lauku teritoriju  - projekta “Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju pašvaldības un tās dibināto 
iestāžu darbinieku apmācība projektu pieteikumu sagatavošanā ESF”, līguma Nr. VPD1.ESF/ 
NVA/05/GS/5.3.1./0001/0002/40, 2007.g. eksperte. 
 
Bauskas rajona padome - ESF projekta „ESF projekti Zemgalei” (līguma 
Nr.VPD1/ESF/NVA/05/GS/5.3.1/0001/ 0058/16)”  2006.g. - eksperte – konsultante 
 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte - “Tālākizglītības iespēju paplašināšana Zemgales vispārizglītojošo 
skolu pedagogiem”, līg.Nr. VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2./0052/0067 – projekta vadītāja asistente 
 
Dobeles Pieaugušo izglītības un informācijas centrs – NVA projekta lektore mācību priekšmetam Projektu 
vadības zinības” 09.-11.2006.(90 stundas) 
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Dobeles Pieaugušo izglītības un informācijas centrs – kursa „Projektu vadība bez priekšzināšanām” (120 stundas), 
11.2006. – 01.2007.,  lektore  
 
Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts - Eiropas Kopienas „Safer Internet 
plus” programmas Net-Safe projekts, 2007.g., Zemgales plānošanas reăiona koordinatore 
 
PROJEKTU VĒRTĒŠANA 
 
Izglītības un zinātnes ministrija – ESF līdzfinansētus projektus aktivitātes 3.3.6., 3.3.6.1., 3.3.7., 3.2.7.2., 
3.2.1., 3.2.6.3. – 62 projekti. 
 
Latvijas Sociālās integrācijas fonds - Grantu shēma „Sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana” 
– 26 projekti 
 

Studiju kursi (studiju kursi) 

 
Starptautisko projektu izstrāde un vadība 
 

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

 

Nozīmīgākās publikācijas  

 
Inese Didže, Brigita Tivča. Latvijas administratīvi teritoriālās reformas ietekme uz izglītību. PārmaiĦas Latvijas 
izglītībā: izaicinājums sistēmas vadībai. Pārskats par izglītību Latvijā 2001./2002. gadā. Sorosa fonds – Latvija, 
Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS. Rīga, AGB, 2003. 
 
 
 
Akadēmiskā darbība 
 
 
Mācību materiāli izstrādāti darbam veselības mācības priekšmetā, orientēšanās sporta apmācībai skolā ( 1995. – 
1996.g. ), projekta „Zemgales plānošanas reăiona mūžizglītības atbalsta sistēmas veidošana un kapacitātes 
stiprināšana” ietvaros tiek izstrādāti metodiskie materiāli pašvaldību mūžizglītības attīstības plānošanai 2006.), 
projekta „Laimīgais ir tas, kurš atradis savu darbu” ietvaros ir izstrādāti metodiskie materiāli karjeras izvēls 
jautājumu iekĜaušanai skolu mācību procesā (2006.). 
 
 
Pieredze bakalaura darbu, doktora disertāciju, kvalifik ācijas darbu u. c. darbu vērt ēšana 
 
 
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Sociālo zinātĦu fakultātes 2 maăistru darbu recenzente 2005. g., 
 
 
 
Dalība profesionālajās u.c. organizācijās, komitejās, komisijās 
No 2006.gada UNESCO konsultatīvās padomes „Izglītība visiem” Zemgales plānošanas reăiona pārstāve 
No 2005. g. marta Dobeles pilsētas domes deputāte, pilsētas attīstības un tautsaimniecības komitejas un veselības 
un sociālo jautājumu komitejas locekle, Latvijas Izglītības vadītāju apvienības biedre kopš 2002. gada. 
 
No 2000. g. oktobra Zemgales Attīstības plānošanas reăiona Intelekta attīstības darba grupas vadītāja, darbība 
Dobeles – Vestra Jotalandes reăions (Zviedrija) kopprojektos „Veselības izglītības sistēmas uzlabošana Dobeles 
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reăionā” un „Veselības akadēmija”, ES PHARE CREDO programmas Latvijas – Lietuvas reăionālās komitejas 
locekle un projekta eksperte. 
 
 
Cita pieredze, prasmes un iemaĦas 
Esmu piedalījusies Dobeles Amatu skolas uzĦemšanas komisijas darbā, Zemgales profesionālās izglītības iestāžu 
atbilstības vērtēšanā ERAF līdzekĜu piešėiršanai 2004. g. 
Esmu piedalījusies Dobeles – Vestra Jotalandes reăiona (Zviedrija) kopprojekta „Veselības izglītības sistēmas 
uzklabošas Dobeles rajonā” un „Veselības akadēmija” apmācību programmu izstrādē. 
 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami, labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda         

Krievu valoda         

AngĜu valoda         

 
   

(Datums)  (Paraksts) 
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CURRICULUM VITAE 
 

Irina  Ko čanova 
Vārds  Uzvārds 

KaĜiĦingradas apgabals  110947- 10031 
Dzimšanas vieta  Personas kods 
11. 09. 1947.   krieviete 

Datums, mēnesis, gads  Tautība 
   
   

LLU Valodu katedras lektore  
 

Darba vieta un ieĦemamais amats 
 

Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 
Jelgava, Lielā iela 2  Puėu iela 2- 5 

  Jelgava 
  LV- 3000 
   

TālruĦa Nr.  3005650  TālruĦa Nr. 30 23903 
Fax:    
E-mail: lingua@llu.lv   
    

Izglītība 

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

Maskavas Poligrāfijas institūts 
 
 
Daugavpils Pedagoăijas institūts 

1980- 1981 
 
 
1968- 1974 

Rediăēšanas teorija 
un prakse 
 
Krievu valoda 

Redaktore 
 
Krievu 
valodas un 
literatūras 
skolotāja 

Darba pieredze 

Kopš 01. 09. 2007. LLU Valodu katedrā krievu valodas stundu pasniedzēja  
Kopš 1996- Līvbērzes vidusskola, krievu valodas skolotāja 
1987- 1994- ZaĜenieku Lauksaimniecības skola, krievu valodas skolotāja 
1974- 1987- LLA, izdevniecības daĜas redaktore, Sagatavošanas nodaĜā krievu valodas pasniedzēja  
 

Lekciju kursi 

Lietišėā krievu valoda 
Krievu valodas pamati 
 

Kvalifik ācijas celšana 

15.04.2005.- 30.04.2005. Krievu valodas kā svešvalodas mācīšanas principi 
2002.g. 28. un 29.oktobris- Mūsdienīga pieeja krievu valodas kā svešvalodas stundu vadīšanā. 
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Valodu zināšanas: Lasītprasme Rakstītprasme Runātprasme 
 teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji 

Latviešu valoda         

Krievu valoda         

Vācu valoda         

 
 

   
(Datums)  (Paraksts) 
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CURRICULUM VITAE 
 

Silva  Poča 
Vārds  Uzvārds 
Rīga  1963. 

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 
   

LLU Sociālo zinātĦu fakultāte, Filozofijas katedra, vieslektors -lektore 
Darba vieta un ieĦemamais amats 

 
Darba vietas adrese:   

Lielā iela 2   
Jelgava   

LV – 3001   
   

TālruĦa Nr.  3000649;     
Fakss: 3021821   

E-pasts:    
    

Izglītība 

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

Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

 
LVU V ēstures un filozofijas fakultāte, Vēstures 
nodaĜa 
LR ZA Latvijas institūta aspirantūra 
 
 
LR ZA Filozofijas un Socioloăijas institūta 
maăistrantūra 
 
 
LU Filozofijas un Socioloăijas institūta 
doktorantūra 

 
 

1981.-1986. 
1989.-1992. 

 
 
1992.-1993. 
 

 
 

2000. 

 
 

Vēsture 
Latvijas vēsture 

 
 

Kultūras vēsture 
 
 
 

Ideju vēsture 
Latvijā 

 
Vēsturnieks, 
vēstures un 
sabiedrības 
mācības 
pasniedzējs 
Filozofijas 
maăistrs 
 
 
 
 

 
Zinātniskā kvalifik ācija  

Zinātniskā padome, iestāde, 
valsts 

Gads Specialitāte Zinātniskais 
grāds 

Diploma 
Nr. 

 
 

    

Darba pieredze 

1986.-1988.g. Liepājas Valsts Pedagoăiskā institūta lektore. 
1989.-1992.g. LR ZA Latvijas Vēstures institūta aspirante. 
1990.-1993.g. LU Latgales filiāles lektore. 
1993.-2001.g. Rēzeknes Augstskolas lektore. 
2001.- LLU Sociālo zinātĦu fakultātes, Filozofijas katedras lektore. 
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Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un doktorantu vadīšana 

 
 
Zinātniskās darbības virziens – ideju vēsture Latvijā, Apgaismības idejas Latgales atmodas kustībā. 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

2003.g. 25.-26. aprīlī – konferencē “Kult ūru saskarsme globalizācijas procesā” Jelgavā, Latvijas 
Lauksaimniecības universitātē ar referātu “Multikulturālisms Latgalē šodien un tā sociālvēsturiskais konteksts”. 
2003.g. 26.-27. septembrī – Latgales Pētniecības institūta XI zinātniskajā konferencē Līvānos ar referātu 
“Apgaismības idejas pirmajos latgaliešu laikrakstos 20.gs. sākumā”. 
2004.g. 8.-9. oktobrī – Latgales Pētniecības institūta XII zin. konf. Ar referātu “Individuālisma aspekti latgaliešu 
Atmodas laika presē”. 
2007. g. 14. – 15. jūnijā- Vēsturiskuma nozīme postmodernismā. Starptautiskā zinātniskā konference „Jaunas 
dimensijas sabiedrības attīstībā”. Latvija, LLU 

Studiju kursi (studiju kursi) 

Ētika. 
Estētika. 
Filozofijas vēsture. 
Etnopsiholoăija. 
Kultūras socioloăija. 
Sociālā antropoloăija. 

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

 Zinātniskie raksti – 3, konferenču tēzes – 1. 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. 18.gs. vācu filozofijas un dabaszinātĦu ietekme uz pirmo žurnālu latviešu valodā . Rēzeknes 
Augstskolas raksti. 2.sēj. – Rēzekne: LKCI, 1998. 

2. Dievturība kā latviskais neopagānisms . Baltijas reăiona valstu integrācijas problēmas ceĜā un Eiropas 
Savienību: Starptautiskās zinātniskās Starptautiskā zinātniskā konferences materiāli. – Rēzekne: 
Rēzeknes Augstskola, 2000. 

3. J. G. Herders reăionālās kultūrvēsture izpētes kontekstā . Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, IV – 
Liepāja: LiePA, 2002. 

4. Latgaliešu valodas lietojuma filozofiskie aspekti 20.g. sākumā . Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, 
V – Liepāja: LiePA, 2003. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

2004.g. noklausījos kursu “Augstskolu didaktika” LLU Izglītības un mājsaimniecības institūts. 42 h apmērā 
sertifikāta Nr. 000205, izdots 2003. 28.11., Reă. Nr. 199 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda         

Krievu valoda         

Vācu valoda         

AngĜu valoda         

 

   
(Datums)  (Paraksts) 
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CURRILUCUM VITAE 
 

Annabelle Pollet 
Valdemara iela 52/54, 13 
Riga LV – 1010   
Latvija  
�26716557 
Email : polletannab@yahoo.com 
 

 

 
 

CERTIFICATES: 
 
2006 
 
 
 
2005 
 
2004 
 
 
 
2002 
 
2001 
 
 
 
2000 

Master 1, specialized in Didactics of languages & cultures FLE/S , Charles de Gaule 
University-Lille3 (France) 
Training course on the DELF A1-B2, French Institut of Praha  (Czech Republic) 
 
Licence LLCE in English, Charles de Gaule University-Lille3 (France) 
 
DEUG LLCE in English , Charles de Gaulle University, Lille (France) 
Exchange program (ISEP) at Laurentian University (Ontario, Canada) 
Exchange program at La Universitad Contemporànea (Quéretaro, Mexique) 
 
TOEFL  (Result: 240/300) 
 
Part Time Student, at ECAT (Eastbourne, England) 
CAE (Certificate in Advanced English, Cambridge Exam) 
FCE (First Certificate in English, Cambridge Exam) 
 
Baccalaureate in Social and Economy  
European Diploma in German/English (Level IV-High School) 

  
Languages:              -     French/English (bilingual)  

- German and Spanish (beginner level) 
- Russian (notions) 

 
 
 

PROFESSIONAL EXPERIENCES: 
 
September 2006 to now 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

French (FLE) Teacher at Latvian Agricultural Univer sity and  
Highschool 40 in Riga, Lettonia (MAE exchange program) 
- Creation of pedagogical documents for the local French teachers 
- Organisation of the Francophonie’s day 
- Setting up of a theater play 
French (FLE) Teacher at the French Cultural Center of Riga, Lettonia 
- Organisation of French Teachers Training 
- Setting up a online formation (blended education) for the Latvian 
Civil Workers 
- Member of the jury on the DELF examination 
 
French (FLE) Teacher at the Summer University of Boulogne-sur-
mer, France 
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July to August 2006 
 
 
 
 
April to June 2006 
 
 
 
 
 
 
September  to March 2006 
 
 
July to September 2005 
 
 
February to June 2005 
 
 
 
January to February 2005 
 
 
 
September 2004 to June 2005 
 
June to September 2005 
 
 
June to July 2004 
 
 
 
January to April 2004 
 
 
  

- Workshop on creative oral and writing expression  
- FLE teacher for the level A1+ 
 
Assistant manager in the pedagogical department, French Alliance 
of Brno (Czech Republic) 
- Creation of pedagogical documents for the local French teachers 
- Organisation of the DELF Junior and DELF/DALF all public 
- Member of the jury on the DELF/DALF examination  
- French (FLE) Teacher (level A2 to B2) 
 
Voluntary French Teacher in the association of alphabetisation and 
school assistance La Clé, Lille (France) 
 
Hotess in ARBS (Rotarian Association of School Librairies), Marcq-
en-Baroeuil (France) 
 
English Teacher for specific needs : welcome of tourists for an 
exhibition on “Abram’s sons: From Abram to Martin Luther King”, 
Lille (France) 
 
Organisation of the foreign students (Erasmus) welcome and 
international events, International Department of Charles de Gaulle- 
Lille3 University, Villeneuve d’Ascq (France)  
  
Au pair (part time) in a family of three children, Lille (France) 
 
Work experience in two primary schools as an English teacher , 
Lille  
 
Salesperson (part time) in a gifts shop, Jasper (Alberta, Canada) 
Waitress and cleaning lady (part time) in Jasper House Bungalows 
Au pair in a family of two children 
 
French Tutor and Teacher at Laurentian University, Sudbury 
(Ontario, Canada) 
 
 
 

 
 

   
(Datums)  (Paraksts) 
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CURRICULUM VITAE 

 
Dita  Štefenhagena 
Vārds  Uzvārds 

Jelgava  101266-10066 
Dzimšanas vieta  Personas kods 

10.12.1966  latviete 
Datums, mēnesis, gads  Tautība 

  precējusies 
  Ăimenes stāvoklis 

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

 
Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 

Jelgava  Jelgava 
Lielā iela 2  Avotu iela 12 
LV 3001  LV 3002 

   
TālruĦa Nr.  3005697  TālruĦa Nr. 29824554 
Fax: -   
E-mail: Dita.Stefenhagena@llu.lv   
    

Izglītība 

Pamatstudijas, maăistrantūra, doktorantūra 

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

LU, Svešvalodu fakultāte 1986.-1992. AngĜu val. un lit. Filologs, 
angĜu val. un 
literat. 

pasniedzējs 
LU, Starptautisko attiecību institūts 1999.-2001. Starptautiskās 

ekonomiskās 
attiecības 

Ārējo sakaru 
struktūrvienī
bas vadītājs 

LLU, SZF 2002.-2005. Organizāciju un 
sabiedrības 

pārvaldes socioloăija 

 

LU, Ekonomikas un vadības fakultāte, 
vadībzinātnes programma doktorantūrā 

2006. – un 
pašlaik 

Sabiedrības vadība  

Zinātniskā kvalifikācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais, 

akadēmiskais 

grāds 

Diploma Nr. 

Latvijas Universitāte 1992 AngĜu val un lit. Bc.  Nr 100472 
Latvijas Universitāte 2001 Starpt. ekon. 

attiecības 
Augstākā 
profesionālā 
izglītība 

Nr 000504 

Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte 

2005 Socioloăija Mg.sc.soc 
 

Nr 0398 
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Darba pieredze 

2002. - lidz šim brīdim – LLU  
1994. – 2001. – ASV Miera korpuss, Biznesa un NVO attīstības programmas vadītāja, Projektu vadītāja 
1992. -1994. – LR Saeima, ārlietu biroja konsultante 

Zinātniskās iestādes (laika periods), zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, 
maăistrantu vadīšana 

Organizācijas starptautiskās sadarbības pilnveidošana – Maăistra darbs 
Organizāciju socioloăija – organizācijas pārmaiĦas, organizāciju interakcija ārējā vidē, sociālās inovācijas 
Promocijas darba tēma „Sociālās inovācijas augstākās izglītības iestādēs pārmaiĦu procesos: vadības 
aspektu analīze” 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

15.-19.10. 2005 „Increasing Efficiency of International Projects at the Latvian University of Agriculture, 
Starptautiska Starptautiskā zinātniskā konference – „European Integration: Local and Global Consequences”, 
Mendela Lauksaimniecības universitāte, Brno, Čehija 
16.06. 2006.– LLU SZF starptautiska Starptautiskā zinātniskā konference „Jaunas dimensijas sabiedrības 
attīstībā”, referāts un zinātnisks raksts „Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Baltijas un ZiemeĜvalstu 
universitāšu sadarbība”, LLU, Jelgava 
14.- 15.06. 2007.– LLU SZF Starptautiskā zinātniskā konference „Jaunas dimensijas sabiedrības attīstībā”, 
referāts un zinātnisks raksts „Sociālās inovācijas publiskās pārvaldes institūcijās”, Rīcības komitejas locekle., 
LLU, Jelgava 
 

Lekciju kursi 

Projektu izstrāde un vadīšana 
ES struktūrfondu projektu vadīšana 
AngĜu valoda projektu vadībā  

Publikāciju skaits - : 3  t.sk. grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli. 

Nozīmīgākās publikācijas 

„Organizācijas starptautiskās sadarbības pilnveidošanas iespējas”, izdevums LLU SZF Zinātnisko rakstu krājums 
, 2005, izdevējs - LLU  
„Increasing Efficiency of International Projects at the Latvian University of Agriculture”, izdevējs  Mendela 
Lauksaimniecības universitāte, Brno, Čehija, 2005 
„Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Baltijas un ZiemeĜvalstu universitāšu sadarbība” , izdevums LLU SZF 
Zinātnisko rakstu krājums , 2006, izdevējs - LLU  
„Sociālās inovācijas publiskās pārvaldes institūcijās”, izdevums LLU SZF Zinātnisko rakstu krājums, 2007.  

Kvalifikācijas celšana (pēdējo trīs gadu laikā) 

Kurss ES strukturālo fondu projektu vadīšana, SIA „SABINFO”, Rīga, 2004. 
NOVA/BOVA kurss „USE of ICT in Distance Learning”, Lietuvas Lauksaimniecības universitāte, KauĦa, 
2005. 
ES projektu vadība (72h),  LLU un Rovaniemi Politehnikums, Somija, 2005. 
Lietišėā etiėete, SIA Vadības sistēmu un mārketinga pētījumu aăentūra, 2006. 
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Līdzdalība projektos un projektu vadīšana 

1.10. – 12.11. 2006. - Līdzdalība ZAA, ESF un Sabiedrības integrācijas fonda projektā „Zemgales pašvaldību 
kapacitātes stiprināšana efektīvas projektu vadības plānošanā un īstenošanā”, apmācību vadīšana Zemgales 
reăiona pašvaldību iestāžu darbiniekiem par ESF projektiem 

1.04. – 12.04. 2006. – Dalība projektā „Intensive Program for the Baltic Sea Network: Promoting 
Intercultural Management Competencies for Working Life in the Baltic Sea Region”, lekcija par tematu 
„International Project Management” 
 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

Biedrības „AngĜu valodas klubs” vadītāja, Zemgales reăionālais NVO atbalsta centrs 
 

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

Latviešu valoda         

Krievu valoda         

Vācu valoda         

AngĜu valoda         

 

 

   
(Datums)  (Paraksts) 
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ĀRVALSTU UNIVERSIT ĀŠU 
VIESLEKTORI 
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CURRICULUM VITAE 
 
Proposed position in the programme: Team Leader / Senior Expert  
 
1. Family Name: HOBROUGH  
 
2. First Names: John Edward  
 
3. Date of Birth: 8th June 1938  
 
4. Nationality: British  
 
5. Civil Status: Married  
 
6. Education: 
Institution: 
 

(1) University of Manchester 
(2) University of Manchester 
(3) University of Salford 
(4) University of Reading 

Date: from (month / year) 
 to (month / year) 

(1) Oct 1959 -  July 1962 
(2) 1969 
(3) 1978 
(4) Oct 1962 – July 1963 
(5) 2001 
(6) 2004 

 Degree(s) of Diploma(s) 
 obtained: 

(1) BSc (Hons) 
(2) MSc 
(3) PhD 
(4) (Postgraduate) Cert.Ed. Dip.Ed. 
(5) Honorary Degree. Bourgas Free University 

Bulgaria 
(6) Gold Medal and Diploma of Honour. Sofia 

Technical University 
 
7. Language Skills:  (Mark 1 to 5 for competence) 
Language Reading Speaking Writing 
English 5 (Mother tongue) 5 5 
German  3 2 2 
French 3 2 2 

 
8. Membership of Professional 

Bodies: 
 

 

9. Other Skills: 
 

Excellent cross-cultural skills, educational 
team leadership, good IT familiarity. Great 
breadth of knowledge with respect to European 
and International education systems. 

10. Present Position: 
 

Visiting Professor and University Director 
Emeritus, University of Surrey (retired from 
full-time academic life 30 September 2003) 
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Visiting Professor – Latvia Agricultural 
University. Jelgava 

11. Years with the Proposing Firm: 
 

 

12. Key Qualifications: Many years experience of establishing and directing 
development projects designed to transfer skills and knowledge from UK and other 
European universities to counterpart universities in Asia, Africa and Eastern Europe.  
 

13. Specific Countries experience: 
Country 
 

Date: from (month / year) 
 to (month / year)    

Russia (Nizhny 
Novgorod)Commercial Institution  
1991 – 2003 
 
 
Russia (Murmansk State Technical 
University) 1996 – 2003 
 
Belarus State Economic University 
(Minsk) 1996 – date 
 
 
Russia (Novosibirsk State 
University) 
1997 - 1999 
 
Bulgaria (Bourgas Free university, 
Varna Free University, Sofia State 
Technical University. Sofia 
University) !991 - date 
 
 
 
Bulgaria  Optimisation of the 
National Schools Network 2002 – 
March 2004 
 
Kyrgystan (Kyrgis-Russian Slavic 
University - Bishkek) 2001 – March 
2004 
 
Uganda (Secondary Education 
Curriculum Consultancy) 1994 - 
1995 
 
Nigeria ( Education Consultant tio 
the Dioceses of Guildford, Ife and 
Anglican Church in Nigeria) 2003 – 
date 

Curriculum and skills development , Higher 
Education Capacity Building. Development of 
Modular programs in economics and moderation of 
same to European standards 
Capacity building, curriculum development, staff 
training 
Development of Modular programs in economics 
 
Capacity building, curriculum development, staff 
training 
Development of Modular programs and post 
graduate opportunities 
 
Capacity building, International relations and 
development 
 
 
University development in a new system, staff and  
Development of Modular programs in engineering 
and industrial management and moderation to 
European standards, Staff Training. Business 
training and education, business partnerships 
 
 
Consulting on modernisation needs of Bulgarian 
Education System. Staff and Working Group 
training  
 
Development of International relations across Asia 
and Europe  
 
Consultancies on National Schools Systems, 
particularly in English, Maths, Science, Work 
Experience and Employability skills 
 
Development of the schools system supported by 
faith communities. 
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Latvia (Latvian Agricultural 
University – Jelgava) 1995 – date 
 
 

Academic Consultant – specifically in pre accession 
to Europe needs. 
. 
 
 
 Visiting Professor. In Educational Development 
from 2004 

 
14. Professional Experience Record: 
Date: from (month / year) 
 to (month / year) 

1991 - 2003 

Location Educational Liaison Centre 
Company University of Surrey 
Position Director and Dean of students 
Description The Educational Liaison Centre is responsible for 

the formation and maintenance of the University’s 
links with its overseas counterparts, particularly in 
the developing areas of Eastern Europe and Asia. 
A specific function of the links is to bring European 
expertise to bear on the reorientation and upgrading 
of curricula to meet the needs and challenges of the 
emerging market economies in these countries. 
On sabbatical release 2002-03 to conduct further 
research into aspects of skill transference [etc]. 
Responsible for all University Students concerns 

 
Date: from (month / year) 
 to (month / year) 

1979 - 1991 

Location Department of Educational Studies 
Company University of Surrey 
Position Assistant Head of department/ Academic  

co-ordinator, adult and continuing education 
and Professional  Education. 

Description Leader in Curriculum studies at all aspects and ages 
of students 

 
Previously Head of Department in Environmental Science in Higher Education and Head of 
Science in two comprehensive schools 
 
15. Others:. selected references 
1991 Hobrough J E “Mobility and Re-orientation of Teachers from Germany to 

UK” , Proceedings of Fourth EARLI Conference, Turku, Finland 
1992 Watts M and Hobrough J E “The Employment of German Science Teachers in the 

UK:  positive holes and the crystal lattice?”, School Science 
Review 73(264), pp27 

1994  Hobrough J E et al “Access to Higher Education  in Europe - A Question of 
Mobility” , The Access  To Higher Education Conference - The 
Economic and Social Implications. Published proceedings of 
Conference. Berlin 1994 
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1995  Hobrough J E, et al Uganda Secondary Education Sub-sector Studies.  Contract 
Number: 942087A ODA.  131 pp and Annexes.    

1996  Hobrough J E, et al “Models of European Practice:  Overcoming Barriers to 
Higher Education”.   Council of Europe, Sofia, Bulgaria,  April 
1996 

1996  Hobrough J E, et al Prime Minister's Enterprise Training Initiative:  “Training 
Trainers in the Russian Federation”,    Contract Number:  
CNTR954741A 

1996  Hobrough J E, et al Report to British Council: “Training and Academic Links 
Project” .  Joint University of Surrey and Nizhny Novgorod 
Federal Commercial College.  Developing a Business Centre in 
Russia.  May 1996 

1998 Hobrough J.E., Newman J. Bates R   “Using Graduate Skills: Small Businesses - Growth 
by Degree” Leonardo da VinciContract Number:  
K/96/2/0294/PI/II.1.1.c/FPC 

1998 Hobrough J.E. and Bates R. “Progression of Skills and Competencies through University 
to Employment: With Reference to SMEs within the European 
labour Market”. Industry and Higher Education October 12.5: 
290 - 296. 

1998. Université Enterprise Europe (Ed.)“SMEs and Higher Education: Their Role in 
European Union Wealth and Job Creation”.  Prepared for the 
European Commission  June 1998. Hobrough J.E. Research 
Leader. 

1998  Hobrough. J.E.,  “Bridging the Gap: The Challenges of European Integration 
on Educational Systems”.  UNESCO UK and National 
Government, Poland (Proceedings in Press) 

2000  Manninen J and Hobrough J Skills Gaps and Overflows?  A European perspective of 
Graduate Skills and Employment in SMEs.  Industry and 
Higher Education 14.1. 51-57 

2000  Hobrough J. et al Trans- national Consortium for Work Experience. Leonardo da 
Vinci Project with partnership of  8 EU Countries 

2002  Kontiainen.S 
and.              
              Hobrough.J.E 

Models of Supervision In. S. Kontiainen: Dynamic 
Concept Analysis (DCA) Integrating Information in 
Conceptual Models. University of Helsinki PP. 107 –129 

2003  Hobrough J.E   "Models of Higher Education in an Expanding Europe: 
with special reference to Latvia Jelgava 2003 14pp 

2004   Hobrough. J.E Modelling Higher Education in Eastern and Central Europe since 
Perestroika: the Application of Dynamic Concept Analysis. 
Industry and Higher Education August/ 2004  

2004    Hobrough  J.E “Perceptions of Change in Post Soviet Higher Education”. 
Proceedings of International Seminar. Opportunities for Positive 
Change. Facilitating Pan-European Partnerships. University of 
Surrey. UK  April 2004 

2004 Hobrough J.E. Priede. M, Cima. L “Comprehensive Roma Education in an expanding 
Europe.”  Proceedings of International Conference on  Social 
Exclusion within the expanding EU. In Press. 

2004   Hobrough. J. E. “Transferable skills and university education: a basis for co-
operative education”  To be presented and Published in Asia-
Pacific Journal of Co-operative Education,  as Proceedings 
December 2004 
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2006 Hobrough JE and Ward N Perceptions of Supervision on Work Placements. WACE 
Symposium Westminster UK 

2007  Hobrough J.E. Opening the Door to Science Education. SciFEST. Key Lecture.  
Jounsoo National Science Festival. Finland 

2007  Hobrough JE Opening the Door between Universities and Business. Key 
Lecture  International Conference . Westminster International 
University Tashkent. Uzbekistan 

2007 Hobrough J.E. and Ward N                Modelling Supervisory Interactions  on Work  
Placements – for WACE Singapore.  accepted for June 2007 

2007 Hobrough J.E. Member of Programme Committee at 3rd Annual International 
Scientific Conference „New Dimensions in the Development of 
Society” (Latvia); article „The Place of International Projects in 
the Development of Higher Education within an Expanded 
Europe” 
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CURRILUCUM VITAE 
 

Timothy Edmund Gurney Sinnamon   
Nationality : British  
 
Work Address      Home Address  
The Department of Law       40 Orchard Gardens  
25 AC 05      Cranleigh  
The University of Surrey     Surrey 
Guildford       England  
Surrey        GU6 7LG 
England      United Kingdom   
GU2 7XH          
United Kingdom  
 
01483 686241      01482 271249 
Tim Sinnamon@surrey.ac.uk    07930324071 
 

 
Education and Qualifications  

 
September 2004  (Ongoing) University of Surrey, Doctoral Studies - Research into the European 

Constitution and the effects on External Trade and Competition – with respect to the 
Legal Profession.  

 
2002 to May 2004  University of Northumbria, Newcastle Upon Tyne 

 LLM in European Union Law Distinction 
 
2002 to 2003   Staffordshire University, Stoke on Trent  

LLM in Practice Management Law (Legal Practice) Distinction  
 
2001-2002  Staffordshire University, Stoke on Trent 
   Postgraduate Diploma in Legal Practice (LPC) Commendation 
   
1998-2001  Staffordshire University, Stoke on Trent 

BA (Hons) Joint Honours Law (Major) Geography (Minor) 
Upper Second Class Honours (2:1) 

 
1998-2001   Godalming College, Godalming, Surrey  

A Level        Law, Geography, General Studies  
        Maths, 

  A/S Level     Physics  
 
1996-1998   Glebelands School, Cranleigh, Surrey 

9 GCSE’s all at A* to B.  
 

Academic Teaching  
University of Surrey  
2004-2005 – Associate Lecturer in Department of Law – Lecturing / Teaching – European 
Union Law, Land Law,  Dissertation supervision  
 
Visiting Lecturing  
Nescot College of Further and Higher Education – European Union and Common Law on the 
Advanced Diploma of Acoustic and Noise Control.  



 150 

 
Guildford College, Surrey, England, Institute of Legal Executives Diploma in Legal Practice. 
Module Leader- The Law of Tort. 
 
 

 
Research Interest  
The Development of a European Constitution and the effect that this will have on the 
development on Competition Policy and External Trade with respect to the Legal Profession . – 
(subject of doctoral thesis) 
 
Issues of Legal Practice Management, particularly the development of Multidisciplinary 
Partnerships in the UK and Europe.  
 
Conference Presentations / Papers  
External Trade, Formal Compromise and the Draft Treaty Establishing a Constitution for 
Europe (forthcoming) Durham European Law Institute  
 
The European Union – Forever Compromised? (UACES forum, Oxford University April 2005) 
 
The Overregulated Society, Suing the State for Negligent Legislation, Commonwealth Legal 
Education Association Conference September 2005, The University of Greenwich.   
 
Academic and / Professional associations.  
The Law Society of England and Wales.  
Universities Association of Contemporary European Studies 
Society of Legal Scholars.  
Commonwealth Legal Education Association  
Association of Law Teachers.  
 
 

Referees 
Academic:   Academic:  Non Academic:  
Dr M J Humphreys  Mrs Amanda Cleary Mr Richard Womack 

  Department of Law Department of Law (Managing Director)  
The School of Arts  The School of Arts Manns of Cranleigh  

  University of Surrey University of Surrey 101-105 High Street  
  Guildford   Guildford  Cranleigh  
  Surrey   Surrey   Surrey 
  GU2 7XH  GU2 7XH   GU6 8AY  
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VIESLEKTORI  
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CURRICULUM VITAE 
Anna  KrastiĦa 
Vārds  Uzvārds 

Jelgava   
Dzimšanas vieta   

1953.g.  latviete 
Dzimšanas gads  Tautība 

  precējusies 
  Ăimenes stāvoklis 

Jelgavas rajona padome- Attīstības departamenta direktora vietniece 
Darba vieta un ieĦemamais amats 

 
Darba vietas adrese:   

Pasta iela 37   
Jelgava   
LV-3001   

   
TālruĦa Nr.  3022093, 9205539    
Fax: 3022235   
E-mail: Anna.Krastina@jrp.lv   
    

Izglītība 

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

Studiju 
laiks 

Specialitāte Kvalifikācija 

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, Ekonomikas 
fakultāte 
 
 
 
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija  

2001-2003 
 
 
 
 
1973-1978 

Ekonomika 
 
 
 
 
Ekonomika 

Sociālo zinātĦu 
maăistrs 
ekonomikā 
 
Ekonomists- 
organizators 

Darba pieredze 

No 2004 līdz šim laikam – projektu vērtēšanas eksperte EQUAL, PHARE CREDO, ESF 
No 2006 līdz šim laikam LLU vieslektore studiju programmā „Starptautisko projektu vadība” 
No 1997 līdz šim laikam Jelgavas rajona padome- Attīstības departamenta direktora vietniece 
1995.- 1997. Jelgavas rajona padome - Ekonomikas nodaĜas vadītāja  
1993.- 1995 SIA „Zemgales Nafta” - galvenā ekonomiste  
1992.- 1993. Paju sabiedrība „Vienība” - galvenā grāmatvede  
1978- 1992.Padomju saimniecība „Zebrene”, kolhozs „Vienība” – galvenā ekonomiste 
 
Kvalifik ācijas celšana (pēdējo piecu gadu laikā) 
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09.2006. -10. 2006. Projektu izstrāde un ieviešana Eiropas Savienības finansējuma piesaistīšanai (padziĜinātā 
apmācība)  SIA DEA Baltika  
09.2003.- 07.2005. Valsts administrācijas angĜu valodas kursi. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Sociālo 
zinātĦu fakultāte 
06.2002..- 02.2003. kurss „Stratēăiskais vides novērtējums”- Somijas vides institūts (SYKE) sadarbībā ar 
asociāciju Elle un Latvijas Īpašo uzdevumu ministriju 
09.2002.- 03.2003. Zemgales reăiona vietējo un rajona pašvaldību politiėu un darbinieku kompetences 
pilnveidošana. Dobeles Pieaugušo izglītības centrs sadarbībā ar Zviedrijas Vestra Jotlandes reăiona 
administrāciju 
10.2002.-10.2002. UzĦēmējdarbība un inovācija Lillihammeres Zinātnes parkā. Lillihammeres Zinātnes  parks 

Piedalīšanās dažādās biedrībās un padomēs   
Biedrības „Jelgavas lauku partnerība „Lielupe”” padomes loceklis – no 2006.gada.  
Lielupes baseina konsultatīvās padomes loceklis – deleăēts no Jelgavas rajona padomes – no 2006.gada.  
Valgundes pagasta deputāte no 2001. līdz šim laikam 
Baltijas jūras reăiona INTERREG III B Nacionālās apakškomitejas locekle (2001.-2002.) 
PHARE 2000 Pārrobežu sadarbības programmas Baltijas Mazo Projektu fonda vadības komitejas grupas locekle 
(2000. –2002.) 
Latvijas-Lietuvas starpvalstu pārrobežu sadarbības komisijas locekle (2000.-2002.) 

Projektu izstr āde un vadīšana 

1. Projekta „Pašnodarbinātības atbalsta sistēmas izveidošana un ieviešana Jelgavas rajonā” vadība no 
2006.g.nov. līdz šim laikam 
2. Nacionālās programmas demonstrācijas projekta „Jelgavas rajona Nodarbinātības stratēăijas izstrāde” vadība 
2005.g.dec.-2006.okt. 
3. Projektu pieteikumu sagatavošanas vadīšana Jelgavas rajona padomes Attīstības departamentā šādiem ESF 
projektiem: 

3.1.Motivācijas programma nestrādājošiem vecākiem Jelgavas rajonā 
3.2.Sociālās rehabilitācijas programmas izstrāde un ieviešana SAC „Zemgale” invalīdiem 
3.3.„EUROPE DIRECT informācijas tīkla” informācijas punktus uzturošo struktūru izveide 
3.4.Kapacitātes paaugstināšana pašvaldību darbiniekiem Jelgavas rajonā 

4. Projekta izstrāde un vadīšana PHARE CBC programmā - “Elaboration of a Strategy for the Euroregion 
Saule”. 2003. - 2004.  
5. Projekta izstrāde un vadīšana PHARE CREDO programmā - “Consideration of Risk Factors of Jelgava 
Region and Siauliai Region and Work Out of a Co-operation Plan for Possible Risk Situations” 1998.-2000.  
Pieredze plānošanas dokumentu izstrādē 

1. Nodarbinātības stratēăijas izstrāde Jelgavas rajonā (2006.) – darba grupas vadītāja 
2.Piedalīšanās dokumenta izstrādē Stratēăiskais vides novērtējums Zemgales plānošanas reăiona teritorijas 
plānojumam (2005.) 
3.Projektu konkursa nolikumu izstrāde “Jelgavas lauku partnerībai “Lielupe”” (2005.) 
4.Eiroreăiona “Saule” stratēăijas izstrāde (2004.) - vadītāja 
5.Jelgavas rajona plānojuma un stratēăiskās attīstības programma (2003.) – Ekonomikas sadaĜa 
6.Zemgales reăiona Lauku koncepcija izstrāde (2003.) – darba grupas vadītāja 
7.Zemgales reăiona Vides koncepcija (2002.) – darba grupas vadītāja 

IemaĦas 
Autovadītāja tiesības B kategorija 
Datorprasmes: MS Word, MS Excel, MS Office Outlook, MS Internet Explorer, Power Point.  
Valodu zināšanas: Lasītprasme Rakstītprasme Runātprasme 
      teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji 

Latviešu valoda         

Krievu valoda         

AngĜu valoda         

   
(Datums)  (Paraksts) 
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CURRICULUM VITAE 
 

Ainars  Nābels- Šneiders 
Vārds  Uzvārds 

Jelgava  050459 – 10000 
Dzimšanas vieta  Personas kods 
05.04.1959..  Latvietis 

Datums, mēnesis, gads  Tautība 
  Precējies,  

  Ăimenes stāvoklis 
Zemkopības ministrijas starptautisko attiecību nodaĜa 

Darba vieta un ieĦemamais amats 
 

Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 
Republikas laukums 2,   Dzirnavu iela 131-17 

Rīga  Rīga 
LV-1981  LV -1050 

   
TālruĦa Nr.  7027296  TālruĦa Nr. 9424753 
Fax: 7830272                                 
E-mail: Ainars.Nabels@zm.g

ov.lv 
 

  

Izglītība 

Pamatstudijas, aspirantūra. Mācību 
iestāde, valsts, zinātniskais grāds 

Studiju laiks, 
grāda 

piešėiršanas 
gads 

Specialitāte Kvalifikācija 

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija 
 
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, 
aspirantūra 
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija 
 

1997 -1982. 
 
1988 
 
1992 
 

zootehnika 
 
 
 
lauksaimniecība 

zooinženieris 
 
l/s zin.kand. 
 
Dr.agr.sc. 

Darba pieredze 

2005 – LR Zemkopības ministrijas Starptautisko lietu departamenta Starptautisko attiecību 
nodaĜa, vadītājs  
 
2000- 2005 LR Zemkopības ministrijas Meža politikas departamenta direktora vietnieks  
 
1998-2000 LR Zemkopības ministrijas Integrācijas un ārējo sakaru departaments, Integrācijas 
nodaĜa, vadītāja vietnieks 
 
1995-1998 LR Valsts kanceleja, Ministru kabineta padomnieks lauksaimniecības jautājumos 
 
1988-1991 Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Kvalifikācijas celšanas fakultāte - dekāns 
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1982-1985 LLA mācību un pētījumu saimniecība „Vecauce”, vecākais ciltslietu speciālists 
1997- 1982 Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, laborants 
 

Lekciju kurss 

„ES lauksaimniecības politika” LLU  un LU maăistra studijās 
 

Kvalifik ācijas celšana  

2006. – „EuroProjects” Protokols un etiėete  
2005. – „Merkūrijs konsultants” Lietišėā etiėete  
2004. – „Triviums” apmācību centrs, „Praktiskais PR” 
2003. – „Team Europe”  lektoru apmācība (Latvijā) 
2002. –  ASV Lauksaimniecības departaments,  „Dabas resursu menedžments”   
2002. – Konsultantu grupa „Nordica”, „Vadītprasme” 
2001 – Valsts Administrācijas skola, „Administratīvais process iestādē” 
2001 – Dānijas Eiropas lietu institūts, Eiropas lietu pasniedzēju apmācības kurss 
1999 – Valsts Administrācijas skola, lektoru apmācības kurss Eiropas integrācijas jautājumos 
1998 – Rīgas Ekonomikas augstskola, „Projektu vadība” 
1996 – Valsts Administrācijas skola, „Eiropas lietas un procedūras” 
1995 – ASA Lauksaimniecības sektora analīžu institūts, „Lauksaimniecības politikas un tirgus 
attīstība” 
 

Zinātniskās darbības virzieni, nozīmīgākās publikācijas 

1.Disertācija „Cietstāvošo, atnesušos govju un teĜu turēšanas tehnoloăijas pilnveidošana 
piensaimniecības kompleksos”. Jelgava, 1992. 
2.Ieteikumi: Cietstāvošo, atnesušos govju un teĜu turēšanas tehnoloăijas pilnveidošana 
piensaimniecības kompleksos”, R. ZTI pārvalde, 1987.-10 lpp. 
3.Palīgmateriāls kursa projektu un diplomprojektu izstrādei: Lopkopības ēku tehnoloăiskā 
projektēšana/ LLU- Jelgava, 1995.-96 lpp. 
 
 
Valodu zināšanas: Lasītprasme Rakstītprasme Runātprasme 
 teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji teicami,labi, vidēji 

Latviešu valoda         

Krievu valoda         

AngĜu valoda         

 
   

(Datums)  (Paraksts) 
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CURRICULUM VITAE 
 

 
Baiba  Traidase 
Vārds  Uzvārds 

Jelgava  120780-10056 
Dzimšanas vieta  Personas kods 
12.jūlijs, 1980  latviete 

Datums, mēnesis, gads  Tautība 
   
   

Jelgavas rajona padome, galvenā speciāliste  
Darba vieta un ieĦemamais amats 

 
Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 

Pasta 37, Jelgava, LV - 3001  Zvejnieku 15-51, Jelgava, LV - 3001 
   
   
   

TālruĦa 
Nr.  

3022093  TālruĦa Nr. 29115053 

Fax: 3022235   
E-mail: btraidase@inbox.lv    
    

 

Izglītība 

Pamatstudijas, maăistrantūra, 
doktorantūra (aspirantūra). Mācību 

iestāde, valsts 

Studiju 
laiks 

Specialitāte Kvalifikācija 

Latvijas Universitātes Ekonomikas 
fakultātes Eiropas studiju Maăistra 
studiju programma, Rīga, Latvija.  

Septembris 
2002 

- Jūnijs 
2005 

Eiropas 
lietas 

Sociālo zinātĦu maăistra 
grāds Eiropas studijās  

Copenhagen Business School, 
Kopenhāgena, Dānija 

Janvāris - 
Jūnijs 2003 

Eiropas 
integrācijas 

lietas 

Dānijas Ārlietu 
ministrijas stipendiāta 

sertifikāts Eiropas 
Integrācijas studiju 

programmā 
Humboldt Universität zu Berlin, 
Berlīne, Vācija.  
 

Oktobris 
2000 

- Jūlijs 
2001 

Politikas 
zinātne  

Socratus / Erasmus 
programmas stipendiāta 

sertifikāts Politikas 
zinātnes programmā 

Vidzemes augstskola, Valmiera, 
Latvija.  

Septembris 
1998 

- Jūnijs 
2002 

Politoloăija 2.līmeĦa augstākā 
profesionālā izglītība 

politoloăijā 
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Darba pieredze 

Kopš: Janvāris 2006   Jelgavas rajona padome, Eiroreăiona „Saule” sekretariāta 
vadītāja, Jelgava, Latvija 

Kopš: Septembris 2003   Jelgavas rajona padome, Attīstības departamenta Projektu 
izstrādes un vadības nodaĜas Galvenais speciālists, Starptautiskās 
sadarbības koordinators, Jelgava, Latvija 

Maijs 2005 – Marts 2006  Local and Regional Development Planning Ltd, Phare 2003.gada 
Nacionālās programmas “Institucionālās kapacitātes stiprināšana 
reăionos” projekta eksperts, Londona, Lielbritānija  

Maijs 2002 – Janvāris 2003: Latvijas Attīstības aăentūra, Projektu vadītājs, Rīga, Latvija  

Oktobris 2001 – Maijs 2002: Latvijas Attīstības aăentūra, Mārketinga asistents, Rīga, Latvija  
Maijs - Jūlijs 2001: ISA-Consult Beratungs- gesellschaft für Innovation, 

Strukturpolitik und Arbeit, Projekta vadītāja asistents, Berlīne, 
Vācija 

Jūlijs 2000: Latvijas Vēstniecība Ukrainā, Praktikants, Kijeva, Ukraina 

Marts - Maijs 1999: Civic Education Project (CEP), Projekta koordinators, Rīga, 
Latvija 

 

Zinātniskās iestādes (laika periods), zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti 

Kopš 2004: sagatavoti, iesniegti un ieguvuši finansējumu sekojoši projekti: “Motivācijas 
programma nestrādājošiem vecākiem Jelgavas rajonā” (ESF); “Pašnodarbināto atbalsta 
sistēmas izveidošana un ieviešana Jelgavas rajonā” (ESF); “Regional Marketing for 
Euroregion "Saule"” (Interreg); “Improvement of water supply services in small 
settlements of Šiauliai, Joniškis and Jelgava districts” (Interreg); “Dzimumu līdztiesības 
principu īstenošana Latvijas pašvaldībās” reăionālais pilotprojekts (UNDP); “Pilsoniskās 
sabiedrības iniciatīva drošības politikas veidošanā” reăionālais pilotprojekts 
(kopfinansētāji: Baltijas - Amerikas Partnerattiecību programma, ASV Starptautiskās 
attīstības aăentūra un Atvērtās Sabiedrības institūts);  

2005 – 2006: projekta „Motivācijas programma nestrādājošiem vecākiem 
Jelgavas rajonā” vadīšana; 
2005: Japānas ārlietu ministrijas stipendija par pētījumu “The Enlargement of the EU and 

Japan-EU relations in the future”; 
2003: Latvijas Bankas stipendija par pētījumu “ES paplašināšanās ietekme uz darbaspēka 

migrāciju”;  
2002: Latvijas Ekonomikas attīstības foruma stipendija par pētījumu “Jaunā ekonomika” 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

2005: Latvijas Eiropas Kopienas studiju asociācijas konference “Pretim Eiropas Savienotajām 
Valstīm: Nākotnes izaicinājumi un iespējamie risinājumi”, Rīga, Latvija, “Latvijas – 
Krievijas attiecības Enerăētikas dialoga kontekstā”, B.Traidase; 

2004: ANO Attīstības programmas projekta “Dzimumu līdztiesības principu īstenošana 
Latvijas pašvaldībās” konference, Rīga, Latvija, “Vai cilvēki gatavi domāt par savu 
dzīves kvalitāti?”, B.Traidase 

2004: Enlargement seminar, Anglesey, Lielbritānija, “Accession and effect”, B.Traidase   

Lekciju kursi 
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ES politikas un fondi, programmas, iniciatīvas 
 

Publikāciju skaits - :  6 

Nozīmīgākās publikācijas  

1. B.Traidase, Zināšanu virzīta ekonomika Latvijā, Latvijas Universitātes Eiropas studijas 
Maăistra studiju programmas Maăistra darbs, Rīga, 2005;    

2. B.Traidase, The European Union and Russia - Model of Possible Relationships, Latvijas 
Eiropas Kopienas studiju asociācija, Rīga, 2005; 

3. B.Traidase, The Enlargement of the EU and Japan-EU relations in the future, Japānas 
Ārlietu ministrija, Tokija, 2005. 

4. B.Traidase, Iestāšanās Eiropas Savienībā ietekme uz Latvijas darbaspēka tirgu, Žurnāls 
"Virziens - Eiropa" Nr 1, Rīga, 2003  

Kvalifik ācijas celšana (pēdējo trīs gadu laikā) 

2005: Projekta cikla vadības metodika, Zemgales attīstības aăentūra, Bauska, Latvija; 
2005: Japānas Ārlietu ministrijas Eiropas Integrācijas programma, Tokija, Japāna. 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

- Vidzemes augstskolas Studentu valde, priekšsēdētāja, 1999 – 2000; 
- Politikas zinātĦu studentu asociācija, valdes loceklis, 1999 – 2000; 
- Eiropas kustība Latvijai, Valmieras nodaĜas vadītāja, 2000. 
 
 
Valodu zināšanas: Lasītprasme Rakstītprasme Runātprasme 

 ,   

Latviešu valoda teicami   teicami   teicami 

Krievu valoda teicami  labi   teicami 

Vācu valoda vidēji   vidēji   vidēji 

AngĜu valoda teicami  teicami  teicami 

 
   

(Datums)  (Paraksts) 
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CURRICULUM VITAE 
 

Zigfr īds  Berezovskis 
Vārds  Uzvārds 

Rēzekne  1951 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
Zvērin ātu advokātu birojs, zvērin āts advokāts 

Darba vieta un ieĦemamais amats 
 

Darba vietas adrese: 
 

  

Br īvības iela 167   
Rīga   

   
   

TālruĦa Nr.  26361666    
Fakss:    

E-pasts: 

Zigfrids.berezovskis@kemeri.gov.lv ;  
zigfrids@inbox.lv  

  

    

Izglītība 

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

Studiju 
pabeigšanas 

gads 

Specialitāte Kvalifikācija 

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija 
Latvijas Universitāte 

1990. 
2000. 

Dārzkopība 
Tiesību zinātne 

Agronoms 
Jurists 

Darba pieredze 

2003.g. Zvērināts advokāts 
2002.g. Ėemeru nacionālais parks – jurists 
2001.g. Tieslietu ministrija – tiesneša amata kandidāts 
2001.g. Ministru prezidenta biroja konsultants 
2000.g. Valsts zemes dienests – juridiskās daĜas vadītājs 
2000.g. Piesēdētājs Latgales priekšpilsētas tiesā 
1997.g. Demokrātiskā partija SAIMNIEKS – koordinācijas centra vadītājs 
1996. – 2003.g. Lektors biznesa institūtā RIMPAK - LIVONIJA 
1996.g. Latvijas Republikas Centrālā zemes komisija – galvenais speciālists 
1993. – 1996.g. Pasniedzējs Lauksaimniecības universitātē 
1993.g. Latvijas Republikas Centrālā zemes komisija – biroja vadītājs 
1991.g. Latvijas Republikas Augstākās padomes zemes komisija - konsultants 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

 

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

 

Nozīmīgākās publikācijas  

1. Zemi atdosim, bet kāpēc būtu jāatdod vecajās robežās./ Mans īpašums 2003. Nr. 11/12 
2. Zemes reformas pirmā kārta tuvojas noslēgumam./ Zemes reformas vēstnesis. 1996. Nr.7 
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3. Vai zemes tirgus Latvijā ir sācies?/ Zemes reformas vēstnesis 1997. Nr.4 
4. Zemes reforma lauku apvidos: kāds nāk tās noslēgums./ Latvijas vēstnesis. Privātīpašums. 1999. Nr.31 

(111) 
5. Mans ir mans. Bet vai tikai mans?/ Latvijas vēstnesis. Privātīpašums. 2000. Nr.6 (132) 
6. Ar mūžīgo dilemmu : „Mans ir mans, bet vai tikai mans?”/ Latvijas vēstnesis. Privātīpašums. 2000. 

Nr.10 (136) 
7. Mans ir mans. Vai arī mežs un ceĜi?/ Latvijas vēstnesis. Privātīpašums. 26.05.2000. Nr.189/190 
8. Kā mēs visi gājām uz zemes īpašumu/ Latvijas vēstnesis. Privātīpašums. 09.06.2000. Nr.219/220 
9. Par mūžīgām zemes problēmām, arī 2000. gadā/ Latvijas vēstnesis. Privātīpašums. 13.10.2000. Nr. 

360/362 
10. Līdzutors grāmatai „ZEMES REFORMAI LATVIJĀ 10 gadi”/ VZD izdevniecība 2000.g. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

2002.g. 20. jūnija – RIMPAK LIVONIJA apliecība par profesionālās pilnveides izglītību pedagoăijā 
2000. janvāris – Latvijas Juridiskais centrs juristu profesionālā līmeĦa celšanas un zvērinātu advokātu 
sagatavošanas kursi. Sertifikāts. 
1999.g. marts – Latvijas Juridiskais centrs seminārs „Jaunais civilprocesa likums”. Sertifikāts. 

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

Latviešu valoda         

Krievu valoda         

Vācu valoda         

 
   

(Datums)  (Paraksts) 
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4.pielikums 
Studiju kursu apraksti  
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4.pielikums 
 
Studiju kursa nosaukums: Projektu izstrāde un vadīšana 
Apjoms: 6.5 KP 
Apjoms (auditoriju nodarbību kontaktstundās):  104 stundas 
ZinātĦu nozare: Starpdisciplināra 
Studiju kursa autori: J.Hobrough viesprofesors, I.Jurgena UzĦēmējdarbības katedras 
asoc.proefesore, I. Didže Socioloăijas katedras lektore, D. Štefenhagena Socioloăijas katedras 
lektore 
Anotācija:  
Mūsdienu projektu darba apstākĜos jebkuras valsts pārvaldes, pašvaldības, uzĦēmējdarbības un 
NVO sektora organizācijas kvalitāti nosaka organizācijas izpratne, zināšanas un prasmes 
projektu darba metodoloăijā, projektu izstrādē un īstenošanā, organizācijas stratēăisko mērėu 
īstenošanā. Projektu darbs ir kĜuvis par nozīmīgu organizācijas ieguldījumu gan Latvijas, gan 
Eiropas tautsaimniecības attīstībā. Studiju priekšmeta mērėis ir sniegt izpratni un zināšanas par 
projekta izstrādi un vadīšanu, pamatojoties uz projektu vadīšanas nacionālajām vadlīnijām un 
starptautiskajiem standartiem. Maăistranti  iegūst zināšanas un prasmes par projektu izstrādes 
un vadīšanas metodēm, principiem, pieejām, procesiem un citiem jautājumiem. Notiek ar 
projektu darbu saistīto Eiropas un nacionālā līmeĦa plānojuma un dokumentācijas apgūšana. 
Iegūtās zināšanas tiek izmantotas praktiski, izstrādājot un vadot reālus dažādu līmeĦu 
projektus, ieskaitot starptautiskus. analizējot un vērtējot projektus., kā arī veicot pētījumus par 
dažādiem projektu izstrādes un vadīšanas jautājumiem. 
Studiju kursa apraksts: 

1. Projekta jēdziens, projektu vadīšanas būtība. Projektu attīstības vēsture, projektu veidi. 
2. Projektu sagatavošanas un vadīšanas normatīvā bāze un tās ievērošana 
3. Nacionālie un starptautiskie projektu vadīšanas standarti un vadlīnijas. ISO 10006, PM 

BOK u.c. 
4. Projekta vadītāja profesijas standarts Latvijā. Nodarbinātības apraksts, projekta vadītāja 

pienākumi un uzdevumi, vispārējās un specifiskās prasmes. 
5. Projekta vadītāja profesionālā ētika.  
6. Projekta dzīves cikla raksturojums. Projekta dzīves cikla varianti. Projekta cikla vadība. 
7. Projekti un programmas organizāciju un valstiskā mērogā. 
8. Projekta inicializācija.  

8.1. Projekta idejas identificēšana, pirmsprojekta situācijas izpēte, situācijas analīzes 
metožu pielietošana. 
8.2. Resursu pieeja un problēmpieeja projekta priekšlikuma veidošanā. 
8.3. Projekta priekšizpēte – metodes un instrumenti. Projekta ieinteresēto pušu analīze. 
SVID analīze. 
8.4. Tehniski – ekonomiskais pamatojums.  
8.5. Ietekmes uz vidi prognoze. ISO 14000. 

9.  Projekta plānošana. 
9.1. Projekta izstrādes organizēšana. Projekta stratēăijas izvēle. 
9.2. Problēmas raksturojums un analīze. Problēmkoka veidošana. 
9.3. Projekta mērėu saskaĦotība un pakĜautība. Rezultātu plānošana. Horizontālo 

prioritāšu ievērošanas plānošana. 
9.4. Projekta aktivitāšu un apakšaktivitāšu plānošana, alternatīvu iespējas  
9.5. Darbu izpildes struktūrplāns. 
9.6. Projekta laika plāna izstrāde. Robežšėirtnes.  
9.7. Projekta administratīvā un ieviešanas personāla plānošana. 
9.8. Aktivitāšu īstenošanai nepieciešamo materiālo resursu plānošana.  
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9.9. Publicitātes plānošana. 
9.10. Projekta risku noteikšana un analīze. Risku klasificēšana pēc veidiem un 

nozīmīguma. Plānojamie pasākumi risku mazināšanai. 
9.11. Projekta kvalitātes plānošana. 
9.12. Projekta institūcijas un to loma projektā. Projekta organizācijas forma un 

īstenošanas plānošana. 
9.13. Nosacījumi projekta saturam – horizontālās prioritātes, ilgtspēja, multiplikatīvais 

efekts. 
9.14. Iekšējās kontroles plānošana. Iekšējās kontroles mehānisms un izmantojamie 

instrumenti. 
9.15. Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšana un noformēšana. Projekta iesnieguma 

pielikumi. Iesniegšanas nosacījumi un procedūra 
9.16. Projekta loăiskās struktūras matricas sagatavošana. Loăiskās struktūras matricas 

elementu saskaĦotība, matricas pielietojamība projekta vadītāja darbā. 
10. Eiropas projektu izvērtēšana. 

10.1. Eiropas projektu vērtēšanas kārtība un iesaistītās institūcijas. Projektu nozīmības 
izvērtēšana institūcijā. 

10.2.Administratīvās atbilstības kritēriji. Projekta iesnieguma izvērtēšana pēc kvalitātes 
un specifiskajiem kritērijiem.  

10.3.Papildinājumi pēc iesniegšanas. Lēmumu pārsūdzēšana. Latvijas un Eiropas 
precedenti. 

10.4.Sarunu vešana un projekta apstiprināšana. Rezultātu paziĦošana. Lēmumu 
pārsūdzēšana. 

11. Projekta īstenošana. 

11.1.Projekta vadīšanas metodes – struktūranalīze, projekta dzīves cikla metode, risku 
analīzes metode, PRINCE2 u.c. 

11.2.Projekta vadīšanas pieejas - sistēmiskā pieeja, DIAMOND pieeja u.c. 
11.3.Projekta īstenošanas shēma. Dokumentu aprite, lietvedība. Projekta vadīšanas 

rokasgrāmata. 
11.4.Projekta finansēšanas līguma slēgšanas organizēšana, projekta īstenošanas 

uzsākšana. 
11.5.Personāla atlase. Pienākumi un atbildības sadale par projekta ieviešanu. Darba 

līgums un atalgojums. 
11.6.Projekta komandas veidošana un vadīšana – komandas kultūras veidošana, 

vadīšanas koncepcija, komandas attīstība – izglītošana, karjera, motivēšana. 
11.7.Iepirkuma organizēšana projekta īstenošanai. Projekta iepirkuma līgumu izpildes 

kontrole. Iegādes projekta īstenošanai.  
11.8.Projekta īstenošanas organizācija. Partneru savstarpējā komunikācija. 

Komunikācijas struktūras izveidošana un realizācija. 
11.9. IzmaiĦu vadīšana projektos 
11.10.. Projekta risku un krīžu vadīšana. 
11.11. Publicitātes prasību īstenošana. Sabiedriskās attiecības.  
11.12. .Projekta atskaišu sastādīšanas organizēšana 

12. Projektu uzraudzība un regulēšana  
12.1. Projekta satura verifikācija. 
12.2. Projekta plānu izpildes uzraudzība, noviržu (izmaiĦu) identifikācija, analīze, 

vadīšana:  
12.2.1. Satura ieviešanas kontrolēšana un izmaiĦu veikšana; 
12.2.2.Laika plāna kontrolēšana un izmaiĦu veikšana; 
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12.2.3.Izmaksu kontrolēšana un izmaiĦu veikšana; 
12.2.4.Kvalitātes kontrolēšana un izmaiĦu veikšana. 

12.3. Projekta komandas vadīšanas uzraudzība. 
12.4. Ieinteresēto pušu menedžēšana. 
12.5. Risku uzraudzība un regulēšana. 
12.6. Līgumu administrēšana. 
12.7. Projekta integrētā uzraudzības un regulēšanas veikšana.  
12.8. Projekta ziĦojumi un atskaites uzraugošajām institūcijām: 

12.8.1. Projekta progresa ziĦojumi; 
12.8.2. Statistiskā atskaite; 
12.8.3. Finanšu pieprasījums; 
12.8.4. Projekta gala ziĦojums. 
12.8.5. ZiĦojumu un atskaišu uzraudzība  

12.9. Projekta pabeigšana: 
12.9.1. Projekta integrēšana pamatdarbībā 
12.9.2. Patstāvīgas darbības uzsākšana 
12.9.3. Projekta „nāve” 
12.9.4. Projekta plānotā pabeigšana 

12.10. Projekta dokumentu un informācijas saglabāšana. 
13. Projekta efektivitātes novērtēšana 

13.1.Projekta efektivitātes novērtēšana veidi, norise un kritēriji. 
13.2.Projekta rezultātu un ietekmes novērtēšana. 
13.3.Projekta rezultātu  izmērīšana un pierādīšana – indikatori, informācijas avoti. 
13.4.Ietekmes novērtēšanas metodes un instrumenti. Projekta ietekme saistībā ar 

projekta apjomu un realizācijas vietu. 
13.5.Mērėgrupas apmierinātības vērtēšanas metodes.  

14. Projekta noslēgšana  
14.1. Produkta/ pakalpojuma nodošana ekspluatācijā kopā ar atbilstošu dokumentāciju 
14.2. Projekta gala atskaites sastādīšana 
14.3.Projekta dokumentu un informācijas nodošana arhīvā 
14.4. Atvērto punktu saraksta sastādīšana 
14.5.Projekta komandas darbības analīze, norēėini ar projekta komandu 
14.6.Projekta komandas izformēšana 

15. Projektu portfeĜa un programmu vadīšana 
15.1.Projektu portfeĜa iekšējā koordinēšana. 
15.2.Projektu portfeĜa ārējā koordinēšana. 
15.3.Integrētu projektu vadīšana. 
15.4.Projektu portfeĜa vadīšanas galvenie instrumenti. 
15.5.Projektu portfeĜa analīze. 
15.6.Atšėirība starp projektu portfeĜa un programmu vadīšanu. 

16. Projekta vadītāja starptautiskā sertifikācija un metodoloăija 
16.1.PMA- ICM, 
16.2.PMI u.c. 

Literat ūra: 
1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 3rd ed, Project management 

Institute, 2004, 388 p. 
2. Adams T., Means J. et al. The Project Meeting Facilitator, John Viley &Sons, 2007. 
3. Cleland D. Project Management – Strategic Design and Implementation, 5th edition, 

McGraw- Hill, University of Pitsburgh, Pitsburg, Pennsylvania, 2006. 
4. Cobb A.T. Leading Project Teams. SAGE Publications, 2006. 
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5. Deresky H. International Management: Managing Across Borders and Cultures, Addison – 
Wesley, 1997. 

6. Project Management Professional Exam, Study Guide, Editors: Heldman K., Baca C., 
Jansen P., John Wiley and Sons, inc. 2007. 

7. Project Control, Editors: Peter W.G. Morris, Jeffrey K. Pinto, John Wiley and Sons, inc., 
2007. 

8. Project Program and Portfolio Management, Editors: Peter W.G. Morris, Jeffrey K. Pinto, 
John Wiley and Sons, inc. 2007. 

9. Encyclopaedia of Project Management, Editor: Jitedra M. D. New Deli, Anmor Publishing, 
1999. 

10. European Commission, Aid Delivery Methods, Project Cycle Management Guidelines, 
Brussels, 2004. 

11. Forands I. Projekta menedžments, LIF, 2006. 
12. Geipele I., Tambovceva T. Projektu vadīšana, Valters un Rapa, 2004. 
13. Hayes N. Successful Team Management, International Thomson Business Press, London, 

1997. 
14. Ilmete Ž. Projektu vadīšanas nacionālās kompetences vadlīnijas (NCB), 1. izdevums, 

LNPVA, Rīga, 2004. 
15. International Project Management Association, ICM IPMA Competence Baseline, Version 

3.0., 2006. 
16. Kerzner H. Project management: A Systems Approach to Planning, Scheduling and 

Controlling, 2000. 
17. Lientz B. P. International Project Management, Academic Press, Amsterdam, 2003. 
18. Lientz B.P. Project Management for the 21th Century, San Diego, 2002. 
19. Linde J, „Projektu sagatavošana un vadīšana”, Tālmācības kurss, BVK, 2004. 
20. Linde J. Tālmācības kurss – projektu sagatavošana un vadīšana, BVK, MBA, 2004. 
21. Lock D. Project Management. 9th edit., Grower Publishing Ltd., 2007. 
22. Mead R. Cases and Projects in International Management, Oxford, Blackwell Business, 

UK, 2000. 
23. Meredith J.R. Project Management: A Managerial Approach, 5th edition, 2003. 
24. Neubauer M. Krisenmanagement in Projekten, 2003. 
25. Charles M. International Risk Management: Experiences and Practices, New Jersey, USA, 

1983. 
26. PMP Project Management Professional Exam Study Guide 2nd ed., Wiley Publishing, Inc., 
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27. Pollio G. International Project Analysis and Financing, Macmillan Press, London, 1999. 
28. Projektu cikla vadības rokasgrāmata, European Commission, 2002. 
29. Projektu vadīšanas rokasgrāmata, izdevējs: “Dienas bizness”, 2002. 
30. Redding G. Stening B.W., Cross-cultural Management, Northampton, UK, 2003. 
31. Rokasgrāmata projektu pieteikumu sagatavošanā pašvaldību un publiskās pārvaldes 
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33. Vedeld T. Participation in Project Preparation, 2001. 
34. Гейзер П., Завялова О. Управление проектами, 2005. 
35. Дитхелм Г. Управление проектами, 2005. 
Periodika, zinātniskie raksti: 
1. ĀboltiĦa D. Institūcijas projektorientētā organizācijā, LU Zinātniskie raksti. LU, Rīga, 636 

sēj. 2000. 
2. Group and Organization Management: an international journal, Thousand Oaks, CA, Sage 
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3. LNPVA biĜeteni 
4. Projektu vadīšana, žurnāls, LNPVA 
Interneta resursi:  
1. www.projectmanagement9.com 

2. www.answers.com 

3. www.likumi.lv  

Piezīme: obligāts studiju kurss 
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Studiju kursa nosaukums: Projektu finanšu vadība 
Apjoms: 1.5 KP 
Apjoms (auditoriju nodarbību kontaktstundās): 24 stundas 
ZinātĦu nozare: Finanses un kredīts 
Studiju kursa autore: G. Mazūre, Grāmatvedības un finanšu katedras asociētā profesore 
Anotācija:  
Kursa programmā paredzēts iepazīties ar projektu finanšu vadības vides teorētiskajiem un 
praktiskajiem aspektiem: finanšu fondu vadības struktūra, projektu finansējuma resursi un 
avoti, projektu finansiālā, ekonomiskā un jutīguma analīze, budžeta un finanšu plūsmu 
sastādīšana, kā arī risku novērtēšana projektos.  
Studiju priekšmeta mērėis 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.  
Studiju kursa apraksts: 
1. Finanšu fondu vadības institucionālā struktūra, maksājumu veidi un termini: 

1.1. Fondu vadības nodrošināšana (vadošā iestāde, maksājumu iestāde, u.c.); 
1.2. Fondu finansējuma piešėiršana; 
1.3. Projektu iesniegumu atlase. 

2. Projekta finansējuma avoti: 
2.1. Publiskais (ES) finansējums; 
2.2. Pašvaldību budžets; 
2.3. Pašu līdzekĜi (komercsabiedrībām); 
2.4. AizĦēmumi, kredīti, garantijas. 

3. Projekta izdevumu un ieguvumu analīze: 
3.1. Izdevumu un ieguvumu analīzes mērėi un metodika; 
3.2. Izdevumu un ieguvumu analīzes struktūra. 

4. Projekta finansiāli ekonomiskie efektivitātes rādītāji: 
4.1. Naudas plūsmas analīze; 
4.2. Investīciju finansiālais ienesīgums (diskonta likme); 
4.3. Fiskālās korekcijas (netiešie nodokĜi, subsīdijas, tīrie transfermaksājumi); 
4.4. Ārējo faktoru korekcijas un ēnu cenas. 

5. Projekta jutīguma analīze: 
5.1. Kritisko mainīgo noteikšana; 
5.2. Robežvērtības. 

6. Budžets. Budžeta līniju ierobežojumi, nodokĜi: 
6.1. Projektu budžeta veidi; 

6.1.1. Struktūrfondu budžeta veidi; 
6.1.2. INTERREG projekta budžets. 

6.1. Budžeta veidošana („no augšas uz leju”, „no lejas uz augšu”), 
6.3. Budžeta koriăēšana, 
6.4. NodokĜu aprēėināšanas un maksāšanas kārtība. 

7. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas Eiropas projektos: 
7.1 Projekta attiecināmās izmaksas;  

7.1.1. Administrēšanas izmaksas, 
7.1.2. Īstenošanas izmaksas, 
7.1.3. Materiāli tehnisko līdzekĜu izmaksas, 
7.1.4. Infrastruktūras izmaksas, 
7.1.5. Mārketinga pasākumi, 
7.1.6. PVN. 

7.2. Neattiecināmās izmaksas; 
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7.1.1 Pieteikuma sagatavošanas izmaksas; 
7.1.2. Maksa par finanšu transakcijām; 
7.1.3. Valūtas kursa svārstību radītie zaudējumi; 
7.1.4. Kredīta procentu un kredīta atmaksa; 
7.1.5. Finanšu līzings; 
7.1.6. Bankas komisijas maksas u.c. 

8. Projekta finanšu plūsmas plānošana un kontrole: 
8.1. Naudas plūsma priekšapmaksas projektiem; 
8.2. Naudas plūsma pēcapmaksas projektiem; 
8.3. Naudas plūsmas sastādīšana; 
8.4. Reăistri (skaidras naudas, inventāram, bankas maksājumu, pamatlīdzekĜu u.c.). 

9. Finanšu līguma grozījumi, to veikšanas kārt ība: 
9.1. Līgumu grozījumu kārtība; 
9.2. Pieprasījuma iesniegšana starpniekinstitūcijā. 

10. Starpniekinstitūciju strukt ūra un atbild ība: 
10.1. 1. līmeĦa starpniekinstitūcijas (ministrijas, Valsts Kanceleja); 
10.2. 2. līmeĦa starpniekinstitūcijas (Nodarbinātības valsts aăentūra, Centrālā finanšu un 

līgumu aăentūra, lauku atbalsta dienests u.c.); 
10.3. Uzraudzības komitejas darbība. 

11. Finanšu riski projektos: 
11.1. Risku identificēšana un novērtēšana; 
11.2. Risku ierobežošana un novēršana. 

12. Projekta finanšu pārskati un atskaites: 
12.1. Finanšu pārskatu veidi; 
12.1. Finanšu pārskatu sagatavošana. 

13. Grāmatvedība un audits: 
13.1. Grāmatvedības noteikumi; 
13.2. Grāmatvedības uzskaite un kontējums; 
13.3. Grāmatvedības audits. 

Literat ūra: 
1. Belli P., Anderson L.R., Barnum H.N., Dixon J.A. Tan J-P. Economic Analysis of 

Investment Operations. Analytical Tools and Practical Applications, WBI, World, 2001. 
2. Callahan K. R., Stetz G.S., Brooks L.M. Project Management Accounting, John Wiley & 

Sons, Inc., 2007. 
3. European Commission, Project cycle management, Europe Aid Co-operation Office, 

Evalution Unit, Brussells, 2001. 
4. Gray F. Clifford, Erik W.Larson. Project Management: The Managerial Process 4th. 2008. 
5. Greuning H. International Financial Reporting Standards. A Practical Guide. Newly 

revised edition, THE WORLD BANK, Washington, D.C., 2006. 
6. Lock  D. The Essentials of Project Management 3rd edition. 2007. 
7. Lock D. Project Management, Ninth Edition, Published by Gower Publishing Limited, 

2007. 
8. McGhee Pamela, McAliney P. Painless Project Management: A  Step-by-step Guide for 

Planning, Executing, and Managing Projects. 2007. 
9. Morris P., Pinto W.G,  Jeffrey K. The Wiley Guide to Project Technology, Supply Chain 

and Procurement Management. 2007. 
10. Morris P., Pinto W.G.,  Jeffrey B. The Wiley Guide to Project Organization & Project, Program & 

Portfolio Management. Published by John Wiley & Sons, USA, 2007. 
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11. Panorios Ch. Projekta Identificēšanas un Izstrādes Rokasgrāmata, publ. Phare Nacionālās 
programmas „Institucionālās kapacitātes stiprināšana reăionos” ietvaros, 2003. 

12. Uzulāns J. Projektu vadība, Jumava, 2004. 
13. Балдин К.В. Риск менеджмент. (2006) . 
14. Fleming Q.W., Koppelman J.M. Earned Value Project Management, 3rd edition, PMI, 2005. 232 p. 
Piezīme: obligāts studiju kurss 
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Studiju kursa nosaukums: Informācijas tehnoloăijas projektu vadīšanā 
Apjoms: 3 KP 
Apjoms (auditoriju nodarbību kontaktstundās): 48 stundas 
ZinātĦu nozare: Informācijas tehnoloăija 
Studiju kursa autori: P.Rivža, Vadību sistēmas katedras profesors, L.BērziĦa, Vadību 
sistēmas katedras lektore 
Anotācija: 
Studiju priekšmeta mērėis ir padziĜināt zināšanas projektu vadīšanā, izmantojot projekta 
vadīšanas lietojumprogrammu MS Project ar kuras palīdzību var aprēėināt projekta izmaksas, 
veidot tā gaitas grafiku un citus elementus, izveidot projekta plānu. Papildus studenti iepazīstas 
ar kvantitatīvajām lēmumu pieĦemšanas metodēm uzĦēmējdarbībā, kuras palīdz: analizēt 
alternatīvas; pieĦemt lēmumus situācijās, kad notiek būtiskas izmaiĦas projektā un atrast 
optimālo projekta risinājumu. 
Studiju kursa apraksts: 
1. Projekta mērėu un pamatkoncepcijas izstrāde. 
2. SVID analīze. 
3. Projekta struktūranalīzes metode jeb projekta aktivitāšu modelēšana.  

• Struktūrplānu veidi: objektorientēts, funkcionāli orientēts un jauktas formas. 
• Decimālā un pozicionālā kodēšana.  

4. Loăiskās shēmas metode – LSM.  
5. Lietojumprogrammas MS Project darba vide: 

• Jauna projekta faila izveide un saglabāšana  
• Projekta īpašību un opciju definēšana 
• Sākuma parametru uzstādīšana  

6. Uzdevumu jeb norišu izveide un organizācija: 
• Projekta norišu ievadīšana  
• Norišu ilguma noteikšana  
• Savstarpējās secības noteikšana 
• Norišu saistīšana un saišu noĦemšana Ganta diagrammas skatā  
• Laika nobīžu definēšana saistītajiem uzdevumiem 
• Jaunas norises ievietošana vai dzēšana  
• Projekta sadalīšana fāzēs  
• Pavērsiena punkta (Milestone) definēšana 

7. Resursu plānošana: 
• Resursu veidi (cilvēku, iekārtu un materiālu resursi), to ievadīšana resursu tabulā 
• Resursu izmaksu likmju ievadīšana 
• Resursu piesaistīšana norisēm, piesaistes mainīšana 
• Resursu papildus informācijas pievienošana 
• Resursu darba grafiks (fiksēts resursu daudzums, norišu ilgums, darba apjoms) 
• Resursu piešėiršana bez Effort-driven plānošanas  

8. Darbs ar termiĦiem, laika ierobežojumiem un norišu kalendāriem: 
• Darba laika definēšana projektam  
• Darba laika definēšana un mainīšana atsevišėām norisēm 
• Norises pārtraukuma definēšana 
• Norišu kalendāru veidošana un mainīšana 
• TermiĦu definēšana un mainīšana 
• Piezīmju un hipersaišu pievienošana uzdevumam 

9. Resursu detalizēta plānošana: 
• Darba laika definēšana resursiem 
• Pieejamo resursu daudzuma definēšana dažādiem laika posmiem  
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• Resursu noslodzes kontrolēšana  
• Resursu noslodzes izlīdzināšana  
• Resursa aizstāšana norisē  
• Dažādu resursa apmaksas likmju piemērošana dažādām norisēm 
• Mainīgas resursa noslodzes pie konkrētas norises definēšanas  
• Profilu (contour) izmantošana resursiem  
• Materiālu patēriĦa likmju definēšana  

10. Projekta skatu izveide un informācijas noformēšana:  
• Datu kārtošana, grupēšana un filtrēšana skatā  
• Tabulu izveide un pilnveidošana  
• Papildus skatu izveide  
• Gantt Chart diagrammas noformēšana  
• Tīkla diagrammas noformēšana  
• Kalendāra skata noformēšana 

11. Projekta informācijas sagatavošana un drukāšana: 
• Papildus zīmējumu izveide Gantt Chart diagrammā  
• Skatu rediăēšana un drukāšana  
• Atskaišu izvēle, rediăēšana un drukāšana 
• Projekta drukas opciju konfigurēšana 
• Atskaišu datu eksportēšana 

12. Projekta gaitas salīdzināšana ar projekta plānu: 
• Projekta bāzlīnijas saglabāšana  
• Paveikto uzdevumu atzīmēšana  
• DaĜēji paveiktu uzdevumu atzīmēšana  
• Paveikta uzdevuma sākuma, beigu datuma un ilguma ievade  
• Sekošana darbam noteiktā laika posmā 
• Atlikušā darba vai uzdevuma ilguma maiĦa  
• Starpplāna (Interim plan) saglabāšana 

13. Projekta gaitas novērtēšana: 
• Atlikto uzdevumu atrašana  
• Bāzlīnijas, starpplāna un patreizējā plāna salīdzināšana  
• Uzdevumu un resursu, kas pārtērējuši plānotos izdevumus, identificēšana  
• Projekta statusa atskaites 

14. Problēmu identificēšana un novēršana projektā: 
• Laika un grafika problēmas  
• Izmaksu un resursu problēmas  
• Projekta sfēras un darba problēmas 

15. Resursu izmantošanas analīze: 
• Resursu izmantošanas jēdziens 
• Resursu izmantošanas grafiks 
• Skatu un tabulu pielietošana resursu izmantošanas analīzē 
• Filtru un grupu pielietošana resursu izmantošanas analīzē 
• Resursu piesaistes, slodzes un izmantošanas datu apskate 
• Resursu pieejamības pārvaldīšana 
• Resursu piesaistes optimizēšana 

16. Projekta plāna izmaksu analīze un optimizācija. 
17. Darbs ar tīkla diagrammu:  

• Projekta kritiskā ceĜa apskate 
• Kritisko norišu identificēšana 

18. Projekta informācijas izmantošana citās programmās: 



 172 

• Projekta diagrammu saglabāšana izmantošanai citās MS Office programmās  
• Projekta saglabāšana Web lapas formātā  
• Projekta Web lapas izskata maiĦa  
• Citu failu atvēršana ar MS Project  
• Projekta saglabāšana citos faila formātos 

19. Darbs ar vairākiem projektiem vienlaicīgi: 
• Kopēja resursu faila (resource pool) izveide  
• Resursu noslodzes datu apskate kopējā resursu failā  
• Informācijas koriăēšana kopējā resursu failā  
• Resursa darba laika maiĦa kopējā resursu failā  
• Jaunu projektu failu sasaistīšana ar kopējo resursu failu  
• Darbs ar apvienotiem projektiem  
• Saistītu projektu izveide 

20. Hierarhijas analīzes metode alternatīvu salīdzināšanai un projekta lēmuma pieĦemšanai: 
• Problēmas izvirzīšana 
• Kritēriju noteikšana 
• Alternatīvu variantu izvēle 

21. Patstāvīgais darbs lēmumu pieĦemšanā, izmantojot hierarhiju analīzes metodi. 
22. Projekta gaitas tīkla plāna sastādīšanas metodes:  

• Kritiskā ceĜa metode - CPM.  
• Projekta plānošanas un kontroles optimizācijas metode - PERT.  

23. Lineārās programmēšanas uzdevumu risināšana ar optimizācijas rīku Solver: 
• Maksimizācijas uzdevumu risināšana, piemēram, maksimālās peĜĦas meklēšana 
• Minimizācijas uzdevumu risināšana, piemēram, minimālo izmaksu meklēšana 
• Integritātes uzdevumu risināšana 
• Binaritātes uzdevumu risināšana 
• Transporta uzdevumu risināšana, piemēram, transporta izmaksu meklēšana u.c. 

24. Lineārās programmēšanas uzdevumu atrisinājumu un iegūto atskaišu analīze.  
Literat ūra: 
1. Abrignani, B.   Projektu vadība,  Rīga: [b.i.], 2006. – 111 lpp. 
2. Burke R. Project management:   planning and control techniques, Chichester [etc.] : John Wiley & 

Sons Ltd., 1999. 
3. Cleland, D. I.    Project management: strategic design and implementation, New York [etc.] :  

 McGraw-Hill, 2007. – 523p. 
4. Eppen G.D., Gould F.J., Schmidt C.P. Introductory Management Science. Decision Modeling with 

Spreadsheets. 5th edition, Prentice-Hall International, 1998. – 870p. 
5. Frolova, L. Matemātiskā modelēšana ekonomikā un menedžmentā: teorija un prakse: [māc. grām.], 

Izglītības soĜi, Rīga, 2005. – 438 lpp. 
6. Futrell  R.  Управление программными проектами: достижение оптимального качества при 

минимуме затрат, Вильямс, Москва, 2003. - 1125 с.  
7. GāliĦa, T.    Matemātiskās metodes ekonomikā. / māc. līdz., EKA, Rīga, 2004. – 118 lpp. 
8. Geipele, I.    Projektu vadīšana studijām un biznesam, Valters un Rapa, Rīga, 2004. – 187 lpp. 
9. Gray, C.F.    Project management: the managerial process , MA: McGraw-Hill,   Boston, c2006. – 

574p. 
10. KĜaviĦš D. Optimizācijas metodes ekonomikā I, II. Mācību līdzeklis. Otrais izdevums, Datorzinību 

centrs, Rīga, 2003. -271 lpp. 
11. Lewis, J. P.  Projektu vadīšanas pamati, Puse Plus, Rīga, 2001. – 111 lpp. 
12. Litke, Hans-D. (Hans-Dieter)    Projektu vadība, BALTA eko, Rīga, 2003. – 126 lpp. 
13. PeĜĦa M., Gulbe M. Optimizācijas uzdevumi ekonomikā, Datorzinību centrs, Rīga, 2003. - 159 lpp. 
14. Uzulāns, J.    Projektu vadība, Jumava, Rīga, 2004. – 244 lpp. 
15. Zommers J.  Datorizēta projektu vadīšana, Turība, Rīga, 2000. - 114 lpp. 
16. Žurnāls: Projektu vadīšana // Rīga: Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija. 
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17. Богданов В.В. Управление проектами в Microsoft Project 2003. - Санкт-Петербург: Питер, 
2004. - 604 с. 

18. Гультяев К.А.   Управление проектами - Microsoft Project 2000, Корона, Санкт-Петербург, 
2002. - 368 с. 

19. Кортер Дж., Марквис А.   Microsoft Project 2000, Лори, Москва 2002. - 641 с. 
Piezīme: obligāts studiju kurss 
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Studiju kursa nosaukums: ES politikas un fondi, programmas, iniciatīvas 
Apjoms: 4 KP 
Apjoms (auditoriju nodarbību kontaktstundās): 64 stundas 
ZinātĦu nozare: Socioloăija 
Studiju kursa autori: B. Traidase, Jelgavas rajona padomes galvenā speciāliste,  A.Nābels-
Šneiders, ZM Starptautisko attiecību nodaĜas vadītājs          
Anotācija: 
Kursa mērėis ir veicināt izpratni par ES nozaru politikām un to ieteicamo, pieejamo 
finansējumu, kā arī gūt prasmes informācijas meklēšanā finanšu līdzekĜu piesaistei projektiem. 
Studiju kursa apraksts 
1. Ievads. ES politiskā bāze. 
2. Finanšu pieejamība 
3. Reăionālā politika: 

3.1. ERAF,  
3.2. ESF,  
3.3. Kohēzijas fonds,  
3.4. Pirmsiestāšanās palīdzība,  
3.5. Izlīdzināšanas fonds.   

4. Reăionālā politika un struktūrfondu apgūšanas mehānisms Latvijā: 
4.1. Nacionālais attīstības plāns, Nacionālais stratēăiskais ietvardokuments, darbības 

programmas, iesaistītās institūcijas, projektu veidi, 
4.2. Eiropas Sociālais fonds, tā prioritātes un darbības programma 2007.-2013.gadam, 
4.3. Eiropas Reăionālās attīstības fonds, tā prioritātes un darbības programma 2007.-

2013.gadam, 
4.4. Kohēzijas fonds, tā prioritātes un darbības programmas. 

5. Teritoriālā sadarbība: 
5.1. INTERREG IIIA, IIIB, IIIC,  
5.2. Town Twinning programma, 
5.3. Informācijas sabiedrība, 
5.4. Grantu programmas.  

6. Audiovizuālo līdzekĜu un mediju joma: 
6.1. EIB iniciatīva „Jauninājumi 2010”, 
6.2. MEDIA Plus Programma, 
6.3. Citas programmas. 

7. UzĦēmumi: 
7.1. Eiropas Reăionālās attīstības fonds un tā darbības programma „UzĦēmējdarbība un 

inovācijas”, 
7.2. Grantu programmas,  
7.3. Finanšu pieejamība Eiropas maziem un vidējiem uzĦēmumiem. 

8. Ekonomikas un monetārās lietas: UzĦēmēju un patērētāju aptauju granti. 
9. Statistika un Eurostat granti. 
10. Ārējā tirdzniecība un Grantu programmas. 
11. Konkurence un Projektu uzsaukumi. 
12. Pētniecība un jauninājumi: 

12.1. 7.ietvarprogramma (FP7, 2007-2013), 
12.2. IRC, Patentu birojs utml., 
12.3. CORDIS un projektu uzsaukumi.   

13. Izglītība, apmācība, jaunatne: 
13.1. ESF prioritātes, 
13.2. Programma „Jaunatne”, 
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13.3. Grantu programmas:  
13.3.1. Mūžizglītība,    
13.3.2. Stipendiju programmas,  
13.3.3. Kopienas programmas. 

14. Institucionālās lietas: 
14.1. Prakses programmas ES institūcijās strādāt gribošiem, 
14.2. Cilvēkresursu DG. 

15. Tulkošana: 
15.1. Grantu programmas,  
15.2. Studiju stipendijas tulkiem,  
15.3. Pedagoăiskā palīdzība no Tulkošanas DG. 

16. Cilvēktiesības: 
16.1. Eiropas iniciatīva demokrātijai un cilvēktiesībām,  
16.2. ES pamattiesību aăentūra,  
16.3. Dzimumu līdztiesība, 
16.4. Projektu uzsaukumi „Ne-diskriminācija un attiecības ar pilsonisko sabiedrību”. 

17. Ārējās attiecības: 
17.1. Grantu programmas, 
17.2. Ārējo attiecību ăenerāldirektorāts (RELEX). 

18. Ārējā palīdzība (External aid), Attīstība: 
18.1. EuropAid Sadarbības birojs, 
18.2. Projektu uzsaukumi. 

19. Komunikācija un Grantu programmas. 
20. EDIP. 
21. Nodarbinātība un sociālie jautājumi: 

21.1. Lisabonas stratēăija, 
21.2. ESF prioritātes. 
21.3. Grantu programmas 

22. Kultūra unGrantu Programmas. 
23. Sport un Grantu programmas.   
24. Humānā palīdzība un Grantu programmas. 
25. Vide: 

25.1. LIFE Environment,  
25.2. LIFE Natura, 
25.3. Grantu programmas. 

26. Enerăētika: 
26.1. Grantu programmas, 
26.2. Programma . 

27. Transports: 
27.1. Eiropas Reăionālā attīstības fonda un Kohēzijas fonda darbības programma 

„Infrastruktūra un pakalpojumi”, 
27.2. Grantu programmas. 

28. Pilsētu attīstība un Grantu programmas. 
29. Paplašināšanās: 

29.1. Finansiālā palīdzība kandidātvalstīm,  
29.2. ISPA, PHARE un SAPARD. 

30. Patērētāji un Grantu programmas.  
31. Tiesiskums, brīvība un drošība: 

31.1. Grantu programmas tieslietās, 
31.2. Grantu programmas iekšlietās. 
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32. Sabiedrības veselība: Programmas sabiedrības veselības jomā  (2003-2008). 
33. KLP Eiropas Savienības līgumā; KLP vēsture. 
34. ES institūcijas, kas vada KLP. 
35. KLP likumdošana un nacionālā likumdošana. 
36. KLP finansējums. 
37. KLP un vides politika. 
38. Strukturālā politika un lauku attīstība; Strukturālie fondi. 
39. Lauksaimniecības kopējā tirgus organizācija un tās elementi (koptirgus organizācijas, 

imports, eksports, intervences mehānisms, ražošanas kvotas, tiešie maksājumi, subsīdijas, 
maksājumi par aramzemes platībām un atmatām). 

40. Latvijas – ES sarunu vienošanās sadaĜā „Lauksaimniecība” Kopenhāgenas sarunu rezultāti. 
41. Lēmumu pieĦemšanas procedūras. 
42. Lauku attīstības plāns. 
43. Atbalsta programmas Latvijā; Atbalsta maksājumu administrēšana. 
44. Latvijas lauki un saimniecība. 
Literat ūra: 
1. AGENDA 2000 – The future for European Agriculture. 
2. Bušmanis P. Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā, Jelgava, LLU, 1999. – 

103 lpp. 
3. Eiropas Savienības lauku politika LIB, R., 2003. – 16 lpp. 
4. ES reăionālā politika un strukturālie instrumenti, ĪUM, R., 2001. – 40 lpp. 
5. Garaulet J. Glossary of the Common Agricultural Policy and the Agenda 2000 Reform. 

Agriculture, Forestry and Rural Development Series, 1999. – 78 p. 
6. Gardner B. European Agriculture. Policies and trade, Routledge, Brussels, 1999. – 180 p. 
7. Grant W. The Common Agricultural Policy. European Union Series, 1997. – 134 p. 
8. Īsi par ES un Kopējo lauksaimniecības politiku, LVAEI, R., 1999. – 38 lpp.  
9. Latvijas lauksaimniecība un lauki 2000: Politika un attīstība, LVAEI, R., 2001. – 215 lpp. 
10. Latvijas Lauku attīstības plāns Lauku attīstības programmas īstenošanai 2004 – 2006, ZM, 

R., 2003. – 240 lpp. 
11. Lauksaimniecības attīstība 2004. gada programma, ZM, R., 2004. – 95 lpp. 
12. Lauksaimniecības gada ziĦojums, ZM, R., 2005. – 180 lpp. 
13. Neimane G. Lauku attīstības rokasgrāmata, Jelgava: LLKC. 1999. – 122 lpp. 
14. Vaidere I., Vanags E., Vanags I., Vilka I. Reăionālā politika un pašvaldību attīstība 

Eiropas Savienībā un Latvijā, LU Akadēmiskais apgāds, Rīga, 2006 
15. Welcomeurope, The 2007 EU funding Comprehensive Guide, Francija, 2007.   
16. Welcomeurope, The 2007 EU funding Guide for Education-Training-Research, Francija, 

2007.    
17. Welcomeurope, The 2007 EU funding Guide for International Coopeation, Francija, 2007.    
18. Welcomeurope, The 2007 EU funding Guide for Non-profit Sectors, Francija, 2007.   
19. Welcomeurope, The 2007 EU funding Guide for Private Sectors, Francija, 2007.   
Periodika un interneta resursi: 
1. „Agropols” – informatīvs lauku politikas biĜetens 
2. „EiroziĦas” – Saeimas ES informācijas centra izdevums 
3. „Eirozirnis” LVAEI izdevums 
4. Apvienoto Nāciju Organizācijas publikācijas http://www.un.lv  
5. Eiropas Komisijas informācijas punkts Europe Direct Jelgavā publikācijas www.edip.jrp.lv  
6. Eiropas Savienības publikācijas http://europa.eu/  
7. Eiropas Savienības struktūrfondu mājas lapas publikācijas Latvijā  www.esfondi.lv  
8. Inforegio news, Eiropas Savienības reăionālās politikas informatīvais biĜetens 
9. Pasaules Bankas publikācijas http://www.worldbank.org   
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Piezīme: obligāts studiju kurss 
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Studiju kursa nosaukums: Tiesību zinības 
Apjoms: 2 KP 
Apjoms (auditoriju nodarb ību kontaktstundās): 32 stundas 
ZinātĦu nozare: Tiesību zinātne 
Studiju kursa autori: Z.Berezovskis, jurists, T.Sinnamons, vieslektors no Sarey universitātes 
Anotācija: 
Studējošie tiek iepazīstināti ar Latvijas Republikas konstitucionālajām tiesībām, valsts, 
administratīvajām tiesībām, civiltiesībām, darba un darba aizsardzības tiesībām, kā arī ar 
Civildienesta darbību regulējošiem tiesību aktiem. Studējošie apgūst Eiropas Savienības un 
Latvijas Republikas normatīvos aktus, kas nozīmīgi projektu izstrādē un vadībā. 
Studiju kursa apraksts:   
1. Konstitucionālās tiesības: Latvijas Republikas Satversme un Satversmes tiesa. 
2. Valsts tiesības: valsts pārvaldi regulējošie tiesību akti un valsts pārvaldes subjekti, to 
kompetence, pienākumi un tiesības. 
3. Civildienests: Civildienesta darbību regulējošie tiesību akti; ierēdnis, kā valsts pārvaldes 
iestāžu atbildīgs darbinieks; viĦa kompetence, pienākumi un tiesības. 
4. Administratīvās tiesības: sabiedrības un fizisko personu attiecības ar valsts pārvaldes 
iestādēm un pašvaldību; administratīvais process iestādē; administratīvā atbildība. 
5. Civiltiesības: lietu tiesības, saistību tiesības. 
6. Darba tiesības: darba tiesības regulējošie tiesību akti; darba Ħēmēju tiesības un to aizsardzīb 
Latvijas tiesību aktos; darba devēju tiesības un to aizsardzība Latvijas tiesību aktos. 
7. ES Likumu piemērošana Latvijā, pielietošana projektu vadībā. 
8. ES Konkurences likums. 
9. ES Darba likums. 
10. Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu. 
Literat ūra: 
1. Administratīvā procesa likums. LR Saeima 25.10.2001. 
2. Benny R. et al. Employment Law. Questions and Answers, Oxford University Press, 2004. 
3. Civillikums. 4. izdevums Latvijas vēstnesis. 2007. 
4. Competition laws of Europe, ed. by Maitland-Walker J. London: Butterworths, 1995. 
5. Cuthbert J. European Union Law in a Nutshell, published by Sweet and Maxwell, 2003. 
6. EndziĦš J., Paiders J. Komerclikums: Kas šobrīd būtu jāzina SIA un AS vadītājam. Rīga: 

Diena-Bonnier, 2002. 
7. Fairhurst J., Vincenzi C. Law of the European Community, Longman, 2003. 
8. Graig P. EU Law, Oxford, 2003. 
9. Konkurences likums (pieĦemts 04.10.2001.)// Latvijas Vēstnesis, 23.10.2001, nr.151. 
10. LR likums „Par iepirkumu valsts un pašvaldību vajadzībām”. 
11. Mūsdienu starptautiskās un tirdzniecības tiesības. Starptautiskais civilprocess. Dokumentu 

krājums. Otrais papildinātais izdevums. Rīga: AGB, 2000 – 286 lpp. 
12. Raihs N., Gadars K., VasiĜjevs K. ES tiesību īstenošana Latvijā, TNA, Rīga, 2004. 
Periodika: 
ES dialogs. 
Latvijas Vēstnesis. 
Likums un tiesības. 
European Voice. 
Piezīme. Obligāts studiju kurss. 
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Studiju kursa nosaukums: Starptautisko finanšu vadība 
Apjoms: 2 KP 
Apjoms (auditoriju nodarbību kontaktstundās): 32 stundas 
ZinātĦu nozare: Ekonomika 
Studiju kursa autore: G. Mazūre, Grāmatvedības un finanšu katedras asoc. profesore 
Anotācija:  
Studiju priekšmeta mērėis ir mērėis ir apgūt starptautisko finanšu vadības pamatnostādnes, lai 
varētu sekmīgi darboties projektu izstrādē, resursu plānošanā un dažādu fondu līdzekĜu apguvē.  
Studiju kursa apraksts: 
1. Finanšu vadības loma efektīvas ekonomikas funkcionēšanas nodrošināšanā: 

1.1. Finanšu vadības jēdziens un būtība, 
1.2. Finanšu resursi. 

2. Starptautiskā finanšu sistēma un tās loma ekonomiskajās attiecībās: 
2.1. Starptautiskā monetārā sistēma, 
2.2. Starptautiskā monetārā sistēmas valūtas un finanšu elementi, 
2.3. Bāzeles Komiteja banku uzraudzībā, darbības principi. 

3. Valūtas sistēma un tās raksturojums: 
3.1. Starptautiskā valūtas sistēma, tās attīstības posmi, 
3.2. Starptautiskais valūtas tirgus, tā funkcijas un darbība, 
3.3. Valūtas kurss un to ietekmējošie faktori, 
3.4. Valūtas derivāti jeb atvasināto līgumu tirgus. 

4. Starptautiskie maksājumi un norēėinu veidi: 
4.1. Starptautiskais naudas tirgus, 
4.2. Starptautisko norēėinu formas un veidi, 
4.3. Starptautisko kredītu formas un kreditēšanas veidi, 
4.4. Maksājumu bilance un tās veidošanas metodiskie pamati. 

5. Starptautiskās finanšu institūcijas un to darbība: 
5.1. Pasaules Bankas grupa (SRAB, SAA, SFK, SIGA, SISIC), 
5.2. Starptautiskais Valūtas fonds, 
5.3. Starptautisko Norēėinu banka, 
5.4. Eiropas Centrālā banka, 
5.5. Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka. 

6. Pasaules vērtspapīru tirgus raksturojums un darbības analīze, investīcijas: 
6.1. Dividenžu politika. Akciju un obligāciju novērtēšana, 
6.2. Fondu biržas darbības pamatprincipi, 
6.3. Investīciju politika un plānošana, 
6.4. Starptautiskās kapitāla un portfeĜinvestīcijas. 

Literat ūra: 
1. Apsītis Ă. u.c. Vērtspapīru tirgus zinības, Rīga, 2005.-211 lpp. 
2. Brigham E.F., Gapenski L.G. Financial management: Theory and practice.-Chicago, The 

Dryden Press.-1999.-105.p.  
3. Gutkins A., Jadčenko L. Iespēju līgumu teorija un prakse, Rīga, 2003 
4. Introduction to Foreign Exchange and Money Market. - Credit Suisse, 1993. -115 pp.  
5. Kālis J. Finanšu menedžments.-Rīga., Latvijas Universitāte, 1999.-190.lpp. 
6. Rubanovskis A. Starptautiskā ekonomika: Valūtas tirgus, Rīga, 2004.-146 lpp. 
7. Rupeika-Apoga R. Valūtas tirgus un valūtas darījumi, Rīga, 2003.-159 lpp. 
8. Rurāne M. Finanšu menedžments, Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa 

administrācijas augstskola Rīga, 2005. – 383 lpp. 
9. SaĜĦikovs I. Starptautiskais valūtas tirgus FOREX: Valūtas dīlinga pamati, Rīga, 2000 
10. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Том II.- Киев: Эльга, 1999. – 511 стр. 
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11. Киреев А. Международная   Экономика Москва, 2003. – 488 стр. 
12. Котелькин С. В.  Международная финансовая   система  Москва, 2004. – 538 стр. 
13. Самсонова Г. Ф. “Финансовый менеджмент” Москва: ЮНИТИ. 1999. – 496 стр. 
Periodika un interneta resursi: 
1. Business Week - nedēĜas izdevums 
2. Eiropas Rekonstrukcija sun attīstības banka: www.ebrd.com 
3. European Business - mēneša izdevums 
4. Financial Times - ikdienas laikraksts 
5. Pasaules banka: www.worldbank.org 
6. Starptautiskais valūtas fonds: www.imf.org 
7. The Economist - nedēĜas izdevums 
Piezīme: obligāts studiju kurss 
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Studiju kursa nosaukums: Pētījumu metodes 
Apjoms: 2 KP 
Apjoms (auditoriju nodarbību kontaktstundās): 32 stundas 
ZinātĦu nozare: Socioloăija 
Studiju kursa autori: V.Bariss,Socioloăijas katedras asoc. profesors, L. Barisa, Socioloăijas 
katedras lektore 
Anotācija:  
Izprast un iegūt zināšanas par pētījumu kvantitatīvo un kvalitatīvo pieeju atšėirībām un apgūt  
katrai pieejai atbilstošas informācijas iegūšanas, apstrādes un analīzes  metodes. 
Studiju kursa apraksts: 
1. KVANTITAT ĪVIE  PĒTĪJUMI: 

1.1 .Pētījuma programma un struktūra:  metodoloăiskā un procedūru daĜa 
Metodoloăiskā daĜa. Problēmas objekta un priekšmeta noteikšana. Pētījuma mērėa un 
uzdevumu raksturojums. Jēdzienu empīriskā interpretācija. Hipotēzes izvirzīšana. 
Pētījuma procedūru daĜa. Pētījuma stratēăiskais plāns ( izlūkošanas, analītiskais un 
eksperimentālais)  Empīriskās informācijas ieguves metodes. Informācijas 
instrumentārijs, instrumentārija izvēle un izstrāde. Pētījuma kvalitātes novērtēšana. 
Informācijas apstrādes un analīzes apraksts. 

1.2. Sakarību mērėi un veidi ( cēloniskie, korelatīvie, funkcionālie). Sakarību 
salīdzināšana. 

1.3. Mēr ījumu būtība un struktūra. 
Mērījumu līmeĦi: nominālais, ordinālais, intervālu, attiecību. Mērījumu kĜūdas 
noteikšana. Validitātes būtība. Validitātes problēma mērījumos. Datu ticamība. 

1.4. Ăenerālā kopa. Izlases veidošana empīrisko datu iegūšanai. 
Izlases tipi. Izlases mērėis. Reprezentivitāte. Reprezentivitātes kĜūdu noteikšana. 

1.5. Pirminformācijas iegūšanas metodes, to būtība, specifika un izmantošana. 
Aptauja  un tās metožu iespēju un izvēles novērtējums. Tieša anketēšana un 
pastarpināta (pa pastu, internetu, telefonaptauja). Starppersonu mijiedarbības būtība 
aptaujā. Faktori, kas ietekmē aptaujas efektivitāti. Aptaujas speciālie veidi: testi, 
ekspertaptaujas un sociometriskās aptaujas. Aptaujas metodes priekšrocības un trūkumi. 
Jautājumu  veidošana. Jautājumu klasifikācija pēc to funkcijas, satura, formas. 
Jautājumu veidi: slēgtie, atklātie, pusatvērtie. Jautājumu loăiskā pēctecība anketā. 
Iespējamās kĜūmes jautājumu veidošanā. Aptaujas informācijas iegūšanas metožu 
salīdzināšana. 
Novērošana. Dokumentu analīze. Teksta satura kvantitatīva analīze 
(kontentanalīze). 

1.6. Pētījuma rezultātu apkopošana un analīze 
Iegūtās pirminformācijas apkopošana. Datu apraksts un pārbaude. Datu primārā 
klasifikācija. Datu kodēšana. 
Matemātisko un statistisko metožu pielietošana  pētījumā. Empīrisko datu analīze. 
Empīrisko datu grupēšana un tipoloăizācija. Vidēji lielumi. Datu analīzes 
konceptualizācija. Rekomendāciju un prognožu izstrāde. Pētījuma ziĦojuma 
organizācija.  

2. KVALITAT ĪVIE  PĒTĪJUMI 
2.1. Kvalitatīvo pētījumu specifika 

Kvalitatīvo pētījumu būtība, to izmantošanas kritēriji. 
Faktu un viedokĜu atšėirības. Datu precizitātes un ticamības problēmas. Validitātes 
novērtēšanas kritēriji. 

2.2. Kvalitatīvo pētījumu psiholoăiskie aspekti 
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SaziĦas procesa struktūra. Psiholoăiskās barjeras informācijas plūsmā. Attieksme, 
motivācija un vērtības saziĦā. Sevis un citu cilvēku vērtējums: dubultā atskaites 
sistēma. Psiholoăiskie aizsargmehānismi. Pretestība, tās cēloĦi un pārvarēšanas 
iespējas. 
Kvalitatīvo pētījumu ētika. Konfidencialitātes problēma. 

2.3. Kvalitatīvo pētījumu organizācija. Kvalitat īvo pētījumu veidi 
Pētnieka, eksperta un konsultanta lomas, to atšėirības. Pētniekam nepieciešamās 
zināšanas un 
iemaĦas. Izpētes galvenie etapi. „Kontrakts”, plānošana, iziešana pētījuma laukā, datu 
vākšana unanalīze. 
Gadījumu analīze (case study). Etnogrāfiskie pētījumi. Mutiskā vēsture. Dzīvesstāstu 
analīze. Ăimenes vēsture. Fenomenoloăiskie pētījumi. 

2.4. Informācijas iegūšanas metodes kvalitatīvajos pētījumos - iekĜautā novērošana, 
dokumentu analīze 
Situācijas iepriekšējs novērtējums un lomas izvēle. Komunikācijas veidošana un 
līdzdalība. 
Novērotāja uzmanība konfliktsituācijās. Gadījumu analīze. Novērojumu piezīmju 
noformēšana. 
Apraksts un vērtējums. 
Dokumentu tipi. Pētnieka darbs ar dokumentiem. Personīgo dokumentu analīze. 

2.5. Intervija kā informācijas iegūšanas metode 
Strukturētās un brīvās intervijas. Intervijas etapi, stratēăija. Vietas un laika izvēle. 
Intervēšanas tehnika, tās pilnveidošana. Atklātības, atbalsta un sadarbības loma 
„dziĜās” 
informācijas ieguvē. Dzīvesstāstu interviju specifika.  
Aktīvā klausīšanās, tās prasmju pilnveidošana. 
Kultūras, sociālā statusa, sociālo lomu un demogrāfisko faktoru ietekme uz intervijas 
gaitu. 
Iegūtās informācijas apstrāde un sistematizācija. 
Dialogintervijas. 

2.6. Informācijas iegūšanas metodes kvalitatīvajos pētījumos - fokusgrupu intervijas/ 
diskusijas 
Fokusgrupu interviju/ diskusiju mērėi, to pielietojums sabiedrības problēmu izpētē 
un risināšanā. 
Fokusgrupas dalībnieku atlase. Grupas darbības sagatavošana. Intervijas/ diskusijas 
vadītāja- moderatora loma. Problēmsituācijas fokusgrupu vadīšanā. 
Informācijas fiksēšana un apkopošana. Audiovizuālās tehnikas izmantošana. 

2.8. Kvalitatīvo pētījumu inform ācijas apstrāde 
Datu apkopojums, interpretācija. Datorprogrammu izmantošana datu apstrādei. Iegūto 
datu prezentācijas veidi. Pētījumu atskaites struktūra. 

Literat ūra: 
1. Becker H.S. What should sociology look like in the (near) future?, Conteporary Sociology, 

29(2): 333-6, 2000. 
2. Cilvēks. Dzīvē. Stāstījums. Rakstu krājums. Latvijas antropologu biedrībā, 2002.  
3. Dale A., Elliot M. Confidentiality work to support the specification for an individual SAR 

from the 2001 census, SARS Newsletter, 14: 4-9, 2000. 
4. European Societies. - Europen Sociological Association, UK 
5. Kroplijs A., Raščevska M. Kvalitatīvās pētniecības metodes  sociālajās zinātnēs. Rīga, 

Raka, 2004.  
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6. Marsh A. The DSS/PSI programme of research into lone-income families (PRILIF), Data 
Archive Bulletin,73: 5-9, 2000. 

7. Norusis A. Guide to Data Analysis, SPSS Inc., Chicago, 2000. 
8. Researching Social life ed. Nigel Gilbert, 2nd. edition, Sage publication, London, 2003. 
9. Spogulis. Latvijas mutvārdu vēsture. Sast. Zīmīte M., Rīga, 2001.  
10. Осипов Г.В. Pабочая книга социолога. Москва, КомКнига,2006. – 480 стр.  
Piezīme: obligāts studiju kurss 
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Studiju kursa nosaukums: Menedžments 
Apjoms: 3 KP 
Apjoms (auditoriju nodarbību kontaktstundās): 48 stundas 
ZinātĦu nozare: Vadībzinātne 
Studiju kursa autors: J. Ābele, Socioloăijas katedras asoc. profesors 
Anotācija:  
Menedžments – specifiska darbības un zinātnes nozare, kas apskata dažādu organizāciju 
vadīšanas, pārvaldīšanas procesu, Ĝauj labāk izprast vadītāja, tai skaitā projekta vadītāja, darbu, 
tā nozīmību organizāciju kvalitatīvā un efektīvā darbībā. Vadīšana – pašvadīšana ir universāls 
sabiedrības atribūts, un projekta vadītājam ir tajā aktīvi jāpiedalās. Iegūtās zināšanas palīdz 
izprast organizāciju un projekta komandu vadīšanas procesus, projekta personāla organizēšanu 
un motivēšanu u.c. jautājumus. 
Studiju kursa apraksts: 
1. Menedžments. Menedžmenta būtība un galvenās kategorijas. Projekta grupas vadība 
Sistēmu vadīšana. Organizācija kā specifiska sistēma, tās funkcionēšanas likumsakarības. 
Formālās un neformālās, komerciālās un nekomerciālās organizācijas Projektorientēta 
organizācija. Organizācijas attīstības posmi: jaunība, briedums, novecošana, krīze. M.Vēbera 
racionālās birokrātijas modelis. Organizācijas struktūra: lineārā, štābu un komiteju, matricveida 
u.c. struktūras..  
2. Vadīšanas process un vadītāji. Vadīšanas funkcijas: plānošana, organizēšana, personāla 
vadīšana, motivēšana un kontrole. Vadītāji, to tipi, vadīšanas līmeĦi. Vadītāju lomas. Vadītājs – 
līderis. Sieviete un vīrietis kā vadītājs. Komandas veidošana. Komandas raksturojums, 
veidošanas posmi.  
3. Personības būtība pārvaldes sistēmā. Personības psiholoăiskie tipi pēc Junga: holēriėi, 
sangviniėi, flegmatiėi, melanholiėi. Ekstravertie-intravertie, sensorie-intuitīvie, loăiskie-
jutekliskie, lemjošie-uztverošie cilvēku tipi. 
4. Plānošana. Plānošanas būtība un principi. Plānošanas etapi: prognoze, stratēăiskais, 
taktiskais, operatīvais plāns. Plāna korekcija. Plānošanas 4 soĜi: misija, attīstības mērėu 
noteikšana, iekšējās, ārējās vides analīze, vīzija (SVID). Stratēăiskā plānošana un vadība. 
Stratēăijas realizācijas monitorings un kontrole.  
5. Lēmumu pieĦemšana. Problēmu būtība un tipi. Problēmas formulēšana, alternatīvu 
meklējumi, alternatīvu analīze, labākās alternatīvas izvēle. Lēmumu būtība, lēmumu tipi, 
lēmumu izstrādes galvenie posmi. Projektu vadītāju tipi un lēmumu pieĦemšanas process. 
Lēmumu pieĦemšana grupā. 
6. Vara, autoritāte, pilnvaru deleăēšana. Varas būtība. Varas izpausmes veidi. Vara 
organizācijā: totalitārā, autoritārā, normatīvā, apvienojošā u.c. Projekta vadītāja autoritāte. 
Autoritāti veidojošie elementi: zināšanu pārliecība, pārvaldes tehnoloăijas, personiskās īpašības 
u.c. Pilnvaru deleăēšana. Deleăēšanas principi. Tiesību un pienākumu atbilstība. Pareiza un 
nepareiza deleăēšana. Deleăēšanas kĜūdas.  
7. Motivācija. Motivācijas būtība. Maslova vajadzību piramīda. Motivācijas veidi un struktūra. 
Motivācijas modeĜi motivāciju grupā. Projekta komandas motivācija. 
8. Komunikācija organizācijā. Komunikācijas būtība. Iekšējā un ārējā komunikācija. 
Starppersonu komunikācija. Komunikācijas process: vienvirziena un divvirzienu komunikācija. 
Atgriezeniskā saite.. Efektīva komunikācija projekta komandā.. Savstarpējās sapratnes nozīme 
komunikācijā. Komunikācijas traucēkĜi. Projekta komandas sanāksmju organizēšana un 
vadīšana. 
9. Inovācijas un pārmaiĦas. Inovāciju process, tā objektīvie un subjektīvie nosacījumi, ārējie un 
iekšējie cēloĦi. Inovācija kā nepārtraukts attīstības process. Inovāciju vadība un pārmaiĦu 
modeĜi projektos. Pretestības problēmas un pārvarēšanas metodes. PārmaiĦu plānošana. 
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Kvalitātes vadīšana. Kvalitātes jēdziens, kvalitātes vērtējums, kritēriji, metodes, ISO 9000, ISO 
14000 sēriju standarti, kvalitātes vadības sistēmas izstrāde un vadīšana.. 
10. Riski.. Risku veidi, identifikācija, analīze, cēloĦi, risku vadīšana. 
11.Konflikti. Konfliktu būtība. Konfliktu modelis. Atklātie un slēptie konflikti. Konfliktu tipi. 
Konfliktu cēloĦi. Konflikti projekta komandā. Konfliktu vadīšanas metodes. Stresa būtība. 
Stresa simptomi, cēloĦi. Stress un cilvēka darbība. 
12.Vadītāja vadības stili. Vadības stilu būtība un struktūra. Vadības stili. Autoritārais, 
demokrātiskais, liberālais. Vadības stils un lēmumu pieĦemšana. Vadības stilu noturība. 
Vadības režăis.  
13.Personāla vadība. Personāla vadības būtība. Personāla kvalitātes nozīme projektu vadīšanas 
procesā. Projekta personāla vadības vieta organizācijā. Personāla izvēles kritēriji: tehniski 
ekonomiskie, personāli psiholoăiskie, sociālpolitiskie u.c. Personāla plānošana, atlase,  
novērtēšanas kritēriji.  
14.Organizāciju kultūra. Organizācijas kultūras būtība un struktūra, kultūras tipi. Projekta 
komandas kultūra. Projekta vadītājs – projekta kultūras veidotājs. UzĦēmējdarbības kultūra 
organizācijā. Racionālās un iracionālās organizāciju kultūras. Vadītājs kā organizācijas kultūras 
veidotājs.  
15.Personālais menedžments. Personālā menedžmenta būtība un struktūra. Karjeras mērėi un 
karjeras plāns. Karjeras kāpnes. Personāla izglītošana. Laika plānošanas sistēma un prioritāšu 
noteikšana. Personāla darba spēju līkne un darba procesa plānošana. Cilvēka bioritmu sistēma. 
Laika „zagĜu” ierobežošana, laika „glābēju” izmantošana projekta komandā.  
Literat ūra: 
1. Ābele J., Bariss V. Stratēăiskā plānošana publiskās pārvaldes institūcijās. – Jelgava, 2006. 
2. Bērta Š. Kā pieteikties darbā. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. 
3. Daft R.L. Management. – New York, 1997. 
4. Forands I. Projekta menedžments. – Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2006. 
5. Ilmete Z. Projektu vadīšana. – Rīga: LU, 1998. 
6. Praude V., BeĜčikovs J. Menedžments. – Rīga: Vaidelote, 2001. 
7. Reiters V. Kailā patiesība par projektu menedžmentu. – Vaidelote, 2004. 
8. Taylor J. The Project Management. Workshop. – American Management Association, 

2001. 
9. Uzulāns J. Projektu vadība. – Rīga: Jumava, 2004. 
10. Бабасов Е. Конфликтология. – Минск, 2001. 
11. Бойдель Т. Как улучшить управление организацией. – Москва, 1995. 
12. Кабушкин Н. Основы менеджмента. – Минск, 1998. 
13. Карпов А. Психология менеджмента. – Москва, 2000. 
14. Мазур Ц.И. Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Т. и др. Корпоративный менеджмент. – 

Москва: Высшая школа, 2003. 
15. Руденский Е. Основы психотехнологии общения менеджера. – Москва-Новосибирск, 

1997. 
16. Томпсон А., Стрикленд А. Стратегический менеджмент. – Москва, 1998 
Periodika: 
1. Laikraksti: Dienas Bizness 
2. Žurnāli: Direktors  

a. Kapitāls 
b. Projektu vadīšana  

Piezīme: obligāts studiju kurss 
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Studiju kursa nosaukums: Etnopsiholoăija un starpkultūras saskarsme 
Apjoms: 2 KP 
Apjoms (auditoriju nodarbību kontaktstundās): 32 stundas 
ZinātĦu nozare: Psiholoăija 
Studiju kursa autori: L.Leikums, Filozofijas katedras docents, S. Poča, Filozofijas katedras 
lektore 
Anotācija:  
Studenti iegūst zināšanas par nacionālās kultūras ietekmi uz cilvēku dzīvesveidu un uzvedību. 
Kursā tiek akcentēti mūsdienu etnopsiholoăijas attīstības virzieni. Studenti apgūst prasmes 
analizēt starpnacionālo attiecību problēmas un vērtēt etniskos konfliktus, kā arī gūst  izpratni 
par etnisko minoritāšu integrācijas sociālajiem, politiskajiem un juridiskajiem aspektiem. 
Studiju kursa apraksts 
1. Etnopsiholoăijas un starpkultūru saskarsmes aktualitāte mūsdienās. Etnoss, kultūra, etniskā 

identitāte. Etniskās identitātes aktualitāte mūsdienās, tās psiholoăiskie un sociālie cēloĦi. 
Etnopsiholoăisko pētījumu galvenie virzieni un metodes. 

2. Etnisko procesu tendences Latvijā un pasaulē. Migrācijas problēmas, etnominoritāšu 
veidošanās un statusi. Globalizācijas ietekme, multikulturālisma modeĜu veidošanās. 

3. Cilvēka socializācija noteiktā etnokultūrā. Socializācija, inkulturācija, kultūras transmisija. 
Sociālās uzvedības regulatori dažādās etnokultūrās. Socializācijas kultūrsalīdzinošie 
pētījumi. 

4. Etniskā mentalitāte. Mentalitātes struktūru veidojošie elementi. Dažādu etnisko kopību 
psiholoăiskās īpašības.   

5. Komunikāciju atkarība no kultūras konteksta. Rietumu un Austrumu starppersonu 
saskarsmes īpatnības. Ekspresīva uzvedība un kultūra.  

6. Etniskās identitātes attīstība un transformācija. Sociālā konteksta ietekme uz etniskās 
identitātes veidošanos. Etniskās identitātes uzturēšanas stratēăija un izmaiĦu problēma. 
Etniskās pašapziĦas modeĜi. 

7. Nāciju un nacionālisma koncepts, tā vēsturiskā attīstība. Nacionālisma veidi. Nacionālās 
kustības, to mērėi un raksturs.  

8. Svešu etnisku kopību uztveres mehānismi. Etnocentrisms kā sociālpsiholoăiska parādība. 
Etniskie stereotipi. Starpetnisko attiecību psiholoăiskā struktūra. 

9. Etnisko konfliktu rašanās cēloĦi. Etnisko konfliktu noteikšana un klasifikācija. Etnisko 
konfliktu rašanās un norise. Etnisko konfliktu noregulēšana. 

10. Etniskās minoritātes. Definēšanas problēma. Starptautiskie minoritāšu tiesību standarti. 
Eiropas Padomes Vispārējās nacionālo minoritāšu aizsardzības konvencija, tās ratificēšana 
Latvijā. 

11. Etnisko minoritāšu integrācijas problēmas. Etnisko minoritāšu integrācijas sociālie, 
politiskie un juridiskie aspekti. Starptautiskā pieredze. 

12. Valodas politika, tās nozīme etnisko minoritāšu kultūras saglabāšanā. Valsts valodas likums. 
Etniskās minoritātes izglītības sistēmā. Latvijas valsts Izglītības likums. Etnisko minoritāšu 
kultūras aizsardzība. Konvencija par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un 
veicināšanu.  

13. Sabiedrības integrācijas un naturalizācijas aktualitātes Latvijā. Valsts programma 
„Sabiedrības integrācija Latvijā”. Socioloăiskie pētījumi par sabiedrības integrāciju. 

14. Adaptācija svešā kultūrvidē. Kultūru savstarpējās adaptācijas etapi un kultūras šoks. 
Adaptācijas procesu ietekmējošie faktori. Sagatavošana kultūru mijiedarbībai. Kultūru 
sensitivitātes paaugstināšanas mehānismi. 

Literat ūra: 
1. ANO cilvēku tiesību deklarācija. 
2. Apine I. Politoloăija. Ievads etnopsiholoăija, Rīga, 2001. 
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1. Āslands Ā. Etniskā piederība un nabadzība Latvijā, Rīga, 2000. 
2. Dribins L. Eiropas valstu minoritāšu tiesības: vēsturisks aspekts, Rīga, 1998. 
3. Ethnic conflict in the Western Wordl, London, 1977. 
4. Etniskā tolerance un Latvijas sabiedrības integrācija, Rīga, 2001. 
3. Etnosituācija Latvijā: Fakti un komentāri, Rīga, 1994. 
5. Gellner E. Nations and nationalism.- Malden, MA, 2006. 
6. Hofbauer H. Osterweiterung: vom Drang nach Osten zu Peripherien EU-Integration. – 

Wien, 2003. 
4. Integrācija un etnopolitika, Rīga, 2000. 
5. Karpova Ā. Ievads etnopsiholoăijā, Rīga, 1990. 
6. Latvijas Republikas Satversme. 
7. Mazākumtautību vēsture Latvijā, Rīga, 1998. 
7. Mežs I. Latvieši Latvijā: Etnodemogrāfisks aspekts, Rīga, 1994. 
8. Pabriks A. Sabiedrības integrācija: atsvešinātības pārvarēšana, Rīga, 2001. 
9. PeipiĦa O. Sociāli etniskās integrācijas problēmas Latgalē deviĦdesmitajos gados, 

Daugavpils, 1999. 
8. Rotčailds Dž. Etnopolitika: konceptuālās aprises, Rīga, 1999. 
9. Smits E. D. Nacionālā identitāte, Rīga, 1997. 
10. Valsts programma „Sabiedrības integrācija Latvijā”, Rīga, 2001. 
11. www.likumi.lv 
12. Стефаненко Т. Этнопсиxология, Москва, 1999. 
13. Хотинец В. Ю. Этническое самосознание, Санкт-Петербург., 2000. 
Piezīme: obligāts studiju kurss 
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Studiju kursa nosaukums: AngĜu valoda projektu vadītājiem  
Apjoms: 2 KP 
Apjoms (auditorijas nodarbību kontaktstundās): 32 stundas 
ZinātĦu nozare: Valodniecība 
Studiju priekšmeta autore: S.Bremze, Valodu katedras asoc. profesore, Dita Štefenhagena, 
Socioloăijas katedras lektore 
Anotācija:  
Sekmēt projektu sagatavošanas un vadības terminoloăijas apgūšanu, lai studējošie spētu lasīt, 
iepazīt un izprast profesionālo literatūru angĜu valodā, izstrādāt projektu pieteikumus angliski, 
kā arī sazināties ar ārvalstu speciālistiem, kas strādā projektu vadības nozarē. 
Studiju kursa apraksts: 
1. Definition of a Project. 
2. Project description. Projects for branch development. Developing  project  charter  
3. Strategic project planning. Needs assessment and analysis. Priorities assessment . 
4. Project monitoring and analysis., Scope, time and budget.  
5. Procedure charts and methodologies. 
6. Budgeting / costing: resource planning, estimating techniques, life cycle costs, direct / 

indirect        costs. Project resources 
7.  Project implementation: project organisation and team selection, developing a 

communication   strategy 
8.  Communication planning: project leadership and roles, managing customer and project 

team expectations. 
9. Conflict management and negotiation. 
10. Improving Estimating Capability. Updates and reports. 
11. Risk strategies and risk analysis. 
12. Managing and controlling scope, schedules and costs. 
13. Project quality assurance and controlling  
14. Contract closures. Contracting work, evaluation. 
15. Project completion reports. 
16. Project team closure issues, project performance review  
Literat ūra: 
1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 3rd edition, Project Management 

Institute, 2004, 388 p. 
2. Buttrick R.  Project Workout: A Toolkit for Reaping the Rewards All Your Business 

Projects, 2nd edition, Financial Times, 2000. 
3. Dossett M., Mallory J. Results by Design: Survival Skills for Project Managers, 2002, 

150.p. 
4. Fleming Q.W. and Koppelman J.M. Earned Value Project Management, 3rd edition, PMI, 

2005, 232 p. 
5. Heldman K. et al. Wiley Project Management Professional Exam. Study Guide 2nd ed. 

2007, 857 p. 
6. James P. Lewis. Mastering Project Management. 2nd Edition. Applying advanced concepts  

to Systems thinking, Control & Resource Allocation, McGrawHill, 2007.,  
420. p. 

7. Robert K. Effective Project Management, 2nd edition, Wysocki et al, John Wiley and 
Sons, 2000. 

Piezīme: izvēles studiju kurss 
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Studiju kursa nosaukums: Projektu terminoloăija angĜu valodā 
Apjoms: 2 KP 
Apjoms (auditorijas nodarbību kontaktstundās): 32 stundas 
ZinātĦu nozare: Valodniecība 
Studiju priekšmeta autores: Sarmīte Bremze, Valodu katedras asociētā profesore;  
Anotācija: 
Kursa mērėis – apgūt projektu vadīšanas terminoloăiju, lai studējošie spētu lasīt profesionālo 
literatūruangĜu valodā, izstrādāt projektu pieteikumus angliski, kā arī sazināties ar ārvalstu 
speciālistiem,kas strādā projektu vadības nozarē. 
Studiju kursa apraksts: 
1.Project terminology in Project definition, Project management context, Project methodologies 
and knowledge areas. 
2.Project terminology in developing Project goal, objectives and milestones. 
3.Project terminology in Project scheduling/ time management: scope definition, activity 
definition and scheduling. 
4.Procedure diagrams and methodoliegs. 
5.EU Project application forms in English. 
6.Project terminology in budgeting/ costing: resource planning, managing Project team and 
Project cooperation partners’ expectations. 
7.Conflict management and negotiation – how to communicate with foreign partners. 
8.Language and cross – cultural diferences in international projects. 
9.Official Project language in Project reports. 
10.Project terminology in developing risk strategies and analysis. 
11.Language in managing and controlling activities. 
12.Project terminology in project quality assurance. 
13.Project terminology in Project feasibility and Project impact statements. 
14.Language issues in developing Project monotiring, evalution and Project performance 
review. 
15.Project logical framework (LOGFRAME) in English. 
16.Project presentation language. 
Literat ūra: 
1. Augustine N.R. Managing Projects and programs, Boston, 1989. 
2. Bennet L.P. International Project Management, Amsterdam, 2003. 
3. Bennet P.L. Project Management for the  21th Century, San Diego, 2002. 
4. Bentley C. Practical Project Management, 1999. 
5. Burke D. Project Management, 1993. 
6. Elbeik S. Project Skills, Oxford, 1998. 
7. Hitt M. Strategic Management, Ireland, 1996. 
8. Lock D. Project Management, 2000. 
9. Marion E. Hayne. Project Management, USA, California, 1999. 
10. Miller A. Strategic Management, New York, 1996. 
11. Spinner P. Project Management: Principles and Practices, New Jersery, 1997. 
12. Vedeld T. Participation in Project Preparation, 2001. 
Interneta resursi: 
www.htpp:. ProjectConnections.com 
www.htpp:. PMI Bookstore.org 
Piezīme: izvēles studiju kurss 
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Studiju kursa nosaukums: Franču valoda starpkultūru komunikācijā 
Apjoms: 2 KP 
Apjoms (auditoriju nodarbību kontaktstundās): 32 stundas 
ZinātĦu nozare: Valodniecība 
Studiju kursa autore: A. Pollet, Valodu katedras lektore 
Anotācija:  
Lingvistiskais mērėis. Kursa mērėis ir iemācīt studentus reaăēt un komunicēt ikdienas dažādos 
kontekstos, no neformālās līdz profesionālai videi.     
Sociokulturālais mērėis. Kurss iepazīstina studentus ar franču valodā runājošo cilvēku dzīves 
veidu un sociālo reăistru dažādību, izmantojot neverbālus komunikācijas aspektus (žestu 
valoda, prozodija, kinēzija, uzvedības kodi). Kurss aktualizē Frankofonijas telpas kulturālo 
dažādību un tās lomu pasaules kultūras mantojumā, kā arī debates par egocentrismu un 
stereotipiem, sniedzot objektīvu skatienu uz franču valodas apmācības praktisko nozīmi.     
Profesionālais mērėis. Kursa funkcionālais mērėis ir sniegt studentiem līdzekĜus un stratēăijas 
franču valodas lietošanai gan profesionālajā vidē, gan arī studijās. 
Studiju kursa apraksts 
1. Franču valodas nodarbības funkcionālā leksika. 
2. Personīgā  informācija, pieklājības formas. 
3. ES valstis un tautības. 
4. Frankofonijas valstu apskats. 
5. Franču valoda pasaulē.   
6. Lietišėās sarakstes pamati. 
7. Telefona sarunas, speciālie formulējumi. 
8. Dienas un nedēĜas kārtības plānošana  
9. ViedokĜu paušana. 
10. Projektu profesionālā leksiska. 
11. Projektu profesionālā leksiska. 
12. Izglītības projekti Francijā.  
13.  Francijas un Latvijas sadarbības projekti. 
14.  Francijas Kultūras centrs Latvijā. 
15.  Frankofonijas dienas Latvijā. 
16. Projektu labās prakses piemēri. 
Literat ūra: 
1. Grammaire progressive du français, niveau intermédiaire, CLE International, 1998 
2. Vocabulaire progressif du français, niveau intermédiaire, CLE International, 1999 
3. Grammaire communicative du français, CLE International, 2001 
4. Affaires. com, méthode, CLE International, 2002 
5. Affaires.com, Méthode de FLE, éd. CLE International, Paris 2004 
6. Carte de visite/ Français des relations professionnelles, éd. Didier, Paris 2003 
7. Connexions – I, éd. Didier, Paris 2003 
8. Connexions- II, éd. Didier, Paris 2003 
9.  Forum I, cahier d'exercices, Hachette, Paris 2002 
10.  Forum I, méthode de français, Hachette, Paris 2002 
11. Francais.com, Méthode de FLE, éd. CLE International, Paris 2004 
12. Grammaire progressive du français, nx débutant et intermédiaire, CLE International, Paris 

2002 
13. Le francais des relations europeennes et internationales: Hachette, 2006. 
14.  Panorama I, cahier d'exercices, CLE International, Paris 1998 
15.  Panorama I, méthode de français, CLE International, Paris 1998 
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16. Vocabulaire progressif du français, CLE International, Paris 2002  
Periodika: 

1. L’Express 
2. Le Figaro/ Economie 
3. Le Monde/ Economie 
4. L’Observateur 

Piezīme: izvēles studiju kurss 
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Studiju kursa nosaukums: Krievu valoda projektu vadītājiem 
Apjoms: 2 KP 
Apjoms (auditoriju nodarbību kontaktstundās): 32 stundas 
ZinātĦu nozare: Valodniecība 
Studiju kursa autore: I. Kočanova, Valodu katedras, lektore 
Anotācija:  
Lingvistiskais mērėis. Iemācīt studentus reaăēt un komunicēt situācijā, kas saistītā ar projektu 
izstrādi un vadīšanu. 
Profesionālais mērėis. Sniegt līdzekĜus un stratēăijas krievu valodas lietošanai profesionālajā 
vidē. 
Studiju kursa apraksts: 
1. Projektu metode: 

Projekta pazīmes, 
Projektu vadīšanas mērėi. 

2. Projektu kategorijas: 
Radošie projekti, 
Tehniskie projektu, 
Kvalitātes projekti, 
Inovatīvie projekti. 

3. Projekta etapi: 
Definēšanas etaps, 
Plānošanas etaps, 
Īstenošanas etaps, 
Projekta novērtēšanas un pabeigšanas etaps. 

4. Projekta plānošana: 
Plānošanas etapi, 
Uzdevumu plānošana, 
Personāla plānošana, 
TermiĦu plānošana, 
 LīdzekĜu plānošana, 
Dokumentācijas plānošana, 
Kvalitātes plānošana, 
Kontroles un atskaites plānošana. 

5. Projekta kontrolings: 
Kontrolinga mērėis, 
Kontrolinga norise, 
Projektu risku vadība. 

6. Rakstiska piedāvājuma sagatavošana. 
7. Projekta personāls: 

Projekta vadītājs un viĦa uzdevumi komandas radīšanā, 
Projekta komandas izveidošana. 

8. Projekta īstenošana. 
Literat ūra: 
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. 
5. Кук Х.С., Тейт К. Управление проектами. Поколение, 2007. 
6. Лапыгин Ю. Системное решение проблем. Эксмо, Москва, 2008. 
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7. Ньютон Р. Управление проектами от А до Я. Альпина Бизнес Букс, 2007. 
8. Романова М.В. Управление проектами. Форум, 2007. 
Piezīme: izvēles studiju kurss 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 194 

Studiju kursa nosaukums: Finanšu grāmatvedība 
Apjoms: 2 KP 
Apjoms (auditoriju nodarbību kontaktstundās): 32 stundas 
ZinātĦu nozare: Grāmatvedība un uzskaite 
Studiju kursa autore: I.Pētersone,  Grāmatvedības un finanšu katedras lektore 
Anotācija:  
Apgūstot šo mācību priekšmetu, studentiem būs iespēja apgūt praktiski un teorētiski 
grāmatvedības uzskaites metodes, grāmatvedības organizēšanu sabiedrībās un kvalitatīva gada 
pārskata sastādīšanas pamatprincipus. Praktiskajās nodarbībās uzdevumu veidā mācīsimies 
pielietot grāmatvedības objektu uzskaites un novērtēšanas metodes un sastādīt finanšu pārskatu. 
Studiju kursa apraksts: 
1.daĜa. Grāmatvedības pamati 
1. Grāmatvedība, tās nozīme un prasības: 
 Grāmatvedības būtība un to reglamentējošie likumi; 
 Grāmatvedības uzdevumi; 
 Grāmatvedības datu izmantotāji; 
 Grāmatvedībai izvirzītās prasības. 
2. Grāmatvedības objekti un metodes. 
3. Grāmatvedības bilance: 

 Bilances jēdziens; 
 Bilances uzbūve; 
 Bilances posteĦu raksturojums; 
 Bilances posteĦu izmaiĦas. 

4. Grāmatvedības konti un divkāršais ieraksts: 
 Grāmatvedības konta jēdziens un uzbūve; 
 Bilances konti; 
 Operāciju konti; 
 Sintētiskie un analītiskie konti; 
 Krājumu atlikumu un izlietojuma novērtēšanas metožu vidējā svērtā pašizmaksa un 
FIFO skaidrojums; 
 Krājumu novērtējuma metodes ietekmes uz peĜĦu vai zaudējumiem skaidrojums; 
 Divkāršais ieraksts, kontu korespondence; 
 Grāmatvedības kontu plāns. 

5. Saimniecisko operāciju dokumenti un uzskaites reăistri: 
 Grāmatvedības dokumenta jēdziens, nozīme, klasifikācija; 
 Dokumentu sastādīšana un apdare; 
 Grāmatvedības reăistri, to raksturojums; 
 KĜūdu labošana grāmatvedības dokumentos un reăistros. 

6. Grāmatvedības formas. 
2.daĜa. Finanšu grāmatvedība 
1. Gada pārskata sastāvdaĜas, to vispārējs raksturojums: 

  Grāmatvedības bilance;  
  Pašu kapitāla izmaiĦu pārskats;  
  PeĜĦas vai zaudējumu aprēėins;  
  Naudas plūsmas pārskats;  
  Pielikums;  
  Vadības ziĦojums;  
  Revidenta atzinuma par gada pārskatu nozīme;  
  Gada pārskata apstiprināšana, iesniegšana un publicēšana. 

2. Finanšu pārskatu sagatavošanas pamatprincipi un kvalitatīvās īpašības: 
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  Darbības turpināšana; 
  Uzkrāšanas princips; 
  Finanšu pārskatu sagatavošanas konsekvence;  
  Būtiskums un posteĦu apvienošana;  
  Savstarpējā izslēgšana;  
  Salīdzinošā informācija; 
 Kvalitatīvās īpašības. 

3. Bilances posteĦu raksturojums: 
 Prasības bilances formai (posteĦu izkārtojums, posteĦu skaits, posteĦu salīdzināmības 
iespējas); 
 Bilances aktīva raksturojums, ilgtermiĦa ieguldījumu posteĦi, apgrozāmo līdzekĜu 
posteĦi; 
 Bilances pasīva posteĦu raksturojums (pašu kapitāls, uzkrājumi, kreditori). 

4. PeĜĦas vai zaudējumu aprēėina raksturojums: 
 Prasības peĜĦas vai zaudējumu aprēėina formai un saturam; 
 IeĦēmumu veidi un to uzskaites konti grāmatvedībā  
 Izdevumu veidi un to uzskaites konti grāmatvedībā  
 IeĦēmumu un izdevumu atzīšanas noteikumi peĜĦas vai zaudējumu aprēėinā un 
ieĦēmumu un izdevumu norobežošanas noteikumi pa pārskata periodiem; 
 Operāciju konta „PeĜĦa vai zaudējumi” un bilances konta „Nesadalītā peĜĦa” 
raksturojums. Kopīgais un atšėirīgais. 

5. IlgtermiĦa ieguldījumu uzskaite: 
 IlgtermiĦa ieguldījumu veidi un to iegrāmatošanas vērtība; 
 IlgtermiĦa ieguldījumu vērtības iekĜaušana peĜĦas vai zaudējumu aprēėinā; 
 Amortizācijas jēdziens un tās aprēėināšanai nepieciešamā informācija. PamatlīdzekĜu 
kalpošanas laika noteikšanas kārtība; 
 PamatlīdzekĜu nolietojuma aprēėināšanas metodes; 
 IlgtermiĦa ieguldījumu norakstītās vērtības atspoguĜošana peĜĦas vai zaudējumu 
aprēėinā un bilancē; 
 PeĜĦas vai zaudējumu veidošanās pamatlīdzekĜu likvidācijas gadījumos. Likvidācijas 
operāciju atspoguĜošana grāmatvedībā, bilancē, peĜĦas vai zaudējumu aprēėinā; 
 PamatlīdzekĜu pārvērtēšanas nepieciešamība un tās atspoguĜošana bilancē, peĜĦas vai 
zaudējumu aprēėinā. 

6. Apgrozāmo līdzekĜu uzskaite: 
 Apgrozāmo līdzekĜu būtība un veidi; 
 Krājumu veidu raksturojums un uzskaites uzdevumi; 
 Krājumu iegādes un ražošanas pašizmaksā ietveramie izmaksu veidi. Zemākās tirgus 
cenas pielietojuma novērtēšanā skaidrojums; 
 Krājumu uzskaites paĦēmienu grāmatvedībā skaidrojums  
 Naudas līdzekĜu nepieciešamības un uzskaites raksturojums; 
 Starpības starp naudas līdzekĜiem un uzĦēmuma peĜĦu skaidrojums; 
 Naudas plūsmas pārskata sastādīšana ar tiešo un netiešo metodi; 
 Debitoru veidu raksturojums un to lieluma ietekmes uz uzĦēmuma finansiālo stāvokli 
skaidrojums; 
Debitoru parādu sintētiskās un analītiskās uzskaites raksturojums; 
Debitoru neto vērtības atspoguĜojums bilancē skaidrojums. 

7. Pašu kapitāls: 
 Pašu kapitāla bilances posteĦu raksturojums dažādās komercdarbības formās  
 Pašu kapitāla atspoguĜojums grāmatvedībā; 
 PosteĦa „Nesadalītā peĜĦa” skaidrojums no pašu kapitāla viedokĜa. 
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8. Kreditoru raksturojums: 
 Kreditoru veidi un būtība 
 Bankas ilgtermiĦa un īstermiĦa kredīti; 
 Citi aizĦēmumi; 
 Parādi piegādātājiem un darbuzĦēmējiem; 
 NodokĜu parādi; 
 Parādi par darba samaksu; 
 Parādi par dividendēm. 

Literat ūra: 
1. Andžāne V. IlgtermiĦa ieguldījumu uzskaite, LU, Rīga, 2001 
2. Apsīte I. UzĦēmuma gada pārskats, Lietišėās informācijas dienests, Rīga, 2003 
3. Bilances gadagrāmata 2006. Lietišėās informācijas dienests, Rīga, 2006.-199lpp 
4. Brūna I., Kaire L. Apgrozāmo līdzekĜu uzskaite, LU, Rīga, 2002 
5. Gada pārskatu likums: LR likums 
6. Grāmatvedības rokasgrāmata, Dienas bizness, Riga,  2005. 
7. Grigorjeva R., Jesemčika A., Leibus I., Svarinska A. Finanšu grāmatvedība. Mācību 

grāmata. Izglītības soĜi, Rīga, 2004.-240lpp 
8. Grigorjeva R., Jesemčika A., Leibus I., Svarinska A. Grāmatvedības pamati. Mācību 

grāmata. SIA Merkūrijs LAT, Rīga, 2006. -159lpp 
9. Latvijas grāmatvedības standarti (visi) // LR Finanšu ministrija // http://www.fm.gov.lv  
10. Ludboržs A. Finanšu grāmatvedība tirdzniecībā. – Rīga: Lietišėas informācijas dienests, 

2003. 
11. Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju: LR MK noteikumi Nr.585 
12. Par grāmatvedību: LR likums  
13. Par uzĦēmumu ienākuma nodokli: LR likums un MK noteikumi 
14. PrauliĦš A. Grāmatvedības standartizācijas teorija un prakse: Zinātniskā 

monogrāfija/Dr.oec.V.Paupas red. Latvijas Valsts Agrārās ekonomikas institūts, Rīga, 
2007., 484. lpp. 

15. Zaiceva J. UzĦēmuma gada pārskats – sastādīšanas noteikumi un metodika. Rīga: Beno 
Prese, 2003.-176lpp 

Periodika: 
1. Starptautiskie grāmatvedības standarti// http://www.fm.gov.lv  
2. Žurnāls:  Grāmatvedība un ekonomika 
3. Žurnāls: Bilance 
4. Žurnāls: Grāmatvedība un revīzija 
5. Žurnāls: Latvijas ekonomists 
Piezīme: izvēles studiju kurss 
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Studiju kursa nosaukums: UzĦēmējdarbības vadīšana 
Apjoms: 2 KP 
Apjoms (auditoriju nodarbību kontaktstundās): 32 stundas 
ZinātĦu nozare: UzĦēmējdarbība 
Studiju kursa autore: A.Muška, UzĦēmējdarbības katedras docente 
Anotācija:  
Sniegt zināšanas un veidot praktiskās iemaĦas uzĦēmējdarbības plānošanā un biznesa plāna 
izstrādē. 
Iegūt zināšanas par uzĦēmējdarbības plānošanas būtību, principiem, metodēm, plānošanas 
saturu un organizāciju; 
attīstīt praktiskās iemaĦas plānošanas procesa organizēšanai; 
orientēties biznesa plāna izstrādes metodikā; 
attīstīt praktiskās iemaĦas biznesa plāna izstrādē. 
Studiju kursa apraksts 
1. UzĦēmuma darbības plānošanas vispār īgā koncepcija 

1.1. Plānošanas būtība 
1.2. UzĦēmējdarbības plānošanas nepieciešamība 
1.3. Plānošanas problēmas 
1.4. Plānošanas neveiksmju iemesli 
1.5. Plānošanas principi 
1.6. Plānošanas metodes 

2. Plānošanas saturs un organizācija 
2.1. Plānošanas veidi 
2.2. Stratēăiskā un operatīvā plānošana 
2.3. Plānošanas process uzĦēmumā 
2.4. UzĦēmuma plānu sistēma 
2.5. UzĦēmuma plānošanas darba organizācija 

3. Biznesa plānošanas pamati 
3.1. Biznesa plāna būtība 
3.2. Biznesa plāns un citi plānošanas dokumenti 
3.3. Biznesa plānošanas mērėi, uzdevumi, funkcijas un principi 
3.4. Biznesa plāna nozīme. Biznesa plānošanas procesa dalībnieki 
3.5. Biznesa plāna izstrādes secība un struktūra 
3.6. Vispārīgās prasības biznesa plānam 
3.7. Biznesa plānošanas procesa organizēšana 

4. Biznesa plāna izstrādes metodika 
4.1. Titullapa, anotācija, satura rādītājs, biznesa plāna ievads 
4.2. Biznesa plāna kopsavilkums 
4.3. UzĦēmuma un nozares raksturojums 

4.3.1. UzĦēmuma raksturojums 
4.3.2. Nozares raksturojums 
4.3.3. Faktori, kas ietekmē uzĦēmuma darbību (SVID analīze) 
4.3.4. UzĦēmuma attīstības stratēăijas formulēšana 
4.3.5. UzĦēmējdarbības mērėu formulēšana 

4.4. Pakalpojumu un produkcijas raksturojums 
4.5. Noieta tirgus pētījumi un analīze 

4.5.1. Tirgus klasifikācija 
4.5.2. Tirgus struktūra 
4.5.3. Tirgus konjunktūras novērtēšana 
4.5.4. Mērėtirgus apskats 
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4.6. Konkurence un konkurences priekšrocības 
4.6.1. UzĦēmuma un galveno konkurentu vājo un stipro pušu analīze 
4.6.2. UzĦēmuma konkurētspējas novērtēšana 
4.6.3. UzĦēmuma konkurētspējas priekšrocības 

4.7. Mārketinga plāns 
4.7.1. Preču politika 

4.7.1.1.Sortimenta politika 
4.7.1.2.Jaunu preču izstrāde 
4.7.1.3.UzĦēmuma politika preces kvalitātes jomā un dizainā 
4.7.1.4.Preces tirgus atribūtika 
4.7.1.5.Saistīto (servisa) pakalpojumu organizācijas stratēăija 

4.7.2. Cenu politika 
4.7.2.1.Cenu politikas būtība un izstrādes etapi 
4.7.2.2.Cenu stratēăijas 
4.7.2.3.Cenu veidošanas metodes 
4.7.2.4.Cenu taktika 

4.7.3. Noieta politika 
4.7.3.1.Preču izplatīšanas kanāli 
4.7.3.2.Preču kustības sistēma 

4.7.4. Komunikācijas politika 
4.8. Ražošanas plāns 
4.9. Organizācijas plāns 
4.10. Finanšu plāns 
4.11. Finansēšanas stratēăija 

4.11.1. Investīciju vajadzība un finansēšanas avoti 
4.11.2. Projekta apraksts un tā realizācija 
4.11.3. UzĦēmuma investīciju portfeĜa veidošana 

4.12. Potenciālie riski 
4.13. Biznesa plāna pielikumi 

Literat ūra: 
1. AlsiĦa R. Mācies plānot. Biznesa plāna pamati.- Rīga: Kamene, 2000.- 75 lpp. 
2. AlsiĦa R., Gertners G. UzĦēmējdarbības plānošana. Rīga: RTU, 2001. 
3. AuziĦa A., Dobele A., Mihejeva L., Upīte I. Praktikums lauksaimnieciskajā komercdarbībā. 

– Rīga: KIF „Biznesa komplekss”, 2000. – 168 lpp. 
4. Babkoks Lī, Hamblina K., Hāna S. Kā sastādīt biznesa plānu. - Lielvārde: Lielvārds, 1993. 

- 34 lpp. 
5. Januška M. Firmas ekonomiskā stāvokĜa analīzes metodika (praktisks palīglīdzeklis).- Rīga: 

ZKS SIA „Inovācija”, 2002.- 39 lpp. 
6. Kozlinskis V., Mihejeva L.. Biznesa plāna sastādīšana: metodiskie norādījumi LLU 

studentiem un uzĦēmējiem ražošanā– Jelgava: LLU, 1995. - 71 lpp. 
7. Petrova L., AlsiĦa R. Esi uzĦēmējs! – Rīga: Kamene, 1999.- 184 lpp. 
8. Rurāne M. Finansu pārvaldība.- Rīga: Latvijas izglītības fonds, [2001].- 281 lpp. 
9. Rurāne M. UzĦēmējdarbības organizācija un plānošana.- Rīga: BAT, 2002.- 330 lpp. 
10. Rurāne M. UzĦēmuma finansu vadība.- Rīga: Turības mācību centrs, 1997.- 254 lpp. 
11. Sīgels Ē., Fords B. R., Bornsteins Dž. M. Biznesa plāna ceĜvedis– Rīga: Pētergailis, 1994. – 

193 lpp. 
12. VedĜa A. CeĜvedis uzĦēmējdarbībā. – Rīga: Petrovskis un Ko, 2002. – 490 lpp. 
13. Vests A. Biznesa plāns. - Rīga: VTF, 1994. - 190 lpp. 
14. Živitere M. Komercdarbības (biznesa) plāns – otrais pārstrād. izd. - Rīga: KIF “Biznesa 

komplekss”, 2000. – 100 lpp. 
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15. Алексеева М. М. Планирование деятельности фирмы. - Москва: Финансы и 
статистика, 2001. – 246 стр. 

16. Бринк И. Ю. Савельева Н. А. Бизнес – план предприятия. Теория и практика. – 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2002 .- 371 стр. 

Piezīme: izvēles studiju kurss 
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Studiju kursa nosaukums: ES valstu tautsaimniecība 
Apjoms: 2 KP 
Apjoms (auditoriju nodarbību kontaktstundās): 32 stundas 
ZinātĦu nozare: Ekonomika 
Studiju kursa autors: S. Ancāns, Ekonomikas katedras lektors 
Anotācija:  
Izprast dažādo ES valstu un to atšėirīgo tautsaimniecību īpatnības un raksturīgākās kopīgās 
iezīmes, kā arī novērtēt to attīstības līmeni, vadoties no galvenajiem makroekonomiskajiem 
rādītājiem, lai varētu iegūtās zināšanas sekmīgi izmantot praksē, vadot starptautiskus projektus 
ES valstu ietvaros 
Studiju kursa apraksts: 
1. ES veidošanās politiskie un ekonomiskie priekšnosacījumi . Otrā pasaules kara rezultāti 

un Māršala plāns. Atvērtas ekonomikas priekšrocības. Ekonomiskā un sociālā attīstība 
pateicoties muitas savienības, vienota tirgus, ekonomiskās un monetārās savienības 
izveidei. 

2. Valstu ekonomiskās attīstības pamatrādītāji . Nacionālais ienākums uz 1 iedzīvotāju: pēc 
valūtas maiĦas kursa  un pēc PP standarta. Pirktspējas paritātes teorija. “Big Mac” indekss. 
Ienākumu sadales nevienmērība. Turīgais sabiedrības vidusslānis Rietumvalstīs.  

3. Cenu līmeĦu atšėir ības starp ES bagātām un nabadzīgām valstīm, to cēloĦi. Balasa-
Samuelsona teorija. Balasa-Samuelsona efekts. Starptautiski tirgojamās un netirgojamās 
preces un pakalpojumi. Pakalpojumu augstās cenas augsta ienākuma valstīs.  

4. Austrumeiropas ekonomiskā atpalicība, tās cēloĦi. Tirgus ekonomika Rietumeiropā un 
komandekonomika Austrumeiropā. Komandekonomikas tips bijušajā PSRS un vairumā 
Austrumeiropas valstu. Tautsaimniecības mobilizācija. “Aukstā kara” ietekme uz 
ekonomiku. Ekonomikas modelis bijušajā Dienvidslāvijā. 

5. Att īstīto Rietumvalstu augstais ekonomiskās attīstības un  ienākumu līmenis, tā cēloĦi. 
“Zelta miljarda” jēdziens. Kapitāla un augsti kvalificēta darbaspēka pieejamība 
Rietumvalstīs. Produkcija ar augstu pievienoto vērtību. Inovācijas. Uz zināšanām balstīta 
ekonomika. 

6. ES valstis ar visaugstāko nacionālo ienākumu, to tautsaimniecības struktūra. 
Luksemburgas finansu pakalpojumu sektors. Īrijas informāciju tehnoloăiju un rūpniecības 
sektors. Ražošanas attīstība: no lauksaimniecības un rūpniecības uz pakalpojumiem. 

7. ES vienotā tirgus darbības pamatprincipi: br īva preču, pakalpojumu, kapitāla un 
darbaspēka kustība; vienota konkurences un valsts pasūtījumu politika . ES standarti 
un tehniskie parametri precēm. Pakalpojumu direktīva. Pārejas periods lauksaimniecības 
zemes pārdošanai. ES kā viens no lielākajiem brīvās tirdzniecības valstu blokiem. ES un 
citi pasaules valstu brīvās tirdzniecības bloki.  

8. Darbaspēka br īvas kustības ierobežojumi ES ietvaros. Pārejas periods brīvai darbaspēka 
kustībai. Darba Ħēmēju tiesības ES valstīs. Darba samaksas līmeĦu atšėirības ES valstīs. 
Darba ražīguma atšėirības bagātās un nabadzīgās valstīs, tā ietekme uz darba samaksu. 
Arodbiedrību loma darba vietu saglabāšanā savā valstī. “PoĜu santehniėa” sindroms.  

9. ES valstu vieta mūsdienu ekonomiskās globalizācijas apstākĜos. Globalizācijas jēdziens. 
Ekonomikas globalizācijas procesi pasaulē. ES un Latvijas ekonomikas vieta globalizētajā 
pasaulē. Globalizācijas fonds. Ārpakalpojumi jeb outsourcing. Antiglobalizācijas kustība 

10. Jauno ES dalībvalstu ekonomiskās atpalicības pārvar ēšanas iespējas. ES fondu naudas 
apjoms un izlietojums. Atpalikušo ekonomiku modernizācijas nepieciešamība. 
Austrumeiropas valstu ārējo maksājumu bilances: tekošo kontu deficīti un kapitāla kontu 
pārpalikumi.  

11. ES valstu kopējā valūta. Starptautiskās valūtas attiecības: no Zelta standarta līdz ES 
ekonomiskajai un monetārajai savienībai. Lats un eiro.  
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12. ES valstu kopējā iekšējā tirgus aizsardzības politika. Brīvā tirdzniecība starp ES 
dalībvalstīm un protekcionisms pret trešajām valstīm. ES protekcionisma instrumenti. ES 
administratīvais protekcionisms.  

13. ES reăionālās attīstības politika. Ienākumu un iespēju ievērojamās atšėirības starp ES 
reăioniem. Pieejamie ES fondi atpalicības mazināšanai. ES fondu līdzekĜu apguves 
efektivitāte. Ekonomikas attīstības un vides aizsardzības problēma. „ZaĜo kustība” 

14. Tālākas ES paplašināšanās problēma ekonomiskā aspektā. Jaunu dalībvalstu 
uzĦemšanas ES ierobežotās iespējas. Turcijas un Ukrainas izredzes pievienoties ES. 

15. ES valstu nākotnes mērėi ekonomikā. ES kā konkurētspējīgākā un dinamiskākā uz 
zināšanām balstītā ekonomiskā sistēma pasaulē.  

16. Latvijas dalība ES: ieguvumi un zaudējumi . ES pastāvēšanas ilguma prognozes. 
Literat ūra: 
1. Antāne I. u.c. Es Eiropas Savienībā. Mazā enciklopēdija. Rīga: 2003.-243 lpp. 
2. BirziĦš A. u.c. Kas Latvijas uzĦēmējam jāzina par Eiropas Savienību. Rīga: 2003.-312 lpp. 
3. Dunska M. Eiropas Savienības ekonomikas pamati. Rīga: 2001.-92 lpp. 
4. GuĜāns P. Latvijas ekonomika laikmeta griežos. Rīga: 2003.-219 lpp. 
5. Interneta resursi par Eiropas Savienību 
6. Krugman P.R. & Obstfield M. International Economics Theory & Policy. 4-th edition, 

1995.-766 p. 
7. Kudinska M. u.c. Finansu tirgus Latvijā un Eiropas Savienībā. Rīga: 2001.-100 lpp. 
8. Lessers B. Latvija un Eiropas Savienība. 2000.- 77 lpp. 
9. Libermanis G. Ko diena nākamā mums sola? Rīga: 2004.-96 lpp. 
10. Lībermanis G. Tirgus ekonomikas pamati un Latvija ceĜā uz ES II daĜa. Rīga: Kamene, 

2001.- 519 lpp. 
11. Lisovskis N. u.c. Latvijas uzĦēmējs un Eiropas Savienība. Rīga: 2002.-136 lpp. 
12. Suvorovs V. Ledlauzis. Kurš sāka Otro pasaules karu? Rīga: 376 lpp. 
Piezīme: izvēles studiju kurss 
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Studiju kursa nosaukums: Pašvaldības ES 
Apjoms: 2 KP 
Apjoms (auditoriju nodarbību kontaktstundās):32 stundas 
ZinātĦu nozare: Vadībzinātne 
Studiju kursa autors: J. Ėusis, Socioloăijas katedras asociētais profesors. 
Anotācija:  
Pašvaldības Latvijā realizē lielāka vai mazāka mēroga projektus, taču nereti, sevišėi mazajās, 
pašvaldībās pietrūkst kapacitātes profesionālai projektu izstrādei un vadīšanai. Lai varētu 
izstrādāt projektus, kas nepieciešami pašvaldībām, ir lietderīgi iepazīties ar pašas pašvaldības 
būtību. Studiju priekšmeta mērėis ir iepazīstināt ar pašvaldību funkcij\am un darba organizāciju 
Latvijā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Tiek analizēta pašvaldību darbības un to 
sadarbība ar citām institūcijām; apskatīti tradicionālās pārvaldes trūkumi un jaunu publiskās 
pārvaldes principu lietošana. Priekšmeta apgūšana atvieglos aktuālās ekonomiskās situācijas 
izvērtēšanu un lēmumu pieĦemšanu atbilstoši situācijas izmaiĦām pašvaldībās, kas var ietekmēt 
projektu izstrādi un īstenošanu Iepazīšanās ar pašvaldību funkcijām un darba organizāciju 
dažādās ES valstīs veicinās tādu projekta vadītājam nepieciešamu vispārējo prasmju apgūšanu 
kā prioritāšu izvēle, darbu plānošana, organizēšana un vadīšana, problēmu analizēšana, mērėu 
izvirzīšana un alternatīvu iniciēšana. Priekšmeta apguves rezultātā maăistrants iegūs zināšanas 
arī par projekta vidi, iespējamiem riskiem, to vadīšanu, komunikācijas vadīšanu, kā arī projektu 
ietekmes vērtējumu. 
Studiju kursa apraksts: 

1. Pašvaldības jēdziens un būtība. Pašvaldību vieta sabiedriskā sektora organizācijā. 
Pašvaldības sabiedriskā un valstiskā teorija. Municipālās pārvaldes uzraudzības un 
decentralizētā sistēma. Brīvās municipalitātes. Pašvaldības sistēmas līmeĦi. Municipālās 
pārvaldes organizācijas modeĜi. Starptautiskie tiesību dokumenti par pašvaldībām. 
Pašvaldību kompetence. 

2. Pašvaldību rašanās un attīstība Latvijā. Pašvaldības līdz 1918.gadam. Pilsētu pašvaldību 
likumdošana. Pagastu pašvaldību attīstība. Pašvaldības no 1918. līdz 1940.gadam. 
Pilsētu pašvaldības, pagastu pašvaldības, apriĦėu pašvaldības. Vietējās pārvaldes 
institūcijas padomju varas gados 1945. – 1989. Pašvaldības pēc neatkarības atgūšanas. 
Pašvaldību reforma. Administratīvi teritoriālā reforma. 

3. Pašvaldības ES valstīs. Franču grupas pašvaldības (Francija, BeĜăija, Grieėija, Itālija, 
Luksemburga, Spānija, Portugāle). AngĜu grupas pašvaldības (Lielbritānija, Īrija). 
ZiemeĜu un centrālās Eiropas grupas pašvaldības (Austrija, Dānija, Nīderlande, Somija, 
Zviedrija, Vācija). Austrumeiropas un Baltijas valstu grupa (Čehija, Igaunija, Lietuva, 
Polija, Slovākija, Slovēnija). 

4. Pašvaldību kompetence. Funkciju sadales principi starp valsti un pašvaldību. Reăionālo 
pašvaldību galvenās funkcijas ES valstīs. Vietējo pašvaldību  galvenās funkcijas ES 
valstīs. Pašvaldību funkcijas Latvijā. Pašvaldību sadarbība ar citām institūcijām: valsts, 
privātām, nevalstiskām u.c.  

5. Pašvaldību organizatoriskās struktūras pilnveidošanas problēmas. Pašvaldības domes/ 
padomes vēlēšanas. Deputāta statuss un darbība pašvaldībā. Domes/ padomes nolikums 
un darba organizācija pašvaldībā. Pašvaldības deputāta un darbinieka ētika.  

6. Vadības filozofijas un stila maiĦa pašvaldībās. Tradicionālās pārvaldes trūkumi. Jaunu 
publiskās pārvaldes principu lietošana. Efektivitātes principa īstenošana pašvaldībās: 
resursi – rezultāti – sekas. Ekonomija –efektivitāte - lietderīgums. Ieguldījumu un 
rezultātu līdzsvarošana. Vispārējā kvalitātes vadība. Veiksmīgas pārvaldes sistēmas 
starptautiskā pieredze. Politikas ietekmes vērtēšana politikas veidošanas sistēmā. 
Pašvaldību pieredze projektu īstenošanā – labās prakses piemēri. 
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7. Iedzīvotāju iesaistīšana pašvaldību darbībā. Pilsoniskās sabiedrības grupu iesaistīšana 
ES valstīs un Latvijā. Konsultatīvo padomju veidošana. Iedzīvotāju informēšana. 
Apmeklētāju pieĦemšanas centri un mazās domes. Attiecības starp pašvaldībām un 
masu mēdijiem. Sabiedriskās domas monitorings. 

Literat ūra: 
1. Bowman A. State and Local Government: the Essentials.- Boston, New York: Haughton 

Miffin Co, 2000. 
2. Eiropas vietējo pašvaldību harta.- Strasbūra, 1985. 
3. Grīnings P. Sabiedrības iesaistīšana. Konsultāciju metodes, Valsts Kanceleja, Rīga, 2004. 
4. Local Democracy in Denmark, Poland, Lithuania, Latvia and Estonia.- Siauliai, Lithuania: 

Siauliai Regional Development Agency, 2003. 
5. LR likums “Par pašvaldībām”./ PieĦemts 1994.g.19.maijā// Latvijas Vēstnesis, 1994.Nr. 

61.  
6. Politikas ietekmes vērtēšana politikas veidošanas sistēmā.- R.: Valsts Kanceleja Politikas 

koordinācijas departaments, 2005.   
7. Rags Z. Pašvaldības un to darbības tiesiskais pamats demokrātiskā valstī (izmantojot 

Latvijas pieredzi).- R.: LPA, 2000. 
8. Rags Z. Vietējās pārvaldes organizācijas un darbības tiesiskais nodrošinājums ārvalstīs 

(Ārvalstu pašvaldību tiesības) I.- R.: LPA, 2004. 
9. Regional and Local Government in the European Union. Responsibilities and Resources. - 

Brussel: Committee of the European Union, 2001. 
10. Vaidere I., Vanags E., Vanags I., Vilka I. Reăionālā politika un pašvaldību attīstība 

Eiropas Savienībā un Latvijā.- R.: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 
11. Vanags E., Vilka I. Pašvaldību darbība un attīstība.- R.: LU Akadēmiskais apgāds, 2005.   
Periodika: 
1.Public Administration 
2.City and Community 
Piezīme: izvēles studiju kurss 
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Studiju kursa nosaukums: Starptautiskais mārketings 
Apjoms: 2 KP 
Apjoms (auditoriju nodarbību kontaktstundās): 32 stundas 
ZinātĦu nozare: Ekonomika 
Studiju kursa autore: I. Baraškina, Ekonomikas katedras lektore 
Anotācija:  
Iepazīstināt maăistrantus ar tirgus darbības principiem, valsts, privātā sektora un sabiedrisko 
organizāciju lomu starptautiskā tirgus procesu norisē.  
Sniegt maăistrantiem nepieciešamās teorētiskās un praktiskās iemaĦas, lai: 

- noteiktu un izvērtētu potenciālās patērētāju vajadzības atšėirīgos pasaules reăionos; 
- prastu noteikt atbilstošāko mārketinga stratēăiju uzsākot darboties starptautiska tirgus 
līmenī; 
- plānotu un organizētu mārketinga aktivitātes.  

Studiju procesā apgūt starptautiskā mārketinga koncepciju, nozīmīgākās tirgus izpētes metodes, 
izzināt reăionālās atšėirības patērētāju uzvedībā lēmumu pieĦemšanas procesā un pārzināt 
tirgus darbības praktisko jautājumu risināšanas principus. 
Iepazīstināt maăistrantus ar starptautiski labi atpazīstamu koncernu mārketinga pieredzi, 
novērtēt to mārketinga panākumus un kĜūdas, prognozēt to attīstības tendences. 
Studiju kursa apraksts 
1. Globalizācijas process un pasaules tirgus tendences. 
2. Starptautiskās tirdzniecības sistēma; 
3. Starptautiskā tigus vide: sociāli-ekonomiskā, kultūras, demogrāfiskā, politiskā un tiesiskā; 
4. Globālā konkurence un konkurences priekšrocības starptautiskajā biznesā;  
5. Pamatnosacījumi starptautiskās tirgvedības uzsākšanai; 
6. Starptautiskā mārketinga stratēăijas: adaptācija un standartizācija; 
7. Starptautiskā mārketinga stratēăijas dažādos pasaules reăionos; 
8. Produkta starptautiskā piedāvājuma veidošana. Produkta starptautiskais dzīves cikls; 
9. Starptautiskā cenu politika; 
10. Starptautiskie sadales kanāli un sadales īpatnības; 
11. Starptautiskā sadales stratēăija un vadība; 
12. Virzības metožu izmantošanas īpatnības starptautiskajā mārketingā; 
13. Aikido stratēăija un stratēăiskās alianses; 
14. Starptautiskā mārketinga vadības sistēma; 
15. Starptautiskā mārketinga iespējas internetā; 
16. Starptautiskais mārketings un sabiedrība. 
Literat ūra:  
1. Czinkota M.R. International Marketing, New York: Harcourt College Publishers, 2001, 815 

p.  
2. Kotler P., Armstrong G., Saunders J. Wong V. Principles of Marketing, Cambridge: Prentice 

Hall Inc., 1999. - p.1032 
3. Niedrītis J.Ē. Mārketings, Biznesa augstskola Turība. Ekonomikas fakultāte. - SIA “Biznesa 

augstskola Turība”, Rīga, 2000. – 240.lpp.:il., tab. 
4. Praude V., BeĜčikovs J. Mārketings, Vaidelote, Rīga, 1999. – 560.lpp.: il., tab.; 
5. Schlegelmilch B.B.  Marketing Ethics: An International Perspective. 1st ed., International 

Thomson Business Press, London, 1998, 468 p.; 
6. Батра Р., Майерс Дж., Аакер Д. Рекламний менеджмент, Вилъямс, Москва,  2001 – 

стр.780: ил., таб. 
7. Кеглер Т., Доулинг П., Тейлор Б., Тестерман Дж. Реклама и маркетинг в интернете, 

Альпина Паблишер, Москва, 2003 - стр.640: ил., таб. 
8. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент, Санкт-Петербург: Питер, 2003 – стр.798: ил., таб. 
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Periodika: 
1. Journal of International Marketing; 
2. European Journal of Marketing; 
3. Journal of Marketing Theory and Marketing Practice; 
4. Journal of Consumer Marketing 

Piezīme: izvēles studiju kurss 
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5.pielikums 
Diploma un tā pielikuma paraugs 
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       5.pielikums 
 

LATVIJAS LAUKSAIMNIEC ĪBAS 
UNIVERSIT ĀTE 

 
Lielā ielā 2. Jelgavā. LV-3001. Reă. Nr. 2841101568. tālrums:3022584. fakss:3027238. e-
pasts:rektors@llu.lv 

 
 

Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un 
kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. Pielikums sagatavots, lai sniegtu 
objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu) 
akadēmisku un profesionālu atzīšanu. Diploma pielikumā ir iekĜautas ziĦas par diploma oriăinālā minētās 
personas sekmīgi pabeigto studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā nevajadzētu iekĜaut 
norādes par kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz 
visās astoĦās sadalās. Ja kādā sadaĜā informāciju nesniedz, norāda iemeslu. 

 
DIPLOMA PIELIKUMS ( Diploma s ērija MD C Nr. XXX) 

 
1. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJAS IEGUVĒJU 

1.1. Vārds: XXX 

1.2. Uzvārds: YYYYY 

1.3. Dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads): 00.00.0000. 

1.4. Studenta identifikācijas numurs vai personas kods:000000-00000 

2. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJU 

2.1. Kvalifik ācijas nosaukums: 

Profesionālais maăistrs projektu vadībā un projekta vadītājs 

2.2. Galvenā(s) studiju joma(s) kvalifikācijas iegūšanai: 

projektu vadība, menedžments, ekonomika, tiesību zinības, pētniecība, svešvalodā 

2.3. Kvalifik ācijas piešėīrējas institūcijas nosaukums un statuss: 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, valsts akreditēta (25.10.2001), valsts 
dibināta, universitāte 

 
2.4. Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: tāds pats kā 2.3. punktā 

2.5. Mācību valoda un eksaminācijas valoda(s): latviešu 

3. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI 

3.1. Kvalifik ācijas līmenis: otrais profesionālais grāds 
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3.2. Oficiālais programmas ilgums, programmas apguves sākuma un beigu datums: 
2 gadi nepilna laika studiju, 60 Latvijas kredītpunkti, 90 ECTS kredītpunkti, 
01.09.2006 - 01.07.2008. 

3.3. UzĦemšanas prasības: 
bakalaura grāds vai profesionālā augstākā izglītība ar tiesībām studēt 
maăistratūrā.Reflektantiem ar akadēmisko bakalaura grādu nepieciešama vismaz 1 
gadu ilga darba pieredze 

 
4. ZIĥAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM 

4.1. Studiju veids: nepilna laika studijas 

4.2. Programmas prasības: 
apgūt obligātos nozares un citus teorētiskos un praktiskos studiju kursus 28 KP 
apjomā, lai iegūtu zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas projektu vadītājam; 
apgūt izvēles kursus 4 KP apjomā, veikt profesionālo praksi 8 kredītpunktu 
apjomā, izstrādāt un aizstāvēt maăistra darbu.  

 
4.3. Programmas sastāvdaĜas un personas iegūtais novērtējums / atzīme / kredītpunkti: 

OBLIGĀTĀ DAěA 
Studiju kursu nosaukums Kredītpunkti ECTS kredīti Vērtējums 

Projektu izstrāde un vadība 6.5 9.75  
ES politikas un fondi, programmas, iniciatīvas 4 6  
IT projektu vadīšanā 3 4.5  
Projektu finanšu vadība 1.5 2.25  
Starptautisko finanšu vadība 2 3  
Menedžments 2 3  
Pētījumu metodes 2 3  
Etnopsiholoăija un starpkultūru saskarsme 2 3  
Tiesību zinības 2 3  
Profesionālā prakse 8 12  

IZVĒLES DAěA 
Studiju kursu nosaukums Kredītpunkti ECTS kredīti Vērtējums 

AngĜu valoda projektu vadītājiem 2 3  
Projektu terminoloăija angĜu valodā 2 3  
Franču valoda starpkultūru komunikācijā 2 3  
Krievu valoda projektu vadītājiem  2 3  
Starptautiskais marketings 2 3  
UzĦēmējdarbības vadīšana 2 3  
Finanšu grāmtvedība 2 3  
ES valstu tautsaimniecība 2 3  
Pašvaldības ES 2 3  

GALA PĀRBAUDĪJUMS 
Maăistra darbs 20 30  
Temata nosaukums: 
 

4.4. Atzīmju sistēma un norādījumi par atzīmju iedalījumu:  

Atzīme (nozīme) Atzīmes īpatsvars šīs programmas 
studējošo vidū 

10 (izcili) 0% 
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9 (teicami) 0% 
8 (Ĝoti labi) % 

7 (labi) 0% 
6 (gandrīz labi) 0% 

5 (viduvēji) )% 
4 (gandrīz viduvēji) 0% 
3-1 (neapmierinoši) 0% 

 

Kvalifikācijas īpašnieka svērtā vidējā atzīme: 0.00 

4.5. Kvalifik ācijas klase: “Standarta” 

Kvalifikācijas klases “Standarta” piešėiršanas kritērijus skat. 6.1. punktā. 
 

5. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJU 

5.1. Turpmākās studiju iespējas: 
tiesības studēt doktorantūrā 

 
5.2. Profesionālais statuss: 

profesionālo statusu nav paredzēts piešėirt  
 

6. PAPILDINFORMĀCIJA 

6.1. Sīkāka informācija: 
 

Dotais diploma pielikums ir derīgs tikai ar diplomu Sērija MD C Nr. XXX 
 
Diploma pielikumu angĜu valodā izsniedz Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 
 
Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesionālās augstākās izglītības maăistra studiju 
programma „Starptautisko projektu vadība” ir akreditēta no XXX līdz XXX. 
 
Papildinājums punktam 4.4. 
Kvalifik ācijas īpašnieka svērto vidējo atzīmi rēėina kā: av=sum(a*f)/sum(f), kur: av – svērtā vidējā 
atzīme, a – studenta iegūtais vērtējums par katru programmas kursu, f – šā kursa apjoms 
kredītpunktos. 
 
Papildinājums punktam 4.5. 
Kvalifik ācijas klases “Standarta” piešėiršanas kritēriji: - izpild ītas visas programmas prasības. 
 

6.2. Papildinformācija avoti: 
 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
Lielā iela 2, Jelgava, Latvija, LV-3001, telefons: +371-3022584, fakss: +371-
3027238, e-pasts: rectors@.llu.lv; 
 
Akadēmiskās Informācijas centrs (Latvijas ENIC/NARIC) 
VaĜĦu iela 2, Rīga, Latvija, LV-1050, telefons: +371-7225155, fakss: +371-7221006,   
e-pasts: diplomi@aic.lv 
 

7. PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS 

7.1. Datums: 17.06.2006 
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7.2. Paraksts un tā atšifrējums:  _________  Arnis Mugurēvičs 

7.3. Pielikuma apstiprinātāja amats: Latvijas Lauksaimniecības universitātes mācību 
prorektors 

 
7.4. Zīmogs vai spiedogs: 

8. ________________________________ ZIĥAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU 

VALSTĪ  Skat. nākamās trīs lappuseai iegūtu tiesības iestāties augstskolā, jāiegūst vispārējā vidējā 

izglītība. Vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības iestāžu absolventus uzĦem 

augstskolā saskaĦā ar vispārīgajiem augstskolas uzĦemšanas noteikumiem. Augstskolas var noteikt 

arī specifiskas uzĦemšanas prasības (piemēram, noteikt, kādi mācību priekšmeti jāapgūst 

vidusskolā, lai varētu iestāties konkrētajā augstskolā attiecīgās studiju programmas apguvei). 

Kopējais vispārējās vidējās izglītības ilgums ir 12 gadi. Vidusskolās ir četru virzienu programmas – 
vispārizglītojošā, humanitārā un sociālā, matemātikas, dabaszinātĦu un tehnikas, kā arī profesionālā 
virziena programma. 

Visiem virzieniem kopīgi ir šādi obligātie priekšmeti: latviešu valoda, pirmā svešvaloda, otrā 
svešvaloda (mazākumtautību skolās – mazākumtautības valoda), matemātika, vēsture, sports, biznesa 
ekonomikas pamati, lietišėā informātika. Papildus minētajiem priekšmetiem katra programma ietver 
attiecīgā virziena obligātos un izvēles priekšmetus. 

Mācību gada garums ir 36 nedēĜas no 1.septembra līdz maija beigām. Kopumā vidējās izglītības 
programmā trijos gados minimālais mācību stundu skaits ir 3150 stundas, maksimālais – 3780 stundas 
(30–36 stundas nedēĜā). 

Lai saĦemtu atestātu par vispārējo vidējo izglītību, jānokārto ne mazāk kā pieci eksāmeni un četras 
ieskaites. Eksāmeni jānokārto latviešu valodā, izglītības programmu virzienam atbilstošajā obligātajā 
mācību priekšmetā, vienā izglītības iestādes noteiktajā mācību priekšmetā un divos izglītojamā izvēlētos 
mācību priekšmetos. Vidējās izglītības programma noslēdzas ar centralizētajiem eksāmeniem, un 
uzĦemšana augstskolā notiek atbilstoši centralizēto eksāmenu rezultātiem. 

Vispārējās vidējās izglītības standartu ietver arī vidējās profesionālās izglītības programmas, kuras 
ilgst četrus gadus pēc pamatizglītības ieguves.  

Bakalaura un maăistra grādi ir gan akadēmiskajā, gan profesionālajā augstākajā izglītībā. Abu 
veidu bakalauriem ir tiesības stāties maăistrantūrā, abu veidu maăistriem (tiem pielīdzinot arī maăistra 
grādus medicīnā, zobārstniecībā un farmācijā – attiecīgi sešus un piecus gadus ilgas studijas) – 
doktorantūrā. 

Akadēmiskās izglītības mērėis ir sagatavot patstāvīgai pētniecības darbībai, kā arī sniegt 
teorētisko pamatu profesionālajai darbībai. Akadēmiskās izglītības programmas tiek īstenotas saskaĦā ar 
valsts akadēmiskās izglītības standartu. 

Bakalaura grādu zinātnes nozarē (nozaru grupā) piešėir pēc akadēmisko studiju pirmā posma. 
Bakalaura akadēmisko studiju programmu apjoms ir 120–160 (180–240 ECTS) kredītpunktu (turpmāk – 
KP), no tiem obligātā daĜa ir ≥50 KP (75 ECTS), obligātās izvēles daĜa ir ≥20 (30 ECTS) KP, bakalaura 
darbs ir ≥10 KP (15 ECTS) un brīvās izvēles daĜa. Studiju ilgums pilna laika studijās ir seši līdz astoĦi 
semestri. 
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Maăistra grādu piešėir zinātnes nozarē vai apakšnozarē pēc akadēmisko studiju otrā posma. 

Maăistra akadēmisko studiju programmas apjoms ir 80 KP (120 ECTS), no kuriem ne mazāk kā 20 KP 
ir maăistra darbs, programmas obligātais saturs ietver attiecīgās zinātĦu nozares izvēlētās jomas 
teorētiskās atziĦas (≥30 KP) un to aprobāciju aktuālo problēmu aspektā (≥15 KP). 

Profesionālās augstākās izglītības iestādes uzdevums saskaĦā ar pirmā un otrā līmeĦa 
profesionālās augstākās izglītības valsts standartiem ir īstenot padziĜinātu zināšanu apguvi konkrētā 
darbības jomā, nodrošinot absolventu spēju izstrādāt vai pilnveidot sistēmas, produktus un tehnoloăijas 
un sagatavojot absolventu jaunrades, pētnieciskajam un pedagoăiskajam darbam attiecīgajā nozarē. 

Bakalaura profesionālo studiju programmas apjoms ir vismaz 160 KP (240 ECTS): 
vispārizglītojošie kursi (≥15 KP), nozares teorētiskie pamati (≥36 KP), profesionālā specializācija (≥60 
KP), izvēles kursi (≥6 KP), prakse (≥26 KP), valsts pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs (≥12 KP). 

Maăistra profesionālo studiju programmas apjoms ir vismaz 40 KP (60 ECTS): jaunākie 
sasniegumi nozarē, teorijā un praksē (≥7 KP), prakse (≥6 KP), valsts pārbaudījums, tai skaitā noslēguma 
darbs (≥ 20 KP), kā arī pētniecības, projektēšanas, vadības, psiholoăijas un citi kursi. 

Profesionālajā augstākajā izglītībā ir ne vien bakalaura un maăistra programmas, bet arī citi 
programmu veidi: 

1) otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programmas, pēc kuru apguves iegūst CEDUC 
piektā līmeĦa profesionālo kvalifikāciju. Programmu apjoms var būt vismaz 40 KP (60 ECTS) pēc 
bakalaura grāda ieguves vai vismaz 160 KP (240 ECTS) pēc vidējās izglītības ieguves. Programmas 
ietver praksi ne mazāk kā 26 KP (39 ECTS) apjomā un valsts pārbaudījumu, tai skaitā noslēguma darbu 
vismaz 10 KP apjomā; 

2) pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) programmas, pēc kuru apguves 
iegūst CEDUC ceturtā līmeĦa profesionālo kvalifikāciju. Programmu apjoms ir 80–120 KP (120–180 
ECTS), un tās pamatā ir paredzētas profesijas apguvei, taču to absolventi var turpināt studijas otrā 
līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programmās. 

Doktorantūra. Kopš 2000.gada 1.janvāra Latvijā tiek piešėirts viena veida zinātniskais grāds – 
doktors. UzĦemšanai doktorantūrā ir nepieciešams maăistra grāds. Doktora grādu iegūst, publiski 
aizstāvot doktora disertāciju. Doktora disertāciju var izstrādāt triju līdz četru gadu laikā doktorantūras 
studiju ietvaros augstskolā vai arī pēc atbilstoša apjoma patstāvīgu pētījumu veikšanas, strādājot 
augstskolā, zinātniskā iestādē u.c. Doktora grāda piešėiršanas kārtību nosaka Latvijas Zinātnes padome. 
Doktora grādu piešėir Latvijas Zinātnes padomes apstiprinātas promocijas padomes. 

Kred ītpunktu sistēma. Kredītpunkts (KP) Latvijā ir definēts kā vienas nedēĜas pilna laika studiju 
darba apjoms. Vienam studiju gadam paredzētais apjoms pilna laika studijās ir 40 kredītpunkti. 
Pārrēėinot Eiropas Kredītu pārneses sistēmas (ECTS) punktos, Latvijas kredītpunktu skaits jāreizina ar 
1,5. 
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Atzīmju sistēma. Zināšanas vērtē, izmantojot 10 ballu vērtēšanas skalu: 

 Apguves 
līmenis 

 Atzīme  Skaidrojums 
 Aptuvenā 

ECTS 
atzīme 

 Ĝoti augsts 

 10  izcili (with 
distinction) 

 A 

 9  teicami (excellent)  A 

 augsts 
 8  Ĝoti labi (very good)  B 

 7  labi (good)  C 

 vidējs 

 6  gandrīz labi 
(almost good) 

 D 

 5  viduvēji (satisfactory)  E 

 4  gandrīz viduvēji 
(almost satisfactory) 

 E/FX 

 zems 
 3–1  negatīvs vērtējums 

(unsatisfactory) 
 Fail 

Kvalit ātes nodrošināšana. SaskaĦā ar Latvijas normatīvajiem aktiem augstskolas var izsniegt 
valsts atzītus diplomus, ja studijas ir notikušas akreditētā augstskolā, akreditētā programmā un 
augstskolai ir apstiprināta satversme. Kvalitātes vērtēšana ietver augstskolas pašvērtējuma ziĦojuma 
sagatavošanu un ekspertu novērtējumu. Novērtēšanas komisijas sastāvā ir vismaz trīs eksperti, no 
kuriem vismaz viens eksperts ir no ārvalstīm. Lēmumu par programmas akreditāciju pieĦem 
Akreditācijas komisija, bet par augstskolas akreditāciju – Augstākās izglītības padome. Akreditācijas 
pirmais cikls Latvijā noslēdzās 2001.gadā. Atkārtotiem novērtējumiem jānotiek ne retāk kā reizi sešos 
gados. 

  

Papildinformācija: 

1. Par izglītības sistēmu – http:.www.izm.lv 

                                          http:.www.aic.lv 

2. Par augstskolu un programmu statusu –  

 http:.www.aiknc.lv 
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6.pielikums 

Pilna laika studiju plāns  
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6.pielikums 

Maăistra studiju programmas 
“Starptautisko projektu vad ība” pilna laika 

STUDIJU PLĀNS  
Studiju kursi KP 1.sem 

KP 
2.sem 
KP 

3.sem 
KP 

Mācībspēki M ācībspēku zinātniskais 
grāds 

Nozares teorētiskie un praktiskie studiju kursi  
Projektu izstrāde un 
vadīšana 
 

6, 5 4,5I 2 E  J. Hobrough 
I. Jurgena 
I. Didže 

D.Štefenhagena 

PhD 
Dr. oec.  
Mg. Ed.  
Mg.sc.soc. 

Projektu finanšu vadība 1, 5 1,5E   G. Mazūre Dr.oec. 
IT projektu vadīšanā 3 3E   P.Rivža 

L.BērziĦa 
Dr.habil.eng. 
Mg.eng. 

ES politikas un fondi, 
programmas, iniciatīvas 

4 4E   A.Nābels- 
Šneiders 
B. Traidase 

Dr.sc.agr. 
 
Mg.sc.soc. 

Tiesību zinības 2  2E  Z.Berezovskis 
T.Sinnamon 

Advokāts 
LLM  

Starptautisko finanšu 
vadība 

2  2E  G.Mazūre Dr.oec. 

Pētnieciskā darba un vadībzinību kursi 
Pētījumu metodes 2 2 E   V.Bariss 

L.Barisa 
Dr.phil. 
Mg.sc.soc. 

Menedžments 
 

3 3E   J.Ābele Dr.sc.agr. 

Psiholoăija  
Etnopsiholoăija un 
starpkultūru saskarsme 

2  2I  L.Leikums 
S.Poča 

Dr.phil. 
Mg.phil. 

Izvēles kursi (6 KP jeb 9 ECTS) 
 6 2 4    
Projektu terminoloăija 
angĜu valodā 

2 2   S.Bremze Dr.paed. 

AngĜu valoda projektu 
vadītājiem 

2 2   S.Bremze 
D.Štefenhagena 

Dr.paed. 
Mg.sc.soc. 

Franču valoda 
starpkultūru 
komunikācijā 

2  2  A.Pollett MA  

Krievu valoda projektu 
vadītājiem 

2  2  I.Kočanova Universitātes izglītība 

Finanšu grāmatvedība 2  2  I.Pētersone Mg.oec. 
UzĦēmējdarbības 
vadīšana 

2 2   A.Muška Dr.oec. 

ES valstu 
tautsaimniecība 

2  2  S. Ancāns Mg.oec. 

Pašvaldības ES valstīs 2  2  J.Ėusis Dr.hist. 
Starptautiskais 
marketings 

2  2  I.Baraškina Mg.oec. 

Prakse 
Profesionālā prakse 
projektu vadīšanā 

8   8 D.Grasmane Dr.paed. 

Maăistra darbs 
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Maăistra darbs 20   20 Valsts 
eksāmens 

 

KOPĀ KP 
 

60 20 20 20   
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7. pielikums  

Nepilna laika studiju plāns  
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7.pielikums 

Maăistra studiju programmas 
“Starptautisko projektu vad ība” nepilna laika 

STUDIJU PLĀNS  
Studiju kursi KP 1.sem 

KP 
2.sem 
KP 

3.sem 
KP 

4.se
m 
KP 

Mācībspēki M ācībspēku 
zinātniskais grāds 

Nozares teorētiskie un praktiskie studiju kursi  
Projektu izstrāde un 
vadīšana 
 

6, 5 1, 5 3 I  2 E  J. Hobrough 
I. Jurgena 
I. Didže 

D.Štefenhagena 

PhD 
Dr. oec.  
Mg. Ed.  
Mg.sc.soc. 

Projektu finanšu vadība 1, 5 1,5E    G. Mazūre Dr.oec. 
IT projektu vadīšanā 3 1 2E   P.Rivža 

L.BērziĦa 
Dr.habil.eng. 
Mg.eng. 

ES politikas un fondi, 
programmas, iniciatīvas 

4 4E    A.Nābels- 
Šneiders 
B. Traidase 

Dr.sc.agr. 
 
Mg.sc.soc. 

Tiesību zinības 2  2E   Z.Berezovskis 
T.Sinnamon 

Advokāts 
LLM 

Starptautisko finanšu 
vadība 

2  2   G.Mazūre Dr.oec. 

Pētnieciskā darba un vadībzinību kursi 
Pētījumu metodes 2 2 E    V.Bariss 

L.Barisa 
Dr.phil. 
Mg.sc.soc. 

Menedžments 
 

3 3E    J.Ābele Dr.sc.agr. 

Psiholoăija 
Etnopsiholoăija un 
starpkultūru saskarsme 

2  2I   L.Leikums 
S.Poča 

Dr.phil. 
Mg.phil. 

Izvēles kursi (6 KP jeb  9 ECTS) 
 6 2 4     
Projektu terminoloăija 
angĜu valodā 

2 2    S.Bremze Dr.paed. 

AngĜu valoda projektu 
vadītājiem 

2 2    S.Bremze 
D.Štefenhagena 

Dr.paed. 
Mg.sc.soc. 

Franču valoda 
starpkultūru 
komunikācijā 

2  2   A.Pollett MA  

Krievu valoda projektu 
vadītājiem 

2  2   I.Kočanova nav 

Finanšu grāmatvedība 2  2   I.Pētersone Mg.oec. 
UzĦēmējdarbības 
vadīšana 

2 2    A.Muška Dr.oec. 

ES valstu 
tautsaimniecība 

2  2   S. Ancāns Mg.oec. 

Pašvaldības ES valstīs 2  2   J.Ėusis Dr.hist. 
Starptautiskais 
marketings 
 

2  2   I.Baraškina Mg.oec. 

Prakse 
Profesionāla prakse 
projektu vadīšanā 

8   8  D.Grasmane Dr.paed. 
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Maăistra darbs 
Maăistra darbs 20   5 15 Valsts 

eksāmens 
 

KOPĀ KP 
 

60 15 15 15 15   
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8. pielikums 

Mācībspēku saraksts 
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8.pielikums 

LATVIJAS LAUKSAIMNIEC ĪBAS UNIVERSITĀTES  

MĀCĪBSPĒKI 

 

Profesori 

 Uzvārds, vārds Zinātniskais/ 

akadēmiskais 

grāds 

Pasniegtais studiju 

kurss, maăistra darbu 

vadīšana 

Ievēlēts vai 

pieĦemts darbā uz 

noteiktu laiku  

1. Arhipova Irina Dr.sc.eng. Maăistra darbu vadītāja Ievēlēta 

2.Kozlinskis Vulfs Dr.habil.oec. Maăistra darbu vadītājs Ievēlēts 

3. Rivža Pēteris Dr.habil.sc.eng. Informācijas tehnoloăijas 

projektu vadīšana; 

 maăistra darbu vadītājs 

Ievēlēts 

 

Asociētie profesori 

1. Ābele Jānis Dr. agr. Menedžments; 

maăistra darbu vadītājs 

Ievēlēts 

2. Bariss Voldemārs Dr. phil. Maăistra darbu vadītājs Ievēlēts 

3 Bremze Sarmīte Dr.paed Maăistra darbu vadītāja;  

AngĜu valoda projektu vadībā 

Ievēlēta 

4. Grasmane Daina Dr  paed. Studiju programmas vadītāja; 

 profesionālās prakses vadītāja 

no LLU, maăistra darbu 

vadītāja 

Ievēlēta 

5.Jurgena Ināra Dr.oec. Projektu izstrāde un vadīšana Ievēlēta 

6. Ėusis Jānis Dr.hist. Pašvaldības ES; ES vēsture, 

uzbūve un pārvalde;  

maăistra darbu vadītājs 

Ievēlēts 

7. MaĜinovska Larisa Dr. paed. Maăistra darbu vadītāja Ievēlēta 

8. Mazūre Gunita  

 

Dr.oec. 

 

Starptautisko finanšu vadība  

 

Ievēlēta 

 

 

Docenti 

1. Dobelniece Signe  PhD Maăistra darbu vadītāja PieĦemta darbā uz 

noteiktu laiku 

2. Krūzmētra Maiga  Vēstures zin.  

kand. 

Maăistra darbu vadītāja PieĦemta darbā uz 

noteiktu laiku 
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3. Leikums Leonards  Dr.phil. Maăistra darbu vadītājs Ievēlēts 

4.Lūsis Kārlis   Dr.phil. Maăistra darbu vadītājs Ievēlēts 

5. Muška Aina  Dr.oec. Projektu finanšu vadība Ievēlēta 

6.Špakoviča Evelīna Dr.oec. Maăistra darbu vadītāja Ievēlēta 

 

Lektori 

1. Ancāns Sandris  Mg. oec. 

 

EU valstu tautsaimniecība PieĦemts darbā  

uz noteiktu laiku 

2. Baraškina Irēna  Mg.oec. Starptautiskais marketings; 

maăistra darbu vadītāja 

Ievēlēta 

3. Barisa Laima Mg.sc.soc. Socioloăisko pētījumu metodes; 

maăistra darbu vadītāja 

PieĦemts darbā  

uz noteiktu laiku 

4. BērziĦa Laima Mg.sc.Ed.  IT projektu vadībā 

 

Ievēlēta  

5. Didže Inese  Mg. Ing. Projektu izstrāde un vadīšana,  

maăistra darbu vadīšana  

PieĦemta darbā uz 

noteiktu laiku 

6. Kočanova Irina Universitātes 

izglītība 

Krievu valoda projektu 

vadītājiem 

PieĦemta darbā uz 

noteiktu laiku 

7. Poča Silva  Mg.phil. Etnopsiholoăija un starpkultūru 

saskarsme  

 

Ievēlēta  

8. Pollett Annabelle  MA Franču valoda starpkultūru 

komunikācijā 

PieĦemta darbā uz 

noteiktu laiku 

9. Štefenhāgena Dita  Mg.sc.soc. Starptautisko projektu izstrāde 

un vadība; 

maăistra darbu vadītāja  

PieĦemta darbā uz 

noteiktu laiku  

 

 

ĀRVALSTU UNIVERSIT ĀŠU / INSTITŪCIJU VIESLEKTORI 

 

1. Hobrough John 

(Sarejas universitāte, 

Lielbritānija) 

Ph.D. Starptautisko projektu izstrāde 

un vadība; Pētījumu  metodes; 

Zinātniskais konsultants 

PieĦemts darbā uz laiku 

sasakaĦā ar UzĦēmuma 

līgumu 

2. Sinnamon.Tim 

(Sarejas universitāte, 

Lielbritānija) 

ML ES tiesības PieĦemts darbā uz laiku 

sasakaĦā  ar UzĦēmuma 

līgumu 
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VIESLEKTORI  

1. KrastiĦa Anna 

Jelgavas rajona 

padomes Attīstības 

departamenta 

direktora vietniece 

Mg.oec. Maăistra darba vadītāja PieĦemta darbā uz laiku 

saskaĦā ar UzĦēmuma 

līgumu  

2.Nābels – Šneiders 

Ainars, ZM 

Starptautisko lietu  

departamenta 

Starptautisko attiecību 

nodaĜas vadītājs 

Dr.agr. ES lauksaimniecības politika;  

maăistra darbu vadītājs 

PieĦemts darbā uz laiku   

saskaĦā ar UzĦēmuma 

līgumu                   

3. Traidāse Baiba 

Jelgavas rajona 

Padomes Projektu 

izstrādes un vadības 

nodaĜas galvenā 

speciāliste 

 Eiropas lietu 

sociālo 

zinātĦu 

maăistra 

grāds 

ES politikas un fondi,  

programmas, iniciatīvas, 

maăistra darbu vadītāja 

PieĦemta darbā uz laiku  

saskaĦā ar UzĦēmuma 

līgumu                

4.Berezovskia Zigfrīds advokāts Tiesību zinības PieĦemts darbā uz laiku  

saskaĦā ar UzĦēmuma 

līgumu                

 

SaskaĦā ar noslēgtajiem nodomu līgumiem šādi ārvalstu vieslektori ir piekrituši nolasīt 

atsevišėas lekcijas studiju programmas esošo studiju kursu ietvaros: 

 

1.Cronin Jerry (University of 

Limerik) 

M.A AngĜu valoda projektu 

vadītājiem 

Noslēgts nodomu līgums 

2.Guerrier Yvonne (University 

of Roehampton, the UK) 

Ph.D. Organizāciju menedžments Noslēgts nodomu līgums 

3.Kjelguard Birgit (Voksen 

Voldannelsescenter 

Frederiksberg, Danmark) 

Ph.D. Starpkultūru saskarsme Noslēgts nodomu līgums 

4.Manninen  Jyri (University 

of Helsinki) 

Ph.D. Pētījumu metodes Noslēgts nodomu līgums 

5. Savage.Alison (University 

of Surrey, the UK) 

M.A. Starpkultūru saskarsme Noslēgts nodomu līgums 
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9.pielikums 
Starptautiskā sadarbība 
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         9.pielikums 
 

SZF sadarbība ar ārvalstu augstskolām u.c. institūcijām 
Nozīmīgākās aktivitātes 2004. gadā 

Ārvalstu institūcija Sadarbības veids Kontaktpersona 
The University of Surrey 1. Vieslekcijas, promocijas eksāmena 

pieĦemšana; 
- John Hobrough 2004.g. 8. – 

14. martā, 
- Alex Noble 2004.g. 8. – 14. 

martā 
2. Piedalīšanās SZF konferences 

„Social Integration in the Expanding 
Europe” rīcības komitejā 

3. Uzstāšanās SZF konferencē „Social 
Integartion in the Expanding Europe” 
2004. g. 21. – 22. maijā: 

- John Hobrough, 
- Carol Noble, 
- Alex Noble 

4. SZF lektores I.Ozolas vizīte Anglijā 
2004. g. janvārī 

5. Asoc.prof. D.Grasmanes uzstāšanās 
ar referātu konferencē „Opportunities 
for Positive Change – Facilitating 
Pan-European Partnerships” Anglijā 
2004. g. 5. – 6. aprīlī 

6. D.Grasmanes publikācija „Changes 
in Higher Education for 
International” minētās konferences 
rakstu krājumā 

Asoc. profesore 
Daina Grasmane 
 

Olštinas Ekonomikas un 
informātikas augstskola 

1. Kopprojekts „Sabiedrības vērtību 
izmaiĦas Polijā un Latvijā, iestājoties 
ES 2004” (kopš 2003. g.) 

2. Referentu uzstāšanās SZF konferencē 
„Social Integration in the Expanding 
Europe” 2004. g. 21. – 22. maijā: 
J.Saus, S.Poplowski, E.Lorek, 
W.Domasevitz 

Asoc. profesors  
Jānis Ėusis 

ĥižnijnovgorodas 
Komercinstitūts 

Piedalīšanās SZF konferencē „Social 
Integration in the Expanding Europe” 
2004. g. 21. – 22. maijā, dekāns 
I.Bucins 

Asoc. profesore 
Daina Grasmane 

Lietuvas 
Lauksaimniecības 
universitāte 

1. Referentu uzstāšanās SZF konferencē 
„Social Integration in the Expanding 
Europe” 2004. g. 21. – 22. maijā: 
R.Povilaitis, A.Steikuniene 

2. ERASMUS līgums, noslēgts 2004. g. 
24. maijā 

Doc. Leonards 
Leikums 
 
 
Asoc. profesore  
Daina Grasmane 

Vroclavas Ekonomikas Referentu uzstāšanās SZF konferencē Doc. Leonards 
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universitāte „Social Integration in the Expanding 
Europe” 2004. g. 21. – 22. maijā: J.Jarco, 
G.Dolinskaja 

Leikums 

Dortmundas universitāte Kvalifikācijas pilnveides kursi 2004. g. 
3. – 4. aprīlī (SZF lektore NataĜja 
Ogurcova) 

Lektore NataĜja 
Ogurcova 

Austrijas vēstniecība  
Dr. J.Krammer 

Lekciju cikls „ES agrārpolitikas 
īstenošanā Austrijā salīdzinājumā ar 
Latviju” 2004. g. 29. – 30. septembrī 

Lekt. A.Veidemane, 
I.Blusanoviča 

Francijas vēstniecība, 
Sadarbības atašejs 
N.Auzanneau 

Uzstāšanās SZF konferences „Social 
Integration in the Expanding Europe” 
plenārsēdē 

Asoc. profesore 
Daina Grasmane 

Francijas vēstniecība, 
Sadarbības atašejs 
N.Auzanneau 

Vizīte fakultātē 2004. g. 21. maijā Lektore 
Katrīna Smirnova 
Asoc. profesore 
Daina Grasmane 

Oldenburgas universitāte Uzstāšanās ar referātu SZF konferencē 
„Social Integration in the Expanding 
Europe”, I.Grieb 

Asoc.profesore 
Daina Grasmane 

Valenzijas Lidotāju 
augstskola (sSpānijā) 
Līdsas universitāte 
Lodzas universitāte 

Leonard oda Vinci projekts CLIL AXIS Asoc. profesore 
Larisa MaĜinovska 

Laurea Polytechnic 1. ERASMUS līgums, noslēgts 2004. g. 
jūnijā 

2. Leonard oda Vinci projekts CLIL 
AXIS 

3. Asoc. profesores Larisas 
MaĜinovskas uzstāšanās Somijā 
2004. g. novembrī 

Asoc. profesore 
Larisa MaĜinovska 

Saratovas Tehniskā 
universitāte 

Referenta uzstāšanās ar referātu SZF 
konferencē „Social Integration in the 
Expanding Europe”, Prorektors 
A.Slepuhins 

Asoc. profesore 
Daina Grasmane 

Žurnāls „Economics and 
Rural Development in the 
Baltics” 

Doc. Gunita Mazūre – žurnāla galvenā 
redaktore 

Doc. Gunita Mazūre 

Limerikas universitāte Referenta uzstāšanās ar referātu SZF 
konferencē „Social Integration in the 
Expanding Europe”: J.Cronin 

Asoc. profesore 
Daina Grasmane 

Helsinku universitāte Referenta uzstāšanās ar referātu SZF 
konferencē „Social Integration in the 
Expanding Europe”: J.Manninen 

Asoc. profesore 
Daina Grasmane 
 

The University of Surrey Seminārs Jelgavā „Training for Course 
Validation and Recognition in 
Compliance with Bologna Declaration” 
2004. g. 22. maijā. Dalībnieki: pārstāvji 
no Minskas Valsts ekonomikas 
universitātes, Saratovas Tehniskās 
universitātes, LLU, Lietuvas 

Asoc. profesore 
Daina Grasmane 
Prof. J.Hobrough 
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Lauksaimniecības universitātes, 
ĥižnijnovgorodas Komercinstitūta, The 
University of Surrey 

 
 

SZF sadarbība ar ārvalstu augstskolām u.c. institūcijām 
Nozīmīgākās aktivitātes 2005. gadā 

 
Ārvalstu institūcija Sadarbības veids Kontaktpersona 

Leipcigas ăeogrāfijas institūts Zinātniskā sadarbība Doc. Maiga Krūzmētra 
Olštinas Ekonomikas un 
informātikas augstskola 

1. Zinātniskā sadarbība 
2. Pasniedzēju apmaiĦa 
3. Kopprojekts „Sabiedrības 

vērtību izmaiĦas Polijā un 
Latvijā, iestājoties ES 2004 - 
2005” 

Asoc. profesors 
Jānis Ėusis 

Prāgas Lauksaimniecības 
universitāte 

Zinātniskā sadarbība Doc. Maiga Krūzmētra 

Lietuvas Lauksaimniecības 
universitāte 

1. Piedalīšanās zinātniskajās 
konferencēs 

2. Publikācijas 

Doc. Leonards Leikums 

Vroclovas Ekonomikas 
universitāte 

1. Piedalīāsnās zinātniskajās 
konferencēs 

2. Publikācijas 

Doc. Leonards Leikums 

The University of Surrey 1. Vieslekcijas: 
- John Hobrough 2005. g. 

martā, 
- Alex Noble 2005. g. aprīlī, 
- Tim Sinnamon 2005. g. 

aprīlī, 
- John Hobrough 2005. g. 

novembrī 
2. SZF konferences „Social 

Integration in the Expanding 
Europe” Rakstu krājuma 
rediăēšana 

3. Sadarbība SZF jaunās studiju 
programmas „Starptautisko 
projektu vadība” izstrādē  

Asoc. profesore 
Daina Grasmane 

The University of Limerick 
(Īrija), 
The University of Surrey 

Projekts „Topošo ārējo sakaru 
koordinētāju profesionālo prasmju 
pilnveide praksē ES valstīs” 

Projekta vadītāja asoc. 
profesoere 
Daina Grasmane 

Francijas vēstniecības 
Kultūras centrs 

Pētījums „LLU studentu 
informētības par Franciju izpēte un 
raksturojums” 

Asoc. profesore 
Daina Grasmane 

Francijas vēstniecības 
Kultūras centrs 

Francijas dienas Jelgavā 2005. 
gada 1. – 20 aprīlī 

Lektore Katrīna 
Smirnova 

Oldenburgas universitāte 
Helsinku universitāte 

Sadarbība SZF jaunās studiju 
programmas „Starptautisko 

 Asoc. profesore 
Daina Grasmane 
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Limerikas universitāte projektu vadība” izstrādē 
Valenzijas Lidotāju 
augstskola (Spānijā) 
Līdsas universitāte 
Lodzas universitāte 

Leonard oda Vinci CLIL AXIS 
(kopš 2003. g.) 

Asoc. profesore 
Larisa MaĜinovska 

Laurea Polytechnic 1. Leonard oda Vinci projekts 
CLIL AXIS (kopš 2003. g. ) 

2. Studentu un mācībspēku 
apmaiĦa ERASMUS ietvaros 

Aso. profesore 
Larisa MaĜinovska 

Baranoviču universitāte 
(Baltkrievijā) 

1. Pieredzes apmaiĦas vizīte SZF 
2005. g. aprīlī 

2. Pieredzes apmaiĦas vizīte 
Baranovičos 2005. g. maijā 

3. Dalība konferencē 

Asoc. profesore 
Larisa MaĜinovska 

University of Limerick 1. Divu īru studentu uzĦemšana 
praksē LLU SZF 2005. g. 30. 
janvāris – 28. februāris: Patrick 
Keane, Kevin Marshall 

2. Vieslektors Jerry Cronin 2005. 
g. martā 

Asoc. profesore 
Daina Grasmane 

 
 

SZF sadarbība ar ārvalstu augstskolām u.c. institūcijām 
Nozīmīgākās aktivitātes 2006. gadā 

 
Ārvalstu institūcija Sadarbības veids Kontaktpersona 

Sarejas universitāte Lekciju kurss (4 stundas) – 
Projekta pieteikuma izstrāde. 
24.11.2006. 

Asoc. profesore 
Daina Grasmane 

Sarejas universitāte Seminārs (4 stundas) – 
Projekta pieteikuma izstrāde. 
25.11.2006. 

Asoc. profesore 
Daina Grasmane 

Sarejas universitāte Lekciju kurss (8 stundas) – ES 
institūcijas un pārvalde. 
15.12. – 16.12.2006. 

Asoc. profesore 
Daina Grasmane 

 Partneru dienas un seminārs – 
Baltijas jūras tīkls. 
29.05. – 31.05.2006. 

Asoc. profesore 
Larisa MaĜinovska 

 Starptautisks intensīvs 
pilotprojekts – Starpkultūru 
kompetenču menedžmenta 
pilnveide Baltijas jūras 
reăionā. 
01.04. – 12.04.2006. 

Asoc. profesore 
Larisa MaĜinovska 

Latvija, Lietuva, Igaunija, 
Somija, Vācija, Krievija; 
Latvijas lauksaimniecības 
universitāte 

Noslēgti sadarbības līgums -  
Baltic Sea Network (Baltijas 
jūras tīkls). Baltijas jūras 
reăiona attīstības sekmēšana. 

Asoc. profesore 
Larisa MaĜinovska 

Latvija, Somija Noslēgts sadarbības līgums Asoc. profesore 
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SOCRATES/ERASMUS. 
Studentu un pasniedzēju 
apmaiĦa 

Larisa MaĜinovska 

Latvija, Anglija Noslēgts sadarbības līgums 
SOCRATES/ERASMUS. 
Studentu un pasniedzēju 
apmaiĦa 

Asoc. profesore 
Larisa MaĜinovska 

Latvija, Lietuva Noslēgts sadarbības līgums 
SOCRATES/ERASMUS. 
Studentu un pasniedzēju 
apmaiĦa 

Asoc. profesore 
Larisa MaĜinovska 

Latvijas, Nīderlande Noslēgts sadarbības līgums 
par studentu un pasniedzēju 
apmaiĦa 

Asoc. profesore 
Larisa MaĜinovska 

Vācija, Leipcigas Ăeogrāfijas 
institūts 

Noslēgts sadarbības līgums 
par zinātnisko sadarbību 

Asoc. profesore 
Larisa MaĜinovska 

Polija, Olština, Vispārējo 
zinību biedrības Informātikas 
un ekonomikas augstskola 

Noslēgts starpaugstskolu 
sadarbības līgums 

Asoc. profesors 
Jānis Ėusis 

Tallinas universitāte, SZF, 
Sociālā darba nodaĜa 

Sociālais darbs Docente 
Signe Dobelniece 

 Regulāri notiek English Club, 
kurā piedalās viesi no 
dažādām valstīm. 

Asoc. profesore 
Larisa MaĜinovska 

Ungārija (Peča) Seminārs: Lauku attīstību 
dažādojot darba un ienākuma 
kanālus – mokrokredīts kā 
sieviešu uzĦēmējdarbības 
finansēšanas forma. 
25.09. – 29.09.2006. 

Docente 
Maiga Krūzmētra 

Lietuva (KauĦa, ŠauĜi),  
Polija (Krakova), 
Vācija (Berlīne, 
Brandenburga,Rostoka) 

Mācībspēku piedalīšanās 
starptautiskās konferencēs un 
semināros: 
- International Conference. 
Countryside – our world. 
Česky Krumlov, Česka 
Zemedelska univerzita V 
Praze. No 01.03.06. – 
03.03.2006. 
- International Conference. 
Migration and National 
Minorities in the context of 
Globalization: a case of Baltic 
sea Region. 20.04. – 
21.04.2006. 
- International Conference. 
European Studies: Between 
Globalization and 
Regionalism (humanities and 
social aspects). No 12.05. – 
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13.05.2006. 
- Starptautiska konference. 
CeĜā uz Eiropas identitāti. No 
23.06. – 01.07.2006. 
- International Conference. 
European Rural Future: 
Landsscape and Interface. No 
04.09. – 09.09.2006. 
Seminārs. Biznesu kontaktu 
dibināšana. 18.11.2006. 

 
 

SZF sadarbība ar ārvalstu augstskolām u.c. institūcijām 
Nozīmīgākās aktivitātes 2007. gadā 

Ārvalstu institūcija Sadarbības veids Kontaktpersona 
Lietuvas Lauksaimniecības 
universitāte 

15.09.2007. Noslēgta 
vienošanās starp LLU Sociālo 
zinātĦu fakultāti un Lietuvas 
Lauksamniecības 
universitātes Kultūras 
institūtu 

Dekāns, Asoc.prof. Dr.agr. 
Jānis Ābele 

Tallinas universitāte, SZF, 
Sociālā darba nodaĜa Igaunija 

2007.g. jūnijā iegūts Doktora 
grāds Sociālajā darbā 

Docente Signe Dobelniece 

Czech University of Life 
Sciences Prague 

ERASMUS sadarbības līgums 
2007/2013 

Mg.sc.soc. Linda Mihailova 

Uniwersytet Wroclawski ERASMUS sadarbības līgums 
2007/2008 

Asoc.prof. Dr.paed. Sarmīte 
Bremze 

Vilnius College of Higher 
Education 

ERASMUS sadarbības līgums 
2007/2008 – 2009/2010 

Mg.sc.soc. Linda Mihailova 

Laurea University of Applied 
Sciences 

2007/2008 studentu apmaiĦa 
ERASMUS ietvaros 

Mg.sc.soc. Linda Mihailova 

Christelijke Agrarische 
Hogeschool Dronten 

2007/2008 – 20012/2013 
studentu apmaiĦa ERASMUS 
ietvaros 

Mg.sc.soc. Linda Mihailova 

Lietuvas Lauksaimniecības 
universitāte 

Referentu uzstāšanās SZF 
konferencē „New Dimnesions 
in the Development of 
Society”, 2007.g. 14.-
15.jūnijā: R.Povilaitis, 
A.Steikuniene 

Asoc.prof. Dr.agr. Jānis 
Ābele 

The University of Surrey Referenta uzstāšanās SZF 
konferencē „New Dimnesions 
in the Development of 
Society”, 2007.g. 14.-
15.jūnijā: J.Hobrough 

Asoc.prof. Dr.agr. Jānis 
Ābele 

University of Varmia and 
Masuria 

Referenta uzstāšanās SZF 
konferencē „New Dimnesions 
in the Development of 
Society”, 2007.g. 14.-

Asoc.prof. Dr.agr. Jānis 
Ābele 
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15.jūnijā: Prof. Dr. 
W.Domaszewicz 

Poznan University of 
Technology 

Referentu uzstāšanās SZF 
konferencē „New Dimnesions 
in the Development of 
Society”, 2007.g. 14.-
15.jūnijā: J.Przybysz, 
R.Krzyzanowski 

Asoc.prof. Dr.agr. Jānis 
Ābele 

Groningen University 2007.g. 2.-6. jūnijs, Pieredzes 
apmaiĦa, Nīderlande. 
Dalībnieki: Dr.hist. J.Ėusis, 
Mg.sc.soc. D.Bite,  
Mg.sc.soc. L.Rasnača, 
Mg.sc.soc. Ž.Krūzmētra.  

Mg.sc.soc. Ž.Krūzmētra. 

Lisabona, CESIS 2007.g. 25.-28.oktobris, 
Pieredzes apmaiĦa, Portugāle. 
Dalībnieki: 
Mg.psych, L.Brokāne, 
Dr. S.Dobelniece 

Dr. S.Dobelniece 

 
 

SZF sadarbība ar ārvalstu augstskolām u.c. institūcijām 
Nozīmīgākās aktivitātes 2008. gadā 

 
Ārvalstu institūcija Sadarbības veids Kontaktpersona 
Kirikkale University 
(Republic of Turkey) 

Noslēgts ERASMUS 
sadarbības līgums 2008/2013. 
gadiem starp LLU SZF un 
Kirikkale University Faculty 
of Science And Letters 

Mg.sc.soc. Linda Mihailova 

Czech University of Life 
Sciences Prague  

Iesniegts pieteikums uzstāties 
Starptautiskā konferencē 
„Countryside – Our World” 
2008.g. 16.-18.aprīlī, Čehija, 
Kutna Hora 
Dalībnieki: Dr.agr. J.Ābele, 
Dr.hist. J.Ėusis,  
Doc. Emeritus M.Krūzmētra, 
Mg.sc.soc. D.Bite, 
Mg.sc.soc. L.Mihailova, 
Mg.sc.soc. L.Paula, 
Mg.sc.soc. L.Rasnača, 
Mg.sc.soc. L.Barisa, 
Mg.sc.soc. V.Kronberga u.c.  

Docente Emeritus Maiga 
Krūzmētra 
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10.pielikums  

Studiju programmu salīdzinājums 
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10.pielikums 

 

ES trīs universitāšu konsorcijs un LLU 

Studiju programmas nosaukums Starptautisko projektu vadība Eiropas projektu stratēăiskā vadība 

Mācību iestāde Latvijas Lauksaimniecības 

universitāte  

Konsorcijs: Heriot-Watt University, 

Edinburga; Politecnico di Milano un 

Umea University, Zviedrija 

Piešėiramais grāds Profesionālais maăistra grāds 

projektu vadībā 

Maăistra grāds projektu stratēăiskajā 

vadībā  

Kred ītpunkti ECTS 90 ECTS 90 

Studiju forma Pilna un nepilna laika studijas Pilna laika studijas 

Studiju programmas ilgums 1,5 gadi pilna laika studijās   

2 gadi nepilna laika studijās 

1 gads un 4 mēneši pilna laika 

studijās  

Obligātie studiju kursi (ECTS) Projektu izstrāde un vadīšana 

(9.75);  Projektu finanšu vadība 

(2.25); IT projektu vadīšanā 

(4.5); ES politikas un fondi, 

programmas, (6); Tiesību 

zinības(3); Starptautisko finanšu 

vadība (3); Menedžments (4.5); 

Etnopsiholoăija un starpkultūru 

saskarsme (3);  Pētījumu 

metodes (3) 

 

 

Kvalitātes vadīšana (3); Projektu 

vadīšana (7.5); Projektu stratēăiskā 

vadīšana (6); Projektu portfeĜa 

stratēăiskā veidošana (6); Projektu 

iepirkumu procedūru un līgumu 

vadīšana (3); Lēmumu pieĦemšana 

un kvantitatīvās metodes (5); 

Projektu risku analīze un vadīšana 

(5); Finanšu grāmatvedība un 

kontrole (7.5); Finanses (5); 

UzĦēmējdarbības stratēăija (6); 

Izvēles studiju kursi (ECTS) AngĜu valoda projektu 

vadītājiem (3); Projektu 

terminoloăija angĜu valodā (3); 

Franču valoda starpkultūru 

komunikācijā; Krievu valoda 

projektu vadītājiem (3); 

Starptautiskais marketings (3); 

Pašvaldības ES (3); ES valstu 

tautsaimniecība (3); 

UzĦēmējdarbības vadīšana (3); 

Finanšu grāmatvedība (3) 

 

Profesionālā prakse ECTS 12  

Pētnieciskā darba projekts  ECTS 6 

Maăistra darbs ECTS 30 ECTS 30 
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Profesionālā prakse ECTS 12  

Maăistra darbs ECTS 30 ECTS 30 

 

 

Salīdzinot LLU SZF maăistra studiju programmas „Starptautisko projektu vadība” ar 

studiju programmu „Eiropas projektu strat ēăiskā vadība”,  ko īsteno trīs universitāšu 

konsorcijs no Lielbritānijas, Itālijas un Zviedrijas Erasmus Mundus ietvaros, redzams, ka abu 

studiju programmu apjoms ir vienāds, tas ir 60 KP jeb ECTS 90. Studiju programmu „Eiropas 

projektu stratēăiskā vadība” var apgūt tikai pilna laika studijās, bet SZF – gan pilna, gan nepilna 

laika studijās. Studiju ilgums pilna laika studijās abās programmās atšėiras nedaudz –LLU tas ir 

par 2 mēnešiem garāks. Maăistra darba apjoms abās programmās ir vienāds –ECTS 30. Studiju 

programmā „Eiropas projektu stratēăiskā vadība” paredzēti ECTS 6 pētniecības projektam, bet 

nav paredzēta profesionālā prakse. LLU SZF studiju programmā profesionālās prakses apjoms ir 

ECTS 12, un tās laikā ir jāpiedalās kādā no projekta posmiem un jāpilnveido projekta vadītāja 

profesionālā kompetence. LLU studiju programmā ir iekĜauti gan obligātie, gan izvēles 

priekšmeti, bet minētā konsorcija studiju programmā ir tikai obligātie priekšmeti. 

Kas attiecas uz abu studiju programmu saturu, abās ir iekĜauti projektu vadīšanas 

teorētiskie kursi, kuru kopējais apjoms ir šāds: studiju programmā „Eiropas projektu stratēăiskā 

vadība” – ECTS 27,5, bet SZF studiju programmā „Starptautisko projektu vadība” – ECTS 

22,5. Pieskaitot profesionālo praksi projektu vadīšanā (12 ECTS), SZF studiju programmā 

projektu vadīšanas zināšanu un prasmju apguvei paredzēti 34, 5 ECTS : 

Studiju programmā „Eiropas projektu stratēăiskā vadība” tiek apgūti šādi specialitātes 

kursi: „Projektu stratēăiskā vadīšana” (ECTS 6), „Projektu portfeĜa stratēăiskā veidošana” 

(ECTS 6), „Projektu vadīšana” (ECTS 7,5), „Projektu iepirkumu procedūru un līgumu vadīšana” 

(ECTS 3), „Projektu risku analīze un vadīšana” (ECTS 5). Savukārt, SZF studiju programmā 

„Starptautisko projektu vadība” iepriekš minēto studiju kursu saturs tiek apgūts studiju 

priekšmetā „Projektu izstrāde un vadīšana” (ECTS 9.75),  Bez tam projektu vadītājiem 

nepieciešamās zināšanas un prasmes sniedz  studiju priekšmets „ES nozaru politikas un fondi, 

iniciatīvas, programmas” (ECTS 6), „IT projektu vadīšanā” (ECTS 4,5), „Projektu finanšu 

vadība” (2.25) 

Abās studiju programmās ir vēl papildus studiju kursi vai priekšmeti, kas nepieciešami 

projektu vadītāju profesionālās kompetences pilnveidei. Studiju programmā „Eiropas projektu 

stratēăiskā vadība” tie ir: „UzĦēmējdarbības stratēăija” (ECTS 6), „Kvalitātes vadīšana” (ECTS 

3), „Lēmumu pieĦemšana un kvantitatīvās metodes” (ECTS 5), „Finanses” (ECTS 5), „Finanšu 
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grāmatvedība un kontrole” (ECTS 7,5). Bet SZF studiju programmā – „Starptautisko finanšu 

vadība” (ECTS 3), „Etnopsiholoăija un starpkultūru saskarsme”( ECTS 3), „Tiesību zinības” 

ECTS 3). Ar kvalitātes vadīošanu, lēmumu pieĦemšanu, komandas vadīšanu utml. teorētiskiem 

jautājumiem iepazīstina  „Menedžmenta” priekšmets (ECTS 4,5).  

LLU piedāvātajiem 9 izvēles kursiem var izvēlēties trīs kursus ECTS 6 apjomā. Tā kā 

SZF jau bakalaura studijās apgūst „UzĦēmējdarbību” (ECTS 6), „Grāmatvedību” (ECTS 6),  

maăistra studijās šie kursi paredzēti izvēles blokā. Ja nepieciešams, „Projektu vadīšanas 

pamatus” maăistranti var apgūt LLU Mūžizglītības centrā pirms studiju uzsākšanas. 

SZF studiju programma ir vairāk praktiski orientēta nekā „Eiropas projektu stratēăiskā 

vadība”, kurā  akcentēti projektu vadīšanas teorētiskie jautājumi. 
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Ecole superieure de coomerce de Clermont un LLU 

 

Studiju programmas nosaukums  Starptautisko projektu vadība Starptautisko projektu vadība 

Mācību iestāde Latvijas Lauksaimniecības 

universitāte 

Ecole superieure de commerce de 

Clermont (Francija) 

 

Piešėiramais grāds Profesionālais maăistra grāds 

projektu vadībā 

Starptautisko projektu vadības 

maăistrs 

Kred ītpunkti ECTS 90 Nav norādīts 

Studiju forma Pilna un nepilna laika studijas Pilna laika 

Studiju programmas ilgums 1,5 gadi pilna laika studijās   

2 gadi nepilna laika studijās 

1 gads un 4 mēneši  

Obligātie studiju kursi (ECTS) Projektu izstrāde un vadīšana 

(9.75); Projektu finanšu vadība 

(2.25); IT projektu vadīšanā 

(4.5); ES politikas un fondi, 

programmas, (6); Tiesību 

zinības(3); Starptautisko finanšu 

vadība (3); Menedžments (4.5); 

Etnopsiholoăija un starpkultūru 

saskarsme (3); Pētījumu 

metodes (3) 

 

 

Globālā ekonomika, Globālā 

tirdzniecība un starptautiskie 

noteikumi; Eiropa: tās raksturojums 

un ietekme uz pasaules tirdzniecību; 

Komunikācija un personības attīstība 

(personības prasmes, vadīšanas 

prasmes, franču valoda kā 

svešvaloda); Projektu vadīšana 

starptautiskajai attīstībai; 

Starptautiskais bizness; Tirgzinība un 

komercija; Cilvēkresursu vadīšana; 

Starptautiskās tiesības; Starptautiskās 

finanses  

Izvēles studiju kursi (ECTS) AngĜu valoda projektu 

vadītājiem (3); Projektu 

terminoloăija angĜu valodā (3); 

Franču valoda starpkultūru 

komunikācijā; Krievu valoda 

projektu vadītājiem (3); 

Starptautiskais marketings (3); 

Pašvaldības ES (3); ES valstu 

tautsaimniecība (3);  

UzĦēmējdarbības vadīšana (3); 

Finanšu grāmatvedība (3) 

Ārvalstu studentiem Ievads studijās – 

2 nedēĜas 

 

Profesionālā prakse ECTS 12 6 mēneši 

Maăistra darbs ECTS 30 Nav norādīts 
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Studiju programma „Starptautisko projektu vadība”,  ko īsteno Ecole superieure de 

coomerce de Clermont Francijā un LLU īstenotā studiju programma „Starptautisko projektu 

vadība”, ir līdzīgas. 

  Tāpat kā LLU studiju programmā, arī šajā studiju programmā var izdalīt vairākus 

teorētisko studiju kursu blokus: projektu vad īšana („Projektu vadīšana starptautiskajai 

attīstībai”), ekonomika un uzĦēmējdarb ība („Globālā ekonomika”, „Globālā tirdzniecība un 

starptautiskie noteikumi”, „Eiropa: raksturojums un ietekme uz pasaules tirdzniecību”, 

„Tirgzinība un komercija”, „Starptautiskās finanses”, „Starptautiskais bizness”); tiesības 

(„Starptautiskās tiesības”); vadībzinības („Cilvēkresursu vadīšana”); svešvaloda („Franču 

valoda kā svešvaloda”); psiholoăija  („Komunikācija un personības attīstība”, „Starpkultūru 

saskarsme”).  

LLU studiju programmā arī ir paredzēti vairāki l īdzīgi bloki: projektu vadīšanas 

teorētiskie un praktiskie kursi („Projektu izstrāde un vadīšana”, „ES nozaru politikas un fondi, 

iniciatīvas un programmas”, „Informācijas tehnoloăijas projektu vadīšanā”,”Projektu finanšu 

vadība”); ekonomikā un uzĦēmējdarb ībā („Starptautisko finanšu vadība” – obligāts kurss,  

„ES valstu tautsaimniecība” - izvēles kurss, „Starptautiskais marketings” - izvēles kurss, 

„UzĦēmējdarbības vadīšana” – izvēles kurss); tiesības („Tiesību zinības”); vadībzinības 

(„Menedžments”); svešvalodas (franču/ angĜu/ krievu valodas); psiholoăija  („Etnopsiholoăija 

un starpkultūru saskarsme”). Bez tam LLU studiju programmā ir iekĜauti izvēles kursi: 

„Pašvaldības ES”,  „Finanšu grāmatvedība”. 

Abās studiju programmās ir paredzēta profesionālā prakse – LLU studiju programmā tā 

ir ECTS 12 jeb 2 mēnešus, bet Ecole superieure de commerce de Clermont studiju programmā 

prakse ir ievērojami ilgāka – tā ir 6 mēnešus. Tātad šeit uzsvars ir likt uz projekta vadītāja 

profesionālo prasmju attīstību. 

Abas studiju programmas atšėiras ar to, ka LLU ir paredzēts apgūt ne tikai obligātos 

kursus, bet arī vairākus izvēles kursus (ECTS 9). Par maăistra darba apjomu Ecole superieure 

de commerce de Clermont studiju programmas aprakstā internetā pieejamā informācijas avotā 

nav informācijas. Nav norādīts arī studiju programmas apjoms kredītpunktos. 

Atšėiras Ecole superieure de commerce de Clermont studiju programmas forma un 

ilgums – tā tiek īstenota tikai pilna laika studijās un ir par 2 mēnešiem īsāka nekā LLU. Tā ilgst 

1 gadu un 4 mēnešus. 
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Lankasteras universitāte un LLU  

 

Studiju programmas nosaukums  Starptautisko projektu vadība  Projektu vadība 

Mācību iestāde Latvijas Lauksaimniecības 

universitāte 

Lankasteras universitāte  (Lancaster 

University) 

 

Piešėiramais grāds Profesionālais maăistra grāds 

projektu vadībā 

Maăistra grāds projektu vadībā 

Kred ītpunkti ECTS 90 Nav norādīts 

Studiju forma Pilna un nepilna laika studijas Pilna un nepilna laika 

Studiju programmas ilgums 1,5 gadi pilna laika studijās   

2 gadi nepilna laika studijās 

1 gads pilna laika studijās 

15-24 mēneši nepilna laika studijās 

 Obligātie studiju kursi (ECTS) Projektu izstrāde un vadīšana 

(9.75); Projektu finanšu vadība 

(2.25); IT projektu vadīšanā 

(4.5); ES politikas un fondi, 

programmas, (6); Tiesību 

zinības(3); Starptautisko finanšu 

vadība (3); Menedžments (4.5); 

Etnopsiholoăija un starpkultūru 

saskarsme (3); Pētījumu 

metodes (3) 

 

Projektu vadīšanas principi; 

Stratēăiskais menedžments; Projektu 

finanšu vadība; Projektu vadīšana 

biheiverisma aspekti; Novitātes 

projektu vadīšana; PārmaiĦu vadība; 

Pētījumu metodes. 

Izvēles studiju kursi (ECTS) AngĜu valoda projektu 

vadītājiem (3); Projektu 

terminoloăija angĜu valodā (3); 

Franču valoda starpkultūru 

komunikācijā; Krievu valoda 

projektu vadītājiem (3); 

Starptautiskais marketings (3); 

ES valstu tautsaimniecība (3);  

UzĦēmējdarbības vadīšana (3); 

Finanšu grāmatvedība (3) 

E-bizness; Projektu  kvalitātes 

vadīšanā; Līgumu un iepirkumu 

procedūras;; Karjeras veidošana 

globālajā pasaules tirgū  

Profesionālā prakse ECTS 12 Projektu vadīšana praksē 

Maăistra darbs ECTS 30 Nav norādīts 
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Lankasteras universitātē īstenotās studiju programmas „Projektu vadība” saturs, kurš 

paredzēts projektu vadīšanas teorētisko aspektu apguvei, ir diezgan līdzīgs LLU studiju 

programmai. Galvenā atšėirība tā struktūrā: Lankasterā ir paredzēti atsevišėi studiju kursi 

vadīšanas teorētisko un praktisko jautājumu apguvei („Projektu vadīšanas principi”, „Projektu 

vadīšanas biheiverisma aspekti”, „Novitātes projektu vadīšanā”), bet LLU studiju programmā 

tie ir integrēti studiju priekšmetā „Projektu izstrāde un vadīšana”. 

Abās studiju programmās ir paredzēts kurss „Projektu finanšu vadība”, „Pētījumu 

metodes”. 

Stratēăisko menedžmentu Lankasterā pasniedz kā atsecišėu kursu, bet LLU šos 

jautājumus paredzēts apgūt kursa „Menedžments” ietvaros. 

Atšėirībā no Lankasteras universitātes studiju programmas, kurā „PārmaiĦu vadība” un 

„L īderība” ir atsevišėi studiju kursi, LLU šie jautājumi ir iekĜauti „Menedžmenta” studiju 

priekšmetā. 

Līgumu un iepirkumu procedūras, kas Lankasterā ir iekĜautas izvēles kursā, LLU tiek 

apskatīti obligāti studiju priekšmeta „Projektu izstrāde un vadīšana” ietvaros. Tas pats attiecas 

arī uz projektu kvalitātes vadīšanu. 

Turklāt, bez studiju priekšmeta „Projektu izstra’de un vadīšana” LLU studiju programmā 

ir paredzēts apgūt vēl arī citus obligātus kursus – „IT projektu vadīšanā”, „Etnopsiholoăija un 

starpkultūru saskarsme”, „ES politikas un fondi, programmas, iniciatīvas”, „Tiesību zinības”, 

„Starptautisko finanšu vadība”. 

ěoti atšėirīgs ir izvēles kursu klāsts gan satura, gan daudzveidības ziĦā – LLU piedāvā 

kursus vairāku svešvalodu apguvei, ekonomikas un uzĦēmējdarbības apguvei. Bet Lankasteras 

universitāte bez jau iepriekš minētajiem diviem kursiem piedāvā vēl līderības padziĜinātu 

apguvi un kursu, kas iepazīstina ar karjeras veidošanu globālajā pasaules tirgū. 

Kopīgais – abās studiju programmās ir paredzēta prakse, maăistra darba izstrāde. 

Būtiska atšėirība starp abām studiju programmām ir ilgums – LLU programmai pilna 

laika studijās ir 1.5 gads, bet Lankasteras universitātē 1 gads. 

Tā kā Lankasteras universitāte internetā nav norādījusi kredītpunktus, nav iespējams 

spriest par studiju kursu apjomu. 
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11.pielikums 

Aptaujas anketa darba devējam 
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11.pielikums 

Cien./god. darba devēj! 
Lūdzu, novērtējiet LLU Sociālo zinātĦu fakultātes maăistra studiju programmas „Starptautisko 

projektu vadība” lietderību (studiju plāns dots pielikumā) un Jūsu darbinieka vai praktikanta zināšanas 
un prasmes projektu izstrādē, īstenošanā vai līdzdalībā projektos. Jūsu viedoklis mums ir Ĝoti svarīgs, 
pilnveidojot studiju programmas kvalitāti. 
 Lūdzu, pasvītrojiet atbilstošo atbildi uz jautājumu. 
 
Jūsu darbinieka vai praktikanta vārds un uzvārds____________________________________ 
 
1.Vai Jūsu darbinieks/ praktikants ir piedalījies kāda projekta/ projektu izstrādē vai darbā? 

jā  nē  trūkst informācijas 
 
2.Ja atbilde ir „jā”, kā Jūs vērtējat viĦas/viĦa zināšanas, kas nepieciešamas projektu vadītājam? 

augsts līmenis  5 4 3 2 1 zems līmenis 
trūkst informācijas 

 
3.Kā Jūs vērtējat viĦas/viĦa prasmes, kas nepieciešamas projektu vadītājam? 

augsts līmenis  5 4 3 2 1 zems līmenis 
 

trūkst informācijas 
 
4.Kā Jūs vērtējat viĦas/viĦa potenciālās spējas kĜūt par projektu vadītāju? 

augsts līmenis  5 4 3 2 1 zems līmenis 
 

trūkst informācijas 
5.Vai Jūsu uzĦēmumā /iestādē strādā projektu vadītājs? 
 jā   nē    paredzēts pieĦemt darbā 
 
6.Vai tuvākajos 6 gados Jūsu uzĦēmumā/ iestādē projektu vadītājs būs vajadzīgs? 
 jā   nē    grūti pateikt 
 
7. Vai, Jūsuprāt, studiju programma „Starptautisko projektu vadība” ir lietderīga? 
 jā drīzāk jā nekā nē drīzāk nē nekā jā nē grūti pateikt 
 
8. Jūsu priekšlikumi vai ierosinājumi: 
__________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
Liels paldies par atsaucību! 

Studiju programmas vadītāja asoc. profesore Daina Grasmane 
e-pasts: daina.grasmane@apollo.lv; tel.: 26 85 35 19 
 
Informācija par Jūsu uzĦēmumu/ iestādi  
Nosaukums: 
Adrese:  
Darbības profils: 
Darbinieku skaits: līdz 5 darbiniekiem, 5-10 darbinieki, 10-50 darbinieki, 50-250 darbinieki, vairāk 
nekā 250 darbinieki 
Jūsu vārds un uzvārds, amats:  
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12.pielikums 
Absolventu aptaujas anketa 
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          12.pielikums 

LLU Sociālo zinātĦu fakultāte 
Maăistra studiju programma „Starptautisko projektu vadība” 

 

Absolventu aptaujas anketa 
 

Lūdzu, anonīmi novērtējiet apgūto studiju programmu, pasvītrojot atbilstošo vērtējumu, kā arī 
atbildot uz dotajiem jautājumiem. Jūsu viedoklis mums ir Ĝoti svarīgs, tālāk pilnveidojot studiju 
programmas kvalitāti. 
 
1.Apgūtās studiju programmas kopvērtējums  

augsts līmenis 1 2 3 4 5 zems līmenis 
 
2. Studiju procesa organizācijas kvalitāte 

augsts līmenis 1 2 3 4 5 zems līmenis 
 

3. Studiju kursu lietderīgums 
augsts līmenis 1 2 3 4 5 zems līmenis 

 
4. Mācībspēku pedagoăiskās kompetences kopvērtējums 

augsts līmenis 1 2 3 4 5 zems līmenis 
 

5.Mācībspēku profesionālās kompetences kopvērtējums 
augsts līmenis 1 2 3 4 5 zems līmenis 

 
6. Profesionālās prakses lietderīgums 

augsts līmenis 1 2 3 4 5 zems līmenis 
 

7.Kurus studiju kursus uzskatāt par nelietderīgiem? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
8. Kādas zināšanas un prasmes, kuras ieguvāt studiju laikā, ir visnoderīgākās Jūsu darbā? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
9. Kādas izmaiĦas būtu vajadzīgas, lai pilnveidotu studiju programmu? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
10. Citi komentāri 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

 
Paldies par atsaucību! 

 
Dekāns asoc. profesors Jānis Ābele  
Studiju programmas vadītāja asoc. prof. Daina Grasmane 



 244 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.pielikums 
Studējošo aptaujas anketa 
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 13.pielikums 

LLU Sociālo zinātĦu fakultāte 
Maăistra studiju programma „Starptautisko projektu vadība” 

 

Studējošo aptaujas anketa 
Lūdzu, novērtējiet studiju programmas kvalit āti pasvītrojot atbilstošo vērtējumu, kā arī atbildot uz 
dotajiem jautājumiem. Jūsu viedoklis mums ir Ĝoti svarīgs, tālāk pilnveidojot studiju programmu.  
 
1.Studiju programmas kopvērtējums  

augsts līmenis 1 2 3 4 5 zems līmenis 
 
2. Studiju procesa organizācijas kvalitāte 

augsts līmenis 1 2 3 4 5 zems līmenis 
 

3. Studiju kursu lietderīgums 
augsts līmenis 1 2 3 4 5 zems līmenis 

 
4. Mācībspēku pedagoăiskās kompetences kopvērtējums 

augsts līmenis 1 2 3 4 5 zems līmenis 
 

5.Mācībspēku profesionālās kompetences kopvērtējums 
augsts līmenis 1 2 3 4 5 zems līmenis 

  
6. Materiāli tehniskās bāzes novērtējums 

augsts līmenis 1 2 3 4 5 zems līmenis 
 
7.Kurus studiju kursus uzskatāt par nelietderīgiem? 
________________________________________________________________________ 
 
8. Kādas zināšanas un prasmes, kuras ieguvāt semestra laikā, ir visnoderīgākās projektu vadītāja 
darbā? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
9. Kādus tematus vai jaunus studiju kursus vajadzētu iekĜaut studiju programmā? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
10 Kādas citas izmaiĦas būtu vajadzīgas, lai pilnveidotu studiju programmu? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
10. Citi komentāri 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
Paldies par atsaucību! 

Studiju programmas vadītāja asoc. prof. Daina Grasmane 
e-pasts: daina.grasmane@apollo.lv 
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14.pielikums 

Prakses nolikums 
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14.pielikums 

 

APSTIPRINĀTS 

Sociālo zinātĦu fakultātes  

domes sēdē 03.08.06. 

 

 

LATVIJAS LAUKSAIMNIEC ĪBAS UNIVERSITĀTE 

SOCIĀLO ZINĀTĥU FAKULTĀTE 

 

Profesionālās augstākās izglītības maăistra studiju programma 

 „Starptautisko projektu vadība” 

 

PRAKSES NOLIKUMS 

 

Prakses laiks – 2.studiju gada 3.semestris 

Prakses ilgums – 8 nedēĜas jeb 320 stundas 

Prakses vieta – iestāde vai uzĦēmums Latvijā vai ārvalstīs 

Prakses mērėis – iepazīties ar projekta vadītāja darbu iestādē vai uzĦēmumā 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: 

- pirmsprojekta situācijas un risināmās problēmas noskaidrošanā, 

- projekta mērėu definēšanā un mērėu sasniegšanas alternatīvu aprakstīšanā,  

- projekta īstenošanai nepieciešamā laika un termiĦu noteikšanā, 

- projekta finansiālās analīzes veikšanā, nosakot iespējamos ieguvumus un zaudējumus, 

- projekta laika, izmaksu un iegūstamā produkta kvalitātes noteikšanā, 

- projekta risku analīzē, 

- izpildes gaitas šėirtĦu plānošanā. 

2.Piedalīties projekta organizatoriskās struktūras izveidē: 

 

- projekta institūciju noteikšanā un to lomu aprakstīšanā (pienākumi, tiesības, atbildība)  
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- projekta komandas dalībnieku atlasē un viĦu 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 vadīšanas standartiem un 

vadlīnijām. 

5.Piedalīties projekta pamatplānu sastādīšanā. 

6.Iepazīties ar projekta plānu izpildes uzraudzību un regulēšanu noviržu novēršanai. 

7.Iepazīties ar projekta krīzes situācijas vadīšanas iespējām.  

8.Prognozēt izmaiĦas projektā, piedalīties esošo plānu korekciju izstrādē, sekot līdz izmaiĦu 

vadīšanai. 

9.Iepazīties ar projekta komandas vadīšanu un koordinēšanu, komandas kultūras veidošanu. 

10.Konflikta gadījumā palīdzēt projekta vadītājam noskaidrot cēloĦus, 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. 

13.Iepazīties ar projekta noslēgšanas dokumentāciju un procedūrām (produkta nodošanu 

ekspluatācijā kopā ar tā aprakstu, projekta pēckalkulāciju, norēėiniem ar projekta komandu, 

komandas izformēšanu u.c.). 

14.Piedalīties projekta noslēgšanas dokumentācijas sastādīšanā. 

Prakses organizācija: 

1.Pirms prakses sanāksmē maăistranti tiek iepazīstināti ar prakses nolikumu, un tiek veikta 

darba drošības instruktāža. 

2.LLU mācību prorektora personā noslēdz vienošanos ar iestādi vai uzĦēmumu par praksi. 

3.Praksi vada prakses vadītāji – LLU docētājs un uzĦēmuma vai iestādes, kurā notiek prakse, 

darbinieks. 

4.Prakses vietu maăistrants izvēlas patstāvīgi. Izvēlētās prakses vietas datus, tās nosaukumu, 

adresi, kontaktpersonas uzvārdu, ieĦemamo amatu, telefona numuru maăistrants iesniedz 

prakses vadītājam ne vēlāk kā 10 dienas pirms prakses sākuma. 

5.Students praktikants kopā ar uzĦēmuma prakses vadītāju sastāda konkrētu prakses grafiku 

tādā veidā, lai būtu iespējams izpildīt visus prakses uzdevumus, kas iekĜauti prakses 

programmā. 
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Praktikanta pienākumi: 

1.Veikt uzticētos darba pienākumus un prakses uzdevumus. 

2.Regulāri tikties ar uzĦēmuma prakses vadītāju, lai informētu par prakses gaitu un to analizētu. 

3.Sagatavot prakses atskaiti. 

Prakses dokumentācija: 

1.Prakses laikā maăistrants sagatavo prakses atskaiti, kurā sniedz pārskatu par prakses 

uzĦēmumu, norāda veiktos uzdevumus atbilstoši prakses programmai, atspoguĜo prakses norisi 

un sniedz lietderīguma izvērtējumu. 

2.Prakses atskaitei jāsatur standarta titullapa, satura rādītājs un tai jāiekĜauj sevī sekojošas 

galvenās sastāvdaĜas: 

a) ievads; 

b) iestādes vai uzĦēmuma vispārējais raksturojums; 

c) struktūrvienības, kurā praktikants strādā, detalizēts raksturojums; 

d) personīgās darbības veidi un rezultāti; 

e) individuālo uzdevumu izpilde; 

f) secinājumi un priekšlikumi; 

g) bibliogrāfija. 

3.Prakses atskaite (apjomā ne mazāk par 10 lappusēm) jāsagatavo datorsalikumā un kopā ar 

pielikumiem un dokumentiem jāiesniedz LLU prakses vadītājam 7 dienu laikā pēc prakses 

beigām. 

4.Prakses atskaitei jāpievieno prakses norīkojums, kurā iekĜauta uzĦēmuma prakses vadītāja 

atsauksme par studenta praktikanta darbu prakses laikā. Atsauksmei jābūt parakstītai un 

apstiprinātai ar uzĦēmuma zīmogu. 

Prakses atskaites noformēšana: 

1.Darbiem jābūt datorrakstā. Lapas formāts - A 4, burtu lielums tekstā – 12 (Times New 

Roman), nodaĜu virsrakstiem -16 (BOLD–lielie burti), apakšnodaĜām -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, Ħemot vērā sekojošas prasības: 

� materiāla izklāstam jābūt precīzam, skaidram, loăiskam un konkrētam; 

� katra jauna nodaĜa jāsāk jaunā lappusē, apakšnodaĜas raksta iepriekšējā izklāsta 

turpinājumā, to atdalot ar vienu tukšu rindu līdz nākošajam apakšvirsrakstam; 
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� katrai nodaĜai jānorāda kārtas numurs (arābu cipariem) un nosaukums. ApakšnodaĜām 

jānorāda ar nodaĜas numuru saistīts numurs un nosaukums. 

NodaĜu un apakšnodaĜu 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 numurus neliek, bet ieskaita kopējā lapu skaitā.  

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.Atskaiti par praksi maăistrants aizstāv ieskaitē katedras komisijas (ne mazāk kā trīs cilvēku 

sastāvā) priekšā katedras noteiktajā laikā. 

2.Prakses vērtējumu veido uzĦēmuma prakses vadītāja sniegtais vērtējums, prakses atskaites un 

atskaites prezentācijas vērtējums. 

3.Prakses aizstāvēšanu vērtē 10 ballu sistēmā. 

4.Prakse netiek ieskaitīta un novērtēta pozitīvi, ja: 

a) faktiskais prakses laiks patvaĜīgi saīsināts; 

b) saĦemtas negatīvas atsauksmes par praktikanta uzvedību, negatīvu un paviršu 

attieksmi pret veicamajiem darba pienākumiem; 

c) nav izpildīti visi prakses programmā norādītie uzdevumi; 

d) nav iesniegta prakses atskaite vai tās kvalitāte neatbilst prasībām. 

5.Ja praktikanta prakses vērtējums ir neapmierinošs, prakse jāatkārto esošajā vai citā 

uzĦēmumā. 

 

SZF dekāns       J.Ābele 

Valodu katedras vadītāja     L.Turuševa 

Studiju programmas vadītāja     D.Grasmane 
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15.pielikums 
Atsauksme no Zemgales plānošanas reăiona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 252 

15.pielikums 
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16.pielikums 
Atsauksme no Jelgavas rajona padomes 
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16.pielikums 
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17.pielikums 
Atsauksme no LR Zemkopības ministrijas 
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17.pielikums 
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18.pielikums 
Atsauksme no profesora I.Foranda 
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18.pielikums 
 

Atsauksme par Latvijas Lauksaimniecības universitātes 
maăistrantūras studiju programmu “Starptautisko projektu vadība” 

 
 Atsauksme sagatavota, pamatojoties uz Latvijas Lauksaimniecības universitātes 
izstrādāto maăistrantūras studiju programmas “Starptautisko projektu vadība” dokumentāciju, 
studiju programmas praktisko īstenošanas procesu, maăistru darbu tēmām un citu augstskolu 
studiju programmām. 

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (turpmāk tekstā LLU) izstrādātā, licencētā un 
studiju procesā īstenotā studiju programma kopumā un atsevišėās priekšmetu (kursu) 
programmas ietver jaunu pieeju projekta vadītāja profesijas studijām, proti, tajā paplašināta gan 
teorijas apguve, gan doti praktiski risinājumi starptautisku projektu realizācijai.  

Lai arī LLU programmas specifiskie mērėi vairāk virzīti uz laukiem un pašvaldībām 
nepieciešamo speciālistu izglītošanu, tomēr programma var nodrošināt arī valsts pārvaldes 
institūcijas un komercsabiedrības ar nepieciešamajiem speciālistiem. Latvijai pēc iestāšanās 
Eiropas Savienībā (ES) ir nepieciešami kompetenti speciālisti, kuriem būtu zināšanas par 
dalībvalstu tautsaimniecību, dažādiem fondiem, normatīvajiem aktiem, pārvaldības formām un 
metodēm, kā arī prasme izstrādāt, pārraudzīt un īstenot ES finansētus projektus, piesaistīt ES 
finanšu resursus. 

Studiju programma atbilst LR Izglītības un zinātnes ministrijas 2003.gada 29.decembrī 
apstiprinātajam Projekta vadītāja profesiju standartam (reăistrācijas Nr.PS 0222), lai gan 
esošais standarts nav pilnībā uzskatāms par atbilstošu mūsdienu prasībām, īpaši Ħemot vērā ES 
fondu projektu īstenošanu valstī pēc Latvijas iestāšanās ES.  

LLU programma, salīdzinot ar Sarejas universitātes (Lielbritānija), Oldenburgas 
universitātes (Vācija), Helsinku universitātes (Somija) un citu ārvalstu programmām ir 
lietišėāka, ar starptautisku akcentu un atbilst profesionālās augstākās izglītības studiju 
prasībām. Līdzīgāka LLU programmai ir Clermont (Francija) augstskolas programma.  

Šādas starptautiska rakstura projekta vadības programmas pēdējos gados izveidotas 
Krievijā: St.- Pēterburgā un Maskavā (Krievijas PĜehanova v.n. ekonomikas akadēmijā), kuras 
ieguvušas MBA (Master of Business Administration) Starptautiskās asociācijas akreditāciju un 
2003.gadā tās apstiprinājusi Krievijas Izglītības ministrija. 

LLU Starptautisko projektu vadības maăistrantūras programma ir vienīgā Latvijā. 
Tuvināta studiju programma ir Starptautiskās praktiskās psiholoăijas augstskolas (SPPA) 
bakalaura programma, kura vairāk orientēta Latvijas uzĦēmējdarbības vadības procesam, 
izmantojot projekta vadību kā projektorientētu metodi. SPPA programma noteikts, ka: 

•••• matemātisko priekšmetu cikls ir bāze ekonomikas un projektu vadības cikla 
sekmīgai apgūšanai; 

•••• datorzinību un informācijas tehnoloăiju priekšmetu cikls nodrošina 
datorzinībās nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvi, sniedz zināšanas 
datu bāzu vadības sistēmās, projektu modelēšanā; 

•••• vadības zinību cikls dod zināšanas, prasmes un iemaĦas, kuras 
nepieciešamas uzĦēmuma vadītājam; 

•••• ekonomikas priekšmetu cikls dod mūsdienīgu izpratni par tautsaimniecībā 
notiekošajiem procesiem, to ietekmes metodēm; 

•••• projektu vadības priekšmetu cikls ir bāze mūsdienīgai nozaru un uzĦēmumu 
vadīšanai, izstrādājot, īstenojot un vadot specifisku darbību - projektu. 

Arī atsevišėu Latvijas augstskolu studiju programmās ir ietverts projektu vadīšanas 
teorētiskais kurss (Banku augstskola, Biznesa augstskola Turība, Latvijas Universitāte), tomēr 
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tie nedod plašākas zināšanas par starptautiskiem projektiem un nav paredzēti maăistrantūras 
studijām.  

LLU programmas uzbūve veidota atbilstoši MK noteikumiem Nr.481 par profesionālās 
izglītības programmām. Ir noteikts, ka programmas apjoms ir 60 kredītpunkti (KP), tajā skaitā 
nozares teorētiskie un praktiskie studiju kursi sastāda 22 KP, pētniecības darba un vadībzinību 
studiju kursi – 4 KP, psiholoăijas studiju kurss – 2 KP, prakse – 8 KP maăistra darbs – 20 KP 
un izvēles kursi 4 KP. LLU mazāk iekĜauti Latvijas tautsaimniecības un ekonomikas studiju 
kursi, bet vairāk akcentētas ES valstu tautsaimniecības studijas, starptautisku projektu izstrādes 
un vadības studijas, kā arī ES fondu apguves nosacījumi. 

Pārdomāta ir LLU programmas apguves organizācija un zināšanu kontrole, kas paredz 
e-studiju elementu pielietošanu, patstāvīgos darbus un prezentācijas, iespējas ikdienā 
komunicēties ar mācībspēkiem. Studentiem tiek piedāvāta iespēja izstrādāt reālus, pasūtījuma 
projektus un pētnieciskā darba tēmas. Piemēram, D.Jautrumas maăistra darba tēma ir “Eiropas 
Savienības struktūrfondu atbalsts biomasu izmantošanas koăenerācijas elektrostacijas izveidei”, 
I.Peškovas darba tēma “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumentu un Norvēăijas valdības 
divpusējā finanšu instrumenta administrēšana Latvijā”, V.Račko darbs “Latvijas 
piensaimniecības nozares perspektīvu analīze Eiropas Savienībā uz ieviesto projektu bāzes”, 
B.Tomases maăistra tēma “ES struktūrfondu izmantošana tūrisma attīstībai Zemgales 
plānošanas reăionā” u.c. 

Praktisks un detalizēti izstrādāts ir kurss “Starptautisko projektu izstrāde un vadība” – 
apjoms 8 KP, kura īstenošanai paredzēts pieaicināt vieslektorus 
 Īpaši lietišėa un teorētiski pamatota ir Menedžmenta (pārvaldības) kursa studiju 
programma, kas paredz projekta darba organizācijas, grupu vadības, plānošanas, lēmumu 
pieĦemšanas, pilnvaru deleăēšanas, pārmaiĦu situāciju, risku, konfliktu un personāla vadības 
aspektus.  

Menedžmenta kursa programmu saturiski un pēc būtības papildina Starptautiskais 
marketingss programma. Tās saturs atbilst notiekošajām pārmaiĦām Eiropas un pasaules tirgus 
procesos un tendencēs, pirmkārt, globalizācijas procesā, konkurences izpratnē, mārketinga 
stratēăijā, produkta dzīves cikla un cenu politikā, uz ko norādījuši tādi pasaulē atzīti speciālisti 
kā P.Kotlers, M.Porters u.c. Būtiska ir mārketinga kursa programmas semināru sadaĜa par LR 
normatīvajiem aktiem, kas reglamentē tirgus dalībnieku attiecības un konkurences 
nosacījumus, kā arī veicina studējošo patstāvīgā darba tematiku, kas paredz apgūt dažādas 
mārketinga analīzes metodes. Īstenojot programmu, būtu lietderīgi maăistrantus motivēt 
izvēlēties Starptautiskās tirgzinības kursu.  

Nozīmīgs ir programmas kurss “ES valstu tautsaimniecība”, kura saturā ir tēmas par ES 
ekonomiskajiem un politiskajiem priekšnosacījumiem, ES vienotā tirgus pamatprincipiem, 
darbaspēka brīvo kustību, ES reăionālās attīstības politiku, Latvijas iespējas ES u.c. tēmas. 

Atzinīgi novērtējami ir kursi: “Informācijas tehnoloăijas projekta vadībā”, 
“Socioloăisko pētījumu metodes” kas pilnībā nodrošina nepieciešamās projekta vadīšanas 
zināšanas un prasmes. 

LLU ir laba materiālā bāze un atbilstošs, kvalificēts mācībspēku personāls. Vairums 
mācībspēkiem ir pieredze projektu vadīšanā, sadarbībā ar valsts un pašvaldības institūcijām. 
Programmas īstenošanas sekmīgumu var nodrošināt paredzētā ārvalstu un Latvijas kompetentu 
vieslektoru līdzdalība. 

Pozitīvi novērtējot programmu kopumā, tomēr jāatzīmē atsevišėas nepilnības. Pirmkārt, 
pārlieku liels izvēles kursu skaits, kas var sadārdzināt programmas īstenošanu, jo maăistranti 
var izvēlēties dažādus kursus. Nav izprotams franču valodas izvēles kursa piedāvājums, kura 
saturs neattiecas uz projekta vadīšanu. Pamatots nav arī lietišėās krievu valodas kursa 
piedāvājums. Programma iegūtu, ja būtu apvienoti kursi: angĜu valoda projektu vadībā un 
projekta terminoloăija angĜu valodā.  
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Uzskatu, ka LLU profesionālās augstākās izglītības maăistra studiju programma 
“Starptautisko projektu vadība” atbilst prasībām un tai ir nozīmīga vieta Latvijas 
tautsaimniecības tālākai attīstībai. 

 
 

Ilgvars Forands,  
 

Profesijas standarta “Projekta vadītājs” (PS 0222) izstrādes darba grupas dalībnieks, ES 
struktūrfondu projektu eksperts, Latvijas Izglītības ministra pirmais vietnieks (1988.-
1991.gads), Biznesa augstskolas Turība rektors (1995.-2000.gads), Rīgas Starptautiskās 
ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas prorektors (2000.- 2003.gads), SIA “FKG” 
valdes priekšsēdētājs (no 2003.gada), Biznesa konsultantu asociācijas konsultants (no 
2003.gada). 
 
 
Rīga, 
2007.gada 21.decembrī 
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19.pielikums 
Vienošanās par sadarbību ar Jelgavas rajona padomi 
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19.pielikums 
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20.pielikums 

 Mācībspēku publik āciju saraksts 
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20.pielikums 

Mācībspēku publik ācijas pēdējo sešu gadu laikā 

 

Ābele J. Latvijas sociāli etniskais raksturojums. Starptautiskās zinātniskās konferences ”Jaunas 

dimensijas sabiedrības attīstībā” rakstu krājumā, 2006. gada 15. – 16. jūnijs, Jelgava, 2006, 5 – 

11. lpp. 

 Ābele J., Bariss V. Stratēăiskā plānošana publiskās pārvaldes institūcijās. Jelgava, 2006. 

Ābele J., Rakicka Dž. Organizācijas kultūra kā organizācijas efektivitātes celšanas faktors. 

Starptautiskās zinātniskās konferences ”Sociālā integrācija paplašināšanas Eiropā” rakstu 

krājumā, 2004. gada 21. – 22. maijs, Jelgava, 2004. 54 – 58 lpp. 

Ābele J. Socioloăiskais pētījums par sociālās iekĜaušanās situāciju Jelgavas pilsētā un rīcības 

plāna projekts 2004. – 2010. g. sociālās atstumtības mazināšanai. Jelgava, 2004. 
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Application of artificial intelligence for quality control of agricultural production. International 

scientific conference “Motor Vehicle, Logistics, Alternative Fuels”. LLU, Jelgava, 24 April 

2003. 

Špakoviča E. Artificial Tongue - Intelligent Instrument for Consumer Protection. International 

scientific conference “Advanced Technologies for Energy Producing and Effective 

Utilization”. LLU, Jelgava,  28-29 June 2004. 

Špakoviča E. Intelligent Technology for the Conformity Assessment of Agricultural Products. 

„International Joint Conferences on Computer, Information, and Systems Sciences, and 

Engineering (CISSE 2005)”, University of Bridgeport (USA),  

16 December 2005. 

Špakoviča E. Latvijas patērētāju aizsardzības tiesiskās bāzes attīstība.. Starptautiskā  

zinātniskā konference “Ekonomikas zinātne – lauku attīstībai”, Jelgava, 2006. 

Špakoviča E. Intelligent Technologies for the Risk Assessing in the Chain of Agricultural 

Production.. V starptautiskā zinātniskā konference “Inženierzinātne - lauku attīstībai”, Jelgava, 

2006. 

Špakoviča E. Development of Intelligent Technologies for Consumers Protection in the Food 

Market. International conference ”Animals. Health. Food Hygiene”, LLU, Jelgava, 10 

November 2006. 

Špakoviča E. Lauksaimnieciskās produkcijas atbilstības kontroles intelektuālie modeĜi.. 

International conference ”Animals. Health. Food Hygiene”, LLU, Jelgava, 10 November 2006. 

Štefenhagena D.Social Innovations in Public Administration Institution. 3.gadskārtējā 

starptautiskā konference „Jaunas dimensijas sabiedrības attīstībā”, Jelgava, 2007.gada 14 – 15. 

jūnijs. 

Štefenhagena D. Sociālās inovācijas publiskās pārvaldes institūcijās..Starptautiskā zinātniskā 

konference „Jaunas dimensijas sabiedrības attīstībā”, Jelgava. 2006. g. 15. – 16. jūnijs. 

Štefenhagena D.Increasing Efficiency of International Projects at the Latvian University of 

Agriculture. International scientific conference „European Integration: Local and Global 

Consequences”, Mendel Agricultural University, Brno, 15-19 October 2005. 

Štefenhagena D. Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Baltijas un ZiemeĜvalstu universitāšu 

sadarbība. Starptautiskā zinātniskā konference „Jaunas dimensijas sabiedrības attīstībā”, LLU, 

Jelgava. 2006. gada 16.jūnijs. 
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Traidase B. Latvijas – Krievijas attiecības enerăētikas dialoga kontekstā. Latvijas Eiropas 

Kopienas studiju asociācijas Starptautiskā zinātniskā konference “Pretim  

Eiropas Savienotajām Valstīm: Nākotnes izaicinājumi un iespējamie risinājumi”, Rīga, 2005.  

Traidase B. Vai cilvēki gatavi domāt par savu dzīves kvalitāti?. Starptautiskā zinātniskā 

konference ANO Attīstības programmas projekta “Dzimumu līdztiesības principu īstenošana 

Latvijas pašvaldībās” ietvaros, Rīga, Latvija. 2004. 

Traidase B. „Enlargement’. Seminar, “Accession and Effect”. Anglesey, Great Britain 2004. 
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22.pielikums  
Projekta vadītāja profesijas standarts 
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22.pielikums 
APSTIPRINĀTS  
ar Izgl ītības un zinātnes 
ministrijas  
2003.gada 29.decembra  
r īkojumu Nr. 649  
 
 

PROFESIJAS STANDARTS  
 
Reăistrācijas 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, termiĦu, resursu un 
izmaksu plānošanu, koordinēšanu, uzraudzību un 
pārplānošanu; veic projekta vides analīzi; plāno 
projekta šėirtnes (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 vadīšanas standartiem un 
vadlīnijām.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 289 

 
Pienākumi un uzdevumi 

Pienākumi Uzdevumi 
1. Izstrādāt projektu  

 
1.1. Noskaidrot pirmsprojekta situāciju un 
risināmo problēmu.  
 
1.2. Noteikt projekta mērėus.  
 
1.3. Noskaidrot un aprakstīt mērėu sasniegšanas 
alternatīvas.  
 
1.4. Noteikt projektam nepieciešamo laiku un 
termiĦus.  
 
1.5. Aprēėināt projekta vadīšanas izmaksas un 
investīcijām nepieciešamos līdzekĜus.  
 
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 šėirtnes.  
 
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.).  
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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 izmaiĦām projekta laikā 
un sistemātiski izstrādāt marketinga plānus.  
 
3.4. Iestrādāt marketinga pasākumus projekta 
plānos.  

 

4. Sastādīt projekta pamatplānus  
 
4.1. Sastādīt projekta darbu izpildes 
struktūrplānu.  
 
4.2. Sastādīt projekta gaitas plānu un 
termiĦplānu.  
 
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.  
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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 izmaiĦas projektā  

 

 
 
9.1. Prognozēt un plānot izmaiĦas projektā.  
 
9.2. Organizēt izmaiĦu ieviešanu projektā.  
 
9.3. Analizēt un regulēt izmaiĦas projektā.  
 
9.4. Noslēgt izmaiĦu vadību projektā.  

 

 
 
10. Vadīt konfliktus projektā  

 

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

 

 
 
11. Ievērot projekta tiesisko bāzi, 
starptautiskos un nacionālos projektu 
vadīšanas standartus  

 

 
 
11.1. Noslēgt līgumus ar piegādātājiem un 
partneriem un nodrošināt to saskaĦu ar 
pastāvošajām tiesiskajām normām.  
 
11.2. Lietot starptautiski atzītos projektu 
vadīšanas standartus un vadlīnijas.  

 

 
 
12. Sastādīt un noformēt projekta tekošo 
dokumentāciju  

 

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

 

 
 
13. Noslēgt projektu  

 

 



 292 

 
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 
norēėinus 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 maăiskais spriedzes trīsstūris – rezultāts, termiĦš un izmaksas; augsta novitātes pakāpe; 
darbs komandā . 

 

 
 
Īpašās prasības uzdevumu veikšanai 
 
Jāstrādā ierobežotu termiĦu apstākĜos, 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 
vadīšanas 
terminoloăiju latviešu 
valodā un angĜu vai 
vācu valodā  
 
• Izvērtēt aktuālo 
ekonomisko situāciju 
un pieĦemt lēmumus 
atbilstoši situācijas 
izmaiĦām  
 
• Veikt ekonomisko 
procesu izpēti un 
analīzi  
 
• Sekot nozares 
attīstībai  
 
• Pielietot kvalitātes 
vadīšanas sistēmas 
principus  
 
• Ievērot LR, 
starptautiskos un 
nozares normatīvos 
aktus  
 
• Lietot informācijas 
tehnoloăijas  
 

 

 

 
�  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 termiĦplānošanā  
• Veikt projekta kritiskā ceĜa 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 vadīšanas 
standartus  
• Sastādīt projekta specifisko 
dokumentāciju visā projekta dzīves 
cikla laikā  
• Lietot projektu vadīšanas specifisko 
programmnodrošinājumu projekta 
plānošanai un uzraudzībai  
• Pārzināt un lietot projekta vadīšanas 
darba sanāksmju sagatavošanas tehniku  
• Pārzināt un lietot integrētās projektu 
vadīšanas metodiku  
• Pārzināt un lietot multiprojektu 
vadīšanas 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 mērėus  
 
• Iniciēt alternatīvos 
risinājumus  
 
• Analizēt, prognozēt 
un pieĦemt lēmumus  
 
• Organizēt un vadīt 
sanāksmes  
 
• UzĦemties atbildību  
 
• Pārzināt vismaz 
vienu svešvalodu 
(angĜu vai vācu)  
 
• Sagatavot 
prezentācijas un 
uzstāties  
 
• Lietot biroja 
lietotājprogrammas  
 
• Efektīvi plānot un 
vadīt finansu līdzekĜus  
 
• Slēgt līgumus  
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Zināšanas 
Zināšanas Zināšanu līmenis 

priekšstats izpratne pieliet
ošana 

Zināšanas par projektu vadīšanas objektiem 
Projektu vadīšanas pamati    
Projekta vide    
Zināšanas par projektu vadīšanas subjektiem un instrumentiem 
Projektu vadīšanas organizācijas pamati    
Informācijas tehnoloăijas projektu vadīšana    
Projektu vadīšanas metodes un tehnika    
Starptautiskie un nacionālie projektu vadīšanas 
standarti un vadlīnijas 

   

Projekta dokumentācija un tās vadīšana    
Zināšanas par projektu vadīšanas procesiem 
Projekta inicializācija un izstrāde    
Projekta plānošna    
Projekta termiĦu vadīšana    
Projekta izmaksu vadīšana    
Projekta kvalitātes vadīšana    
Projekta risku vadīšana    
Projekta personāla vadīšana    
Komunikācijas vadīšana    
Piegāžu un līgumu vadīšana    
Projektorientētā un multiprojektu vadīšana    
Ietekmes uz vidi vērtējums    
Vispārējās zināšanas vadības zinības 
Finansu vadīšana    
Programmu vadīšana    
Sistēmu vadīšana    
Tirgzinības    
Informācijas tehnoloăijas    
Kvalitātes vadīšana    
Piegāžu un līgumu vadīšana    
Personāla vadīšana    
Ražošanas vadīšana    
Stratēăiskā plānošana    
Statistika    
Socioloăija    
Saskarsmes psiholoăija    
Sociālā psiholoăija    
Vispārējās zināšanas tiesību jomā 
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Administratīvās un saimnieciskās tiesības    
Civiltiesības    
Starptautiskās komerctiesības    
Darba tiesības, darba aizsardzība    
Vispārējās zināšanas pārējās jomās 
Grāmatvedība    
NodokĜi    
Apdrošināšana    
Audits    
Profesionālā ētika un biznesa ētika    
Firmas stils un uzĦēmējdarbības kultūra    
Loăika    

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

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

 
• Daiga ĀboltiĦa, darba grupas sekretāre, Mag.sc.soc., Latvijas Nacionālās projektu vadīšanas 

asociācijas Valdes priekšsēdētājas vietniece  
 
• Juris Dzelme, darba grupas dalībnieks, Dr. chem., Latvijas Nacionālās projektu vadīšanas 

asociācijas valdes loceklis, AIKNC direktors, LU ĖFI Domes priekšsēdētājs  
 
• Ivars Linde, darba grupas dalībnieks, Latvijas Nacionālās projektu vadīšanas asociācijas Valdes 

priekšsēdētājas vietnieks  
 
• Anita OzoliĦa, darba grupas dalībniece, Skanska Konstrukcija SIA Vides un kvalitātes sistēmas 

vadītāja, Latvijas Nacionālās projektu vadīšanas 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 

zinātĦu 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))  
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Profesijas standarta eksperti:  
 
• I.Gaters, LR Finanšu ministrija, Reăionālās politikas un plānošanas pārvaldes vadītājs;  
 
• I.Kukute, LR Reăionālās 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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23. pielikums 

Citu akredit ācijai nepieciešamo 

dokumentu saraksts  
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23.pielikums 

Citu akredit ācijai nepieciešamo oriăinālo dokumentu  

saraksts un atrašanās vieta 

 

- Studiju programmas „Starptautisko projektu vadība” licences oriăināls – LLU Studiju daĜā 

- LLU Reăistrācijas apliecība – LLU Studiju daĜā 

- LLU Senāta lēmums par studiju programmas „Starptautisko projektu vadība” apstiprināšanu – 

SZF dekanātā 

- Studiju programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla personu lietas – LLU Personāla daĜā 

- LLU Sociālo zinātĦu fakultātes domes lēmums par pašnovērtējuma ziĦojuma apstiprināšanu – 

SZF dekanātā 

- Noslēgtie ERASMUS līgumi – LLU Ārlietu daĜā 

- Rektora rīkojumi par studējošo imatrikulāciju, eksmatrikulāciju – SZF dekanātā 

- Maăistrantu personu lietas - LLU Studentu sekretariātā 

- Prakses līgumi – SZF dekanātā 

- Rektora rīkojums par nosūtīšanu praksē – SZF dekanātā 

- Studējošo aptaujas – SZF dekanātā 

- Darba devēju aptaujas – SZF dekanātā 

 

 

 

 

 

 


